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 24/11/98دوم جلسه 

 بخش اول 

 و تغییر رویکرد نسبت به آن ریزی برنامه

 ها در این خصوص غربی ،در مجامع علمی کارهای زیادی شده است و بیشتر از ما ریزیدر مورد برنامه

اند و بر پژوهی و تفکر استراتژیک وارد شدهآینده ،های مختلف در قالب مدیریتبا طرح .اندکار کرده

زش این هایی که برای آمواند و دورههای زیادی داشتهپیشرفت ،اندکردهتبدیل را به علم  اساس اینکه آن

نظر ، نقطه ضعف دارند و صرفدانند که افراد نسبت به این موضوع، بسیار گران است؛ چون میعلم دارند

 ،در این حوزه ،اما به هر حال است؛ از اینکه این موضوع برای آنها معبری برای درآمدهای کذا و کذا

 های زیادی وجود دارد.نقطه ضعف

  کم کار شده است و احساس ما  السالمعلیهمن و عترت ]بر اساس[ قرآریزی کنیم در مورد برنامهفکر میما

قدری که در این خصوص گونه نیست و آناین ،ولی در واقع ؛این است که در برابر دیگران چیزی نداریم

قدری . آنگونه نباشددیگر اینموضوعات ]درباره[ شاید  ،های مفصلی شده استدر آیات و روایات بحث

 رسند. علوم مختلف به آن نمی ،مطالب جامع و کاملی وجود دارد ،موضوعکه برای این 

  تغییر دهمریزی نسبت به برنامهرا رویکرد شما دارم در این بحث سعی. 

 هاست که البته این چیز خوبی است. رسد نظم در برنامهاولین چیزی که به ذهنمان می ،ریزیدر برنامه

کنند و این خیلی خوب با تقوی همراه مینظم را  السالمعلیه منینکه امیرالمؤ «امرکم نظم و اهلل بتقوی اوصیکم»

بندی ت و نظم در برنامه را معادل ساعتبندی کارهاسساعت ،اما آنچه ما در ذهن از نظم داریم ؛است

، روایاتکه نظم در برنامه معنای خیلی فراتری نسبت به این موضوع دارد. طبق آیات و  در حالی ؛دانیممی

در جهت انجام اعمال  ،سازی زمان است و اینکه فرد از زمان که یک نعمت خداستنظم در واقع بهینه

اند کند و دعایی که حضرت سلیمان مطرح کردهما را به مفهوم شکر نزدیک می]این[ صالح استفاده کند. 

سازی زمان است برای و بهینهکه بحث توزیع شکر « عَلَيَِّأَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَكَ الَِّتِي أَنْعَمْتَ  رَبِِّ أَوْزِعْنِي» که

 شکرگزاری. 

 این است اولین کاری که باید انجام داد  ،سازی کردزمان را در جهت اعمال صالح بهینه برای اینکه بتوان[

 باید فهمید عمل صالح چیست. که[ 
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در  «عمل»برای  «صالح»سازی برای آن معنا ندارد. قید بهینه ،چیست عمل صالحاگر کسی نداند 

 ،بندیتر از ساعتمهم .تواند نباشدتواند باشد و میدر آن می بندیساعتریزی مهم است. بحث برنامه

 دریافت الهاماتی داشته باشد.  ،و از غیب عالم عالم متصل بوده غیبتواند به حالت انسان است که می

 فرد باید حتما به غیب  .ایمان به غیب است ،شودمی ن مطرحها در حوزه تقوا که در قرآمؤلفه از مهمترین

 افتد. هم اتفاق نمی سازیبهینه ،داشته باشد و اگر این اتصال نباشدباور 

. اگر کسی مقاصدی برای عمل صالح و اتصال به غیب است سازی زمان،، بهینهریزیمحور برنامه

امکان اینکه بخواهد عمل صالح  ،داشته باشد مقاصدیاش اش تعیین نکند و نتواند برای زندگیزندگی

 انجام دهد را نخواهد داشت. 

 خوردها از مقصد نداشتن شکست میریزیاغلب برنامه. 

حتما  نیست که مقصدهای دوری داشته باشد.داشته باشد و مقصد هم به این مقصد برنامه حتما باید 

 داشته باشد.  مقصد چسبیده به عملباید 

  نباشد نیازمبتنی بر ]برنامه[ اگر  .نیازشناسی است ،در برنامه باید وجود داشته باشددومین چیزی که، 

 کارایی ندارد. 

 مشخص باشد. محتوا شناسی است. باید محتوا ،سومین بحث 

 توان انجام کاری را چگونه میشناسی است و بیشتر در مورد امکانات است که یک قالب ،بحث چهارم

 است.  قالبخودش یک  ،کنیدر یک جلسه شرکت میدداد؛ مثال اینکه شما 

  است.  شناسیزمانبحث دیگر 
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 :مقصدشناسی 

باشد می «برای»ها در قرآن که به معنای الم همه .ن و روایات بسیار حائز اهمیت استاین بحث در قرآ

 ند. نکمقاصد انسان را بیان می ،در واقع ،ن آمده استکه در قرآ صفات عالیو همه  هالعلو همه 

ها زیاد لعلکه این « عقلونلعلکم ت»کند یا مقصد را بیان می« لِیَعْبُدُونِ الْإِنْسَ إِلَِّا الْجِنَِّ وَ  ما خَلَقْتُ  وَ»مثال 

مقاصد  ،بینیدای را که میند. هر سورهنکغایت را مشخص می« ...متقین، صالحین و» هستند. صفاتی مانند

برای اوست.  تعیین مقاصد ،کندرا برای انسان مشخص کرده است. اولین کاری که خداوند برای انسان می

در صورتی که بیش ایم؛ آن کمتر توجه کردههای قربه لعل ایم،موضوع کمتر کار کرده ما نوعا بر روی این

باید  گرفته و شاید خیلی کارها مثال فقطتفکر را یک مقصد در نظر  ،ناز ده لعل در قرآن وجود دارد. قرآ

 به قصد فعال شدن تفکر اتفاق بیفتد. 

ها برای اینکه ساختار شود فعال شدن در این عرصهمقاصد به انسان نزدیک هستند. زندگی انسان می

کند. این میایجاد انداز چشمبیشتر صفات هم همین است و صفات عالی  وجودی او فعال شود.



5 

 

های رشد انسان تغییر یعنی مقطع مقطع است و متناسب با دوره هم به صورت پله پله است؛اندازها چشم

 کند. می

ای نیست که شما این موضوع را مشاهده ن آمده است و در سورهبحث مقصدشناسی به وفور در قرآ

از  ها وقتیدر سوره]هم مقصد است[. ها خود سوره غرض عالوه بر این سه مورد، ،همچنین .نکنید

 شود مقصدی که خدا برای انسان قرار داده است. می]در واقع، این هم[  ،شودمیصحبت غرض 

 ؛دهدافزاری از برنامه را ارائه میرمن ،ایخواندن هر سوره ،ریزیبا توجه به این طیف وسیع موضوع برنامه

 را احصاء کرد.  آن ،به شرطی که بتوان از هر سوره

 :نیازشناسی 

اینکه انسان صاحب بیت و خانه  ،نگردد. قرآبرمینیازشناسی موضوع  ن بهآدر قر امکاناتو  هانعمت

اشیائی که در تسخیر انسان هستند را به عنوان ]همچنین،[  داند نه یک نعمت.ک امکان میاست را ی

 ،هاگردد و نعمتمیآید. امکانات به نیازهای اولیه انسان باز میمتاع کند و نوعا با واژه امکانات معرفی می

به حال خوب در انسان  ،کند و عالوه بر امکانات بودنمیایجاد مواردی هستند که در فرد حال خوب 

 شود. میمنجر 

ها این ن چیز عجیبی نیست و در سوره حج این بحث را دنبال خواهیم کرد. در سورهریزی در قرآبرنامه

ها و استفاده از زمان قالب ،محتواها ،نیازها ،کند. مقاصدمیریزی را در دو بعد مثبت و منفی نگاه برنامه

ن همیشه این دو در آدر قر .اندکه به صورت منفی هستند و مقاصدی که به صورت مثبت شناسایی شده

یعنی  تواند متوجه آن شود؛بل است که میگونه است که انسان با همین تقایک تقابل هستند و ظاهرا این

 ،اندشدهدچار کفر به . آنهایی هم که انسان گرفته شود قدرت تشخیص نخواهد داشت اگر این تقابل از

یعنی  ؛مقصدها برایشان گم بوده است یا مغضوب هستند ]به بیان دیگر،[ ؛مقاصدشان ضال بوده است

 اند. هستند و کامال منفی شده« عَنِ الصِِّرَاطِ لَنَاکِبُونَ  و»مقصد دقیق و معین ابلیسی دارند 

 های قرآن:مثالی از یکی از سوره 

 در سوره مبارکه حمد: 

 هدایت است، :مقصد

 محتوا: عبودیت و استعانت است،

 برای عبودیت و استعانت وجود دارد. کهاست هایی قالب حمد یکی ازقالب: 
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 پیدا کرد و شکلی از برنامه را بر اساس آن تنظیم کرد. ها توان این موارد را در سورهبه راحتی می

 مَا  فِیکُمُ الثَِّقَلَیْنِ تَارِكٌ إِنِِّي» سازی آن باید به عترت مراجعه کرد.دهد و برای پیادهمبانی و اصول می ،نقرآ

 «کِتَابَ اللَِّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَیْتِي -إِنْ تَمَسَِّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُِّوا

حتما باید به روایات مراجعه کرد و به همین دلیل است که بین این دو  ،و اصول سازی مبانیپیادهبرای 

 در هیچ زمانی انفکاکی نبوده است. 

 شود. برای ضال و مغضوب نبودن این مبانی جاری می ،وسیله امامه است و ب مقام امامت ،سازیمقام پیاده

کند که رفت. این بحث برای شما یک چارچوب نظری درست میو داشتن هدایت باید به سراغ امامان 

 ،گیرد و تازهارچوب قرار میدر این چ السالمعلیهمها و کارهای اهل بیت توصیه ،شویدوقتی با آن وارد می

 شوید.  را متوجه کنندمی السالمعلیهمها و دعاهایی که اهل بیت را ببینید و توصیه توانید آنشما می

 نیازشناسی: 

هم در الیه نیاز هستند و  ،پیگیری کرد. اسماء الحسنی اسماء الحسنیتوان از طریق تشخیص نیاز را می

خاطر ه کنیم و اساسا دلیل تعدد اسم برای خدا بولی بیشتر در الیه نیازها به آن نگاه می ؛هم در الیه مقصد

 تنوع نیازهای انسان است. 

 :محتواشناسی 

ن و انواع انگیزه اراده و طلب است. بحث دعا در قرآجنس باورهاست. از جنس ادراک به همراه  محتوا

دست ه یا علم ب ؛کنیدهر کاری که می .گردد. محتوا از جنس علم استو رغبت به این موضوع باز می

عمل هم عواطف انسان هم در اینجاست و  .آورید یا جنبه ارادی و رغبتی دارد و از جنس فعل استمی

 بروزات است. ]در واقع،[ گیرد و جا قرار میدر همین

بخشی اختصاص  ؛باید بین این محتواها تقارن باشد. اگر اوقات را طبق روایت به سه دسته تقسیم کنید

کار و  ،هم به عمل دیگر های حالل و بخشبخشی به تأمین عواطف و لذت ،یابد به علم آموزیمی

 اشتغال. 

، این فرد سه سال فقط کار اجرایی انجام دهد و هیچ بازده علمی نداشته باشدیا کسی دو سال  ،اگر زمانی

  .کنداش کاری نمییا فرد اصال ورودی احساسات ندارد یا برای اراده بیچاره خواهد شد؛
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 صورت متقارنآن هم به  ؛دارداحتیاج علم یا فعل یا عمل  به ،سان را به مقصد برساندان ،برای اینکه نیازها. 

به این سیر  او راهای انسان هم روزمرگی های انسان از عدم تقارن بین این موارد است.همه بدبختی

 کند. او را خرد می ،کند و بعد از مدتیمیوارد کننده بیچاره

  قالب ،نیاز ،مدیریت بر مقصد باشد.میبر خود  مدیریت ،مطرح استریزی در برنامهاولین چیزی که، 

کنترل کلی . کار بردهتوان برای آن واژه تقوا را بن میآریزی بر مدیریت است و در قراصل برنامه .زمان

 گویند و شئون زیادی دارد.  تقوا را

وسیله چه ه ب ،به چه مقاصدی ،اگر به کسی بگویید خود را توصیف کن، باید بگوید با چه نیازهایی

شود همین. کل انسان می ،کنید. وقتی نگاه میابعادی از زمان هستمهایی و در چه بدر چه قال ،محتوایی

 رود؛داند کجا می؛ اما گاهی نمیاست رشداست که مرتب در حال حرکت انسان یک موجود در حال 

ای که وارد رود. در هر سورهداند به چه سمت و سویی میکسی که نمی ؛«ضال»گویند به این فرد می

گاهی اقوال در ناحیه فعل  ؛یا از جنس باور است و علمی یا از جنس طلب است ،نوع محتوا ،شویدمی

 انگیزه و فعل فعال شود. ،هستند و باید قبل از عمل

 شناسی:قالب 

 شود. ها مینقش و حاالت ،هاکسوت شامل شئونات، هاقالب

 .شودمحسوب مینقش  وتنوع مشاغل جززن و مرد نقش است. 

 بیداری حالت است.  خواب و

 ها جزو کسوت است. مسئولیت

 مثل عالم بودن یا نبودن. هم شئونات 

 گوید و انواعی از کارهایی که تنوع دارد. امور می ،ن و روایات به این موضوعدر قرآ

 اهقالبدارد. نماز قالب دارد. نیاز نه شود. انفاق به پول یا صرف هزیدر قالب لباسی انجام می ،هر کاری

 ،. از یک جهت خیلی مهم هستند که تا نباشندکنندتحقق بیرونی پیدا نمی ،کالبد اعمال هستند و اگر نباشند

شان به روحی که در آنها دمیده . اهمیتخودشان مهم نیستند ،افتد و از یک جهتاساسا کاری اتفاق نمی

 گردد.برمی ،شودمی

 شناسی:زمان 
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باز هم کم کار کرده است.  ،کار کندبر روی این موضوع هر چقدر  ،خیلی مهم است. هر کسی ،زمان

کدام در دیگری نحوه اثر هر ]در واقع،[ اصل ماجرا، چگونگی ولی  ؛های گذشته، حال و آینده داریمزمان

 ،استخدام در بیایدبه چگونه باید  ،اینکه این عقبه در این حال ؛ای داردهر کسی گذشته ،است. به هر حال

های زیادی در این خصوص وجود بحثمورد زمان خیلی پیچیده صحبت کرد.  توان درمهم است. می

 : فرمایندکامل در بخشی از دعا می در صحیفه فاطمیه در دعای اهلل علیهاسالم دارد. حضرت صدیقه

ةٍ وَ لَحْظَةٍ وَ نَفَسٍ وَ صِفَةٍ وَ سُکُونٍ وَ حَرَکَةٍ مِمَّنْ صَلَّى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ کُلِّ شَعْرَةٍ وَ لَفْظَ 

قِهِمْ وَ مِیقَاتِهِمْ وَ صِفَاتِهِمْ وَ عَلَیْهِ وَ مِمَّنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَیْهِ وَ بِعَدَدِ سَاعَاتِهِمْ وَ دَقَائِقِهِمْ وَ سُکُونِهِمْ وَ حَرَکَاتِهِمْ وَ حَقَائِ

مِنْهُمْ أَوْ يَکُونُ شُهُورِهِمْ وَ سِنِیهِمْ وَ أَشْعَارِهِمْ وَ أَبْشَارِهِمْ وَ بِعَدَدِ زِنَةِ ذَرِّ مَا عَمِلُوا أَوْ يَعْمَلُونَ أَوْ کَانَ  أَيَّامِهِمْ وَ

  الرَّاحِمِینَ إِلَى يَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ کَأَضْعَافِ ذَلِكَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً إِلَى يَوْمِ الْقِیَامَةِ يَا أَرْحَمَ 

گاهی بررسی  ،گوییمگذشته می اند. اگر ازحدود ده مدل زمان را در همین بخش از دعا مطرح کرده

 در آینده هم همینطور.  ؛کنیمسکون آن را بررسی می گاهی بررسی خطی و گاهی هم ،ای داریمنقطه

روی بحث  ،دهدبعد از اینکه فرد عمل صالح انجام می ،در مدیریتاز بحث زمان نباید راحت گذشت. 

 . کندزمان کار می

برای درک  برخی از علماکار یک عمر را انجام داد.  ،شود در زمانیخاصیت زمان این گونه است که می

 گرفتند. شب قدر همه سال را احیاء می

زندگی در حال و خارج شدن  آنچه مهم است نقش در حال و لحظه و تأثیر آینده در حال است. آوردن

ها و تجربیات مندیها و توانعبرت ،شود و در گذشتهاندازها تعریف میچشم ،از گذشته و آینده. در آینده

 گیرد. قرار می

 

 این کلیت بحثمان شد.

  

 :نکات تکمیلی 

کنید و به این سواالت  گذشته خود را بررسی هفته برای تنظیم از پایین شروع کنید. همین االن یک -

 پاسخ دهید:
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بتوانید که مالک این بازدهی این است هفته شما چقدر است؟  بازده ؟ یعنیاست هفته شما چند ساعت

 . کنید احصاءرا  کارهای انجام شده با نیت الهی

روی نان شود. اگر میخیلی از کارها حذف می ،کار است و به این ترتیب ،کاری که مقصد داشته باشد -

گونه[ ]این .جز خریدن نان قرار بده یمقصد ،آنبرای  و کنوارد یک فضای عبودیتی به را  نآ ،بخری

شود یا در مسیر یک مسئله علمی برای تو حل می ،افتدالهامات الهی برای تو اتفاق می ،در این مسیر

 برکت را با حضرت صدیقهکند و ما میایجاد  برکتدر کار  ،کنی. اینمشکلی را از کسی حل می ،رفتنت
 شناسیم. و چادر ایشان می اهلل علیهاسالم

حالت را برای فرد  ترینبهینهتا دهند همه عالم دست به دست هم می ،کندهمین که کسی مقصد پیدا می

بنابراین باید فهرستی از کارهای مقصددار  شود؛چندین برابر میپنج ساعت شما  ،رقم بزنند. یک مرتبه

 کند را مشخص کنید. داشته باشید و نیازهایی که اجابت می

نید در قسمت عواطف است یا علم یبب .ضروری اولیه است و برخی نیازهای معنوی است ،برخی نیازها -

 و ادراک یا بروزات شماست. 

توانید در سه بخش علم، عواطف و بروزات کارها یا اموری که دارید را مید. کنیها را هم تعیین میقالب -

کنید که بروز یک استراحت کاری می ؛ ]به بیان دیگر،[خودش از بروزات است ،خواب تفکیک کنید.

 است. 

این  ،ولی مهمتر از آن ؛کند. قصد کردن خوب استنیت الهی پیدا می ،دهی آنها را بدانیدوقتی که جهت

باید حالت عملی  ،شودتبدیل جریان مقاصد اصلی باشد. قصد قربت نباید به لفظ جهت ست که در ا

 داشته باشد. 

تقوا  ،بروز باشد ،سمع باشد ،تفقه باشد ،غایت نهایی انسان است و مقصد باید تفکر باشد ،عبودیت -

 باشد. 

با  ،وقتی این موضوع را مقصد بدانید .فعال شدن تفکر است ،مقاصد باید به امر بچسبد. مقصد انسان -

در  ،شود. نیاز نیست که بگذارید بعدش فعال شود. بعدی نیستاین مقصد فعال می ،کوچکترین امری

 شود. مقصد حساب نمی ،ای نباشد و به عمل نچسبیده باشداگر مقاصد لحظهافتد. اتفاق میلحظه 

 است.  تفکراسمش  ،کندد و دیگران میهمه کارهایی که انسان برای رفع و رجوع زندگی خو -

 .اسمش تفکر است ،کنداندیشی میهمه کارهایی که در مسیر الهی چاره
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 است. ذکر ،کندکند و جریانی از یاد خدا را در انسان ایجاد میبه خدا متصل میهمه کارهایی که فرد را 

دارد و اهل خود را از کار خالفی دور نگه  ،کند تا انسانمیایجاد همه کارهایی که در انسان مراقبت 

 گویند. تقوا مراعات حقوق دیگران شود را 

 است.  تعقلاسمش  ،همه اعمالی که جنبه رجوع به معیار دارد

اسمش تعقل  ،دست آورد هاش معیار بکند تا برای زندگیهای مختلف که به فرد کمک میخواندن کتاب

 است. 

شنوی و تو می است. سمعاسمش  ،شودمیمربوط ن باید و نبایدهای الهی همه آن چیزهایی که به شنید

 . است باید و نبایدها به حیث سمع کنی؛عمل می

دهد هایی که فرد انجام میها درس خواندنتوان تنظیم کرد. خیلی وقتها را ذیل این موارد میبرنامه -

توان کارها را با مقاصدشان مشخص می ،ه این ترتیبگیرد. بدر الیه تفکر قرار می ،تا با آن شغلی پیدا کند

 کرد. 

اینها در کنند؛ قاصد باالتر را ایجاد میو م گیرندقرار میموارد  های دیگری هم هستند که باالی اینلعل -

، مقصد مقصد هفت سال دوم است و حسن ،شوند. خیرمراحل رشد انسان قرار دارند و جایگزین می

 کند. رشد می دائما در مسیر خودهفت سال سوم. انسان 

 .آیدمی «لعل»به همین دلیل با  ؛شود پایه رسیدن به مقصدمیتوجه داشت. نیاز  انواع نیازهاباید به  -

هایی که جوییدهم و در چارهتا بتوانم در کارهایی که انجام می ،روم کوه تا توان بدنی من زیاد شودمی

 گوید بروم آیات الهی را ببینم تا این اتفاق بیفتد.زمانی میقدرت بیشتری داشته باشم.  ،کنممی

مثل رفتن و  کندیک قالب پیدا می ،هر کاری در زمانکند. یک نیاز و یک مقصد پیدا می ،هر کاری -

کند و خوردن و یک محتوا دارد مثل چی خوردن و کجا رفتن و یک نیاز که چه نیازی را برطرف می

 ،چه نیازی ،چه محتوایی ،که چه زمانیاگر کسی بتواند امتداد این موضوع را در هر کاری ببیند مقصد. 

رداری کند و بُپیدا می «تا.. از »عمل یک سیر  ،در این صورت ؛کندچه قالبی و چه مقصدی را تأمین می

  د.ماینشود که جهت زندگی را مشخص میمی

 گویند.  سبیلرا  «تا .. از»است و این محتوای  صراط ،نجهت در قرآ -
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؛ یا در جهت رشد است یا صراط یکی بیشتر نیست و سبیل متعدد است. جهت یا مثبت است یا منفی

شود می ،کندکند و چه مقصدی را تأمین میچه نیازی را بر طرف می ،اما اینکه چه محتوایی دارد غی؛

 .سبیل

 شود؛ر همه جا اهل زیرآبی رفتن مید ،ی انسان اهل زیرآبی رفتن بشودقاعده در انسان این است که وقت

کند و این صفت سیال است و در جاهای دیگر هم یعنی صفت در انسان فقط در یک جا بروز پیدا نمی

 کند. حرکت می

 ،در پنجاه ،شود مدیریت. کسی که مرتب نماز بخواندداشته باشد میاحاطه وقتی فرد به این پنج مورد  -

نمازش دیگر مثل نماز سیزده سالگی او  ،شود و در این سنشصت سالگی این نماز برای او تقویت می

شود و خداوند به آن کنیم و با گذر زمان به هر حال شامل تکوینی مینیست. یک بار نماز را رها می

نماز فرد به حدی برسد  ،الممکن است در ظرف ده س ،آیداما زمانی که این مدیریت می د؛دهپختگی می

اینکه ممکن است نماز به حدی برسد که اثر آن نماز برای او  که معادل نماز در پنجاه سالگی اوست. کما

 محیا نشود.  ،هایی که داشته استخاطر غفلته ب

انجام کند را تا انتها کند و هر کاری که قبول میکار اضافه قبول نمیمدیریت دارد،  ،که فرددر این حالت 

چون شروع و اتمام کارهایش بر اساس حساب  ؛کارهای رها شده ندارد ؛کاره نداردنیمه کارِ .دهدمی

 است. 

های شما هم شود و هر کاری باید شروع و انتها داشته باشد. حتی خوابعمل خیلی مهم می استمرار

شود بستر تجربه خواب میاشد. های امسال شما با سال بعدتان باید متفاوت بگونه باشد. خوابباید این

. تواند مثل کارتابل مدیران باشدفرصت انجامش را ندارد. خواب می ،خیلی از کارها که در بیداری]برای[ 

مدتی قبل از خواب تسبیحات را  ؛برای اینکه بتوانید از خواب بهره ببرید باید برای آن برنامه داشتید

اید گرفتهتصمیم نید و کم کم توسط توجه به خواب و اینکه سوره قدر بخوا ،وضو داشته باشید ،بگویید

متوجه خواهید شد که فضای خواب چقدر وسیع است و شبیه جام  ،خواب جزیی از برنامه شما شود

  توانید جلوی حوادث را بگیرید. نماست. خیلی جاها با خواب میجهان

خواهم با رشته استفاده کن. اینکه مثال میاز شرایط کنی به بهترین نحو هر کاری که میبنابراین  -

کار هستند. ما  ببینی چه کسانی در این حوزه بلدِ ،باید بروی ،کشاورزی، کشاورزی کشور را تغییر دهم

استفاده  د؛ها خیلی اطالعات دارنکه چنین نیست و انسان در صورتی ؛سواد هستندکنیم همه بیفکر می
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نه با درس پاس کردن.  ،شودکند و کاوهای علمی مشکالت حل می و بررسی ،تحقیق، وسیله کاره کن. ب

های دستگاه ،آوریددست میه همه اطالعات را ب ،در کمتر از دو سال ،وقتی چنین مقصدی داشته باشید

 مرتبط شوی.  ،کندفقط کافی است با کسی که با آن دستگاه کار می ،شناسیدمربوطه را می

 

 :تکلیف 

 رداردار و غیر برداری خود را مشخص کنید و برای آن ساعت بزنید. اعمال سیردار و بُ

 


