
 هْوتزیي سیز تٌاّای هَفقیت

 
اگز هی خَاّیذ تا پیوَدى هسیزی تِ هَفقیت دست پیذا کٌیذ سعی کٌیذ در اتتذا عالیق شخصی خَد را در ًظز 

ّیچ . تگیزیذ فزدی را در ًظز تگیزیذ کِ اس ًظز اکثز اطزافیاى فزدی هَفق هی تاشذ اها خَد فزد تِ کاری کِ هی کٌذ 

تاشذ در ایي صَرت هیل تِ خَشثختی ٍ احساس هَفق تَدى در آى فزد تِ صَرت کاهل ارضا عالقِ ای ًذاشتِ  گًَِ 

  . ًوی شَد

 
ّش فشدی دس صًذگی ضخصی ٍ اختوبػی خَد خَاّبى ثِ دست آٍسدى هَفقیت دس توبهی 

اگش چِ خیلی اص افشاد هوکي است سٍش ّبیی سا ثش گضیٌیذ کِ هیضاى . هشاحل صًذگی هی ثبضذ

کبّص یبثذ ٍلی آًچِ کِ ثشای ّش اًسبى هْن هی ثبضذ پیوَدى ساُ ّبی کست  هَفقیت ضبى

حبل اگش ساُ ّبی ثِ دست  .هی ثبضذ... هَفقیت ٍ افضایص کبسایی دس ضغل ، تحصیل ، دسآهذ ٍ 

آٍسدى هَفقیت اص صثبى فشد آگبُ ثیبى ضَد ، دسصذ خطبیص ثِ صفش هی سسذ ٍ هَفقیت ثب آى 

دس ثشخی اص فشهبیطبت   هٌیيۆاص خولِ هَاسدی است کِ اهیشالنهَاسد صیش . حتوی هی ضَد

  .افضایص ثْشُ ٍسی ٍ هَفقیت دس توبم اهَس ثِ آى تأکیذ داضتٌذ خَد ثشای 

  

 عالقِ هٌذی شخصی

اگش هی خَاّیذ ثب پیوَدى هسیشی ثِ هَفقیت دست پیذا کٌذ سؼی کٌیذ دس اثتذا ػالیق ضخصی خَد سا دس ًظش ثگیشیذ فشدی سا  

ػالقِ ای ًذاضتِ ثبضذ  ّیچ گًَِ . س ًظش ثگیشیذ کِ اص ًظش اکثش اطشافیبى فشدی هَفق هی ثبضذ اهب خَد فشد ثِ کبسی کِ هی کٌذ د

دس ایي صَست هیل ثِ خَضجختی ٍ احسبس هَفق ثَدى دس آى فشد ثِ صَست کبهل اسضب ًوی ضَد ٍ ّویطِ آى فشد احسبس هی 

ّن چٌیي اگشکسی ثِ کبسی ػالقِ . ٍ خبی خبلی چیضی سا دس صًذگی احسبس هی کٌذ  کٌذ کِ گن ضذُ ای دس صًذگی اش داسد

ٍ اًگیضُ اٍ ثشای هَفقیت کبهل دس آى کبس ًیض ثِ حذ هطلَة خَد ًوی   ًذاضتِ ثبضذ فْن ٍ دسک اٍ ّن دس آى کبس پبییي هی آیذ

 . سسذ

 : حضشت اهیش دسایي ثبسُ هی فشهبیٌذ

 [1]«دثبسا فبتَ ّب هي قجل ضَْتْب ٍ اقجبلْب فبى القلَة ار اکشُ ػوی اى القلَة ضَُْ ٍ اقجبال ٍا »

تی گواى قلة ّا دارای هیل ّا ٍ رٍی کزدى ّا ٍ پشت کزدى ّاست پس دل ّا را تِ کار تگیزیذ اس رٍی هیل آًْا ٍ »

 « سیزا قلة اگز ٍادار شَد تِ کاری کِ ًوی خَاّذ کَر گزدد  رٍی کزدى آًْا

 ثٌبثشایي حضشت اهیش هجتٌی ثش ایي ػقیذُ ثَدًذ ٍ ّیچگبُ کسی سا هدجَس ثِ اًدبم کبسی کِ خالف هیل ٍ ػالقِ آًْبست ًوی کشدًذ 



 [2]«لیس لی اى احولکن ػلی هب تکشَّى  »

 « شوا را تِ کاری کِ هیل ًذاریذ ٍادار ساسم( یا ٍظیفِ ًذارم یا ًوی تَاًن ) هي حق ًذارم »

ثشای سسیذى ثِ هَفقیت ًْبیت تالش خَد سا ثِ کبسگیشد ثبصّن ثبیذ ثِ خذا تَکل کٌذ ٍ ثِ اٍ اهیذ داضتِ ثبضذ صیشا  اگش ّش اًسبًی

تٌْب اٍست کِ خیش ثٌذُ اش سا هی داًذ دس صَست تَکل ٍ اهیذ ثِ خذا ثب ٍخَد تالش ثسیبس اگش هَفقیت حبصل ًطذ ثبیذ آى سا 

س آى خیشی ثَدُ است ٍ ثبصّن اص تالش خَد کن ًکٌین صیشا هوکي است دس پس ایي هصلحت الْی ثذاًین ٍ هطوئي ثبضین کِ د

 هَفقیت ظبّشی هَفقیتی ثضسگ ٍ پیشٍصهٌذاًِ دس اًتظبسهبى ثبضذ 

 ارادُ

. طجؼب ّشکسی دس صًذگی خَد ثب هطکالت ٍ گشفتبسی ّبیی سٍثشٍ هی ضَد کِ هَقؼیت کبسی ٍ صًذگی اٍ سا تحت تأثیش قشاس هی دّذ 

ثِ ًبم اسادُ قَی دس اًدبم اهَس   اًسبًی ثبیذ هذیشیت ثشخَسد ثب هطکالت سا آهَختِ ثبضذ ٍ ایي هیسش ًطَد هگش ثب پطتَاًِ ایّش 

 . کسبًی کِ ػضم ٍ اسادُ ای سست داسًذ اص سختی ّب فشاس هی کٌٌذ ٍ کسبًی کِ ػضهطبى هحکن است هطکالت اص آًْب فشاسهی کٌٌذ

  : دسثبسُ سسَل اکشم هی فشهبیٌذحضشت اهیش ػلیِ السالم 

 [3]  «غیش ًبکل ػي قذم ٍ ال ساُ فی ػضم »

 «. حتی یک قذم تِ عقة تزًگشت ٍ ارادُ اٍ سست ًشذ»

کسبًی کِ اسادُ قَی دس اًدبم اهَس داسًذ گشفتبسی ّب ٍ هطکالت صًذگی سا ثِ فشصت تجذیل هی کٌٌذ ٍ اص آى پلکبًی هی سبصًذ تب 

 .ى ثبال ثشًٍذثشای پیطشفت خَد اص آ

ّشگبُ فشد خَد سا ثِ خَثی ثطٌبسذ ٍ ثب استؼذادّب ٍ ػالقِ هٌذی ّبی ضخصی خَد آضٌب ثبضذ ،صهیٌِ ای سا فشاّن هی کٌذ تب ایي 

 .استؼذاد ّب ٍ ػالیق سضذ کٌٌذ ٍ اص آًْب دس ثِ دست آٍسدى هَفقیت استفبدُ کٌذ

 حضشت اهیش دس سخٌی هب سا ثِ ضٌبخت اص خَد دػَت هی کٌذ 

 .داًا کسی است کِ قذرٍ اًذاسُ خَدرا تشٌاسذ؛ [ 4]«ػشف قذسُ   الؼبلن هي»

 در ّوِ اهَر  رعایت ًظن ٍ اًضثاط

یکی اص اصَل هْن ثشای اخشای   ًظن هؼٌبی سٍضٌی داسد ٍ ًقطِ هقبثل ّشج ٍ هشج هی ثبضذ

ػذالت دس اهَس سػبیت ًظن دسکبسّبست اگش ًظن سا اص صًذگی افشاد هَفق ٍ ثب استؼذاد حزف 

کٌین ػلی سغن داضتي اًَاع تَاًبیی ّب ٍ هْبست ّب هَفقیت ٍ کبسیی ضبى ثِ طَس چطوگیشی 

 .کبّص پیذا هی کٌذ



 [5]«ػولِ فبًِ لکل یَم هب فیِ ٍاهض لکل یَم»: حضشت اهیش دسایي ثبسُ هی فشهبیٌذ 

 «.کار ّز رٍس را در ّواى رٍس اًجام تذُ سیزا ّز رٍس کار هخصَص تِ خَد دارد»

اص دٍ کبس ثبیذ پشّیض داضت یکی پشّیض اص ػدلِ دس اهَس قجل اص فشاسسیذى صهبى اًدبم آى ٍ دیگشی پشّیض اص سستی دس اًدبم دادى 

 .اهَسی کِ ٍقت اًدبم آى فشاسسیذُ است

ٍ ایبک ٍ الؼدلِ ثبالاهَس قجل اٍاًْب اٍ التسقیط فیْب ػٌذ اهکبًْب اٍاللدبخِ فیْب ارا تٌکشت اٍ الَّي ػٌْب ارا استَضحت فضغ کل  »

 [6]«اهش هَضؼِ ٍا ٍقغ کل اهش هَقؼِ 

پزّیش اس شتاب کزدى در کار پیش اس رسیذى سهاًش ٍ سْل اًگاری در آى ٍقتی کِ اًجاهش هوکي شذُ است ٍ »

جاجت ٍ اصزار در آى ٌّگاهی کِ اتْام اًگیش تاشذ ٍ سستی آى سهاًی کِ اشکار شذُ است ّز چیش را در جای خَیش ل

 « تٌِ ٍ ّز کار را در جایگاُ هٌاسة خَیش قزار تذُ

  : ّن چٌیي دس سخٌی اص حضشت اهیش هی ثبضذ کِ هی فشهبیٌذ

 [7]«ٍ ال تتکل اهَسک ػلی کسبى»

 « سست ٍ تٌثل تکیِ ًکيدر کارّایت تز اشخاص »

داضتي ثشًبهِ سیضی صحیح ٍ دقیق ًیض اص ًظن دس اهَس ًبضی هی ضَد اگش ثشًبهِ سیضی صحیحی ثشای توبم کبسّبیوبى داضتِ ثبضین 

  .اص سٍی ّن اًجبس ضذى کبسّب خلَگیشی هی ضَد ٍگبم هَثشی دس سسیذى ثِ هَفقیت هی ثبضذ

ّب ٍ پطت کشدى ّب ست پس دل ّب سا ثِ کبس ثگیشیذ اص سٍی هیل آًْب ٍ سٍی کشدى  ثی گوبى قلت ّب داسای هیل ّب ٍ سٍی کشدى

 آًْب صیشا قلت اگش ٍاداس ضَد ثِ کبسی کِ ًوی خَاّذ کَس گشدد 

 پٌذپذیزی ٍ استفادُ اس تجزتِ ّای دیگزاى

کشدى ٍ آضٌب ضذى هستقین  ّشاًسبًی ػوشی هحذٍد داسد ٍ ثشای ثذست آٍسدى هْبست ّبی الصم صًذگی فشصت صیبدی ثشای لوس 

ثب توبم هَاسد هَسد ًیبص ٍ ضشٍسی صًذگی سا ًذاسد ثٌبثشایي ثبیذ فشصت ّب سا غٌیوت ثطوبسد ٍ حتی الوقذٍس اص تدشثِ ّبی دیگشاى 

 . استفبدُ کٌذ ٍثب ثِ کبسثستي تدشثِ ّبی دیگشاى گبم ّبی سشیغ تشی ثشای سسیذى ثِ ّذف ٍ هَفقیت دسکبسّب ثشداسد

 :س دس ایي ثبسُ هی فشهبیٌذحضشت اهی

 .ٍ تزگشیذى اس آًاى کساًی کِ دارای تجزتِ اًذ؛ [ 8]«اّل التدشثِ   ٍ تَخ هٌْن»



هْبست ّبی اثتذایی ثشای ّشکبسی )ثشای اّل تدشثِ دٍ احتوبل ٍخَد داسد یکی اًکِ فشد تدشثِ الصم ثشای اًدبم اهَس سا داضتِ ثبضذ 

اص تدشثِ ّبی   ٍ تدشثِ داضتِ ثبضذ ٍا ص تدشثِ ّبی دیگشاى استفبدُ کٌذ ّن چٌیي استفبدُ ٍ دٍم آًکِ سٍحیِ کست( سا یبد ثگیشد

    : دیگشاى خلَگیشی اص ًیشًگ ٍ فشیت خَسدى سا فشاّن هی کٌذ

 « آى کس کِ کارّا را تجزتِ ًکٌذ ًیزًگ هی خَرد»؛  [ 9]«هي لن یدَة االهَس خذع »

   اهیذ داشتي تِ خذا

ای سسیذى ثِ هَفقیت ًْبیت تالش خَدسا ثِ کبسگیشد ثبصّن ثبیذ ثِ خذا تَکل کٌذ ٍ ثِ اٍ اهیذ داضتِ ثبضذ صیش ا اگش ّش اًسبًی ثش

سا  اٍست کِ خیش ثٌذُ اش سا هی داًذ دس صَست تَکل ٍ اهیذ ثِ خذا ثب ٍخَد تالش ثسیبس اگش هَفقیت حبصل ًطذ ثبیذ آى تٌْب 

اى خیشی ثَدُ است ٍ ثبصّن اص تالش خَد کن ًکٌین صیشا هوکي است دس پس ایي هصلحت الْی ثذاًین ٍ هطوئي ثبضین کِ دس 

   .هَفقیت ظبّشی هَفقیتی ثضسگ ٍ پیشٍصهٌذاًِ دس اًتظبسهبى ثبضذ

  

 : پی ًَشت ّا

 ًْح الجالغِ 193حکوت  [1]

 ًْح الجالغِ 208حکوت  [2]

 ًْح الجالغِ 72خطجِ  [3]

 ًْح الجالغِ 103خطجِ  [4]

 (ػْذ ًبهِ هبلك اضتش) ًْح الجالغِ  53ًبهِ  [5]

 53ًبهِ  [6]

 غشسالحکن  [7]

  53ًبهِ  [8]

 غشسالحکن  [9]

 


