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مند ساز، به مـن قـدرتي بخـش     الهي مرا از آرامش ملكوتي خود بهره
 در برابر شـك كه در برابر دشمني عشق، در برابر زخم زبان گذشت و 

، در برابر تـاريكي روشـنايي، در   بر نوميدي اميدارو ترديد ايمان، در ب
خدايا مرا ياري كن كه پيوسته . بر اندوه بتوانم شادماني نشان دهمارب

به آنها بياموزم . ديگران را ياري كنم، نه اينكه بخواهم مرا ياري كنند
شته باشـم  آنها را دوست بدارم نه اينكه توقع دا. نه اينكه مرا بياموزند
ي  زيرا محبت زاييده محبت و گذشـت نتيجـه   . كه مرا دوست بدارند

  . گذشت و زندگي جاوداني فقط در فنا به خاطر ديگران است
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  مقدمه نويسنده 
همه انسانها در آرزوي موفقيت و پيشرفت چـه در زنـدگي و چـه در    
كارهايشان هستند و دوست دارند كه هم زندگي خـوب و شـاد و بـا    
نشاطي داشته باشند و هم از لحاظ مادي به نتايج بزرگي دست پيـدا  
كنند تا بتوانند به خواسته هايشـان برسـند، امـا در نهايـت تعـدادي      

ته خود دست پيدا كنند و اكثريت مردم به توانند به خواس محدود مي
ثمري تن داده و زندگي را بدون اينكه لـذتي    حاصل و بي  زندگي بي

آيـد كـه    حال اين سـؤال پـيش مـي   . درست از آن ببرند مي گذرانند
دليل موفقيت و پيشرفت اين عده معـدود چيسـت و چـه چيـزي در     

با آنها يار بوده كـه   آيا شانس و اقبال  آنها وجود دارد كه بقيه ندارند؟
  اند به خواسته و هدفشان برسند؟  توانسته 

جواب اين سؤال به طور مسلم خير است چرا كه در ايـن دنيـا هـيچ    
چيز با ارزشي به راحتي و از روي شـانس و اقبـال بدسـت نيامـده و     

انـد كـه    بلكه افراد موفق به اين دليـل پيشـرفت نمـوده   . نخواهد آمد
اند چرا كه آنان بـه اصـول موفقيـت آشـنايي      شايستگي آن را داشته 

داشته و با آشنايي به آن اصول و تالش و پشتكاري كه از خود داشته 
اند زندگي خوب و موفقي از هر لحاظ براي خود درسـت   اند توانسته  

  . نمايند
هاي موفقيـت و پيشـرفت در    در اين كتاب سعي شده اصول و روش 

هم راهكارهايي براي داشتن آسايش كار و راز و رمز ثروتمند شدن و 
به طور حتم شما عزيـزان كـه   . و آرامش در زندگي آموزش داده شود
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طالب زندگي بهتر و موفقيت بيشتري هستيد با مطالعه اين كتاب بـا  
اين اصول آشنا خواهيد شد اما فراموش نكنيد كه آشنايي با اين اصل 

را مرحله بـه مرحلـه   ها به تنهايي كافي نيست بلكه بايد آنها  و روش 
  . در زندگي خود اجرا نمائيد تا مؤثر واقع گردند

كنيـد دوسـتدار موفقيـت و     شما عزيزاني كه اين كتاب را انتخاب مي
هايي نمي رفتيد پس حال  پيشرفت هستيد وگرنه سراغ چنين كتاب 

كه شما چنين فكر و انديشه بزرگي در سر داريد تمام سعي و تـالش  
تا . ر چه بهتر مطالب آن را فرا گرفته و اجرا نماييدخود را بكنيد تا ه

ـ    با بكار بستن آن... انشاا ا را داريـد  رها بتوانيد به زنـدگي كـه لياقـت آن
  . دست پيدا كنيد و به اهداف خود برسيد

  عباسعلي مختاري
  93مرداد 
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  روياهاي بزرگ در سر داشته باشيد -1
توانـد روح انسـانها را بـه     تنها انديشه و فكر بـه روياهـاي بـزرگ مـي    

رويا داشتن در زندگي از اهميـت بسـياري برخـوردار    . حركت وا دارد
بر خالف كساني كه اين اعتقاد را دارند كه در رويـا زنـدگي     باشد، مي

  . كردن راهي به جايي نخواهد برد
تواند به كماالت  گ ميبالعكس بايستي گفت كه انسان با روياهاي بزر

بيشتري برسد و اهداف بلندتري را مد نظر خود قرار دهـد، روياهـاي   
بزرگ داشتن عيب نيست بلكه اين خود نشانه بزرگ انديشي و بزرگ 

  . منشي انسان است
اگر در ذهن خود باورها و آرزوهاي بزرگ نداشته باشيم محال اسـت  

گ و موفق همگي داراي هاي بزر بتوانيم به اهداف خود برسيم انسان 
اند لـيكن بـا داشـتن ايـن باورهـا بـه تـالش و         روياهاي بزرگي بوده 

انـد بـه كاميـابي واقعـي نايـل       كوشش بيشتري دست زده تا توانسته 
  هـاي بـي   البته فرق است ميان روياهاي بزرگ و خيال پردازي . آيند
  . هدف

رگـي در  تواند آرزوهـاي بز  هر كس در هر زمينه و شغلي كه باشد مي
تـا كسـي فكـر و    . سر داشته و اين مختص گروه خاصي نخواهد بـود 

هـاي   انديشه بزرگ نداشته باشـد چگونـه خواهـد توانسـت بـه قلـه       
هيچ وقت با داشتن فكر كوچك و ريزبينـي  . پيشرفت و سعادت برسد

پـس واقعيـت   . هاي آهسته كسي نمي تواند به سر قلـه برسـد   و گام 
  .همين است و بس
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داشتن نشانه عقل سليم و بينش درست است نه نشـانه   اهداف بزرگ
خواهـد   هر كس چنانچـه مـي  . مورد  هاي بي هوسراني و بلند پروازي 

هـاي بلنـدي داشـته باشـد و آن      پيشرفت كند بايد براي خود هدف 
بايد بطـور دائـم   . هدف ها را براي خود نوشته و روي آنها تكيه نمايد

هـدف  . هر روزه بـه آن فكـر نمايـد   آنها را در ذهن خود مرور كرده و 
هاي خود را در جايي قرار داده كه هميشه جلوي چشم او باشد و هر  

يكـي از اولـين رمـوز    . روز حداقل چند دقيقه به هدفهايش فكر كنـد 
هـم مـردان و   . هاي خود ساخته داشتن روياهاي بزرگ است ميليونر 

ون به مراحل هم زنان بزرگ ابتدا از روياهاي بزرگ شروع كرده و اكن
پس اين را حق خود بدانيد كه بـه بزرگـي و   . اند و مدارج باال رسيده 

  . بلندي فكر كنيد نه به كوتاهي و پستي
براي خواسته خود ارزش قائل شويد و فكـر اينكـه ديگـران در مـورد     

پس چنانچه مـي  . شما چه تفكراتي دارند را از سر خود بيرون نماييد
قيقـت بپيونـدد بايـد ابتـدا خـود را بـاور       خواهيد كه روياهايتان به ح

داشته باشيد و به اهداف و روياهايتان ايمان داشته باشيد و با تـالش  
  . و جديت آنها را دنبال نماييد
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  در حد درست و عالي كار خود را انجام دهيد -2
اي فعاليـت   چگونگي كيفيت زندگي شما جدا از اينكه در چـه حـوزه   

اشد كه چه اندازه خود را متعهد مي دانيـد تـا   ب داريد بسته به اين مي
  .ها بوده باشيد در كارهاي خود از بهترين 

كار كردن براي انسان يك امر ضروري در تمام مراحـل زنـدگي بشـر    
باشد همچنـين كـه در ديـن مبـين اسـالم كـار را برابـر عبـادات          مي

 توانـد بـه خواسـته    اند تنها با كار و تالش است كه انسان مـي  دانسته
هاي خود برسد نه با كـاهلي و سسـتي، در هـر شـغل و سـمتي كـه        

هستيد سعي كنيد به بهترين نحو و باالترين كيفيت كار خـود را بـه   
انجام برسانيد تا هم خودتان از عملكردتان راضي باشيد و هـم باعـث   

  . خشنودي خداوند بزرگ گرديد
كار درست و هاي آدمي كار كردن است، البته  يكي از باالترين مزيت 

تواند راه سعادت را بـراي آدمـي    عالي و پسنديده كه در هر جايي مي
هستند كساني كـه كـاري را انجـام داده ولـي كيفيـت آن      . باز نمايد

برايشان هيچ اهميتي ندارد، ليكن كار بايد خوب و درست باشـد كـه   
هم داراي كيفيت و هم داراي كميت خوبي بوده باشد كه چنانچه در 

  .از اينها قصوري صورت گيرد يك جاي كار مي لنگدهر كدام 
در جهان امروزي كه زمان پيشرفت و تكنولـوژي اسـت حـرف اول را    

زند و كارها بيشتر از حالت فيزيكي خارج شده و بـه   دانش و خرد مي
  . افزاري درآمده است صورت فكري و نرم
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 اي يكـي  همانگونه كه گفته شد كار يك عبادت است و در هر جامعه 
ــتكش آن    ــارگران زحم ــه ك ــراد آن جامع ــوثرترين اف ــرين و م از بهت

ولي اين يك بعد قضيه است و بعد ديگر آن كار كـردن بـه   . باشند مي
  . صورت فكري و خردي و با انديشه است

اگر ما بخواهيم فقط و فقط به صورت يدي يعني فيزيكي و بدني كار 
اً به نتايج مطلوبي كنيم و از فكر و خرد خود استفاده ننمائيم، مطمئن

زند  نخواهيم رسيد، چرا كه امروزه دانش و تكنولوژي حرف اول را مي
هـاي   اگر انسـان  . گردد و هر لحظه علم و اختراعات بشري بيشتر مي
مطمئنـاً آن جامعـه از   . يك جامعه تنها به كـار بـدني اكتفـا نماينـد    

مـروز  پيشرفت باز خواهد ماند و نخواهـد توانسـت در بـازار رقـابتي ا    
حرفي براي گفتن داشته باشد و خواه ناخواه آن جامعـه يـك جامعـه    

بـالعكس جـوامعي كـه داراي تكنولـوژي بـروز      . طرد شده خواهد شد
هستند روز به روز بر پيشرفت خود خواهند افـزود و هـر روز بهتـر از    

حال در نظر بگيريـد  . تشگهاي پيشرفت نايل خواهند  ديروز به قله 
دهـد و البتـه    عالي كار فيزيكي و بدني انجـام مـي   اي در حد خانواده 

ولـي از لحـاظ فكـري و    . درآمد نسبتاً خوبي را هم بدسـت مـي آورد  
اقتصادي داراي بينش نوين و درستي نباشد هر چند اين كار طاقـت  
فرسا و درآمد نيز باال باشد چون ريشه اصلي كه همان بينش و خـرد  

تي خـوب نصـيب آنهـا    باشـد مـوقعي   و اقتصاد درست است خراب مي
شناسيم كه  ها را مي نخواهد شد كه در اين زمينه بسياري از خانواده 

اند، جامعه نيـز همـين گونـه اسـت و      به چنين مصيبتي گرفتار آمده 
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فقط كار به تنهـايي نمـي توانـد آن جامعـه را از لحـاظ اقتصـادي و       
تكنولوژي پيشرفت بدهد، پس اصل رسـيدن بـه هـدف عـالي كـار و      

  . باشد در حد عالي البته با ديد باز و عقل و درايت درست ميتالش 
و تنها اكتفا كردن به كار بدني نمي تواند در جوامـع امـروزي جـايي    

  . داشته باشد
  

    



 

 يكصد روش براي زندگي بهتر و آسايش بيشتر/18

  از سالمتي بدنتان كامالً مواظبت كنيد -3
باشد چون يـك   ابتدا رمز خوشبختي، داشتن بدن و جسمي سالم مي

ن و روحي سالم داشته باشد و درست تواند ذه بدن سالم است كه مي
تفكر نمايد و بتواند كارهاي درست و موفقيت آميزي انجام دهد، اگـر  
ما بخواهيم در طول زندگي خود موفق باشيم و به اهداف خود برسيم 
شرط آن بودن و ماندن در اين جهان است و سپس تالش و پشـتكار  

مـه همـه اينهـا    درست البته با آگاهي و بينش دقيق و درست، كه الز
در زماني كه ما در آن هسـتيم و  . باشد داشتن جسم و عقل سالم مي

ها خيلي مشكل اسـت كـه كسـي     با توجه به انواع غذاها و نوشيدني 
. راحت بتواند دل از اين همه مواد غذايي كنده و شكم پـروري نكنـد  

البته هر چيزي به اندازه اعتدال و درست بسيار خوب و مفيـد اسـت   
بخوريد «رآن كريم نيز به آن اشاره شده است كه مي فرمايد كه در ق

و تفريط هيچ كـدام   طچرا كه افرا» لي زياده روي نكنيدو بياشاميد و
خوب نيستند و در هر كدام زياده روي شـود باعـث مشـكالتي بـراي     

شرط . گردد كه ممكن است عواقب بسيار بدي داشته باشد انسان مي
كليـد اول  . داشتن جسم سالم ورزش و تغذيه درسـت و مفيـد اسـت   

ســالمتي ورزش و كليــد دوم آن همــراه بــا ورزش تغذيــه صــحيح و 
سـان احتيـاج بـه تحـرك دارد و چنانچـه مـدتي       باشد، ان مناسب مي

جسمش راكد و بدون حركت باشد به عوارض بسياري دچـار خواهـد   
و . شد پس الزم است هـر روز مـدتي را بـه ورزش اختصـاص دهـيم     
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دومين كليد تندرستي تغذيه درست اسـت كـه بتوانـد مـواد غـذايي      
  . گردددرست را به بدن برساند بدون اينكه باعث ازدياد وزن و چاقي 
شـوند   بهترين مواد غذايي آنهايي هستند كه به طور طبيعي يافت مي

نه به صورت مصنوعي يكي از چيزهايي كه طبيعت به انسـان ارزانـي   
تواند براي بدن بسيار مفيد  جات و سبزيجات است كه مي داشته ميوه

البته الزمه داشتن بدن سـالم اسـتفاده از هـر چيـز     . و سودمند باشد
گوشت و  لبنيات،  جات، سبزيجات، ميوه. باشد اعتدال ميخوب در حد 

باشند كـه البتـه بايسـتي در     ديگر چيزهاي خوب براي بدن مفيد مي
اگر انسـان  . حد اعتدال و با توجه به شرايط سني از آنها استفاده شود

هاي بـزرگ يـا بـه ثـروت و دارايـي       بخواهد پيشرفت نموده و به قله 
حاظ جسمي و فيزيكي و هم از لحاظ روحي فراواني برسد بايستي از ل

ر چـه بيشـتر زنـدگي    آل داشته باشد تا بتواند ه شرايط درست و ايده
تـا  بايـد  پـس انسـان   . به اهداف خود دست پيدا كند كرده و با تالش

تواند به جسم خود اهميت زيادي بدهد تا بـدني سـالم و قـوي و     مي
حيات خوبي داشته نيرومند داشته باشد و سپس سعي كند افكار و رو

  . باشد
براي بدن سالم ورزش و تقويت و تغذيـه خـوب و بـراي ذهـن سـالم      

باشـند همانگونـه كـه بـدن      تفكر و مطالعه درست بهترين چيزها مي
. گـردد  بدون تالش و تحرك به سستي و كسالت و بيماري دچار مـي 

تواند در آينده باالخص زمان  ذهن انسان نيز چنانچه تقويت نشود مي
اي براي اول به وجود آورد كـه   نسالي و كهنسالي مشكالت عديده ميا
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يكي از اين مشكالت كه گريبانگير بسياري از افـراد اسـت فراموشـي    
تنها راه تقويـت ذهـن پـرورش آن بـا مطالعـه و تفكـر       . باشد زياد مي

  . باشد درست مي
اند كه با داشتن عمري طوالني فكـر و   در اين ميان افراد زيادي بوده 

اند و ايـن چيـزي    نديشه باز داشته و خدمات بزرگي به جامعه نمودها
نيست غير از مطالعه و تحقيق و تفكري كه در آنها بوده حال چنانچه 

 اريهـاي مانسان به پرخـوري و تـن پـروري روي آورده بـزودي بـه بي     
توانـد روح و روان او را پريشـان و    مختلفي گرفتار خواهد شد كه مـي 

زمه داشتن زندگي سالم داشتن جسم و ذهني پس ال. مضطرب نمايد
. نخواهـد شـد  سالم است كه در غير اين صورت ايـن مسـئله عملـي    

زمانيكه انسان به جسم و روح خود بها بدهد و تالش و پشـتكار تـوام   
با خرد و انديشه داشته باشد مي تواند بـه اهـداف بـزرگ و موقعيـت     

يد به خودتان بهـا  انپس تا مي تو. هاي مناسبي كه در نظر دارد برسد
    .ارزش قائل شويد و جسمتان داده و براي روح
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  هرگز به شكست حتي فكر هم نكنيد -4
تواند انسان را به نيستي و نابودي  ترس از شكست و عدم موفقيت مي

بكشاند، فكر كردن به شكست خود يك عامل بازدارنـده و نگهدارنـده   
 طي نمايـد، چـرا كـه    است و نخواهد گذاشت كه آدمي مسير خود را

ترس از شكست و ناكامي وجـود داشـته باشـد انسـان نخواهـد       وقتي
اي قدم بردارد و فقط به همان مقدار كم اكتفا  توانست در هيچ زمينه 

و كسي كه چنين افكاري در درون خود داشته باشـد   هو بسنده نمود
مسلماً براي خودش يك بن بست سـاخته و جلـوي خـود را مسـدود     

شكست نه تنها نبايستي باعث نابودي و نااميدي گردد بلكه  .سازد مي
هاي خود تجربـه كسـب كـرده و     انسان عاقل و انديشمند از شكست 

  . دنماي موفقيت از آنها استفاده مي براي رسيدن به
افراد بزرگ و موفق هر كدام به نوبه خود ممكن است بارها و بارها در 

اجه شده باشند ولي هر بار هاي پي در پي مو طول زندگي با شكست 
ه تر از گذشته و با تجربه باالتر دست به كـار شـده تـا بـاالخر     مصمم 
به اهداف خود برسند و به جامعه بشريت خـدماتي بـزرگ    اند توانسته
توان يافـت كـه بـدون شكسـت بـه جـايي        كمتر كسي را مي بنمايند،

افرادي هستند كـه بـا كـوچكترين شكسـتي از معركـه      . رسيده باشد
انـد و حتـي بـا نااميـدي دچـار       بيرون رفته و زانوي غم به بغل گرفته

انـد ايـن افـراد كسـاني       هاي جسمي و روحـي فراوانـي شـده    بيماري 
اگـر بـه   . انـد   هستند كه خودشان و توانـايي هايشـان را بـاور نداشـته    

زندگي بزرگان و دانشـمندان نگـاهي موشـكافانه و دقيـق بينـدازيم،      
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دقيقاً خواهيم ديد كه با چه مشكالتي دسـت و پنجـه نـرم كـرده تـا      
تـوان تومـاس    اند به هدف خـود برسـند در ايـن زمينـه مـي      توانسته 

ديسون مخترع معروف برق را نام برد كه پـس از هـزار بـار شكسـت     ا
ــا     ــاه ب ــي هيچگ ــد ول ــراع نماي ــيته را اخت ــروي الكتريس توانســت ني

اي  شكستهايش دست از كار نكشيد بلكه شكست را براي خود تجربه 
باالتر دانسته و به كار خود ادامه داد تا بشر امـروزه بتوانـد از نيـروي    

  . زندگي راحت تري دست پيدا كند برق استفاده برده و به
خواهد در راهي قدم بگذارد و به هدفي بزرگ برسد  پس كسي كه مي

بايد آمادگي هر چيزي را داشته باشد و با كـوچكترين شكسـت و يـا    
مانعي از كوره در نرود، اگر قرار بود كه هر موفقيتي به راحتي بدست 

ت زمـاني انسـان   بيايد كه ديگر موفقيت و علم  و دانش ارزشي نداشـ 
داند كـه بـا زحمـت و تـالش بسـيار آنهـا را        قدر داشته هايش را مي

پس ما بايد سعي كنيم براي رسيدن به اهدافمان . بدست آورده باشد
از هيچ چيزي نهراسيم چرا كه ترس از شكست خود عاملي است كـه  

  . هاي پي در پي براي انسان به وجود آورد تواند شكست  مي
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  درستكار ارتباط برقرار كنيد با افراد -5
هـاي پيشـرفت و    ارتباط و دوستي با افراد خوب و صادق يكـي از راه  

ترقي انسان است، افراد درستكار و موفق و كساني كه در زندگيشـان  
اند بسيار گزينه خوبي بـراي   هميشه راستي و پاكي و صداقت داشته 

فعلـي بـراي    ارتباط برقرار كردن و دوست شدن هستند چرا كه زمانه
ارتباط برقرار كردن با ديگران بسيار سخت شده و با وضعيت كنـوني  
كه انسانيت كم رنگ و حقه و نيرنگ و فريب پر رنـگ شـده بهتـرين    

ارتباط بـا چنـين   . باشد ياور انسان دوست خوب و موفق و متعهد مي
تواند راه درست را به ما نشان دهـد و زنـدگي را بـراي مـا      افرادي مي

بسياري از اشخاصي كه از راه درست انحراف پيدا كـرده   نمايد،آسانتر 
هاي غير از آن رفته و يا به اعتياد كه بسي خانمانسوز اسـت   و به راه 

اند، از ارتباط با افراد ناباب و نادرست بوده كـه اگـر پـاي      گرفتار شده
درد و دل آنها بنشينيم به خوبي اين مسئله مشخص و نمايان خواهد 

  . شد
تواند راه سعادت و درستي را به ما نشـان   ت خوب و درستكار ميدوس
توانيم از كارهاي چنين دوسـتاني الگـوبرداري كـرده و     و ما مي  دهد،

  . رفتار آنها را سرلوحه رفتارهايمان قرار بدهيم
هاي بدي نيستند و  بعضي از مواقع به افرادي بر مي خوريم كه انسان 

باشد ولي به علت اينكه كارها و اعمالشان  نمينيت آنها نيز نيت بدي 
باشد نمي توانند دوست خـوبي بـراي مـا     مي ياز روي جهالت و نادان

بوده باشند يا كساني هستند كه هميشه منفي باف بوده و يا يكـي از  
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رنـد  باشد را در وجود خـود دا  ها كه همان حسادت مي بدترين صفت 
قرار كردن و دوست شدن خوب ارتباط بر هايي نيز براي چنين انسان 

نبوده زيرا بـا كردارشـان كـه همـان منفـي گرايـي اسـت مـا را نيـز          
سرخورده و از اهدافمان دور مي سازند چـرا كـه مهمتـرين اصـل در     

  . ارتباط با ديگران مثبت انديشي و مثبت نگري است
هاي فكري و معنـوي   توانند بهترين كمك  دوستان خوب و موفق مي

مالي زيادي به انسان كرده و او را براي رسيدن به  هاي و حتي كمك 
پس بهترين گزينه براي ارتباط برقرار كردن بـا  . هدفش ياري نمايند

هميشـه  . موفقيت و مثبـت انديشـي اسـت     ديگران صداقت، درستي،
و براي  كنيدكر و منفي نگر و حسود دوري سعي كنيد از افراد كوته ف

ادق و موفق ارتباط برقرار نمائيد شور و مشورت با افراد خوش فكر، ص
  . هاي بزرگي دست پيدا كنيد تا بتوانيد به موفقيت 

    


