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کنار هم قرار داده است. های دیگر زندگی میوقتی انسان با انسان که آنها را در  کند، طبیعتا وجود نیازهای مشترک است 
که بواسطه زندگی با دیگران تأمین میهر انسانی  که نیازهایی دارد  بواسطه او برطرف شود و البته نیازهایی هم آنها دارند، 

که هر انسانی در زندگی و تعامل با دیگران، از آنها انتظارات و توقعاتی داشته باشد، چنانکه شود. می بنابراین طبیعی است 
 آنها نیز از او انتظارات و توقعاتی دارند.

کنون سوال این است:  کسی درست اسآا  ت؟یا انتظارات حد و اندازه دارد؟ داشتن هر انتظاری از هر 
کنید. کرده و نظر خود را در مورد آن بیان   به ماجرای زیر توجه 

کرده که با یکی از بهترین دوستانم قهر  ایم، اختالف بر سر یک موضوع خیلی تقریبا ده روز شده است 
که اتفاقا خیلی زود هم معلوم شد سوء تفاهم بوده است، ولی از آن روز تا به حال  کوچک بود  ساده و 

کرد، پس اول باید او ها میشده است، بچهمشکل ما حل ن که دعوا را فالنی شروع  گفته است  گویند او 
که از او بزرگ کند، در حالیکه من معتقدم  که سوء تفاهم برایش به تر هستم و عذرخواهی  و اتفاقا او بود 

کند. وجود آمد، بنابراین  که او ابتدا عذرخواهی   انتظار دارم 
که می در داستان فوق انتظاراتی در ادامه تواند درست یا نادرست، بجا یا نابجا باشد. میان طرفین وجود دارد، انتظاراتی 

که ممکن است یک نفر در زندگی در مورد این داشته باشد، بیان شده است،  اش از دیگرانفهرستی از انتظات و توقعاتی 
کرده و ابعاد مختلف آن را بررسیدرخواست گفتگو   کنید. ها با دوستان خود 

 که می توقع دارم کنند.پدر و مادرم هر چیزی را   خواهم برای من تهیه 
 که می کاری را  کار شرکت داشته باشم.انتظار دارم دوستانم هر   خواهند انجام دهند، حتما من هم در آن 
  کند.باید انجام بدهد، قبل از آن کاری را خواهد برادرم میبه نظرم وقتی  با من هماهنگ 



 

 

 که به ابتدای صف رفته و خارج از نوبت نان بگیرم.رم وقتی به صف نانوایی میانتظار دا  رسم، همه بگذارند 
 گردی را تن که معلمی وظیفه اوست.به نظرم یک معلم هیچگاه نباید شا کند، چرا    بیه 
 کرده کلی به او خوبی  که   ام، درخواستی داشته باشم و آن را قبول نکند.اصال انتظار ندارم دوستی 

 طبیعتا هر انتظاری از دیگران داشتن، درست نیست، بلکه انتظار ما از دیگران باید:
 مطابق حکم خداوند باشد. -
 امری الزم و ضروری باشد، نه اینکه از روی میل و هوس و آرزوی ما باشد. -
 انجام دادن آن در ظرفیت طرف مقابل باشد و موجب سختی و زحمت قابل توجهی برای او نشود. -
کارها برای فرد الزم باشد و در تا حد  - گرچه ممکن است برخی از  امکان موجب خوشنودی خود او هم بشود، ا

 آینده موجبات خوشنودی او را فراهم نماید.
که ما بر اساس آن در خصوص درستی یا های ما نقش بسزایی در شکلبنابراین باورها و ذهنیت گیری معیارهایی دارد 

گزارهمی گیرینادرستی توقعات تصمیم های ما و به تبع آن توقعات ما را نسبت به نماییم. تدبر در سوره مبارکه علق 
 نماید.موضوعات مختلفی اصالح می

 تدبر در سوره مبارکه علقانتظارات و توقعات با اصالح 
کنید. ]در سه آیه از سوره عبارت  کرده و به مضامین آیات آن توجه  آمده است، )چنین « کاّل »سوره مبارکه علق را مطالعه 

که می کنید.[نیست   پندارند(، این آیات را مشخص 
 ترجمه آیات

حِي  ْْحِن الر َّ  به نام خداوند بخشنده مهربان ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

قَّ ) لَّ ذي خَّ
كَّ ال َّ ِ ب   ِباْسِم رَّ

ْ
أ که )همه آفریده (1اْقرَّ کتاب را با شروع( به نام پروردگارت، آن  ها را بخوان )این 

 او( آفرید.
ٍق ) لَّ ْنسانَّ ِمْن عَّ قَّ اْْلِ لَّ  انسان را از لختی خون بسته شده آفرید. (2خَّ

مُّ ) ْكرَّ
َّ
كَّ اْْل ب ُّ  وَّ رَّ

ْ
أ کریم (3اْقرَّ که پروردگار تو  کریمان( استبخوان در حالی   .تر )از همه 

ِم ) لَّ مَّ ِباْلقَّ
ل َّ ذي عَّ

که به وسیله قلم (4ال َّ کس   علم آموخت. ،آن 
مَّ 

ل َّ ْم )عَّ ْعلَّ ْ يَّ ْنسانَّ ما َلَّ که نمی (5اْْلِ  دانست آموخت.به انسان آنچه را 

ْطغى يَّ ْنسانَّ لَّ ل َّ ِإن َّ اْْلِ  (6) كَّ
کنند بلکه( به یقین انسان چنین نیست )که آنها این نعمت ها را شکر 

 کند،طغیان می
ْغىن آهُّ اْستَّ ْن رَّ

َّ
که  (7) أ  بیند.بنیاز خود را بیآن هنگام 

ْجعى ِإىلِإن َّ  كَّ الر ُّ ِ ب   تردید بازگشت به سوى پروردگار توست.بی (8) رَّ
ْْنى ذي يَّ

ْيتَّ ال َّ
َّ
أ  رَّ

َّ
که بازمی (9) أ کسی   دارد،به من خبر ده، آیا آن 

( 
ّل َّ ْبدًا ِإذا صَّ که نماز میبنده (10عَّ  خواند )آیا مستحق عذاب نیست(؟!اى را وقتی 

ّلَّ اْْلُّ  ْيتَّ ِإْن كانَّ عَّ
َّ
أ  رَّ

َّ
گر  (11) دىأ  ؟بر هدایت باشد به من خبر ده، ا

ْقوى رَّ ِبالت َّ مَّ
َّ
ْو أ

َّ
 ؟!ا )دیگران را( به تقوى فرمان دهدی (12) أ



 

 

 ترجمه آیات

( 
ىل َّ وَّ بَّ وَّ تَّ ذ َّ كَّ ْيتَّ ِإْن 

َّ
أ  رَّ

َّ
ى بگرداند  (13أ کند و رو کننده، حق را( تکذیب  گر )این نهی  به من خبر ده، ا

 )آیا مستحق عقوبت نیست(؟!
 ْ  َلَّ

َّ
رىأ ن َّ اهَّللَّ يَّ

َّ
ْم ِبأ ْعلَّ که خداوند می (14) يَّ  بیند؟!آیا ندانست 

ِة  اِصيَّ عًا ِبالن َّ ْسفَّ نَّ ِه لَّ ْنتَّ ْ يَّ ِِئْ َلَّ ل َّ لَّ كَّ
(15) 

گر )از عنادش( پندارد عذابش نمیچنین نیست )که می کنیم(، مسّلما ا
 کشیم.گیریم و )به سوى عذاب( میباز نایستد موهاى پیشانیش را می

ٍة )نا ٍة خاِطئَّ كاِذبَّ ٍة  کار را. (16ِصيَّ  پیشانی دروغگویی خطا
هُّ ) ْدعُّ ناِديَّ ْليَّ  ( فرا خواند.ی خودهمنشینان خود را )براى یارپس  (17فَّ

ةَّ ) باِنيَّ ْدعُّ الز َّ نَّ  خوانیم.ما هم مأموران آتش را فرا می (18سَّ
ِرْب  ْد وَّ اْقتَّ ِطْعهُّ وَّ اْسجُّ ل َّ ال تُّ كَّ

 ]سجده واجب[ (19)
کارى بکند(، هرگز از او اطاعت مکن و )به  چنین نیست )که او بتواند 

 .نزدیک شوخداى خود( سجده نما و 
که می»به معنای « کاّل » که خداوند از این عبارت استفاده می« پندارندچنین نیست  کند، است، بنابراین هر جایی 

که مطابق با واقعیت و حقیقت نیست، نادرست  ،این عبارتبیان خداوند با بدین ترتیب  مخاطب باور و انتظاری دارد 
 نماید.گوشزد میمخاطب را به او پندار و انتظار غلط بودن 

که  که چه باور و انتظار غلطی در مخاطب وجود داشته است  کنید  گرفته و بررسی  کنون هر یک از این سه آیه را در نظر  ا
کرد ]ابتدا خودتان در مورد آن تفّکر نموده و سپس مطالب  ه است.خداوند برای نادرست خواندن آن به این آیه اشاره 
کنید.[  یادداشت شده در جدول زیر را مطالعه و بررسی 

ْطغى يَّ ْنسانَّ لَّ ل َّ ِإن َّ اْْلِ   (6) كَّ
ْغىن آهُّ اْستَّ ْن رَّ

َّ
 (7) أ

ْجعى ِإن َّ ِإىل كَّ الر ُّ ِ ب   (8) رَّ

که خلق شده است و تا اندازه کنون  کرده است و ای در زندگیانسان ا اش استقالل پیدا 
که حق دارد همییا اینکه علمی آموخته است،  که خواست انجام بدهد.پندارد  کاری   ر 

که هیچ محدودیتی برای او وجود نداشته باشد و  میل و مطابق همه چیز او انتظار دارد 
کار او طغیانگری است و به این دلیل ایجاد شده درخواست او باشد، در حالی که این 

که او خود را بی که انسان هرگز از لطاست  کرده است، در حالی  ف و رحمت نیاز قلمداد 
 شود و بازگشت او به سوی خداوند است.نیاز نمیخداوند بی

ِه  ْنتَّ ْ يَّ ِِئْ َلَّ ل َّ لَّ  كَّ
ِة ) اِصيَّ عًا ِبالن َّ ْسفَّ نَّ  (15لَّ

ٍة  ٍة )ناِصيَّ ٍة خاِطئَّ  (16كاِذبَّ
هُّ ) ْدعُّ ناِديَّ ْليَّ  (17فَّ

ةَّ ) باِنيَّ ْدعُّ الز َّ نَّ  (18سَّ

که عبد خداوند را از عبادت نهی می که همواره کند، میانسان مستکبر سوره  پندارد 
کار خود ادامه می کسی نمیداده تواند به این  تواند مانع او بشود. پندار او این است و هرگز 

کسی نمیقدرت ال هکه هموار کند، در حالیکه زم را خواهد داشت و  تواند بر او غلبه 
کرده و می گرفته و بدین ترتیب خداوند پندار او را باطل  که موی پیشانی او  او به فرماید 

 ذّلت و خواری خواهد افتاد.
کمک فرامیانتظار این فرد  که وقتی آنها را به  که افرادی باشند  خواند، بیایند او را دارد 

کرد. کسی او را یاری نخواهد  کنند، در حالیکه این توقع او هرگز برآورده نشده و   یاری 



 

 

ِطْعهُّ  ل َّ ال تُّ  كَّ
ِرْب ) ْد وَّ اْقتَّ  (19وَّ اْسجُّ

که مقابله آنها باوره میکافران س گرامی اسالم باالخره می پندارند  تواند موجب رسول 
که وارد میتوانند با فنشینی ایشان شده و بدین ترتیب میعقب کنند، پیامبر را شاری 

که پیامبر  کند. آنها انتظار دارند  که مطابق میل و درخواست ایشان عمل  کنند  وادار 
که دنیایی و ناحق است را انجام دهد. این در  حداقل قسمتی از خواست و میل آنها 
که به هیچ وجه از ایشان اطاعت  که خداوند به پیامبر دستور داده است  حالی است 

 نکند، بنابراین این توقع و انتظار آنها ابدا محقق نخواهد شد.
گر قرار باشد پندارها و توقعات خود را بر اساس سوره مبارکه علق کنید، خصوصا با توجه به سه آیه ذکر شده،  ا اصالح 

 فهرستی از توقعات و انتظارات درست را در ادامه یادداشت نمایید.
  که خداوندمن انسان کسی  که نمی او را از خون هستم،  کرده است و آنچه را  دانسته به او آموخته بسته شده خلق 

که نیاز باشم، بلکه همواره خود را نیازمند به خداوند در امری یا موضوعی بی است، بنابراین هرگز انتظار ندارم 
 دانم.می

 مکن انجام را به بهترین صورت مبایست همواره دستورات الهی دانم، بنابراین میمن خود را بنده خداوند می
که وظایف الهی نمیباعث بدهم و هیچ چیزی   را انجام ندهم.شود 

 که خداوند من را در تمامی حاالت و موقعیتعالم محضر خداوند است و من می بیند، بنابراین ها میدانم 
اوند عمل نکرده و کنم در هر موقعیتی چه در خلوت و چه در آشکار، خالف دستورات خدهمواره تالش می

 وظایفم را به بهترین صورت انجام بدهم.
  ،کمک ندارم کسی انتظار و توقع یاری و  کاری را صرفا برای رضایت و من به غیر از خداوند از  بنابراین هیچ 

کاری اوال موجب رضایت خداوند باشد.خوشآمد دیگران انجام نمی که هر   دهم، بلکه برایم مهم است 
 ....................................................................................................................
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کتاب درسی: پنجره ای به روشنایی و آینده روشن )اثبات معاد و نتایج باور و عدم باور درس سوم و چهارم 

 به آن(
 از مرگ دو دیدگاه وجود دارد: درباره زندگی پس

 . اعتقاد به معاد1
در این دیدگاه انسان دارای دو ُبعد جسمانی و روحانی است. ُبعد جسمانی مانند سایر اجسام در حال تغییر است و 

 ،بدنشود. بلکه پس از مرگ پذیرد و متالشی نمیشود. اما ُبعد روحانی تجزیه و تحلیل نمیسرانجام فرسوده و متالشی می



 

 

گاهی و حیات خود را حفظ میباقی می کند. این دیدگاه پیروان انبیاست. چون پیامبران الهی مرگ را پایان ماند و آ
 کنند. دانند. بلکه آن را انتقال از مرتبه دنیا به مرتبه آخرت معرفی میزندگی نمی

o اید و با مرگ اید، بلکه برای بقا آفریده شدههبرای نابودی و فنا خلق نشد»فرمایند: رسول خدا صلی اهلل علیه و آله می
 «. شویدتنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می

o که فراوان به یاد مرگ هستند و بهتر از دیگران خود را »کنند: ترین مؤمنان را اینگونه معرفی میحضرت باهوشآن آنان 
 «. کنندبرای آن آماده می

o که بمیرند، بیدار «ٌم، َفِاذا ماتوا، ِانَتَبهواَالّناُس ِنیا»فرمایند: همچنین می ؛ مردم ]در این دنیا[ در خوابند، هنگامی 
 شوند. می

o اَر اْْلِخَرَة » خوانیم: در قرآن می ْنیا ِإاّلَ َلْهٌو َو َلِعٌب َو ِإّنَ الّدَ کاُنوا َیْعَلُموَن  َو ما هِذِه اْلَحیاُة الّدُ )عنکبوت، « َلِهَي اْلَحَیواُن َلْو 
گر می64  دانستند.(؛ این زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازی نیست و سرای آخرت، زندگی حقیقی است، ا

 اعتقاد به معاد آثاری دارد:
 شود.کند و زندگی او پر از نشاط و انگیزه برای فعالیت می. انسان امید پیدا می1
o کریم می  (69)مائده، «  َو َعِمَل صاِلحًا َفال َخْوٌف َعَلْیِهْم َو ال ُهْم َیْحَزُنوَن َمْن آَمَن ِباهلِل َو اْلَیْوِم اْْلِخرِ » فرماید: قرآن 

که انسان می کارهای نیک او بی پاداش نمیدلیل این شور و نشاط این است  گر ظلمی هم به او داند هیچ یک از  ماند و ا
کار خود لّذت میبشود قطعًا در جهان دیگر جبران می ناپذیر به دیگران برد و به صورت خستگیشود. چنین انسانی از 

 کند.داند این تالش، آخرتش را بهتر و زیباتر میکند. چون میخدمت می
کاری در راه خداست. چنین انسانی در دنیا، خوب و زیبا زندگی می. انسان از مرگ نمی2 کند. اما وقتی ترسد و آماده فدا

کاری در راه خدا ضروری باشد، به استقبال ش  رود.هادت میفدا
گرفت، شهادت را برگزید و فرمود:  که امام حسین علیه السالم در دوراهی ذلت و شهادت قرار  من »به همین دلیل آنگاه 

 «.بینممرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی
 . انکار معاد2

یابد و رهسپار نیستی زندگی در دنیا، حیاتش پایان میدر این دیدگاه، مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی 
 گردد.می
o  « ْهُر َو ما َلُهْم ِبذِلَك ِمْن ِع ْنیا َنُموُت َو َنْحیا َو ما ُیْهِلُکنا ِإاّلَ الّدَ وَن َو قاُلوا ما ِهَي ِإاّلَ َحیاُتَنا الّدُ )جاثیه، « ْلٍم ِإْن ُهْم ِإاّلَ َیُظّنُ

گفتند: حیاتی 24 میریم و ]گروهی[ زنده جز همین زندگی دنیایی ما نیست. همواره ]گروهی از ما[ می(؛ ]کافران[ 
گذشت روزگار نابود میمی ی علم نمیشویم و ما را فقط  گویند بلکه فقط ظن و خیال کند. البته این سخن را از رو

 آنان است.
 انکار معاد پیامدهایی دارد:

کاری . بعضی افراد می1 کنند.کوشند خود را به هر  که پیش رو دارند، فراموش  کنند تا آینده تلخی را   سرگرم 
کنند، در نتیجه دچار یأس و ناامیدی می. بعضی هم نمی2 کناره توانند فکر مرگ را از ذهن بیرون  شوند، از دیگران 

 شوند.های روحی دچار میگیرند و به انواع بیماریمی



 

 

گروه دیگری را هم می گریبان  که معاد را قبول دارند، اما به دلیل فرو رفتن در هوسگیرداین پیامدها  کسانی  ها، از یاد : 
 شوند و زندگی و رفتارشان شبیه منکران معاد است.آخرت غافل می

 اثبات معاد
که حتی احتمال خطر وجود داشته باشد، سعی میما انسان کنیم جلوی خسارت احتمالی را بگیریم، حتی ها در مواقعی 

کند. همه ما از یک قانون عقلی پیروی می گر شخصی دیوانه یا دروغگو به ما اعالم خطر  که میا دفع خطر »گوید: کنیم 
که حتمالی نیست بلکه از قطعیخبر از جهان آخرت، نه تنها ا«. احتمالی، الزم است ترین خبرهاست و پیامبران 

یخ بودهعاقل کامل نسبت به آن هشدار دادهترین و راستگوترین مردمان در طول تار اند. ضمنًا درباره اند، با قاطعیت 
که حتی به اندازه یک خطر احتمالی هم به آ ن زندگی جاودانی و سعادت یا بدبختی ابدی ماست. چطور ممکن است 

 توجه نکنیم؟! 
o  .گفته نشده است کریم نیز بعد از یکتاپرستی درباره هیچ موضوعی به اندازه معاد سخن   در قرآن 
o  «ُکْم ِإلی ْصَدُق ِمَن اهلِل َحدیثًا  اهلُل ال ِإلَه ِإاّلَ ُهَو َلَیْجَمَعّنَ

َ
ْیَب فیِه َو َمْن أ کسی ا87)نساء، « َیْوِم اْلِقیاَمِة ال َر ست (؛ خداوند 

کسی که هیچ خدایی جز او نیست، او قطعًا شما را در روز قیامت جمع می که شکی در ]وقوع[ آن نیست و چه  کند 
 در سخن از خدا راستگوتر است؟ 

کریم عالوه بر خبر دادن از آخرت برای آن دالیلی هم آورده است. برخی دالیل، امکان معاد را ثابت می کنند و برخی قرآن 
 را.ضروری بودن آن 

 الف( دالیل امکان معاد
کند، می. اشاره به پیدایش نخستین انسان: همان1 که خداوند قادر است انسان را در آغاز خلق  تواند بار دیگر نیز او گونه 

کند.  را زنده 
کنار روستای  هایی از زنده شدن مردگان: ُعَزیر علیه السالم ـ یکی از پیامبران بنی اسرائیل ـ در سفری از. اشاره به نمونه2

که خداوند چگونه استخوانویرانی عبور می گرفت  کند؟ های پوسیده مردگان را زنده میکرد. این سؤال در ذهن او شکل 
گمان می کرد. ُعَزیر علیه السالم  گذشت صد سال دوباره او را زنده  گرفت و بعد از  کرد خداوند، جان او را در همان دم 

که االغش پوسیده و متالشی شده، اما غذایش پس از صدسال یک روز یا نصف روز در خواب بو ده. خداوند به او نشان داد 
کرد. سالم مانده و فاسد نشده است. سپس خداوند، اعضای پوسیده و متالشی شده االغ را دوباره جمع آوری و زنده 

گفت می که خدا بر هُعَزیر علیه السالم به چشم خود زنده شدن االغ را دید و  کاری تواناست.دانم   ر 
. اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت: در برخی آیات قرآن، زندگی بعد از مرگ به عنوان یک جریان رایج در جهان 3

که نمونه ای از رستاخیز عظیم )روز قیامت، روز زنده طبیعت معرفی شده است. فرا رسیدن بهار، رستاخیز طبیعت است 
 شدن مردگان( نیز هست.

 ضرورت معادب( دالیل 
کاری را بیهوده و عبث انجام نمی1 گر تمایالت و . معاد الزمه حکمت الهی: خداوند حکیم است، یعنی هیچ  دهد. ا

گونههایی در موجودات قرار داده، امکانات پاسخگرایش که گویی به آنها را هم قرار داده است. انسان به  ای آفریده شده 
گرایش دارد. همچ کماالت و زیباییبه بقا و جاودانگی  خواهد. اما دنیا و عمر محدود انسان پاسخگوی ها را مینین همه 



 

 

گرایش به زندگی جاوید را در وجود انسان قرار دهد، این نیازها و خواسته که  ها نیست. از حکمت خداوند به دور است 
کند، یا این همه استعداد برای که مشتاق حیات ابدی است نابود  کمال به او بدهد،  سپس او را در حالی  رسیدن به 

که انسان به خواسته کند. بنابراین باید جای دیگری باشد  ک تبدیل   ها و پاسخ نیازهایش برسد.سپس او را به خا
o  « ُکْم ِإَلْینا ال ُتْرَجُعوَن ّنَ

َ
ُکْم َعَبثًا َو أ ما َخَلْقنا ّنَ

َ
 َفَحِسْبُتْم أ

َ
 (115)مؤمنون، « أ

یکی از صفات الهی است. خداوند عادل است و نیکوکاران را با بدکاران برابر قرار . معاد الزمه عدل الهی: عدل 2
که خیلی دهد. اوالً دهد. اما زندگی انسان در دنیا امکان رسیدن افراد به آنچه استحقاقش را دارند نمینمی ها 

کردهخدمت یادی  کیفرشان ازهای فراوان یا جنایات ز روند. ثانیًا این جهان دنیا می اند، قبل از رسیدن به پاداش یا 
کامل انسان کیفر قتل عام عدهظرفیت جزا و پاداش  گناه در این دنیا ای بیها را ندارد. مثاًل پاداش شهادت در راه خدا یا 

که جهان دیگری نباشد تا افراد به آنچه استحقاق آن را دارند، برسند.  ممکن نیست. از عدل خداوند به دور است 
ْم َنْج » 
َ
اِر أ َکاْلُفّجَ قیَن  ْم َنْجَعُل اْلُمّتَ

َ
ْرِض أ

َ
َکاْلُمْفِسدیَن ِفي اْْل اِلحاِت  ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصَ

َ
(؛ آیا ما آنها را 28)ص، « َعُل اّل

کان و اند، با مفسدان در زمین یکسان قرار خواهیم داد؟ آیا مّتقین را مانند ناپاکه ایمان آورده وکارهای شایسته انجام داده
 بدکاران قرار خواهیم داد؟

----- 
که زندگی حقیقی این لّذتکند، یعنی میوقتی انسان معاد را باور می های دنیایی نیست، حاال مندیها و بهرهپذیرد 

یاست و ...هایی مانند خوردن و خوابیدن و ... باشد و چه لّذتچه لّذت  هایی مانند شهرت و ر
که دیگر برایش  که در دنیا لّذت ببرد، بلکه برایش مهم میمهم نمیآنوقت است  که زندگی حقیقیشود  به  اش راشود 

که در رحم مادرش میدرستی بسازد، درست  بایست دائما به رشد و تعالی خود بپردازد تا به درستی رشد مانند جنینی 
کوتاه  کنید در دوران  کامل و سالمی داشته باشد، جنینی را تصور  و زندگی در رحم مادر، به خوشگذرانی کرده و اندام 

که از آن دنیای رشد و تعالی خود غافل شود، چنین جنینی از های دنیای خود مشغول شده و مندی از لّذتبهره وقتی 
گوش یا چشم یا دست را گذارد، برخی اندام خارج شده و به پا به دنیای دیگری میمدت کوتاه زندگی محدود و  مانند 

کامل برخوردار نیستندنداشته و یا آن کارها که از سالمت  تواند انجام بدهد و از بسیاری ها را نمیو فعالیت، بنابراین خیلی 
که شود، در حقیقت او برای زندگی جاودانهمحروم میها لّذت کاری نکرد و تنها به لّذت بردن در دنیای پرداخت  تر خود 

 دقیقا همینطور است.مان در آخرت، بت به حیات حقیقی و جاودانهحضور ما در این دنیا نسحکایت در آن قرار دارد، 
هایمان در زندگی معطوف به حیات وقتی ما اعتقاد به معاد داشته باشیم آنوقت تمامی توقعات و انتظارت و خواسته

یم، بلکه خواستههای دنیایی نمیما دیگر به دنبال خواستهشود، مان میآخرتیو حقیقی  برای ما اولویت های آخرتی رو
که در زندگی با دیگران نیز خواستهپیدا می های آخرتی اولویت داشته و در نتیجه انتظارات و کند، بدین ترتیب است 

کنترل می   شود.توقعات ما از دیگران 
کنترل و اصالح توقعات خودتمرین  هایی برای 

گر کیوجود انتظارات در  کارها را ب یتوان انجام برخ یبرخ رایز ،است ریزناپذیجمع  که البته دارند گرید یاز برخ شتریاز   ،
گر جایگاه خود را به درستی  که این افراد مسئولیت بیشتری نیز نسبت به افراد دیگر دارند. بنابراین ا این به معنای آن است 

 خواهیم داشت. شناخته و به وظایف خود در قبال دیگران واقف شویم، درک درستی از توقعات و انتظارات



 

 

کس یاقدام نیاولبنابراین  کرده گرانیکه انتظارات خود از د ستا نیدهد ابانجام  یکه الزم است هر  ، و آن را بر را اصالح 
  اساس یک ضابطه مشخص تنظیم نماید.

که از دیگران داریم را ریشهتمرین اول:  کنیم.توقعاتی   یابی 
که از اعضای خانواده خود، خواسته ترهای خود دارید های خود و همچنین معلمان و بزرگکالسیدوستان و همهایی را 

که این انتظار به چه دلیل در شما ایجاد شده است. کنید  کنید. بررسی   در جدول زیر فهرست 

 ها و انتظارات مشخصخواسته 

 این درخواست و انتظار شما چیست؟علت 
فقط او توان 
انجام دادن 
کار را  این 

 دارد.

خودش او 
مسئولیت انجام 
کار را  دادن این 

کرده است.  قبول 

او همیشه 
کار را  این 

انجام داده 
 است.

دلیل مشخصی 
برای این انتظار 

و درخواست 
 خود ندارم.

انتظارتی که از پدر و مادر خود دارید.
 

که هر وقت می خواهم از خانه بیرون انتظار دارم 
کرده  های من را شسته و آمادهبروم، مادرم لباس

 باشد.
    

 
    

 
    

 
    

انتظاراتی که از معلم و یا بزرگ
تر

ها دارید.
 

کالس برای تمامی سواالت من  انتظار دارم معلم 
     وقت بگذارد و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارد.

ترها اجازه انتظار دارم در جایی مانند نانوایی، بزرگ
کارم را انجام بدهم.       بدهند من بدون رعایت نوبت 

 
    

 
    



 

 

 ها و انتظارات مشخصخواسته 

 این درخواست و انتظار شما چیست؟علت 
فقط او توان 
انجام دادن 
کار را  این 

 دارد.

خودش او 
مسئولیت انجام 
کار را  دادن این 

کرده است.  قبول 

او همیشه 
کار را  این 

انجام داده 
 است.

دلیل مشخصی 
برای این انتظار 

و درخواست 
 خود ندارم.

انتظارتی که از دوستان و هم
ساالن خود دارید.

 

که می کاری  خواهند انجام انتظار دارم دوستانم هر 
     بدهند، حتما من را هم راه بدهند.

که با من خیلی  انتظار دارم کتابخانه مدرسه  مسئول 
رفیق است، برای من شرایط خاصی را در نظر 

 بگیرد.
    

 
    

 
    

 
    

کنیم. تمرین دوم: توقعات خود  را بررسی و در صورت لزوم اصالح 
کنون گرفته استدر ذهن هر یک از ما انتظارات و توقعاتی از خودمان، از خداوند و همچنین از دیگران شکل طبیعتا  . ا

که الزم است  یمزندگی در توقعات و انتظاراتی را  گرفته و درستی یا نادرستی دار کنیم تا در صورت ، در نظر  آن را بررسی 
 لزوم آنها را اصالح نماییم.

که بواسطه تدبر در سوره مبارکه علق شناختیم، منبع بسیار خوبی برای بررسی صحت توقعات و انتظارات گزاره هایی 
گزاره کرده و سپس ماست. یکبار دیگر آن  کنید. ]در هر قسمت دو ها را مرور  درستی یا نادرستی توقعات خود را بررسی 

کنید. میتوانید مورد به عنوان نمونه ذکر شده است، شما می توانید این تمرین را به در ادامه آن توقعات خود را یادداشت 
کرده و آنها را اصالح نمایید.[ گروهی انجام دهید تا مجموعه از توقعات را بررسی   صورت 

 نادرست درست  

انتظار و 
توقع از خود

 

که وارد می کاری  شوم حتما موفق بشوم و هیچوقت در زندگی انتظار دارم در هر 
 ست نخورم.شک

  



 

 

کاری را به بهترین صورت ممکن انجام بدهم و برای این مسئله هیچ  که هر  توقع دارم 
 چیزی را بهانه نکنم.

  

   

   

انتظار و توقع از خداوند
 

که خودش می خواهد به من برساند، نه آنطور توقع دارم خداوند رزق و هدایت را آنطور 
 که من انتظار دارم.

  

که با توجه به عبادت که انجام میانتظار دارم  دهم، مشکلی در زندگی ها و وظایفی 
 من ایجاد نشده و یا آنکه به سرعت برطرف شود. 

  

کند، تا من بتوانم بهتر و ساده تر به مسیر خودم توقع دارم خداوند آرزوهای من را برآورده 
 در زندگی ادامه بدهم.

  

   

   

انتظار و توقع
 

از دیگران
 

کاری انجام ندهند  گرفته و هیچگاه  که دیگران همواره شرایط من را در نظر  انتظار دارم 
کند.  که من را ناراحت 

  

که همواره در ارتباط با دیگران بهترین برخورد را انجام بدهم، حتی در  توقع دارم 
 صورتیکه آنها برخورد مناسبی با من نداشته باشند.

  

کوچکانتظار دارم  ترها احترام من را نگه داشته و ابتدا آنها به من سالم که همیشه 
 کنند.

  

   



 

 

   

 
 
 

  


