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دݡکتر محمدحسین توانایی))( 

الهه سلیم زاده))( 

چكیده
ع نگرش انســان به خود و جهان پیرامون اســت. این نگرش  کار و زندگــی متأثــر از نــو  موفقیــت در 
می تــوا نــــد بــد بینانــه یا خــوش بینانه باشــد. در نگرش بد بینانه جهان سراســر شــر محض اســت و 
که انتظار موفقیت فرد نزدیک به صفر اســت. اما بر اســاس نگرش خوش بینانه، فرد  طبیعی اســت 
ع نگرش را  کریم و سخنان اهل بیت؟مهع؟ این نو جهان هستی را خیر محض می پندارد. آیات قرآن 
تأیید می کند. با این نگرش موفقیت فرد به شدت افزایش پیدا می کند. عوامل متعددی وجود دارد 
که زمینه ســاز مثبت اندیشــی بوده و در بروز آن مؤثرند.یک انســان باایمان می داند که با کمک خدا 
شکست هیچ گاه مفهوم و معنایی نخواهد داشت. یکی از زمینه هایی که در سوق دادن تفکر انسان 
به سوی نگرش مثبت یا منفی نقش بسزایی دارد فرهنگ خانواده و اجتماع است. هم چنین تفکر 
که  کردن اســت  کوشــی اســت. در واقع مثبت اندیشــی همراه با عمل  مثبت نیازمند تالش و ســخت 
ثمــر می دهــد، و نیز با قدرت اراده می توان باورهــای غلط ذهنی خود را تغییر داده، و با تالش هدف 
مند،باایمــان بــه خداونــد تحوالت اساســی در مســیر زندگی ایجاد نمــود. در این پژوهش به بررســی 

کریم وروایات اهل بیت؟مهع؟ می پردازیم.  برخی زمینه های بروز مثبت اندیشی از دیدگاه قرآن 

کریم، احادیث کلیدواژه ها: ایمان، فرهنگ خانواده واجتماع، تالش، اراده، قرآن 

). استادیار دانشݡگاه آزاد اسالمی  واحد ݡکرج
). ݡکارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشݡگاه آزاد اسالمی  واحد ݡکرج

زمینه های بروز مثبت اندیشى 

از منظر قرآن و روایات 
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كار و   موفقیت در 
زندگی متأثر از نوع 
نگرش انسان به خود 
و جهان پیرامون 
است. این نگرش 
می توا نــد بد بینانه 
یا خوش بینانه 
باشد. در نگرش بد 
بینانه جهان سراسر 
شر محض است 
كه  و طبیعی است 
انتظار موفقیت فرد 
نزدیک به صفر است. 
اما بر اساس نگرش 
خوش بینانه، فرد 
جهان هستی را خیر 
محض می پندارد. 
كریم  آیات قرآن 
و سخنان اهل 
بیت؟مهع؟ این نوع 
نگرش را تأیید 
می كند. با این نگرش 
موفقیت فرد به شدت 
افزایش پیدا می كند.

مقدمه

کسب موفقیت  انســان در طول زندگی خود همواره به دنبال پیشرفت و 
ع نگــرش انســان بــه خــود و جهــان  اســت.موفقیت در زندگــی متأثــر از نــو
کتاب جامع برنامه ی زندگی انســان اســت  که  کریم  پیرامــون اســت.قرآن 
در آیــات خــود انســان ها را به توجه به فضل الهــی و هدایت الهی دعوت و 
تشــویق می کند.یکــی از اهــداف پیامبران نیز تغییر نگرش امت ها نســبت 
بــه خــود و جهان هســتی اســت.در احادیث شــواهد فراوانــی پیرامون این 
ع به چشــــم می خورد.در بحث مثبت اندیشی نمی خواهیم بگوییم  موضو
اتفاق بد )البته از دید ما( یا شکست وجود ندارد. مسّلمًا افراد بسیار موفق 
کامی و تلخی ها  گوار و شکســت و نا هــم در طــول زندگی بارها با حــوادث نا
مواجــه شــده اند، امــا تفــاوت یک فــرد موفق بــا ناموفق این اســت که فرد 
موفــق شکســت را به چشــم شکســت نمی نگرد بلکــه آن را بــه منزله راهی 
که به موفقیت ختم می شــود، سپس سعی می کند آن را به عنوان  می بیند 
کــرده و به دنبــال راه های دیگــر  برود. فــرد خوش بین  یــک تجربــه تلقــی 
برای شرور و آفات موجود در جهان بهترین توضیح و تفسیر را بر می گزیند. 
به طور قطع در زندگی همه انسان ها اتفاقات خوب و بد هر دو وجود دارد. 
که بر جنبه های خوب رویدادها تکیه شود  در تفکر مثبت هدف این است 
و حتــی از بدتریــن شــرایط بهتریــن نتیجه کســب شــود. عوامــل متعددی 
کــه زمینــه ســاز مثبت اندیشــی بــوده و در بــروز آن مؤثرنــد. در  وجــود دارد 
پژوهش حاضــر برخی زمینه های بروز مثبت اندیشی با الهام از آموزه های 

کریم و اهل بیت؟مهع؟ بررسی می شود. قرآن 

1- ایمان

انسان با ایمان، خداوند را ناظر و حاضر بر افکار و اعمال خویش دانسته 
و بــه عنــوان جانشــین خداوند در زمین خود را شایســته کســب نعمت ها و 
موهبت هــای فــراوان می بینــد. پــس بــا نگاهی مثبــت، اراده خــود را جزم 
نمــوده و بــا امید به خدا جهت رســیدن به موفقیت ســعی و تالش می کند. 
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که  که تلقی انسان را نسبت به جهان شکل خاص می دهد، به این نحو  ایمان مذهبی از آن جهت 
آفرینش را هدف دار و هدف را خیر و تکامل و ســعادت معرفی می کند، طبعَا دید انســان را نســبت به 
که به عنوان اشــرف  گاه باشــیم  گر آ کم بر آن خوش بینانه می ســازد. ا کل هســتی و قوانین حا نظام 
کســب نعمت ها  که شایســتگی  مخلوقــات و جانشــین خداونــد در روی زمیــن هســتیم، در می یابیم 
و موهبت هــای فراوانــی را داریــم. خداوند خود وعده داده اســت که مؤمنان را یاری می کند.»الا اّن 
گاه به فرشتگان خود فرمان  که یاری خدا نزدیک است.و  گاه باشید  نصـراهلل قریب«. )بقره / 214( آ
ا تخافوا و لا 

ّ
کنند. »اّن الّذیـــن قالوا رّبنا اهلل ثّم استقا موا تتنّزل علیهم الملائكه ال که مؤمنان را یاری  داده 

که  تحزنوا و ابشـروا بالجّنه اّلتى كنتم توعدون. نحن اولیاء كم فی الحیوه الّدنیا و فی الاخره«. بی گمان کسانی 
کردند، فرشتگان بر آنها نازل می شوند که بیم مدارید  گفتند پروردگار ما خداســت، ســپس ایستادگی 
که وعده داده می شــدید، ما در زندگی دنیا و در آخرت  و غمگین نباشــید و مژده باد بر شــما بهشــتی 
مــددکاران و دوســتان شــماییم.)فصلت / 30( انســان بــا ایمــان نگاهی زیبا نســبت بــه زندگی پیدا 
کامی ها را به منزله امتحان الهی و راهی به ســوی تکامل تلقی می کند.  می کند و حتی مشــکالت و نا

کامی ها را الطاف خفّیه الهی می پندارد و همیشه به لطف خداوند امیدوار است. انسان مؤمن نا

2- آثار ایمان مذهبی

»ایمان مذهبی آثار نیک فراوان دارد، چه از نظر تولید بهجت و انبساط، و چه از نظر نیکوساختن 
کــه الزمه ســاختمان این جهان  کاهــش و رفــع ناراحتی های ضروری  روابــط اجتماعــی و چــه از نظر 

است. اینک آثار ایمان مذهبی را در این سه بخش توضیح می دهیم.
2-1( بهجت و انبساط 

الف(خــوش بینــی: اولیــن اثــر ایمــان مذهبــی از نظــر بهجت زایــی و انبســاط آفرینی »خوش بینی« 
اســت، خوش بینــی بــه جهــان و خلقت و هســتی. حالت فرد باایمان در کشــور هســتی، مانند حالت 
کشــور را صحیح و  که قوانین و تشــکیالت و نظامات آن  کشــوری زندگی می کند  که در  فردی اســت 
گردانندگان اصلی کشور نیز ایمان دارد، و قهرا زمینه ترقی و تعالی را  عادالنه می داند، به حسن نیت 
کماالت اخالقی زمانی از پشــتوانه  برای خود وهمه افراد دیگر فراهم می بیند«.هم چنین »فضایل و 
کلمه توحید داشــته باشــد. تنها ایمان به  که تکیه بر ایمان به خدا و  قابل اعتماد برخوردارمی شــود 
کند و تمامی وجود انســان را تحت تســلط خود  که می تواند در تاروپود وجود انســان نفوذ  خداســت 
گیرد. بنابراین بین ایمان واخالق در انسان رابطه  متقابل وجود دارد. اخالق فاضله به وسیله ایمان 
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تفكر مثبت نیازمند 
تالش و سخت 
كوشی است. در واقع 
مثبت اندیشی همراه 
كردن است  با عمل 
كه ثمر می دهد،ونیز 
با قدرت اراده 
می توان باورهای 
غلط ذهنی خود را 
تغییر داده،وباتالش 
هدف مند،باایمان 
به خداوند تحوالت 
اساسی در مسیر 
زندگی ایجاد نمود.

ضمانت و ایمان به وسیله آن صیانت می گردد«.)سادات، 67(
ب( روشــندلی: دومیــن اثــر ایمان مذهبــی از نظر بهجت زایی و انبســاط 
که به حکم ایمان مذهبی جهان  آفرینی »روشن دلی«است.انسان همین 
را بــه نــور حق و حقیقت روشــن دید، همین روشــن بینی فضــای روح او را 
که در درونش روشن شده باشد. روشن می کند و در حکم چراغی می گردد 
ج( امیدواری: ســومین اثر ایمان مذهبی از نظر تولید بهجت و انبســاط، 
»امیــدواری« بــه نتیجه خوب تالش اســت. در منطق فــرد باایمان عکس 
العمل جهان در برابر مردمی که در راه درســت یا نادرست می روند، یکسان 
که در راه حق و حقیقت  نیست، بلکه دستگاه آفرینش حامی مردمی است 
و درســتی وعدالت و خیرخواهی تالش می کنند: >ان تنصروااهلل ینصركم< 
گر خدا را یاری کنید )در راه حق گام بردارید( خداوند شما را یاری می کند.  ا
)محمــد / 7( اجــر و پــاداش نیکوکاران هرگز هدر نمی رود: اّن اهلل لایضیع 

اجرا لمحسنین. )یوسف / 9(
د( آرامش خاطر: چهارمین اثر ایمان مذهبی از نظرگاه بهجت و انبســاط 
»آرامش خاطر« است. انسان فطرتا جویای سعادت خویش است، از تصور 
وصــول بــه ســعادت غرق در مســرت می گــردد، او از فکر یک آینده شــوم و 
مقــرون بــه محرومیــت لــرزه بــر اندامــش می افتــد و ســخت دچــار دلهره و 
اضطراب می گردد. ایمان مذهبی به انســان اعتماد و اطمینان می خشــد، 
دلهره و نگرانی نســبت به رفتار جهان را در برابر انســان زایل می سازد و به 

جای آن به او آرامش خاطر می دهد.

2-2( نقش ایمان دربهبود روابط اجتماعی

انســان ماننــد برخــی جانــداران دیگــر، اجتماعی آفریده شــده اســت و به 
کــردن نیازهای خویش نیســت. زندگــی باید به  تنهایــی قــادر به برطــرف 
صــورت یــک »شــرکت« درآیــد که همــه در وظایف و بهره ها ســهیم باشــند 
کار میــان افراد برقرار شــود. زندگی ســالم اجتماعی آن  ع تقســیم  و یــک نو
اســت که افراد قوانین و حدود و حقوق یکدیگر را محترم شــمارند وعدالت 
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عوامل متعددی وجود 
كه زمینه ساز  دارد 

مثبت اندیشی بوده 
و در بروز آن مؤثرند.
یک انسان باایمان 
كمک  كه با  می داند 
خدا شكست هیچ 

گاه مفهوم و معنایی 
نخواهد داشت. 

یكی از زمینه هایی 
كه در سوق دادن 

تفكر انسان به سوی 
نگرش مثبت یا منفی 

نقش بسزایی دارد 
فرهنگ خانواده و 

اجتماع است. 

را امــری مقــدس بــه حســاب آورنــد. آن چیــزی که بیــش از هر چیــز حق را 
محتــرم، عدالــت را مقدس، دل هــا را به یکدیگر مهربــان و اعتماد متقابل 
را میان افراد برقرار می ســازد وهمه افراد را مانند اعضای یک پیکر به هم 

پیوند می دهد و متحد می کند، ایمان مذهبی است«.

1-2-2- نظر قرآن در اثربخشی ایمان در بهبود روابط اجتماعی 

قــرآن، مؤمنیــن را برادر یکدیگر می دانــد و می فرماید:>انما المؤمنون اخوه 
فاصلحــوا بیــن اخویكــم و اتقــوا اهلل لعلكــم ترحمــون <همانــا مؤمنیــن بــرادر 
کنید و از خدا پروا کنید، شــاید  یکدیگرنــد. پــس بیــن برادران خود اصــالح 
مــورد رحمتــش قــرار گیرید.)حجــرات / 10( طبرســی در مجمــع البیــان در 
تفسیر این آیه می گوید »مؤمنین در دین، برادر یکدیگرند و باید همدیگر را 
کننــد. بین دو نفری که جنگ می کنند صلح دهید و معنی تثنیه به  یــاری 
که بین هر دو برادری را  جمع هم اطالق می شــود، زیرا تأویل چنین اســت 
اصالح دهید. یعنی شما برادران جنگ کنندگان هستید بین این دو دسته 

اصالح دهید. )طبرسی / مجمع البیان(
کــه فرمودند  ُزهــری از ســالم از پــدرش از رســول خــدا؟ص؟ روایــت می کند 
مسلمان برادر مسلمان است نه به او ستم می کند، و نه او را رها می سازد. 
کســی در فکر برآوردن نیاز برادرش باشــد، خداوند در فکر نیاز اوســت،  هر 
هــر کس از مســلمانی اندوهــی را برطرف کند خداوند بدان وســیله اندوهی 
کــس عیــب  از اندوه هــای او را روز قیامــت برطــرف خواهــد فرمــود، و هــر 
مســلمانی را بپوشــاند خداونــد روز قیامت عیب او را خواهد پوشــانید. این 
کرده انــد«. عن عبداهلل  کتاب های خــود نقل  روایــت را مســلم و بخــاری در 
بــن عبــاس قــال: »لمــا نزلــت »انمــا المؤمنــون اخوه«)حجــرات / 10( آخی رســول 
اهلل؟ص؟ بین المســلمین، فاخی بیـــن ابی بكر و عمر، و بین عثمان و عبدالرحمن، 
و بیــن فــلان و فلان حتى اخـــی بیـــن اصحابه اجمعهم علـــی قــدر منازلهم، ثم قال 
لعلــی بــن ابی طالب ؟ع؟ انــت اخی و انا اخــوک«. )میزان الحکمه، ری شــهری، 

81، باب اخوت(
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از ابــن عبــاس نقــل شــده که گفت: »پــس از آن که آیه »انما المؤمنون اخوه« نازل شــد رســول خدا؟ص؟ 
کرد، بین ابوبکر وعمر و بین عثمان و عبدالرحمان و بین فالن و  میان مسلمانان پیمان اخوت برقرار 
که بین تمام یارانش هر کس طبق منزلتش با دیگری پیمان اخوت بسته شد، سپس به  فالن تا این 

علی ابن ابی طالب؟ع؟ فرمود تو برادر من هستی و من برادر توام«.
كاهش ناراحتی ها  )2-3

کامی هــا دارد. ایمان مذهبی در  کنار رنج ها و مصائب و نا کامیابی هــا را در  زندگی بشــر خوشــی ها و 
انســان نیروی مقاومت می آفریند و تلخیها را شــیرین می گرداند. انســان باایمان، می داند هر چیزی 
گــر عکس العملــش در برابر تلخی هــا به نحو مطلوب باشــد، فرضا  در جهــان حســاب معینــی دارد و ا
خــود ایــن تلخــی غیرقابل جبران باشــد، به نحــوی دیگر از طــرف خداوند متعال جبران می شــود.از 
کثر بیماری های روانی که ناشی ازناراحتی های روحی  نظر روان شناســان مســلم و قطعی اســت که ا
که  و تلخی های زندگی اســت، در میان افراد غیرمذهبی دیده می شــود. افراد مذهبی به هر نســبت 
ایمــان قــوی ومحکم داشــته باشــند از ایــن بیماری ها مصون ترنــد. از این رو یکی ازعــوارض زندگی 
کــه در اثر ضعف ایمــان مذهبی پدید آمده اســت، افزایــش بیماری هــا وبیماری های روانی  عصــر مــا 

وعصبی است«.

3- یاد خدا آرامش بخش قلوب
کاهش ناراحتی های روحی  بدون تردید، ایمان و امید به خدا سبب ایجاد آرامش درونی در فرد و 

گیرد. )رعد / 28( که با یاد خدا دل ها آرام  گاه باش  او می شود.»الا بذكر اهلل تطمئـن القلوب«.آ
در تفسیرالمیزان اطمینان به معنای سکون و آرامش بیان شده، یعنی چیزی که آدمی با آن دلگرم 
و خاطــر جمــع شــود. در این آیه طمأنینه یا اطمینــان قلب، منحصر در ذکر خدا شــده، یعنی تنها راه 
که در آیه 58 سوره یونس، شادی منحصر به  آرامش قلب و نشاط درونی، یاد خداست. همان طور 
یادآوری فضل و رحمت خدا شــده اســت. وقتی دل به آرامش و اطمینان برســد می تواند نعمت ها و 
فضایــل الهــی را بهتر ببینــد. با آرامش درونی می توان حوادث و رخدادهــا را به گونه ای مثبت تعبیر 
کرد.در حقیقت باید بگوییم ایمان دری به ســوی موفقیت و کامیابی اســت. »حقیقت تأســف انگیز 
کــه خداوند بر آن حکومــت نمی کند. ما به  گونه ای اســت  ایــن اســت که زندگی بســیاری از مردم به 
خوبی از نیرویی که خداوند قادر در اختیار ما گذاشته است استفاده نمی کنیم. اینها همان نیروهایی 
که در مسیر رسیدن به موفقیت در دسترس همه ما قرار دارد«)عالمه طباطبایی، 1382، ذیل  است 
که  گونه می اندیشــد  گفتیم انســان آن  آیه 28 رعد( امید و توکل باور ذهنی انســان مؤمن اســت قبال 
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در بحث 
مثبت اندیشی 

نمی خواهیم بگوییم 
اتفاق بد )البته از دید 
ما( یا شكست وجود 

ندارد. مسلمًا افراد 
بسیار موفق هم در 

طول زندگی بارها 
گوار و  با حوادث نا

كامی و  شكست و نا
تلخی ها مواجه 

شده اند، اما تفاوت 
یک فرد موفق با 

كه  ناموفق این است 
فرد موفق شكست 

را به چشم شكست 
نمی نگرد بلكه آن را به 

منزله راهی می بیند 
كه به موفقیت ختم 

می شود، سپس 
سعی می كند آن را 

به عنوان یک تجربه 
كرده و به دنبال  تلقی 
راه های دیگر می رود.

بــاور دارد. یــک انســان مؤمن بــاور ذهنی خود را براســاس امیــد و توکل به 
فضل و رحمت الهی می سازد.>اولئک یرجون رحمت اهلل واهلل غفور رحیم< 
آنان به رحمت خدا امیدوارند و خدا آمرزنده مهربان است. )بقره / 218(

نظــام  مشــاهده  بــا  و  خداســت  توانمنــد  مخلــوق  کــه  می دانــد  انســان 
هماهنــگ هســتی بــه وجــد می آیــد. نظمی کــه زیبایی بــه همــراه دارد. او 
مرتب روی پدیده های زیبای زندگی تمرکز می کند و به مرور به زیبانگری 
خودنزدیــک  بــه  گــردن  رگ  از  را  خــدا  می کنــد.او  عــادت  زیبااندیشــی  و 
گاه خــدا  کــه هــر  ترمی بیند.»نحــن اقــرب الیــه مــن حبــل ا لوریــد«. می دانــد 
کــه او همــه  را بخوانــد او پاســخ می دهد.»ادعونــی اســتجب لكــم« می بینــد 
آســمان ها و زمیــن را بــه تســخیر آدمــی درآورده تا انســان بتوانــد از مواهب 
کران  کند. در واقــع او خود را در دریــای بی  الهــی به نحو احســن اســتفاده 
لطــف و نعمت هــای الهی غوطــه ور می بیند و متوجه جایــگاه ویژه و رفیع 
خــود نــزد باریتعالی می گــردد. می داند که خدا از روح خــود در او دمیده.»و 
نفخــت فیه مــن روحی«.و بعد به ســبب چنیــن خلقت ارزنــده ای به خود 

گفته.»فتبارک اهلل احسن الخالقین« )مومنون / 14( آفرین 
این آفرین را ذات اقدس الهی که وجود همه موجودات از اوست در خلقت 
هیچ یک از مخلوقاتش نگفت مگر انسان، که این نکته نشان دهنده توجه 
خاص خداوند نســبت به انســان و مایه مباهات انســان اســت، که خداوند 
این گونه او را معظم داشــته اســت و بدین ســان انســان به قدرت و رحمت 
ذات احدیت ایمان می آورد، و می داند که در هر کاری خداوند یار و پشتیبان 
اوســت، و از او حمایــت و دفاع می نمایــد.>ان اهلل یدافع عن الّذین امنوا<. قطعا 

خداوند از کسانی که ایمان آورده اند حمایت می کند. )حج / 38(
کــه خداوند به  کــه به خدا ایمــان دارد بــه توانایی های خود نیز  انســانی 
کــرده ایمان دارد. »چرا در کتب آســمانی این قدر از ایمان صحبت  او عطــا 
کارهایی خارق العاده  شــده است؟ زیرا ایمان واقعی، شــما را قادر می سازد 
کافی اســت بــه توانســتن خود ایمان داشــته باشــید.  انجــام دهیــد. فقــط 
ایمــان درهــای خالقیــت و پویایــی را بــه روی شــما می گشــاید و قدرتی به 
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 فرد خوش بین برای 
شرور و آفات موجود 
در جهان بهترین 
توضیح و تفسیر را 
بر می گزیند. به طور 
قطع در زندگی همه 
انسان ها اتفاقات 
خوب و بد هر دو 
وجود دارد. در تفكر 
مثبت هدف این 
كه بر جنبه های  است 
خوب رویدادها تكیه 
شود و حتی از بدترین 
شرایط بهترین 
كسب شود.  نتیجه 
عوامل متعددی وجود 
كه زمینه ساز  دارد 
مثبت اندیشی بوده و 
در بروز آن مؤثرند.

کنید«. )سادات،  شــما می دهد که بتوانید با مشــکالت و پیشامدها مقابله 
کمک خدا شکســت  که با  1367، نقــش ایمــان( انســان باایمان می دانــد 
که  گاه مفهوم و معنایی نخواهد داشت. شخص مؤمن معتقد است  هیچ 
در پــس هر واقعه ای حکمتی نهفته اســت ولــو این که او نداند آن حکمت 
چیســت؟ چه آدمی فقط ظاهر رویدادها و حوادث را می بیند و از حکمت و 
مصلحت آن بی خبر است. >و عسى ان تكرهوا شیئًا وهو خیر لكم وعسى ان 
لكم و اهلل یعلم و انتم لاتعلمون<. و بسا چیزی را ناخوش  تحّبوا شیئًا و هو شّرُ
که  که آن به خیر شماســت و بســا چیــزی را دوســت بدارید  داریــد درحالــی 

همان به زیان شماست، و خدا می داند و شما نمی دانید. )بقره / 216(

2- فرهنگ خانوادگی و اجتماعی 
که در سوق دادن تفکر انسان به سوی نگرش مثبت  یکی از زمینه هایی 
یا منفی نقش بسزایی دارد فرهنگ خانواده و اجتماع است. حقیقت این 
که تربیت، اخــالق، رفتار و باورهای والدین، معلمــان و اطرافیان از  اســت 
گرفتن شــخصیت انســان نقش بســیار مهمی دارد.  کودکی در شــکل  اوان 
خداونــد در آیــات قــرآن، والدیــن را بــه تربیت صحیــح فرزنــدان و مراقبت 
از آنــان فرمــان داده اســت.»یوصیكم اهلل فــی اولادكــم«. خــدا شــما را دربــاره 

فرزندانتان سفارش می کند. )نساء / 11(
نیازهای معنوی و روانی فرزندان ابتدا باید ازخانه برآورده شــود تا زمینه 
انحــراف و خطــا و خــالف در فرزندان بــه وجود نیاید.»یــا ایها الذیــن آمنوا قوا 
کــه ایمــان آورده اید خــود و خانواده  انفســكم و اهلیكــم نــارًا«. ای کســانی 
خویــش را از آتــش حفــظ کنید.پــدر و مــادر با رفتــار و گفتار خــود می توانند 
باعــث برانگیختــه شــدن احساســات مثبــت یا منفــی در فرزنــدان خویش 
گردنــد. همــه افــراد خانواده و حتی جامعــه در برابر هم مســئولند. قرآن در 
که  کید می کند: »و قفوهم اّنهم مســئولون«. و آن ها را نگه دارید  ایــن مورد تأ

بازخواست خواهند شد.
کرم؟ص؟ درباره رفتار افراد خانواده با یکدیگر می فرمایند:»خیركم  رســول ا
کــه نســبت  کســی اســت  خیركــم لاهلــه و انــا خیركــم لاهلی«.بهتریــن شــما 
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یكی از زمینه هایی 
كه در سوق دادن 

تفكر انسان به سوی 
نگرش مثبت یا منفی 

نقش بسزایی دارد 
فرهنگ خانواده 
و اجتماع است. 

كه  حقیقت این است 
تربیت، اخالق، رفتار 

و باورهای والدین، 
معلمان و اطرافیان از 
كودكی در شكل  اوان 

گرفتن شخصیت 
انسان نقش بسیار 

مهمی دارد.

کنــد ومن چنیــن هســتم. )میــزان الحکمه،  بــه خانــواده اش رفتــار نیــک 
ری شهری، 81، باب خیر(

گرم وصمیمانه  کلمات مناســب و حتی نگاه  ادب پدر و مادر، اســتفاده از 
آنها به یکدیگر و فرزندان باعث انتقال انرژی مثبت به فرزندان می گردد. 
با تربیت صحیح، فرزندان می آموزند که می توانند در خانواده و در اجتماع 
مفید، محترم و محبوب باشند و جایگاه مناسب خود را در جامعه بیابند.
رفتار پدر و مادر در فرزندان زمانی می تواند مؤثرتر باشد که بین پدر ومادر 
تفاهم و هم دلی و احترام وجود داشــته باشــد. در چنین محیطی فرزندان 
احترام و دوســت داشــتن را می آموزند. تربیت صحیح فرزند میراثی اســت 
کــه والدیــن از خــود برجــای می گذارنــد. از حضــرت علــی؟ع؟ چنیــن نقــل 
که پدران به پســران  شــده: »خیــر مــاوّرث الاباء الابنــاء الادب«. بهتریــن ارثی 
می دهند ادب اســت.تعلیم آداب دین یکی از وظایف بســیار مهم والدین 
اســت. حضرت علی؟ع؟ به امام حســن و امام حســین؟امهع؟ چنین وصیت 
که  می نماید:»اهلل اهلل فی الصلاه، فانهاعمود دینكم«.خدا را خدا را درباره نماز 
ســتون دین شماســت.هم چنین ایشــان می فرماید »حق فرزند بر پدر این 
است که برای او نامی نیکو برگزیند و نیکو ادبش کند و بدو قرآن بیاموزد«. 

)میزان الحکمه، ری شهری، 81، باب صالة(
ازسوی دیگردر تربیت فرزندان باید آنان را متوجه سختی ها و مشکالتی 
که ممکن است در اجرای دین برایشان پیش بیاید نمود. باید به فرزندان 
که  صبــر و داشــتن اراده قــوی را یــاد داد. چون صبــر یکی از عواملی اســت 
که با انگیزه و اراده قوی  انســان را به آرامش رســانده و به او کمک می کند 
درجهــت رســیدن بــه هدف تــالش نماید. الزم اســت فرزنــدان را با عواقب 
که می توا نند برخود و محیط اطراف  اعمالشان آشنا نموده، آنها را از اثری 
که اعتماد  گاه ســازیم. »برای این  ع در سراســر جهان بگذارند آ و در مجمو
به نفس را در فرزندان خود تقویت کنید، به آنها نشان دهید که تصمیم ها 
و اعمالشان چنانچه با تالش و پشتکار توأم باشد، دگرگونی های عمده ای 

به وجود می آورد«.
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قرارگرفتن در معرض 
امواج منفی دیگران و 
كسانی  هم نشینی با 
كه بیش از اندازه زبان 
به شكوه می گشایند، 
فرد را به سوی 
منفی بافی و بدبینی 
سوق می دهد. 
شاید با افرادی 
كرده باشید  برخورد 
كه در هم نشینی 
با آنان احساس 
خستگی و ناتوانی 
می كنید، افرادی 
كه با صحبت ها و 
نظراتشان ایجاد 
ضعف، ناامیدی و 
ناتوانی در درون 
انسان می كنند.باید 
كسانی را  كنیم  دقت 
كه اوقاتمان را با آنها 
گاهانه  می گذرانیم آ
كنیم. انتخاب 

گوشــزد  در ســوره لقمــان،وی آداب اجتماعــی را بــه فرزند خویش چنین 
 ان اهلل لایحّب 

ً
می نمایــد: >و لا تصّعــر خــّدک للّنــاس و لا تمش فــی الارض مرحــا

خ بــر متــاب، و در زمین به  كّل مختــاِل فخــور <.و از مردمــان )بــه نخــوت( ر
که خدا هیچ خودپسند مغرور را دوست ندارد.)لقمان / 18(  تکبر راه مرو، 
کرم؟ص؟ و امامان  دوری از تکبــر و التــزام بــه رفتار نیک از خصایل پیامبــر ا

که به وفور در سیره  آن بزرگواران مشاهده می شود.  معصوم؟مهع؟ است 
کیــدی پیامبر؟ص؟کــه تأثیر روانی  یکــی از خصایــص عملــی و تبلیغی و تأ
بســیار زیــادی بــر مــردم داشــت نرمــی و مالیمت ایشــان بود که به واســطه 
لطف و رحمت الهی به ایشان عطا شده بود. قرآن در تأیید مالیمت پیامبر 
گر  کرم؟ص؟می فرمایــد:»و لوكنت فّظـــَا غلیظ القلب لا نفّضــوا من حولک«. و ا ا
کنده می شــدند.  گــرد تو پرا درشــت خــوی و ســخت دل بودی بی شــک از 

)آل عمران / 159(
من ندیدم در جهان جستجو          هیچ اهلّیت به ازخلق نکو

مســتفاد اســت ازمضمــون ایــن روایت:خیــر مــا اعطــی النــاس خلق حســن«  
)میزان الحکمه، ری شهری، 81، باب حسن خلق(

رفتارهــای پیامبــر؟ص؟ و هم چنین ائمه معصومیــن؟مهع؟ همه الگوهایی 
برای رفتارهای اجتماعی مسلمانان به شمار می آیند. 

که مسئله  با دقت در آموزه های  آداب اجتماعی از دیدگاه قرآن می بینیم 
احتــرام و تکریــم دیگــران در همــه آنهــا وجــود دارد. در ســفارش بــه پــدر و 
کــه در واقــع همــان تواضع در رفتــار و حفظ احترام  مــادر، در دوری از تکبــر 
کردن پیامبــر؟ص؟ با آواز بلنــد، در نهی از  بــه یکدیگراســت، در نهــی از صدا
که ریشه همه این سفارشات  صدای بلند درصحبت با دیگران، می بینیم 
همــان احتــرام به دیگران اســت. از ســوی دیگر قرآن به مســئله احترام به 
کید می کند، وقتی انسان را خلیفه خود در زمین می نامد، وقتی  خود نیز تأ
بابــت خلقــت انســان خود را تحســین می کند، وقتــی بار امانــت الهی را به 
دوش او می گذارد، همه اینها نشــان از مقام واالی انســان دارد و شایســته 
اســت که انســان در زندگی مراقب حفظ شخصیت واالی خود باشد و خود 
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را در معرض آسیب های اجتماعی قرار ندهد.
کــه به ما می شــود، چه مثبــت و چه منفی، همه در ذهــن ما اثر می گــذارد. جمالتی مانند  القائاتــی 
»تو در ریاضی ضعیف هســتی«، »زندگی ســخت اســت«، »درآمد ما همین قدر اســت« یا برعکس آن 
کنیــم به هدفمان می رســیم«،»خداوند بــه درآمد ما برکت  گر تالش  »تــو دختر باهوشــی هســتی«، »ا
که از ابتدا  که در خالل سالیان رشد، باورهای ما را می سازند. انسانی  می دهد« و... جمالتی هستند 
بــا الگوهــای رفتاری منفی رشــد کرده مســلما بــه راحتی نمی تواند بــه تفکر مثبت دســت یابد. برای 
کنیم. الزم اســت از تفکر »نمی توانــم«، »لیاقت  کــه باورهایمان را اصــالح  مثبت اندیشــی نیــاز اســت 

ندارم«، »ناتوانم« به سمت تفکر»من می توانم«، »من ارزشش را دارم« برویم. 

تأثیر هم نشین در نگرش انسان
که بیش از اندازه زبان به شکوه  کســانی  قرارگرفتن در معرض امواج منفی دیگران و هم نشــینی با 
کرده باشید  می گشایند، فرد را به سوی منفی بافی و بدبینی سوق می دهد. شاید با افرادی برخورد 
که در هم نشــینی با آنان احســاس خستگی و ناتوانی می کنید، افرادی که با صحبت ها و نظراتشان 
ایجــاد ضعــف، ناامیــدی و ناتوانی در درون انســان می کنند.باید دقت کنیم کســانی را که اوقاتمان 
کاری عمال امــکان پذیر نیســت، مثال  گاهــی چنیــن  کنیــم.  گاهانــه انتخــاب  را بــا آنهــا می گذرانیــم آ
کار یا انتخاب خویشــان و وابســتگان، ولی حتی المقدور می توانیم از هم  انتخاب همکار در محیط 
کنیم. حضرت علی؟ع؟ هم نشین خوب را نعمت می داند  صحبت شدن زیاد با این افراد خودداری 
و می فرماید:»جلیــس الخیر نعمه«.هم نشــین خوب نعمت اســت. )میزان الحکمه، ری شــهری، 81، 
که مثبت اندیش باشند تا از امواج  کنیم  کنیم با افرادی مجالست  باب نعمت( لذا بهتر است سعی 
مثبت تفکراتشــان بهره مند شــویم. این افراد معموال خوش رو و خوش برخورد هســتند و در برخورد 

با آنها احساس آرامش به ما دست می دهد، احساس نشاط و شادابی.
از سوی دیگر مجالست با افراد مثبت اندیش باعث تقویت حس احترام به خود و احترام به دیگران 
کلمات مثبت و زیبا در برخورد با دیگران تأثیر بسیار زیادی در روحیه   در انســان می شــود. اســتفاده از 
طرف مقابل دارد. مثال گفتن »ســالم، صبح دلپذیر شــما به خیر« یا »خدا قوت«، در شخص مخاطب 
ایجاد شعف و شادی بیشتری دارد تا اینکه درشروع روز به کسی بگوییم »خسته نباشید«. هم چنین 
استفاده از لحن مالیم و زیبا عالوه بر ایجاد حس شادی، باعث ایجاد مودت و دوستی و محبت بین 
کرم؟ص؟محبت و عاطفه را از  یکدیگر می شود،چه در بین افراد خانواده و چه در افراد جامعه. پیامبر ا
گاه باشــید که مودت و دوستی  ارکان ایمان بر می شــمرند.»الا و اّن وّد المؤمن من اعظم ســبب الایمان«.آ
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تفكر مثبت نیازمند 
تالش و سخت 
كوشی است. در 
واقع مثبت اندیشی 
كردن  همراه با عمل 
كه ثمر می دهد.  است 
چه بسا افرادی 
كه اندیشه های مثبت 
دارند اما چون دست 
به عمل نمی زنند 
مثبت اندیشی آنان 
ثمر نمی دهد. خداوند 
گر  انسان های تالش 
را دوست دارد و وعده 
كه به اندازه  می دهد 
تالششان به آنها جزا 
می دهد

مؤمــن از بــزرگ ترین عوامل ایمان ا ســت.«  )میزان الحکمه، ری شــهری، 
81، باب دوستی( یکی از عواملی که در ایجاد و تقویت صفات حمیده بسیار 
مؤثر اســت مصاحبت و معاشرت با صاحبان چنان فضایل است. معاشرت 
که فضایــل اخالقی را به صورت فعال و محســوس دارا  بــا ایــن قبیل افراد 
هســتند از یــک طرف ســبب تقویــت قوای روحی انســان شــده و اراده او را 
در جهــت تحصیــل آن صفــات تقویــت می کند و از طرف دیگر، شــخص با 
دقــت در اعمــال و رفتــار و حــاالت آنها می توانــد الگوی زنــده فضیلت را در 
وجــود آنــان مشــاهده نمایــد که همیــن امــر او را در اقتباس فضایل بســیار 

یاری می کند«.

3- تالش

که در بروز مثبت اندیشی تأثیر به سزایی دارد تالش است.  یکی از نکاتی 
کوشــی اســت. در واقع مثبت اندیشــی  تفکر مثبت نیازمند تالش و ســخت 
همراه با عمل کردن است که ثمر می دهد. چه بسا افرادی که اندیشه های 
مثبــت دارنــد اما چون دســت بــه عمــل نمی زنند مثبت اندیشــی آنــان ثمر 
که  گر را دوست دارد و وعده می دهد  نمی دهد. خداوند انسان های تالش 
کس  به اندازه تالششان به آنها جزا می دهد:»لتجزی كّل نفس بماتسعی«. هر 

به موجب آن چه می کوشد جزا داده می شود. )طه / 15(
کوشــش باعــث نیکبختــی و ســعادت انســان می شــود.  و ایــن تــالش و 
»مشــاهده افرادی که موفقیت های عظیم کســب می کنند ممکن است ما 
کنیم آنها موهبــت الهی خاص دارند.  کــه گمان  را بــه این اشــتباه بیندازد 
که بزرگترین موهبت اشخاص موفق  مشــاهده نزدیک تر، نشــان می دهد 
نســبت بــه اشــخاص عادی در آن اســت که اقــدام به عمــل می کنند. این 
که هر یک از ما می توانیم در خود ایجاد نمائیم«. البته در  موهبتی اســت 
کردن ممکن اســت بسیار دشوار باشد یا حتی شخصی  بعضی موارد تالش 
کــه تــالش می کنــد در یک یا چند مرحله با شکســت مواجه می شــود، اما با 
پافشــاری و تــالش مجــدد می تــوان بــه موفقیت دســت یافــت. از حضرت 
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مشاهده افرادی 
كه موفقیت های 

كسب می كنند  عظیم 
ممكن است ما را به 

این اشتباه بیندازد 
كنیم آنها  گمان  كه 

موهبت الهی خاص 
دارند. مشاهده 

نزدیک تر، نشان 
كه بزرگترین  می دهد 

موهبت اشخاص 
موفق نسبت به 

اشخاص عادی در 
كه اقدام به  آن است 

عمل می كنند. این 
كه هر  موهبتی است 

یک از ما می توانیم در 
خود ایجاد نمائیم

علی؟ع؟ نقل شده: »قد سعد من جد«. بسیار می شود که تالش کننده نیک 
گر به قدرت و توانایی های عظیمی که خداوند در  گردد.در حقیقت ا بخت 
وجود ما به ودیعه نهاده ایمان داشــته باشــیم، می توانیم مطمئن باشــیم 
کــه بــا کمی تالش بیشــتر بــه موفقیــت دســت می یابیــم. خداونــد از تالش 
گر قدردانــی می کند.»و ݡکان ســعیݡکم مشــݡکورًا«. و از  انســان های تــالش 
گزاری شــده اســت. )انســان / 22( تکلیف انســان در  تالش شــما ســپاس 
حد توانایی اوســت از ســوی دیگر خداوند وعده می دهد که وقتی در حین 
که بعــد از این  کار و تــالش بــا ســختی و مشــکالت مواجه می شــوید بدانید 
دشواری ها آسانی ها در پیش است و هم چنین خداوند هر کس را به اندازه 

تواناییش تکلیف می فرماید:
ا اتیها ســیجعل اهلل بعد عسریســرًا < خــدا هیچ کس را 

ّ
>لایكّلــف اهلل نفســًا ال

کــه خدا پس از  کــه به او داده تکلیف نمی کند. زود اســت  جــز به انــدازه ای 
دشــواری آســانی پیــش آورد.)طــالق / 7( خداونــد از انســان ها توقــع دارد 
کــه به اندازه توانشــان تــالش کنند و وعده می دهد که جــزای این تالش را 
ا 

ّ
خواهند دید، چنانچه در آیات سوره نجم می فرماید:>واّن لیس الانسان ال

که برای انسان  ما سعی. و اّن سعیه سوف یری. ثم یجزیه الجزا الاوفی <.و این 
جــز آن چــه تــالش کرده نیســت و حتما کوشــش او به زودی دیــده خواهد 

شد. سپس به او جزای تمام داده خواهد شد. )نجم / 39(

تفسیر سعی و تالش از دیدگاه عالمه طباطبایی

عالمه طباطبایی در قســمت هایی از تفســیر این آیه بیان می کند »ســعی 
و تــالش انســان ملکیــت حقیقی انســان اســت، یعنــی مانند خانــه و فرش 
کثر تا دم مرگ با آدمی اســت و پس از آن  کــه حدا ملکیــت اعتباری نیســت 
به دیگری ســپرده می شــود، بلکه عمل و جد و جهد انســان ملک حقیقی 
انســان اســت و پس از انتقال آدمی به ســرای دیگر تمامی اعمال چه خیر و 
چــه شــر با او خواهــد بود. هم چنیــن بهره مندی انســان بعــد از مردنش از 
که برایش می فرســتند، آن نیز  اســتغفار مؤمنیــن و اعمال صالــح و خیراتی 
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كوچک  قدم های 
اولیه راه رسیدن به 
قدم های بزرگ تر 
بعدی است.یكی از 
كار و تالش  ثمرات 
كسب تجربه است. 
حتی شكست هایی 
كه در مراحل انجام 
كار برای انسان 
پیش می آید همه 
تجربه هایی هستند 
كسب نتیجه  كه برای 
نهایی بسیار مفید 
و سودمند است. از 
امام حسین؟ع؟ نقل 
شده:»العمل تجربه«.
كار به انسان تجربه 
می آموزد.

که در زندگی در زمره مؤمنین قرار  مربوط به ســعی جمیل خود آدمی اســت 
که هرچه عمل خیر  کرده و اثرش این شده  گرفته و ایمان مؤمنین را تأیید 

آن مؤمنین انجام دهند او نیز به قدردخالتش سهیم می گردد.
کــه در زندگــی ســنت حســنه ای بــاب می کننــد و  کســانی   و هم چنیــن 
می رونــد، و مادامی که در روی زمین اشــخاص به آن ســنت عمل می کنند 
که فرمودند: »من ســن ســنه حســنه فله ثوابها و ثواب من  او نیز شــریک اســت 
عمل بها و من سن سنه سیئه كان له وزرها و زرمن عمل بها یوم القیامه« هرکس 
سنت خوبی باب کند حسنه آن را دارد و ثواب هر کس هم که به آن عمل 
کند دارد )میزان الحکمه، ری شــهری، 81، باب ســنت(، و هر کس ســنت 
گناه را  که آن  گناه هر کس  گناه آن عمل را دارد و هم  کند هم  بدی را باب 
که برحسب  مرتکب شود و این جریان تا روز قیامت ادامه دارد. برای این 
کرده در عمل  که ســنتی را باب  کننده از همین جهت  فرض شــخص باب 
گر او آن عمل را باب نمی کرد دیگران هم آن  دیگران ســهیم اســت، چون ا
کمتر انجام می دادند«. از ســوی دیگر یک انســان  را انجام نمی دادند و یا 
کوشــش او مورد حســاب  که هر ذره از تالش و  مثبــت نگــر وقتی درمی یابد 
رســی خداونــد عالم قرار می گیرد، امیدوار می شــود و در او انگیزه بیشــتری 

جهت تالش ایجاد می شود.
تالش هدف مند

کــه تــالش بایــد  کــه در تــالش بایــد مدنظــر داشــت ایــن اســت  نکتــه ای 
که چه می خواهد، ســپس دســت به  هدف مند باشــد. یعنی انســان بداند 

عمل بزند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیش برود.
کار می فرماید:»ان اهلل  کرم؟ص؟ در اهمیت به ســرانجام رســاندن  پیامبــر ا
تعالــی یحــّب اذا عمــل احدكــم عمــلًا ان یتقنه«.خداونــد دوســت دارد که وقتی 
یکی از شما کاری می کند آن را کامل کند. )میزان الحکمه، ری شهری، 81، 
باب العمل( پس اقدام، عامل به ثمر رســاندن اندیشه هاســت. آنچه تالش 
انســان را ثمربخش می کند احســاس مثبت او و القائات زیبایی است که به 
خود می کند.حتی قدم های کوچک هم مؤثرند. قدم های کوچک اولیه راه 
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 دعا خواندن باعث 
نزدیكی انسان با 

گردیده و  خالق یكتا 
به همه عرصه های 

زندگی مادی و معنوی 
انسان جدیت 

می بخشد و از درون 
در انسان ایجاد 

انگیزه می نماید. دعا 
می تواند انسان را از 
درون دگرگون سازد 

و قلب را منقلب 
كند، و انسان را به 

پذیرش حقایق الهی 
و انجام تكالیف 

دینی در زندگی 
وادارد، مخصوصا 

وقتی انسان متوجه 
كه خداوند  می شود 
تبارک و تعالی خود 
انسان ها را به دعا 

خواندن دعوت 
كرده و به آنها وعده 
استجابت دعا را نیز 

داده است

رســیدن به قدم های بزرگ تر بعدی اســت.یکی از ثمرات کار و تالش کسب 
تجربه است. حتی شکست هایی که در مراحل انجام کار برای انسان پیش 
می آید همه تجربه هایی هســتند که برای کســب نتیجه نهایی بسیار مفید 
و ســودمند است. از امام حسین؟ع؟ نقل شــده:»العمل تجربه«.کار به انسان 

تجربه می آموزد.  )میزان الحکمه، ری شهری، 81، باب العمل(
كوشش  اثر دعا در ایجاد روح تالش و 

روح تــالش و کوشــش را توســط دعا نیز می توان در وجــود خود زنده نمود. 
یکی از روش های بســیار مهم دین مبین اســالم در هدایت و تعلیم و تربیت 
و هم چنیــن القــاء پیام روش مؤثر و نفوذگر دعاســت. از امام باقر؟ع؟ روایت 
اقضاهــا له«.به خدا 

ّ
شــده:»واهلل لا یلــّح عبــد مؤمن علی اهلل عّز وجــل فی حاجته ال

هیــچ بنــده ای در دعا اصرار نکند به درگاه خدای عــّز و جّل برای حاجتش، 
جــز اینکــه آن را برایش برآورد. )میزان الحکمه، ری شــهری، 81، باب دعا( 
یکــی از آثــار مثبت دعا توجه به فرصت کوتاه دنیا و گذر عمر اســت. انســان 
کــه بایــد هرچــه بیشــتر از این فرصــت گذرا بهــره ببــرد و تالش و  درمی یابــد 
کوشــش خــود را شــدت دهد. دعــا خوانــدن باعث نزدیکی انســان بــا خالق 
یکتــا گردیــده و بــه همه عرصه های زندگــی مادی و معنوی انســان جدیت 
می بخشــد و از درون در انســان ایجاد انگیزه می نماید. دعا می تواند انسان 
کند، و انسان را به پذیرش حقایق  را از درون دگرگون سازد و قلب را منقلب 
الهی و انجام تکالیف دینی در زندگی وادارد، مخصوصا وقتی انسان متوجه 
که خداوند تبارک و تعالی خود انســان ها را به دعا خواندن دعوت  می شــود 
کرده و به آنها وعده اســتجابت دعا را نیز داده اســت:»ادعونی استجب لكم«.
کنم شما را.)غافر / 60( به این ترتیب بیشتر ترغیب  بخوانید مرا تا اجابت 

می شود و انگیزه بهتری در او ایجاد می شود.

4ـ اراده
که ما »بخواهیم«. با قدرت اراده  تفکر مثبت در صورتی نتیجه می دهد 
می توانیــم باورهــای غلــط ذهنی خود را تغییــر داده و تحوالت اساســی در 
کریم می فرماید:»ان اهلل لایغّیرما  کنیم، خداوند در قرآن  مسیر زندگی ایجاد 
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تفكر مثبت در صورتی 
كه  نتیجه می دهد 
ما »بخواهیم«. با 
قدرت اراده می توانیم 
باورهای غلط ذهنی 
خود را تغییر داده و 
تحوالت اساسی در 
مسیر زندگی ایجاد 
كنیم، خداوند در قرآن 
كریم می فرماید:»ان 
اهلل لایغّیرما بقوِم 
حّتى یغّیروا ما 
بانفسهم«.همانا 
خداوند سرنوشت 
هیچ قومی را تغییر 
نمی دهد مگر آنها 
وضع خود را تغییر 
دهند.

بقــوِم حّتــى یغّیروا ما بانفســهم«.همانا خداوند سرنوشــت هیچ قومی را تغییر 
نمی دهد مگر آنها وضع خود را تغییر دهند.

که انسان با قدرت اراده حتی قادر است سرنوشت  این وعده الهی است 
قومی را تغییر دهد.پس خداوند از ما می خواهد که از مواهبی که او در وجود 
کنیم. از سوی دیگر اراده قوی  ما به ودیعه نهاده به نحو احسن استفاده 
بــه دنبــال ایمان قوی به وجود می آید. در ســایه ایمــان محکم می توانیم 
کنیم و  کات خــود از جهــان بیــرون و درون را در جهت صحیح هدایت  ادرا
به این وسیله تحول اساسی در زندگی خود و حتی دیگران ایجاد نماییم. 
حضرت علی؟ع؟ در اهمیت اراده می فرماید:»خذ القصد فی الامور فمن اخذ ا 
کار بند، که هر کس  لقصد خّفت علیه الموون«.در امورات، عزم و قصد را به 
گــردد. )میزان الحکمه، ری شــهری،  کارها بر وی ســبک  گیــرد  قصــد را فرا

81، باب قصد فی االمور(
1- 4 تأثیر هم نشین در تقویت اراده

کنترل احساســات دیگر مانند خشــم و غضب  با تقویت اراده می توان در 
و افزایــش صبــر موفــق شــد. به نظر می رســد یکــی از راه های تقویــت اراده 
که دارای صفات پسندیده  بعد از قدرت ایمان، معاشــرت با افرادی اســت 
و فضایــل اخالقی هســتند. چه، انســان با دقت در اعمــال و رفتار و حاالت 
کســب آن  کرده و در  آنها می تواند الگوی زنده فضیلت را در آنها مشــاهده 

صفات پسندیده مصمم شود. 
گرفتار یک یا چند صفت ناپسند  که مدت ها  چه بسا افرادی را دیده ایم 
اخالقی بوده اند، ولی بعد از مدتی معاشرت با افراد صاحب فضیلت مصمم 
بــه تــرک صفــات مذمــوم و کســب صفــات پســندیده شــده اند. در حقیقت 
تفــاوت بیــن انســان مثبت اندیــش و منفی نگــر در نیروی اراده آنهاســت. 
»تفکر مثبت تســلط ذهنی همه جانبه را شــامل می شود. با مهار افکار قادر 
که شــامل ترس ها و نگرانی ها می شــود، در دســت  خواهیــد بود ذهنتان را 

داشته باشید«. 
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گیری 2-4 - اثربخشی اراده درقدرت تصمیم 
گــذاری می کند و برای  انســان مثبــت اندیــش با تقویــت اراده، پویا می شــود، برنامه ریزی و هدف 
رسیدن به هدف تالش می کند.از حضرت علی؟ع؟ نقل شده:»اصـل الحزم ا لعزم و ثمرتـه الظفر«.اصل 

دوراندیشی اراده است و نتیجه آن موفقیت است. )میزان الحکمه، ری شهری، 81، باب الحزم(
کم دچار یأس و نومیدی می شــود و قادر  کم   اما در مقابل، انســان منفی نگر به علت ضعف اراده 
گر بخواهیم به زندگی و به اندیشــه های خود جهت دهیم  به داشــتن یک زندگی پویا نخواهد بود. ا
کنیم. اراده قوی در قدرت تصمیم گیری، بســیار مؤثر اســت. هنگامی که در  بایــد اراده خــود را قوی 
ســایه ایمــان قوی اراده خود را تقویــت می کنیم، می توانیم تصمیمی تازه و صحیح بگیریم و بدیـــن 
وســیله تغییــرات اساســـی در زندگــی خــود و حتی دیگــران به وجود آوریــم. در حقیقــت اراده نیرویی 
گاهانه انسان را به انجام اعمالی هدف مند وامی دارد. اراده به این صورت خاص  که آ درونی است 
گاهانه و هدف مند بی بهره اند. اراده می تواند  انســان اســت و موجودات دیگر ازاین نیرو به صورت آ
هم در جهت مثبت و هم منفی باشد. در جهت مثبت به منظور تأمین سعادت و آرامش و در جهت 
ع اراده او و هم چنین  کارهای ناپسند و مذموم می تواند تأثیرگذار باشد. بزرگی انسان به نو منفی در 
قــدرت اراده او بســتگی دارد. هرچقــدر اراده قــوی تر باشــد قدرت تصمیم گیری افزون تر می شــود و 
غ با پر می پرد تا آشیان پّر  می توان به ســوی ســعادت و خوشــبختی مادی و معنوی هدایت شد. »مر

مردم همت است ای مردمان«
3-4- تحمیل اراده مانع تقویت اراده

یکــی دیگــر از موانعی که در مقابــل تقویت اراده قرار دارد تحمیل اراده دیگران اســت.برای مقابله 
و مقاومت در مقابل تحمیل اراده دیگران الزم اســت انســان اراده خود را به منبع پرقدرت و توانایی 
که انســان برده تمایالت حیوانی نباشــد، بلکه با اتصال به  کار زمانی میســر اســت  کند. این  متصل 
سرچشــمه رحمت با اطمینان خاطر به ســازندگی خود و اجتماع پرداخته و به ســوی موفقیت پیش 

رود.
با توجه به آیاتی که توضیح داده شد چنین به نظر می رسد که اراده نقش اساسی و بسیار مهمی در 
ایجــاد تحــول در ســاختار وجــودی انســان دارد. اراده با میل متفاوت اســت. میل از طبیعت انســان 
ناشــی می شــود، اما اراده وابســته به عقل است. پس می توان گفت اراده ای که در سایه ایمان باشد 

آدمی را در جهت سازندگی شخصیت فردی و اجتماعی به سوی موفقیت پیش می برد. 
انسان خردمند وقتی در می یابد که با طلب آخرت، خداوند خیر دنیوی را هم نصیب اوخواهد کرد، 
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گام برداشته و پویا و باانگیزه، موانع و مشکالت  پس با پایداری و شکیبایی در مسیر حق و حقیقت 
را از سر راه خود برمی دارد. در این راه نیاز است که عادت های منفی را ترک گفته و از شایستگی های 
کورکورانه از دیگران پیروی نمی کند، بلکه به  نادرســت رها شــود. یک انســان با اراده بدون دلیل و 
گاه با انگیزه به ســوی هــدف پیش می رود و  دنبــال علــت می گــردد و در صورت مطمئن شــدن آن، 
گفته شد در این راه نیاز به صبر و شکیبایی و پایداری فراوان دارد. قرآن انجام  که  البته همان طور 
کار پســندیده، شــکیبایی و عبــادت را در ایجاد قدرت درونی و افزایــش اراده مؤثر می داند:»یابنّى اقم 
الّصلــوه و امــر بالمعــروف و انه عن المنكر و اصبر علی ما اصابک اّن ذلک من عزم الامور«.ای پســرک من، 
که در این راه به تو می رســد صبرکن. این  نماز برپا دار و به معروف وادار و از منکر بازدار و بر آســیبی 

کی از عزم و اراده تو در امور است. )لقمان / 17( حا

نتیجه ݡگیری
از اهــداف تربیتــی انبیــاء و اولیــاء تغییــر نگــرش امت ها نســبت بــه خود و جهان هســتی بــوده و با 
شــیوه ها و روش هــای عالمــان ایــن مهــم را پیگیری نموده و این نــگاه را در مردم تثبیــت نموده اند 
کرده اند. انســان  کســب  که حتی در بدترین شــرائط با مثبت اندیشــی بهترین نتیجه را  گونه ای  به 
مؤمن همه امورات را الطاف خفّیه الهی دانسته و سایه سار ایمان به خدا به خوش بینی، امیدواری، 
روشــن دلی و ســکینه و آرامش دل رســیده و از بهجت و انبســاط خاطر برخوردار شده و توان روحی و 
فکری او برای مقابله با مشکالت و پیش آمدها و ناراحتی ها افزایش یافته و زندگی مطلوبیرا تجربه 
کــه در پرتو آموزه های قــرآن و اهل بیت عصمت و طهارت ؟مهع؟ به مثبت اندیشــی  می کنــد. کســانی 
کارآمدی در تحکیم خانواده، تربیت فرزنــدان و ارتقاء در مراتب اجتماعی و علمی  رســیده اند نقــش 

داشته اند.
که انســان به عنوان اشــرف  گــر ایــن واقعیت اســت  آیــات قــرآن و احادیــث معصومیــن؟مهع؟ بیــان 
کســب نعمت ها و موهبت هــای فراوانی را  مخلوقــات و جانشــین خداونــد در روی زمین شایســتگی 
دارد. اراده قوی درسایه ایمان قلبی به خداوند می تواند انسان را به سوی کسب نعمت ها وموفقیت 

کوشی است. پیش ببرد. هم چنین تفکر مثبت نیازمند تالش و سخت 
که ثمر می دهد. فرهنگ خانواده و اجتماع نیز  کردن اســت   در واقع مثبت اندیشــی همراه با عمل 
در ســوق دادن تفکر انســان به ســوی نگرش مثبت یا منفی نقش به ســزایی دارد. القائاتی که به ما 
کســانی  می شــود، چه مثبت و چه منفی، همه در ذهن ما اثر می گذارد. پس الزم اســت بکوشــیم با 
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مصاحبت و مجالســت کنیم که مثبت اندیش باشــند تا از امواج مثبت تفکراتشــان بهره مند شویم.
گام برداشته و پویا و باانگیزه، موانع و  انسان خردمند با پایداری و شکیبایی در مسیر حق و حقیقت 

مشکالت را از سر راه خود برمی داردوبا توکل به خداوند به سوی موفقیت پیش می رود. 
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