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!ماشین اهیی که حرکت نمی کنند
موانع توسعه نیافتن ایده اه



(موانع توسعه نیافتن ایده ها)! ماشین هایی که حرکت نمی کنند

برخی از موانعی که منجر 
می شود ایده های سازنده در 

جامعه توسعه نیابد از قرار زیر 
:است

تعطیلی فکر و تقلیدگرایی
اهمیت قائل نشدن برای افکار 

یکدیگر
کم دیدن یا قبول نداشتن ایده 

های خود
تفکیک نکردن ایده های سطحی

و عمیق
بیان نشدن ایده ها در محل 

مناسب



...تمرین کن

.جاهای خالی را تکمیل کن: 1تمرین 

.ببریمو دقت خود را باال کنیم به اطراف خود با توجه نگاه نسبت برخوداری از ایده های سازنده الزم است برای 
:که دارای ایده ها و پیشنهادهای سازنده اند کسانی هستند کهافرادی 

.کتاب زیاد خوانده اند.1

.افراد با تجربه زیاد دیده اند.2

.خود تجربه کارهای متعدد و متنوع دارند.3

.مسافرت زیاد رفته اند و با مردم زیاد سروکار داشته اند.4

. از تاریخ خبر دارند.5

.سختی های روزگار را چشیده اند.6

.افراد متهوری هستند.7

8..............

9.............

10.............



.جاهای خالی را تکمیل کن: 2تمرین •

این . گیرندکه فاقد ایده  در امور زندگی خود هستند در اغلب کارهای خود وامانده و سرگردان شده و نمی توانند به خوبی تصمیم بافرادی •
:افراد درست در مقابل افراد یاد شده اند و می توان عالوه بر صفات مقابل آنها به صفات زیر اشاره کرد

.انگیزه ای برای دانستن مطالب و علوم مختلف در خود نمی بینند1.

.انگیزه ای برای دقت در طبیعت و بودن در طبیعت ندارند2.

.به دالیل مختلفی بی حوصله و بی نشاط اند3.

.4...............................

.5..............................

.6............................



شناسایی ویژگی های افراد پر ایده: 3تمرین •

در بین افرادی که به عنوان  افراد پر  ایده  می شناسید چه خصوصیات مشترکی وجود دارد؟  •

•..........................
•..........................

.نقش این افراد در حل مشکالت خود و دیگران را نسبت به دیگران مقایسه کنید•

•..........................

•..........................

:یر همت نماییمطبیعتاً صفات فوق به تدریج حاصل شده است و در صورتی که بخواهیم ما نیز پر ایده باشیم الزم است به کوشش های ز•

•..........................

•..........................



یافتن راه های فعال سازی ایده: 4تمرین •

:  برخی از راه های فعال سازی بهره مندی از ایده را می  توان در موارد زیر نام برد•
بی تفاوت نبودن نسبت به وضعیت موجود خود و دیگران : راه اول•
:برای این منظور تمرین هایی را پیشنهاد دهید•
•....................................................
آموختن مهارت هایی که ما را از نیازمند بودن به دیگران می رهاند: دومراه •
:برای این منظور تمرین هایی را پیشنهاد دهید•
•....................................................
آموختن مهارت هایی که نوع افراد نسبت به آن نیازمندند: سومراه •
:برای این منظور تمرین هایی را پیشنهاد دهید•
•....................................................

با خبر بودن از مشکالت رایج و سعی در برطرف کردن آن بدون این که از خود سلب مسئولیت کنیم: راه چهارم•
:برای این منظور تمرین هایی را پیشنهاد دهید•
•....................................................

داشتن فهرستی از افراد مشکل گشا از هر رشته ای : راه پنجم•
:برای این منظور تمرین هایی را پیشنهاد دهید•
•....................................................



های برای نیازایده دفترچهداشتن 

می تواند ما را دیگران خود و 

.نمایدخالق و فعال 



:ودار زری توجه کرد رد ایده اه می توان هب نم بهره رسانیاز ایده اه و نیز بهره بردن رد 



(65: تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص) َزاَغ َو َحارَ َمْن نََظَر بِعَیِن َهَواهُ اْفتُتَِن َو َجاَر َو َعْن نَْهجِ السَّبِیلِ 

افتاده و از راه روشن هر کس با چشم هوای نفس خود هب مسائل بنگرد  هب چالش
.منحرف و حیران می گردد

َر نََظَرهُ َعلَى أَْبنَاِء الدُّْنیا َعِمی َعْن َسبِیلِ  (137: ف غرر الحكم و درر الكلم، صتصنی. ) اْلُهدَى َمْن قَصَّ

گاهش را صراف هب اهل دنیا معطوف کند نسبت هب تت بایننا وودهر کس ن . راه ددا

َشاِد َمِن اْستَعَاَن بِذَِوی اْْلَْلبَاِب َسلََك َسبِیلَ  (442:رر الكلم، صتصنیف غرر الحكم و د. ) الرَّ

.هر کس از صاحبان خرد یاری طلب راه رشد را می پیماید
(443:تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص.) َمْن َجِهَل ُوُجوهَ اْْلَراِء أَْعیتْهُ اْلِحیل

.  ی اه  او  را عاجز کندهر کس نسبت هب  ابعاد مختلف رأی اه جاهل بود چاره جوی 

!با روایات زیر زندگی کن

.ارتباط روایات ذکر شده را با متن ردس بیان کنید: تمرین 
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!کنپاتت را محکم جای 
مهارت اهی کشف و اراهئ باور



جای پایت 
محکمرا 

مهارت )کن 
های کشف و 

(ارائه باور

خدالقاءجنبهوقتیشهادتبهباور

مطابقجهادیاساسبروباشدداشته

باوریگیردصورتالهیامرولی  نظر

می تواندواستهنرمندانهوزیبا

کاملطوربهراافرادزندگی

.کنددگرگون

مؤمنینازجمعیدروقتیباوراین

دیندشمنان  دلدریابد،جریان

راآنهاطمعومی کندایجادهراس

آنهابهیافتنقدرتوسیطرهدر

.می کندخشک

مسجد  عنوانبهمسلممسجدمحله،در

هرلذابود،شهادتبهباورمندان

آنامیدیابیممی شدآنجذبکسی



(نقش باورها در زندگی)! قلبت را اسکن کن

 عمل و آن، اس و عقاید حاکم رب زندگی فرد است که رب استعاریفهمان باورها
.  عکس العمل دارد

 وتندگ باوردارد که هب آن محل اتکایی واقع هر کسی ربای کاراهی خود رد.
 عا اقبل کتمان نیستندربوز می یابند و نوعکس العمل ها و هب وژیه عملباوراه حتما رد.
 یط دوستان هب فرد انتقال هب وژیه  خانوادگی و رد مح القائات بیرونی نوعا از باحیه باوراه

. می یابد
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هب دنبال سرنخ باوراه
شیوه اهی ربوز باوراه ربای هم فکری



(شیوه های بروز باورها برای هم فکری)! به دنبال سرنخ باورها

انواع باورهای درونی

باوراهی گزاره ای

به صورت جمالتی در ذهن و 
جانت نقش بسته اند، و ممکن 

.است نادرست باشند

 فتتباوراهی تبدیل شده هب

هر صفت مطلوب یا نامطلوبی 
را که دنبال کنی به باور می 

رسی

باوراهی توجهی

عاطفه و حب و بغض هایت را 
دنبال کن تا باورهایت را پیدا 

کنی

باوراهی ربوزی

انواع حاالتت را بررسی کن تا 
باورهایت را بفهمی



باور بروزی

حاالت خشم•
حالت آرامش•
حالت اضطراب•
حالت عجله•
حالت سبقت رد خیر•
حالت صبر•



باور توجهی

توجه هب آخرت•
توجه هب دنیا•
توجه هب ذکر و خدا •
توجه هب نماز•
توجه هب زریدستان•
توجه هب فقرا •
ن• توجه هب رثوتمندا
دشمنی دشمنان خدا •
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...باوراهیی که شلیک می کنی
شیوه اهی انتقال باوراه



(شیوه های انتقال باورها)...باورهایی که شلیک می کنی

می زنی ، داری باوری را منتقل می کنی، ضرب المثلی وقتی . 1
 وود، باور خود را با این ضرب المثل یا کسی را می بینند که مرتب دچار مشکل میکسی خود مثاًل وقتی 

:انتقال می  ددد
 لنگه؛  هر چه سنگه برای پای

شما هم مواردی را اضافه کنید
..................



ی باوری را القا می را بیان می کنی ، نیز دارقوانین و مصادیق وقوع آنها  ز مانی که  .2
:کنی 

: ا با این عبارت انتقال می ددد کهکسی رد مقام احقا حق ربای خود یا دیگری است باور خود ر مثاًل وقتی 
 تلخ است و باید آن را گرفتحق.

:قوانین دیگر را شما اضافه کنید
......................................



اه هستند؛نیز روشی ربای القای باورعکس العمل ها و حاالت و بروزات . 3
حس خود را از شکرگزاری کرآمیز تش هب کسی ددهی ای داده می وود با عبارتی ربای مثال، وقتی 

طف می کند شکر زبانی و عملی بیان می کند زریا اعتقاد دارد که الزم است نسبت هب کسی که ل 
.داشت

.مثال زبنید
..................



، مطلوب است و بدین را ارباز کنی هب عنوان اتنکه آن فتتصفاتی ممکن است. 4
:رتتنب، باوری را منتقل کنی

ربطرف کردن نیاز او دچار بخل مثل اتنکه وقتی فرد با نیازمندی مواجه می وود و نسبت هب
.باشندآدم اه باید خودوون زرنگ : می وود، می گوید

.ربای اتنگوهن ففات مثالی زبنید
........................



، وقتی ارباز می ووند باوری را القا می کنند،عواطف و توجهات. 5
راحتی خود را ارباز می کند که، هیچکس هبمانند اتنکه وقتی کسی مورد بی مهری قرار می گیرد با این عبارت با

.  فکر من نیست
:یداکنون توجهات و عواطف خود را ارباز کنید و باوراهیش را استخراج نمات 

....................
....................



!تمرین کن

فهرستی از باوراهی القاکننده توسط ما هب دیگران : 1تمرین •
.بنویسیدبد را ما هب دیگران هب ردستی یا اشتباه انتقال می یافهرستی از باوراهیی که توسط ش ی که رد ففحات قبل یاد گرفتید، با توجه هب موارد •
•......................................
•  ......................................
فهرستی از القائات باوراهی دیگران هب خود: 2تمرین•
رب این اساس . هب این جریان توانمند هستندهمانطور که شما می توانید دیگران تحت تأثیر باوراهی خود قرار دهید دیگران نیز نسبت• .باوراهیی که توسط دیگران هب شما القا شده است را بنویسید
•......................................
•  ......................................



رپورش کارائی  هم فکری از باحیه باوراه: تمرین: 3تمرین •
.ویسیداز باحیه باوراه بن پرورش کارائی هم فکری با توجه هب نمودار زری تمرین اهیی ربای •
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گاه  !کنهب دستانم ن
مهارتهای کشف و اراهئ کار



م به دستان•
کن نگاه 

مهارتهای )
کشف و 
(ارائه کار

:در سوره مبارکه یوسف علیه السالم آمده است که

پس چون آنها را به آذوقه و وسایل سفرشان مجهز 

در ( كه همان پیمانه بود)نمود جام آبخورى را 

اى بانگ باردان برادرش قرار داد، سپس جارزننده

مراد . )برآورد كه اى كاروانیان، حتما شما دزدید

سرقت جام در ظاهر و سرقت یوسف از پدر در واقع 

.(بوده، یا دروغ براى مصلحت الزم بالمانع است

در حالى كه رو به مأموران ( برادران یوسف)71

اید؟چه چیزى گم كرده: آوردند، گفتند

ایم و براى هر پیمانه شاه را گم كرده: گفتند72

جایزه یا حق )كسى كه آن را بیاورد بار یك شتر 

خودم آن را ( من جارزننده)خواهد بود و ( الجعالة

.ضامنم

به خدا سوگند شما نیك : گفتند( برادران یوسف)73

ایم در روى زمین تبهكارى دانید كه ما نیامدهمى

.ایمكنیم و ما هرگز دزد نبوده

كیفر آن چیست اگر شما دروغگو درآیید؟: گفتند74

جزاى آن این است كه هر كه : برادران گفتند75

جام در باردانش یافت شده او خود جزاى آن است 

، (گیردسارق مدتى در اختیار صاحب مال قرار مى)

داستان دوم



برادرى ( تعجب ندارد)اگر او دزدى كند : گفتند( برادران)77

از او نیز در گذشته دزدى كرده بود، پس یوسف آن سخن را در 

:  گفت( و با خود)دل خود پنهان داشت و بر آنها آشكار نساخت 

كه انحطاط اخالقى و صفت )بدترید ( انسانیت)شما در منزلت 

.كنید داناتر استو خداوند به آنچه توصیف مى( حسد دارید

اى عزیز، همانا او را پدرى است پیر و سالخورده، : گفتند78

پس یكى از ما را به جاى او بگیر، كه ما تو را از 

.بینیمنیكوكاران مى

پناه بر خدا كه جز كسى را كه متاع خود را نزد او : گفت79

.ایم بگیریم، كه در غیر این صورت ما حتما ستمكاریمیافته

نومید گشتند ( پذیرش یوسف و نجات برادر)پس چون از او 80

دانید كه آیا نمى: بزرگشان گفت. رازگویان به كنارى رفتند

پدرتان از شما پیمان محكم خدایى گرفته ( راجع به بنیامین)

پس من كه ! و در گذشته نیز چه تقصیرى درباره یوسف كردید؟

روم تا پدرم مرا اذن دهد یا هرگز از این سرزمین بیرون نمى

.خداوند درباره من داورى كند و او بهترین داوران است

اى پدر، همانا پسرت : به سوى پدرتان بازگردید و بگویید81

و ما جز به آنچه ( و او را بازداشت كردند)دزدى كرد 

در نزد تو به اینكه او دزدى كرده و )دانستیم گواهى ندادیم 

و ما آگاه از غیب ( در نزد عزیز كه كیفر دزد برده شدن است



(نقش عمل در زندگی...)خط مقدمِ کار

 عمل، کار و
.  ید و چشیداست و می توان آن را هب صورت محسوس دید و ارثاتش را دقابل مشاهده بروزی 

 رد خود و یا دیگری باشدمقدمه ای برای القای فکری می تواند کار  .
 این صورت فرد عمل را انجام می ددد ات فکری رد ردون خود یا دیگران جریان یابدرد  .
 هب خود می گیرد ی صورتی جدی و عینوقتی با کار و عملی ربای دیگران هم فکری می کنیم هم فکری ما



:می تواند یکی از موارد زری باشدکاراهیی که زمننه هم فکری را فراهم می کنند •
 باشد،با تهیه ابزار و وسیله ای همراه

 یا به واسطه ایجاد یا تغییر برنامه پدیدار

می شود، 

 می گیرد،یا به واسطه حذف کاری صورت و

 یا  کاری معنوی است و موجب توفیقات ربانی و

.  الهامات الهی می شود

                    
           

                    
          

   
                   

                                           

       



مشاهده و تجزیه و تحلیل 

اعمال و بروزات 

می تواند مقدمه دیگران 

ای برای فهم راه حل 

.مشکالت مان باشد



تمرین کن

.موارد زری را تکمیل کنید.فکرمشادده رفتاراهی تولید کننده . 1تمرین 
افتادم......................دوستم الهام گرفتم و هب فکر ...........................از.
 م که که همساهی مان انجام داد و البته ابتدا بارحت هم شدم هب فکر افتاد....................از

........................
 که  ماردم انجام داد و مرا خوشحال کرد هب فکر افتادم که ....................از

..........................................
 انجام .............................رد دوستم تقوتت وود ...............................ربای اتنکه فکر

.دادم



ارزیابی فکراه و ایده اهی فعال شده توسط رفتاراهی دیگران: 2تمرین•
.را بنویسیدداشته اید... فکراهی نویی که رد شش ماه گذشته رد رابطه با زندگی خانوادگی ، ردس خواندن و •
؟حدس می زنید منشأ آن فکراه چه بوده است•

منشأفکرهای نو



کالت افراد یکی از مهم رتین وظایفی است که ربای افراد تبیین شده است• .  حل مش
کالت و ربطرف کردن آن نیازمند هب فکر کردن دارد• .فکر کردن رد مورد مش
.را برای هم فکری از ناحیه عمل طراحی کنیدتمرین هایی موارد زیر را مطالعه کنید و . 3تمرین •

 لذا برای . از مشکالت، بومی خانواده یا منطقه خاصی استبرخی

.  برطرف کردن آن مشکالت باید ویژگی های خاص در نظر گرفته شود

 از مشکالت به دلیل نداشتن برخی از مهارت هاست لذا با آموزش برخی

.مهارت های الزم می توان به طور طبیعی آن مشکالت را برطرف کرد

 از مشکالت به دلیل نداشتن تقوا و ارتکاب برخی از گناهان برخی

است  
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...از فکر یکدیگر بهره ببریم
مهارتهای هفکری با عمل



مل
ا ع

ی ب
کر

هف
ی 

ها
رت

ها
م بهره مند شدن از عمل دیگران

خارج شدن از انزوا و پرهیز از 
تک روی

مطالعه دستاوردهای علمی و 
معنوی دیگران

بزرگ شمردن اعمال خیر دیگران

مطالعه و دقت در آثار و تبعات 
اعمال خوب و بد

بهره مند کردن دیگران از عمل 
خود

خارج کردن افراد از تک روی

قرار دادن دستاوردهای خود در 
اختیار دیگران

حسن سلوک با دیگران

دوری از گناه

از طریق 

مشاوره

از طریق 

مشارکت

از طریق 

پرسش

از طریق 

القا


