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       شوم.دهد را متوجه میهایی که در محیط اطرافم رخ میتفاوت

       کنم.های طبیعی اطرافم احساس شگفتی میاز دیدن پدیده

که آن پدیده چرا و چگونه شود های طبیعی اطرافم ذهنم مدتی درگیر این موضوع میبا دیدن پدیده

 به وجود آمده و آثار وجودش چیست.
      

شود.)مثل هایی در ذهنم در رابطه با زندگی خودم میهای اطرافم، باعث تداعی تمثیلدیدن پدیده

 دیدن مورچه و تضمین شدن روزی او(
      

کنم نسبت باید کنم و سعی میمیها به ظرائف و لطائف آفرینش آن پدیده توجه در مواجهه با پدیده

 و نباید عملی خود را  با آن پدیده پیدا کنم.
      

       کنم.های اطرافم به قدرتی که سبب پیدایش و بقای آن پدیده است، فکر میبا دیدن پدیده

خود را ها بنا دارم که بر روی آنها فکر کنم تا به حکمتی دست یابم و این فهم در مواجهه با پدیده

 دانم.نعمتی از جانب خدا می
      

گر در آن پدیده احساس خضوع شوم و نسبت به حقّ جلوهها متوجه قدرت الهی میبا دیدن پدیده

 کنم.و خشوع می
      

       شود.های هستی سبب ارتقا نوع و محتوای دعاها و آرزوهایم میمشاهده پدیده
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       کنم.فکر میبه حکمت)هدف از( خلقت خودم 

       کنم.به تشابهات و تمایزات خودم به عنوان یک انسان با دیگر موجودات فکر می

های متمایزخودم با سایر موجودات به این می اندیشم که علت با توجه کردن به  امکانات و توان

 تجهیز شدنم به این موارد چه بوده است.
      

کنم و منشأ و کارکرد آید میمتنوعی که در رابطه با انسان در عالم پدید میفکرم را درگیر حوادث 

 کند.)مثالً حوادث طبیعی و...(هر یک از این حوادث توجهم را جلب می
      

       گیرم.آموز بهره میدهد به عنوان پندی عبرتها رخ میاز حوادثی که در زندگی خودم و دیگر انسان

ای )هشدارها و مشاهده زندگی دیگران و حوادثی که برای آنها رخ داده، به تجربهکنم از سعی می

 هایی( برای زندگی خودم برسم.بشارت
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توجهی به تجربه حوادث است که علت آن را بیام پیش آمدهها و اشتباهاتی در زندگیناکامی

 دانم.زندگی خود و دیگران می
      

ها آمادگی و قدرت انسان را حوادث زندگی)خود و دیگران( و عبرت گرفتن از آنبه نظرم توجه به 

ام متوجه دهد و این موضوع را در عمل و زندگیدر برابر ابتالئاتی که هنوز پیش نیامده افزایش می

 ام.شده

      

گیری از این بهرهتوانم با آورم که چگونه میپس از رویارویی با هر پدیده، این نکته را در نظر می

 پدیده توان معرفتی و ادراکی خود را ارتقا دهم.
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ام رخ بدهد، بیش از اینکه تحت تأتیر تلخی و شیرینی آن حادثه اگر حادثه تلخ یا شیرینی در زندگی

 کنم.توانم از آن حادثه بیاموزم توجه میقرار گیرم به پیامی که می
      

ناپسند در دیگران) مانند حسد(، بیش از اینکه تحت تأثیر فرآیند از مشاهده بروز صفات 

 کنم.آن)حسادت حسود( قرار بگیرم، به عواقب و پیامدهای آن صفت توجه می
      

کنم.)مثل های طبیعی مانند قادرم برای درس آموزی بیشتر از حوادث زندگی، آنها را به پدیده

 همانندسازی حسادت و آتش(
      

های طبیعی را با این دید مورد مشاهده قرار بدهم که ممکن است وجوهی از این کنم پدیدهمی سعی

پدیده با وضعیت های زندگی من انطباق داشته باشد)مثل منفعت تولید عسل توسط زنبور( و در 

 ها درسی بگیرم.کنم از آننتیجه سعی می

      

کنم آنها اشاره شده )مثالً تمثیل حسد به آتش( سعی میهایی که در قرآن و روایات به با دیدن تمثیل

 ام استفاده کنم.فکر کنم و از آن در زندگیبه وجوه مختلف این همانندی 
      

های قرآنی )مثالً تمثیل انفاقِ از روی ریا به الیه خاکی که بر سنگ صافی قرار در مواجهه با مثل

گیرد تا بتوانم شود(، سواالت متعدد در ذهنم شکل میمیدارد و در هنگام باران به سرعت محو 

 اند، بشوم.بیشتر متوجه وجه مشابهت اموری که به یکدیگر تشبیه شده

      

شود و این اتفاق باورهایم را های قرآنی یا روایی در ذهنم تداعی می در مواجهات زندگی مثل

 کند.تر میزیباتر و عمیق
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       کنم.های طبیعی به غرض از خلقت آن فکر میبا دیدن پدیده

       کنم.به غرضی که خداوند از خلقت من داشته است، فکر می

       کنم.میهای طبیعی مانند ماه و خورشید به قدرت حاکم بر آنها فکر با دیدن پدیده

       کنم.فکر میهای طبیعی مانند ماه و خورشید به غرض خلقت آنها با دیدن پدیده

       شود.ها سبب تعمیق ایمان من میتفکر در غرض خلقت پدیده
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کنم که به قوانین و معیارهای حاکم بر جهان پی ببرم و با فهم ها تالش میبا مشاهده وقایع و پدیده

 ام را ارتقا ببخشم.این معیارها زندگی
      

فهم قوانین حاکم بر زندگی بشر، از زندگی گذشتگان برای کنم با با مطالعه وقایع تاریخی سعی می

 ام بهره بگیرم.بهبود زندگی
      

کنم که معیارها و قوانین با مطالعه سرگذشت اقوامی که در قرآن مثال آنها بیان شده است، سعی می

ام بهره حاکم بر سرنوشت آنها را متوجه شوم و از فهم این معیارها و قوانین برای ارتقا زندگی

 بگیرم.

      

به نظرم بیش از آنکه رخدادهای زندگی و تجربه مرا به معیارهایی برای زندگی برساند رجوع به 

 بخشد.قرآن این امر را تحقق و سرعت می
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       ام.کنم که زمان قابل توجهی را به آنها اختصاص دادهدر هفته زمانی را صرف ارزیابی کارهایی می

       ها برایم اهمیت دارد.ارزیابی کارهایم و فهم مبنای انجام آن

توانم، به دهم که مبنای اعمال هفته من هستند و میدر هفته زمانی را به ارزیابی دالیلی اختصاص می

 تفکیک، مبنای بسیاری از اعمالم را برشمارم.
      

       دهم.با باورهایم اختصاص می در هفته زمانی را به ارزیابی میزان انطباق اعمالم

خواهم آن را انجام بدهم، پیش از اینکه کاری را انجام بدهم، به دلیل و مبنایی که بر اساس آن می

 کنم.فکر می
      

       دهم.دهند انجام میاند یا دیگران انجام میبسیاری از کارها را به دلیل اینکه دیگران گفته

دانم که باید اصالح دیگران و باورهایشان تنها مبنای عمل من باشد را توجیهی میاینکه کارهای 

 شود.
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       دهم را بفهمم.برایم مهم است که دالیل حقیقی آنچه را که مبنای عمل قرار می

آنها بنا ام را بر اساس کنم با مطالعه قرآن و روایات به مبانی دست پیدا کنم که باید زندگیسعی می

 کنم.
      

در هفته زمانی را به سنجش میزان انطباق اعمالم با معیارهایی که در قرآن و روایات به عنوان مبنای 

 دهم.اعمال مطرح شده است، اختصاص می
      

       ام، برایم مهم است که بدانم مالک عمل من چه باید باشد.در ارزیابی کارهای هفتگی

       گیرند، برایم موضوعیت دارد.کارهایم اینکه دیگران چه موضعی در برابر کار من میدر انجام 

       ها فاکتور عاقبت نگری برایم اهمیت دارد.در انتخاب مبناهایم یا در ارزیابی آن
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اگر متوجه شوم مالک عملی از اعمالم سرگرمی بوده و سبب شده از کار مهمتری غفلت کنم، سریعاً 

 کنم.عملم را اصالح می آن
      

ام که دلیل اعمالم صددرصد حقیقی نبوده و درصدی از خیال و با ارزیابی مبناهایم متوجه شده

 ها وجود دارد.رسیدن به اهداف خیالی در آن
      

       تواند معیار خوبی برای انتخاب باشد.به نظرم ظاهر جالب و جذاب می

       کنم.ها توجه میتعامالت گوناگون به شأن یا جایگاه اجتماعی و اقتصادی آندر انتخاب افراد جهت 

از بودن یا دستیابی به جایگاه برتر نسبت به بقیه افراد از جنبه های مختلف احساس غرور و شعف 

 کنم هرچند به جلوه نرسد.درونی می
      

       کنم.و مهیا میخواهم اگر چیزی را ببینم و بپسندم سریعاً آن را می

های نقض بگردم تا ام دنبال مثالکنم برای مبناهای مورد استفادهدر ارزیابی مبناهای اعمالم سعی می

 کند یا خیر.متوجه شوم حقیقتاً چیزی مبنای مورد استفاده من را نقض می
      

       کنم.ارتباط برقرار نمیاگر در برخورد اول با کسی از او حرکت خوبی ندیدم، دیگر با او 

       دهم.اگر کاری را یکبار انجام دادم و نشد، دیگر آن کار را انجام نمی
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توانم بهترین عمل بندی دارم و میبرای انتخاب بین کارهایی که همه مطلوب هستند، توان اولویت

 را انجام دهم.
      

اولویتی ندارند و بنابراین هرکدام را انجام بدهم مطلوب همیشه کارهای زیادی در ذهنم است که 

 است.
      

       اهل مراجعه و مشورت با دیگران در انجام کارهایم هستم.

       های خودم بیشتر از دیگران است.برم چون سطح دانستهای نمیها و مشورت دیگران بهرهاز گفته

       های خودم بیشتر از دیگران است.چون سطح دانستهبرم ای نمیاز مجالس سخنرانی بهره

کنم ممکن است دیگران سطح من را دانم برایم سخت است، چرا که فکر میپرسیدن چیزی که نمی

 تر از خودشان بپندارند.پایین
      

شود انسان برای تحقق نیت درستی به عملی روی آورد که صورت چندان صحیحی به نظرم می

 نداشته باشد.
      

       برایم صورت بیرونی اعمال بیشتر از نیت پشت آن اهمیت دارد.

       دهم.ام همین که متوجه شوم کاری ضرری ندارد، آن را انجام میهای روزانهدر انجام فعالیت

       به نظر بقیه بهره من از فضیلت ادب قابل ذکر و تحسین است.

       ام.فردی با تقوا هستم را از بقیه شنیدهاین جمله که من 
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ام باشد)مادی یا معنوی( واز طریق متخصصی در آن اگر کاری بنظرم درست و به شدت مورد عالقه

 زمینه دستور به ترک آن را متوجه شوم قادرم از انجام آن صرف نظر کنم.
      

       کنم.اشتباه است آن  را ترک می اگر از طریق افراد موجه به نحوی متوجه شوم که اعمالم

اگر شخصی در نظر من از لحاظ سطح اطالعات پایین باشد و به طریقی برای مشورت در امر 

ام به او مراجعه و به تخصصی این شخص را به من معرفی و توصیه کنند عالرغم تصور گذشته

 کنم.دستورش عمل می
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       آن کار مورد رضای ولی الهی است. در انجام هر کاری توجه دارم که

       ام را مطابق خواست ولی الهی تنظیم کنم، نه خواست خودم.کنم برنامهمن سعی می

برای من فهم آن کارهایی که مورد رضای ولی الهی است موضوعیت دارد و برای این مسئله 

 ام.ریزی مطالعاتی و اجرایی کردهبرنامه
      

دادم، موردی متوجه شوم که رضای ولی الهی مخالف کارهایی است که تا به حال انجام میاگر در 

 های خود را تغییر بدهم.قدرت آن را دارم که سریع در جهت رضای ولی الهی قدم بردارم و برنامه
      

       دانم .میاینکه میزان تبعیتم نسبت به دستورات الهی افزایش یافته است را از ارتقاهای زندگی ام 

       دانم.اینکه شخصی همیشه تسلیم و تابع دستوراتی باشد را نشانه رشد نمی

       هایی دارم.برای طهارت فکری و عملی خود در زندبرنامه و مهارت

توانم بهترین تصمیم را بگیرم و از این تصمیم پشیمان در کمترین زمان)به اصطالح در لحظه( می

 نشوم.
      

       شود.نظرات و انتقادات دیگران درباره من و کارهایم، کمتر موجب تغییر آنها می

ریزی کنم و به همین دلیل کمتر به ام برنامهتوانم برای زندگیکنم خودم بهتر از هر کسی میفکر می

 کنم.نظرات دیگران توجه می
      

       توانم در آنها تغییری ایجاد کنم.هیچ وجه نمیام اهمیت زیادی دارد و به های زندگیبرنامه

 


