عوامل موفقيت جوان از منظر روانشناسي و منابع اسالمي
حجتاالسالم و المسلمین علي احمد پناهي

*
1

چكيده

زندگى كه پس از نوجوانى آغاز مىشود و تا ميانسالى ادامه دارد ،رخدادهاى

ويژهاى با خود دارد .جوانان به طور معمول ،ویژگیهای اخالقى ،رفتارى ،عاطفى،
شناختى و معنوى منحصر به فردى دارند .در رابطه با عوامل موفقيت جوانان در اين

دوره و همچنين اهميت اين دوره از زندگى و گستره جوانى ،در آموزههاى دينى و

روانشناختى ،مباحثى مطرح شده است.

اين مقاله با رويكرد تحقيقى به جوانی و اهميت جوانى و عوامل موفقيت جوانان ،از دیدگاه

آموزههاى دينى و روانشناختى پرداخته است .این موارد با روش توصيفى -تحليلی ارزيابى

و تحليل شده است.

کليدواژه :جوان ،موفقيت ،اعتماد به نفس ،عزتنفس ،پشتکار ،خداباوري ،کاميابي.

*کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،سطح  4حوزه رشته اخالق و تربیت ،هیئت علمی مؤسسه علمی -پژوهشی امام
خمینی;
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جوانى از مراحل مهم ،سرنوشتساز و حساس زندگى انسان است .اين دوره از
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مقدمه

هر جواني آرزو دارد در زندگي خود به موفقيت و به روزي برسد و از زندگي دنيايي خود

استفاده بهينه نماید .براي جوانان اين پرسش مطرح است که موفقيت چيست و راز
موفقيت كدام است؟ بهترين راه رسيدن به موفقيت و خوشبختي در زندگي چيست؟
چه كنيم تا احساس کنيم موفقیم؟ بهترين راه سربلندی در آزمايشهاي الهي چيست؟
چگونه اراده خود را تقويت كنيم تا موفق شويم و سؤاالتي از اين دست كه در اين
نوشتار به آنها پرداخته مي شود.
«موفقيت» كلمهاي جادويي است كه استفاده بسیاری دارد و صدها كتاب درباره آن
نوشته شده است و به طور معمول ،این كتابها ،پرفروش است؛ زيرا همه ميخواهند از راز
آن آگاه شوند ،مانند من و شما كه به موفقيت نياز داريم و به دنبال آنیم؛ چرا که شادماني
و خوشبختي ما رابطه تنگاتنگي با ميزان موفقيتمان در زندگي دارد .باور ما بر این است
که افراد موفق ،در زندگي نشاط و رضايت خاطر و محبوبيت بيشتري دارند و افراد جامعه
رابطه ویژه ای با آنان دارند .هنري فورد - 1از انديشمندان علوم اجتماعي-ميگويد« :تا
موفقيتي به چنگ نياورديد ،نميتوانيد بر اساس آن محبوبيت و رضايت كسب كنيد».

2

در گفتوگوهاي عرفي و عمومي ،از واژه موفقيت استفاده بسیاری ميشود و گاه
این به کارگیری ،نادرست است .ضروري است به اين واژه قدري بيشتر پرداخته شود و
به ويژه از نگاه تربيتي و روانشناختي بررسی شود تا جنبههاي مختلف اين مفهوم و
راههاي رسيدن به آن تبيين شود.

تعريف موفقيت
بيشتر نويسندگان و انديشمندان تالش کردهاند تعريف جامعي از موفقيت ارایه دهند،
ولی تا به حال تعريف دقيق و توصيف مشخص و قابل اعتمادي از اين كلمه بهدست
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نيامده است.

آيا موفقيت ،گذراندن مدارج تحصيلي و دريافت مدرك علمي است يا رسيدن به مقام و
ثروت؟
آيا موفقيت به دست آوردن شغل و همسر مناسب و محيط خانوادگي آرام و فرزندان
شايسته است؟
آيا انجام وظايف ديني و انساني و قرار گرفتن در جاده مستقيم و راه هدايت را ميتوان
موفقيت دانست؟
نوع درک و برداشت از موفقيت ،ذهن را براي فهم بيشتر و بهتر اين واژه آماده ميسازد.
آلفرد اوست 3معتقد است« :آرامش و امنيت بهترين نوع موفقيت است» 4.موريس تامس

5

مينويسد:
عقيده ما راجع به موفقيت بايد به عقايدمان راجع به برتري،
افرادي هستند كه به كارشان عشق ميورزند؛ بدون توجه به اينكه از
اين راه ،ثروت ،شهرت ،قدرت و موقعيتهاي اجتماعي باال به دست
ميآورند يا خير .خشنودترين مردم افرادي هستند كه از كارشان
لذت ميبرند .هر كاري كه ميخواهد باشد؛ تالش ميكنند تا آن را
خوب انجام دهند.

6

در فرهنگ وبستر 7موفقيت به مفهوم «نيل رضايتبخش به هدف» تعريف شده
است 8.از نگاه بيشتر مردم ،موفق كسي است كه به آرزوهاي خود برسد ،در درون
خويش ،احساس رضايت كند و از اينكه با تالش و كوشش پیوسته ،در زندگي به اين
رضايت مندی رسيده ،خشنود باشد.
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رضايت خاطر و خوشبختي نزديك باشد .خوشبختترين مردم دنيا

در آموزههاي ديني و اسالمي ،مفهوم موفقيت به مفهوم خوشبختي نزدیک است و
اگرچه اين دو واژه تفاوتهايي دارند ،مصداق موفقيت مطلق و خوشبختی مطلق ،يكي
است؛ خوشبخت و موفق واقعي كسي است كه در مسير بندگي خداي متعال باشد،
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با انجام وظايف ديني و انساني به خداوند نزديك شود و بتواند به هدف نهايي خلقت
دست يابد؛ به عبارت ديگر ،موفقيت يعني رستگاري و رسیدن به بهشت رضایت الهی.
انسان ميتواند با انجام واجبات و مستحبات شرعي ،رعايت قوانين الهي و پرهيز از گناه،
به مرتبه قرب خدا برسد .البته روشن است كه رسيدن به بهشت ،منافاتی با خرسندی
از زندگي و لذتجويي حالل ندارد .انسان ميتواند به تمام كارهايش رنگ و بوي خدايي
بدهد و به قصد رضايت حضرت حق بخوابد ،بخورد ،کار و تفريح کند و. ...
بندگي و عبادت نيز فقط نماز و روزه نيست ،بلكه مهم ،فرمانبری از خداوند و اجرای
دستورات اوست .قرآن كريم ميفرمايد« :هر كسي از جهنم رهايي يابد و به بهشت وارد
شود ،رستگار و موفق است».

9

خداوند در آيه ديگري ،راههاي رسيدن به بهشت و رستگاري را مورد توجه قرار داده،
ميفرمايد« :هر كس از خدا و پيامبرش اطاعت كند ،به فوز و رستگاري بزرگي نايل شده
است» 10.حضرت علي 7نيز درباره راههاي سعادت و كمال ميفرمايد:
هر كسي از خدا و رسول خدا اطاعت و پيروي كند ،به رستگاري
بزرگي ميرسد و به ثواب ارزشمندي نايل ميشود و هر كسي نسبت
به خداوند و رسولش ،نافرماني و گردن كشي كند ،به خسران و زيان
بزرگ و آشكاري گرفتار ميشود و سزاوار عذاب دردناك ميگردد.

11

خالصه اينكه ،رستگاري واقعي و موفقيت كامل ،رسيدن به بهشت و رهايي از آتش
دوزخ در سایه تقوا است و پیروی از خداوند و رسول او و امامان معصوم- :كه در
واقع فرمان بری از خداوند استـ وسيلهنجات انسان و عامل رستگاري و موفقيت واقعي
او ست .پيامبر گرامي اسالم ،حضرت محمد 9دراينباره ميفرمايد:
هر كس تقوا و پرهيزكاري پيشه كند و گوش به فرمان دستورهای
خداوند باشد ،به رستگاري و موفقيت بزرگي رسيده است .به درستي
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كه تقوا باعث كنترل انسان از غضب و باعث نگهداري انسان از عذاب

و نگهدارنده انسان از خشم الهي است .به درستي كه تقوا باعث
سفيدرويي (موفقيت) و رضايت پروردگار و باعث ارتقاي درجه و
مقامات معنوي انسان ميگردد.

12

شهيد مطهري در تعريف سعادت و موفقيت ،با پیروی از قرآن كريم چنين ميگويد:
«سعادت و موفقيت ،عبارت است از :لذت همهجانبه و نيل همهجانبه به همه كماالت،
به طوري كه حداكثر كماالت و حظوظ فطري و طبيعي استيفا گردد» 13.موفقيت سطح
پایینتري نیز دارد و آن ،كامروایی در رسيدن به نتيجه و هدف در هر كار و به فعليت
رساندن استعدادهاي بالقوه است كه به دنبال آن خرسندی و خشنودي نيز به دست می آید.

تعريف جوانى
انسان را دربرمی گیرد ،همنظر نیستند .اين اختالف نظر ،به اسناد و اعالميههاى بينالمللى
نيز كشيده شده است .سازمان ملل متحد ،با وجود پذیرش اينكه جوانى  -در مقايسه با
كودك يا بزرگسال -در جوامع مختلف به سبب مليت و فرهنگهاى گوناگون ،متفاوت
است ،برای دستيابى به آمار مورد نیاز خود ،جوانى را بين  15تا  24سالگى قرار داده
است 14.با اين حال ،گرچه تعریف جوانى با شرايط متغير اجتماعى ،فرهنگى ،سياسى و
اقتصادى تغییر می کند ،ولی مىتوان بر اساس ويژگىهاى جوانى و ديدگاه انديشمندان و
آموزههاى دينى و مفاهيم لغوى به يك جمعبندى رسید.
فرهنگنامه فارسى عميد ،جوان و جوانى را حد ميانه عمر طبيعى و به معناى سن نشاط
و بالندگى و رشد فكرى معنا كرده است 15.روانشناسان ،جوانى را از  18تا  33سالگى
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روانشناسان و صاحبنظران درباره اينكه جوان كيست و دوره جوانى چه گستره ای از عمر

مىدانند که در اين سن ،تحوالت جدى و اساسى ادامه دارد و شخص ،هنوز در حال
رشد فكرى و عقلى است .آنان اين مرحله را به نام اوايل بزرگسالى نامگذارى كردهاند.

16

فخرالدين طريحى ،صاحب كتاب مجمعالبحرين كه آشنا به معانى الفاظ در قرآن و
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روايات است ،مىنويسد« :وقتى گفته مىشود جوانى ،مراد دوران قبل از پيرى و ميانسالى
است و در معناى آن گفته شده كه مراد از جوان ،شخصى  33ساله است».

17

گستره جوانى پس از نوجوانى آغاز مىشود و تا چهل سالگى ادامه دارد .به هر اندازه
که فرد به چهل سالگى نزديكتر مىشود ،ويژگىهاى ميانسالى در او بیشتر می شود .اوج
جوانى در  18تا  25سالگى است و روانشناسان ،بیشتر اين گستره سنى را دوره جوانى
دانستهاند.

عوامل موفقيت
.1هدفمندي
جستوجوي موفقيت ،هميشه با هدفي آغاز ميشود .بسياري از مردم ،مانند افرادي كه در
خواب راه ميروند ،در زندگي سرگردان اند؛ هر روز از خواب بيدار ميشوند ،غذا ميخورند،
لباس ميپوشند ،مشغول كارهاي جدي يا غيرجدي ميشوند ،دوباره غذا ميخورند و
همينگونه زندگي سپري ميشود .بسیاری ،بياختيار در اين شرايط قرار گرفتهاند و بدون
اينكه بدانند ،به يکديگر ستم  -و یا به تعبير خود ،زرنگي -ميکنند .اين رفتار ،بدون هدفی
مشخص و ارزشمند است که اگر پرسیده شود منظور و هدف شما از انجام اين كارها
چيست ،جواب قابل قبولي ندارند .اين گونه زندگي كردن ،ارزش چنداني ندارد؛ زیرا انسان،
عاقل و باشعور است و بايد كارهايش خردمندانه باشد که هم از زندگي لذت ببرد و هم در
راستاي هدفي ارزشمند گام بردارد تا سرگردان نشود .ميشل مونتين 18ميگويد« :روحي
كه هدف ثابتي ندارد ،سرگردان است».

19

هر کس نیروهای خود را در کاری مهم ،با هدفي معين بهكار گيرد ،بيترديد پيروزي
و موفقيتهاي زيادي خواهد دید .قهرمان شدن در ورزش ،موفقيت در تحصيالت عالي،
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مهارت ويژه در كار فني ،بالندگي و نوآوري در شغل و حرفه ،نامدار شدن در اكتشاف و
اختراع و از همه مهمتر ،موفقيت در خودسازي معنوي و عبادت پروردگار ،همه و همه در

گرو داشتن هدفي مشخص و تالش در راستاي آن است .براي نجات از سردرگمي و پیشنهاد
راهكاري كاربردي ،نكاتي را يادآور ميشويم:
ـ ابتدا معلوم كنيد از زندگي چه ميخواهيد (مشخص كردن هدف)؛
ـ افكار خود را در مورد هدف متمركز كنيد (انديشیدن در مورد هدف)؛
ـ اهداف باید بلند باشد و اهداف كوچكتر باید در راستاي آن قرار گیرد (داشتن اهداف بزرگ)؛
ـ به سعي و تالش خود متكي باشيد و يقين داشته باشيد كه ميتوانيد؛
ـ از شكست نهراسيد و آن را تجربه راه خود قرار دهيد؛
ـ از كارهای شتابزده ،كوركورانه ،احساسي و بدون اندیشه پرهيز کنيد؛
ـ با توکل به خدا وارد شويد.
افراد موفق ،در زندگي خود هدفدار و هدفمدارند؛ يعني براي هدفي تالش ميكنند
است؛ به عبارت ديگر ،هدف چگونه بايد انتخاب شود؟
انتخاب هدف به ارزشها و باورها بستگی دارد .كسي كه مادیات براي او ارزش است،
رسيدن به ماديات هدف او خواهد بود و كسي كه مقام و مدرك تحصيلي عالي برايش
ارزش داشته باشد ،رسیدن به آن ،مقصود او خواهد بود.
افرادي كه هدف الهي و جهانبيني توحيدي دارند و براي آفرينش انسان و جهان،
به هدفي منطقي باور دارند ،اهداف بلندي براي زندگي خود در نظر می گیرند و رفتار
خود را در همان مسير قرار ميدهند .اينان هدفشان از زندگي ،رسيدن به مقامات
معنوي و كماالت عالي انساني است؛ يعني مقامي كه دوست و بنده واقعي خدا بشوند.
آنان در سايه اين دوستي ،در بهشت و رضوان پروردگار نيز قرار خواهند گرفت .ممکن
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و هدف ،موقعيت مطلوبي است كه درپی رسيدن به آناند .مهم ،چگونگي انتخاب هدف

است كه اهداف کوچک تری چون كسب علم و قدرت و ثروت نيز داشته باشند ،ولي از
آن براي خدمت بيشتر به بندگان خدا و به دست آوردن رضايت الهي و نيل به ثواب
بيشتر کمک می گیرند.
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قرآن كريم ،هدف خلقت انسان را بندگي خداوند ميداند كه با اين بندگي و

اجلن و االنس اال ليعبدون؛
خداشناسي ،به كمال و خوشبختی ميرسد« :ما خ َل ُ
قت ّ

20

جن و انس را جز براي پرستش و عبادت نيافريدم» .عبادت خداوند ،فقط به نماز و روزه

و دعا نیست ،بلكه حقيقت بندگي ،آن است كه انسان تسليم محض خداوند باشد و در
تمام امور زندگي بر اساس رهنمودهاي او كه در قرآن كريم و فرمايش معصومان:
نمود دارد ،رفتار كند .كسي بنده واقعي خداست كه به تمام كارهايش رنگ الهي بزند
و تفريح ،خواب ،خوردن ،آشاميدن و تالشش برای به دست آورد رضاي او باشد .البته
بايد مواظب باشد كارهايش ،از چارچوب شرع خارج نشود .ممكن است جواني به قصد
رضاي الهي ،ناآگاهانه كار خالفي انجام دهد كه آن كار با رضايت الهي منافات داشته
باشد؛ زيرا كاري با رضايت الهي سازگار است كه در چارچوب دستورها الهي و برای
اطاعت از فرمان الهي انجام شود.

 .2اعتماد به نفس
دومين عاملي كه در موفقيت و پيروزي انسان نقش بسیاری دارد ،اعتمادبه نفس است.
چون از عبارت اعتمادبه نفس ،برداشتهاي متفاوتي شده است ،در ابتدا به تبيين اين واژه
ميپردازيم.
دو مفهوم اعتماد به نفس 21و عزت نفس 22قرابت معنايي و رابطه مستقيم و به زبان علم
آمار همبستگي مستقيم دارند؛ به گونه ای كه با افزوده شدن يكي ،ديگري هم زياد ميشود
و برعكس ،ولی اين دو مترادف نيستند« .ارزيابي ما از خودپنداره خويش ،بر حسب ارزش
كلي آن ،عزتنفس ناميده ميشود؛ به عبارت ديگر عزتنفس ،ميزان ارزشي است كه ما
براي خود قايل هستيم» 23و اعتماد به نفس يعني ،شخص احساس كند نیرو و كفايت
دارد؛24يعني توانمندي و توانايي درونی انجام کارها را در خود حس کند.
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به باور روانشناسان ،اعتمادبه نفس اساس رستگاري و پيشرفت است .با اعتماد به نفس،

عزم انسان راسخ ميشود که با اتكا به ديگري ،ضعيف ميشود .کمک دیگران به شخص،
پشتكار را سست ميكند؛ زيرا در اين صورت ،انسان انگيزهاي براي كوشش نمييابد.

25

شاید به نظر برسد كه اعتماد به نفس ،نقطه مقابل اعتماد به خداست و فردي كه به
خدا توكل و اعتماد دارد ،نميتواند اعتمادبه نفس داشته باشد و بايد انتخاب کند؛ زندگي
بر مبناي توكل به خدا و يا اعتماد بهنفس .با اندکی دقت ،روشن خواهد شد كه این گونه
نیست و اعتماد به نفس از ابعاد اصلي و مهم توکل به خداست .توكل به خدا به معناي واقعي
آن «به كارگيري اسباب طبيعي براي رسيدن به اهداف و در عين حال ،واگذاري نتايج و
اثربخشي آنها به خواست و مشيت الهي» است و منشأ اعتمادبهنفس نیز خدا ست.
ما باور داریم هر آنچه داريم ،از خداست و خدا اين نيروها (حتي اعتمادب ه نفس) را در
اختيار ما قرار داده تا روي پاي خود بايستيم و به ديگران نيازمند نباشيم .نتیجه این باور ،آن
و با بهرهگيري از اين نيروهاي خداداد ،در مسير پُرپيچ وخم زندگي ،بار خويش را به دوش
كشيم ،نه آنكه به توانايي ديگران متكي باشيم .اين بهترين تعريف اعتمادبه نفس با نگرش
اسالمي است و می بینیم منافاتي با اصل توكل به خدا  -كه از اصول اخالقي و اسالمي
است -ندارد 26.مؤید این مطلب بخشی از دعاي عرفه است كه امام حسین 7می فرماید:
اج َع ْل ِغناي يف نفيس؛ 27خدايا بينيازي مرا در نفسم قرار بده»؛ يعني به من مناعت
«ا َل ّل ُه َّم ْ

طبع عنايت كن .آيتالل صافي گلپايگاني در شرح اين بخش از دعاي عرفه ،مينويسد:

هرچه انسان وثوقش به خدا بيشتر باشد ،غناي نفس و مناعت
طبع او بيشتر ميشود؛ به ذلّت و كارهاي خالفِ شرف انسانيت تن
درنميدهد ،بلندهمت و باوسعت نظر و بيترس و بيم از زوال نعمتها
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ميشود كه بايد به نيروها و تواناييهاي خود -كه خدا در اختيار ما قرار داده -متكي باشيم

زندگي ميكند و هرچه غناي نفس كمتر شود ،شخصيت انساني و
وجدان شخص ضعيف ميگردد.

28
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اعتماد به نفس ،در زندگي انسان نقش كليدي و اساسي دارد؛ او را به كارهاي بزرگ
و رويارويي با مشكالت برميانگيزد و ماهيت ايجابي دارد؛ انسان را در بحرانهاي زندگي
ثابتقدم كرده ،سبب ميشود فرد ،بحرانها را حل كند و از موضع خود عقبنشيني نکند.
حضرت علی 7درباره اهميت اعتماد بهنفس ميفرمايند« :در مسير زندگي ،بايد خودت،
خودت را پيش بري ،وگرنه كسي تو را پيش نميبرد».

29

انسان همیشه نيازمند اعتماد به نفس است و در جواني اين نياز ،دوچندان ميشود؛ زيرا
جوان ميخواهد تصميم های سرنوشتساز بگیرد و كارهاي كالن انجام دهد .برخی عوامل
و زمينههاي تقويت اعتماد بهنفس در افراد مربوط به دوران كودكي و نوجواني است که از
وظايف مربيان و والدين است ،ولی در جواني نيز ميتوان آن را با راه كارهايي افزايش داد.

عوامل و زمينههاي اعتماد بهنفس

الف) دوري از تظاهر

اولين گام براي ايجاد اعتمادبه نفس ،پرهیز از ظاهرسازی است .بايد تالش کرد خود را بيش از
آنچه هستیم ،جلوه ندهيم و بر اساس توانمندي واقعي خود تصميم بگيريم ،از آرزوهاي بزرگ
و رؤياهاي دستنيافتني دست برداريم و كارهايي انجام دهیم كه دستيابي به نتيجه آن آسان
است 30.در آموزههاي اخالقي اسالم ،آرزوهاي طوالني را ناپسند دانستهاند .حضرت علی7
دراينباره ميفرمايد« :اي مردم ،بر شما از دو چيز ميترسم :هواپرستي و آرزوهاي طوالني».

31

ب) تقويت عزت نفس

عزت نفس نزدیکی بسياري با اعتماد به  نفس دارد .هر اندازه عزت نفس انسان ،باالتر و
قويتر باشد ،از اعتماد به نفس باالتري برخوردار ميشود .براي تقويت عزت نفس ،ميتوان به

مثبتنگري پرداخت و به جنبههاي مثبت و ارزشمند شخصيتی و توانمنديها توجه کرد و
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جنبههاي منفي را ناديده گرفت.

وقتي انسان جنبههاي منفي شخصيت خود را ناديده ميگيرد  -هرچند گذرا و موقت -و
فقط به ابعاد مثبت و شايستگي های خود توجه ميكند ،احساس می کند كه فرد مفيد و
برازندهاي براي جامعه و همنوعان خود است .البته بايد توجه داشت اين روحيه ،تكبر و غرور
نيست كه ناپسند باشد ،بلكه دقت و تمركز در توانمندي واقعي است كه فرد تا به حال از
آنها غفلت کرده بود.

32

ج) رسيدگي به خويشتن

اعتماد به نفس تا حد زيادي به سالمتي جسم و روان بستگي دارد .بيتوجهي به سالمت
روحي و جسمي ،نشاندهنده اين است كه شما خود را دوست نداريد .كساني كه نسبت به
خويشتن چنين محبت و توجهي ندارند ،نيازمند پرشدن اين خأل از سوی ديگران اند و اين
جواناني كه به نيازهاي جسماني و رواني خود در حد منطقي و مطابق با اصول اسالمي توجه

دارند ،از سالمتي و نشاط قابل توجهي برخوردارند .ورزشكاران و كساني كه به تفريح های سالم
ميپردازند و كساني كه از تغذيه سالم بهرهمندند ،نشاط و بالندگي بيشتر و اعتمادبه نفس
بااليي نیز دارند .ورزش و به ويژه كوهنوردي و پيادهروي ،آثار و فوايد بسياري دارد و افزون بر
تأمين سالمت جسماني ،باعث افزايش اميد به زندگي و ارتقاي عزت نفس ميشود.

33

د) زندگي در محيط دلخواه

در دوران نوجواني و جواني ،عواملی چون جايگاه اجتماعي ،جنس ،نژاد و میزان پذیرش

اجتماعي در عزت نفس و اعتماد به نفس افراد نقش دارد .به آن دلیل كه رابطه فرد در اين
سنين با افراد جامعه بيشتر است و به تعبير ديگر ،حرمت «خود» 34او در زمينه ای اجتماعي
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يعني ،کمبود اعتماد به نفس.

رشد مييابد ،جايگاه فرد در گروه ،عامل مهمي در رشد مفهوم «خود» و «حرمت خود» به
شمار ميرود.

35
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موريس 36می گوید:
يكي از مهمترين عوامل تعيينكننده در رشد عزت نفس نوجوان
و جوان اين است كه تا چه حد با ديگران يا محيط اجتماعي
سازگاري دارد .بنابراين ،اگر فردي در محيط ناهنجار و نامناسب
زندگي كند ،دچار عزت نفس پايين خواهد بود .در تأييد اين مطلب،
برخي مطالعات نشان ميدهند تعصبهاي قومي و نژادي در برخي
كشورها باعث شده سياهپوستان آن كشور ،عزت نفسي پايينتر از
سفيدپوستان داشته باشند.

37

هـ) تحسين خويشتن

افزون بر عوامل محيطي ،برخي عوامل دروني كه به فرد و بررسی او در مورد خود و
توانمنديهايش مربوط ميشود نيز در شكلگيري اعتماد بهنفس او مؤثر است .بندورا ،از

روانشناسان معاصر ميگويد:
آن دسته از افرادي كه به خاطر موفقيت ،به تحسين و تمجيد
از خود ميپردازند ،به احتمال فراوان به «حرمت خود» باال و پايدار
دست مييابند .همه انسانها نقاط ضعف و قوت دارند و در برخي
موقعيتها ،بهتر از ساير موقعيتها عمل ميكنند ،اما افراد داراي
عزت نفس باال سعي ميكنند بيشتر بر شايستگي و آنچه از آن
برخوردارند ،توجه كنند و شايد همين ويژگي ،يكي از عوامل مؤثر
در رشد عزت نفس و اعتماد به نفس آنان باشد .تحقيقات تجربي نيز
نشان ميدهند عزت نفس تا حدودي از حوادث و رخدادهاي زندگي
و برداشتي كه از آنها داريم ،تأثير ميپذيرد.

38
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و) خداباوري
يكي از عوامل مهم ايجاد عزت نفس و اعتماد به نفس ،اعتقاد قلبي و واقعي به خداوند و
قدرت بيهمتاي اوست .كسي كه خداوند را قدرت مطلق می داند و با او ارتباط معنوي و
قلبي محكمي دارد ،از اطمينان و صالبت ويژهاي برخوردار ميشود؛ زيرا او که با قدرتي
بيبديل و بزرگ ارتباط دارد ،احساس ميكند از پشتيباني او بهرهمند است .اين احساس،
به او قدرت اراده و اعتماد به نفس ميدهد و باور می کند که نزد خداوند ،منزلت و جايگاهی
دارد و در پرتو عظمت الهي به مقامي رسيده است.
در بينش اسالمي ،اين احساس قدرت ،در سايه اتصاف به خداوند و در طول قدرت خدا و
از ناحيه اوست؛ چون عزت و بزرگي از آن خداوند متعال است و اگر كسي منزلت و بزرگي
و َلر ُسوله و للمومنني؛ 39عزت و بزرگي از آن خداوند و رسول خدا 9و مؤمنين است».

عزت و بزرگي خداوند ،ذاتي است ،ولي عزت و بزرگي رسول و مؤمنان به سبب اتصال به

خداوند و در سايه عظمت خداوند حاصل شده است .هانري لينك 40روانشناس آمريكايي
ميگويد« :در نتيجه تحقيقات طوالني خود بر روي افراد ،به اين موضوع پيبردهام :كسي
كه با دين سروكار داشته باشد و به عبادات بپردازد ،آنچنان شخصيتي قوي و نيرومند پيدا
ميكند كه هيچگاه يك نفر بيدين نميتواند چنين شخصيتي بهدست آورد» 41.ياد خدا و
ارتباط با او ،به انسان اطمينان قلب و استواري درون هدیه ميکند و او را در اهداف خود
ثابتقدم ميدارد .در سايه لطف الهي ،ترس و وحشت -كه معموالً سد راه است -برطرف
ميشود .امام سجاد 7در دعاي «ابوحمزه ثمالي» ميفرمايد« :اي موالي من و اي
خداي من ،با ياد تو و با ارتباط با تو ،دلم زنده ميشود و با مناجات تو ،درد ترس [فراق] را
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و مقامي به دست میآورد ،با اتصال و ارتباط با آن منبع فيض ،كمال و عزت است« :هلل العزة

در خود تسكين ميدهم».
در بخشي از «مناجات ذاكرين» نیز ميخوانيم« :اي خداي من ،دلهاي واله و حيران،
پابست عشق و محبت توست و بر شناخت تو ،تمام عقول متفق اند كه دلهاي بندگان جز
به ياد تو آرامش و اطمينان نيابند».
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دلي که از ياد خدا روی گردان شود و پناه گاهي غير از خدا بجويد ،در تنگنا و سردرگمي
گرفتار خواهد شد و به زندگي سختي مبتال ميشود .قرآن كريم ميفرمايد« :هر كس از ياد
خدا و ارتباط با خدا بريده باشد و روي بگرداند ،در حقيقت ،زندگي تنگ و سختي خواهد
داشت» 42و در مقابل« ،هر كس به خدا اعتماد و توكل كند ،خداوند او را كفايت ميكند و
امورش را سامان ميدهد».

43

 .3اراده
اراده در زبان فارسي و عربي« ،خواست ،خواسته ،خواهش ،ميل ،قصد و آهنگ» معنا شده
است 44.بعضي از بزرگان ،نيت ،اراده و قصد را به يك معني گرفتهاند .موال محسن كاشاني
دراينباره ميگويد:
آگاه باش ،نيت ،اراده و قصد يك معني دارند و آن حالتي دروني
است كه با علم و عمل همراه است .علم بر اراده و نيت مقدم بوده
و اساس آن شمرده ميشود .عمل نيز تابع و ميوه آن است؛ زيرا هر
عمل اختياري با سه عامل به فرجام ميرسد :علم ،اراده و قدرت.
انسان تا زماني كه از چيزي آگاه نباشد ،آن را اراده نميكند و تا
شدن دل به سمت
اراده نكند ،انجام نميدهد .معناي اراده برانگيخته
ِ
چيزي است كه آن را موافق هدف خود بداند.

45

اراده در هر كار و فعاليت و رفتاری ،نقش اساسي و بنيادين دارد و براي رسيدن به هدف،
ضروري و الزم است .ضرورت اراده به گونهاي است كه اگر تمام علل و عوامل تحقق كاري
آماده باشد ،ولي اراده وجود نداشته باشد ،آن كار به سرانجام نخواهد رسيد .چه بسا ،افراد
زيادي را می بینیم كه وسايل و امكانات موفقيت و پيروزي آنها آماده است ،ولي موفق
نيستند .آنان یا اراده ندارند و یا اراده شان قوي نیست و به دليل مشكالت روانشناختي،
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نميتوانند تصميم جدي بگيرند.

اهميت اراده

اراده ،نيرویي شگرف و استعدادی ذاتي است كه پايه شخصيت انسان بر آن استوار است و

يكي از برتری هاي اساسي انسان بر حيوان ،برخورداري او از اراده است .انسان ميتواند با
اراده و انتخاب خود ،راههاي صالح و موفقيت را طي كند .او اين قدرت را دارد كه به موقع
تصميم بگيرد و براي عملی کردن تصميم خود ،اقدام کند .استاد گرانمايه ،محمدتقي
جعفري دراينباره ميگويد:
اراده ،قدرت فوقالعادهاي است كه به انسانها داده شده است؛
لذا هر انساني اگر چيزي را به طور جدي بخواهد ،آن چيز را به
دست خواهد آورد .اراده ،قدرت بس شگفتانگيزي است كه در نوع
انساني ديده ميشود و چه موضوعات امكانناپذيري را كه امكانپذير
اگر اراده انسان سست شود ،زندگي وي نابسامان ميگردد و باران شكست و ناكامي از
هر سو بر او فروميبارد .در چنين شرايطي ،استعداد ،نبوغ ،دانش و قدرت مادي ،هيچ يك
به بار نمينشينند و كاميابي به ارمغان نميآورند .اراده را ميتوان مانند مدير دانست .مدير
ورزيده و توانا ،از سرمايه و منابع محدود ،بهره اي فراوان و چشمگير ميبرد ،ولي مدير نااليق
و ناتوان ،از نيرو و منابع فراوان بهره نميبرد و به سبب ناپختگي برنامهها و ضعف اجرا ،آنها
را نابود ميکند .يكي از انديشمندان درباره اهميت اراده ميگويد:
افراد بياراده ،با هر ميزان هوش و استعداد ،امكان استفاده از
فرصتهاي مناسب را در خود نمييابند و اغلب به دليل همين ضعف
رواني ،موقعيتهاي ارزشمند زندگي خود را از دست ميدهند و به
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ميسازد و امكانپذيرها را محال مينمايد.

46

قولي اگر شانس هم به روي ايشان لبخند بزند ،آنها بدان بياعتنا
خواهند بود.

47

در آموزههاي ديني و اسالمي بر تقويت اراده و عزم قوي سفارش بسیار شده است و يكي
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از صفات بارز مؤمنان ،اراده استوار و عزم راسخ در راه عقيده و ارزشهاي ديني و انساني بيان
شده است .امام محمد باقر 7دراينباره ميفرمايد« :مؤمن از كوه استوارتر و مستحكمتر
است؛ زيرا اجزايي از كوه جدا ميشود ،ولي از دين مؤمن ،چيزي جدا نميگردد».

48

شخص بااراده كسي است كه وقتي در مورد كاري ،بهخوبي اندیشید ،تصميم به انجام آن
ميگيرد و با ثباتقدم ،آن را اجرا می کند .بنابراين ،پافشاري بر تصميمي نادرست يا داشتن
ميلي قهرمانانه ،ثباتقدم نخواهد بود .در مقابل ،فرد سستاراده با كوچکترین مشكل ،از انجام
كار دلسرد شده ،كوشش خود را براي تحقق کامل آن متوقف ميكند .شخص بااراده هدفي
معقول دارد و تا زماني كه به آن نرسيده است ،از پیگیری هدف خود باز نميايستد؛ مشكالت
و موانع رواني يا مادي ،به اراده و عزم او لطمه نميزند و از پيشرفتش جلوگيري نميكند.

 .4مشورت با افراد موفق
در آموزه های آسماني و همچنين علوم بشري ،يكي از ابزارهاي موفقيت و پشتوانههاي
محكم براي نيل به اهداف و موفقيت ،استفاده از تجربه ،علم ،انديشه و توانمندي ديگران
است .هم فكري و بهرهگيري از توانمندي و تجارب ديگران ،باعث كاهش خطا در برنامهها و
تسريع در رسيدن به هدف ميشود .افرادي كه در كارهاي مهم با صالحانديشي و مشورت
ديگران اقدام ميكنند ،كمتر گرفتار لغزش ميشوند و كارهاي آنان بيشتر قرين موفقيت،
سالمتي و بالندگي است .پيامبر گرامي اسالم 9ميفرمايد« :كسي نيست كه با ديگران
مشورت كند و به سوي رشد و كمال هدايت نشود» 49.حضرت علي 7نيز ميفرمايد:
«هركس با خردمندان مشورت كند ،با انوار خردهاي آنان ،روشني يابد و به راه درست و
رستگاري نايل گردد».

50

افرادي كه گرفتار استبداد رأي ميشوند و خود را بينياز از افكار ديگران ميدانند،
هرچند در گستره اندیشه ،موفق باشند ،مبتال به خطاهاي بزرگ ميشوند .حضرت علي7
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دراينباره ميفرمايد« :كسي كه استبداد به رأي داشته باشد ،هالك ميشود و كسي كه با

افراد بزرگ و متخصص و صاحبانديشه مشورت كند ،در عقل آنان شريك شده ،از آن بهره
ميبرد» 51.مشورت با افراد متخصص ،راه رسيدن به هدف را كوتاه و مطمئن کرده ،احتمال
موفقيت را باال می برد و انسان را از بيراههها رهايي ميبخشد .حضرت علي 7ميفرمايد:
«مشورت ،عين راهيابي است؛ كسي كه [فقط] به فكر خود متكي شود ،خود را به مخاطره
انداخته است».

52

 .5ياد خدا
ارتباط با خدا و دلبستگي به او ،افزون بر ایجاد اطمينان قلبي و صفاي دروني ،از عوامل
مؤثر در رشد روحي ،معنوي و ساير جنبههاي شخصيتي انسان است .عبادت و ارتباط با
خدا ،مايه رسيدن به تقوا و پرهيزکاري 53و تقوا نيز عامل رستگاري 54انسان است .در ادامه

آثار ياد خدا
ياد خدا كه بيشتر در نماز و دعا و فرمانپذيري از خدا ،نمود دارد ،آثار و فوايد فراواني دارد
كه در موفقيت و بالندگي جوان مؤثر بوده ،او را به سرمنزل مطلوب و مقصد نهايي رهنمون
ميسازد .اگر جوانان عزيز ،وظايف بندگي را به جاي آورند و نيايش را به همان روشي كه
خداوند تعيين فرموده ،انجام دهند ،به بيراهه نخواهند رفت و ميتوانند به قله كمال و
موفقيت دست يابند .برخی از آثار یاد خدا عبارتند از:
 فالح و رستگاري :عاليترين و ارزشمندترين كمالي كه در زندگي معنوي انساناست ،قرب به خدا و رسيدن به جوار ملكوتي اوست .انسانهاي وارسته ،هدفي واالتر از
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به نمونههايي از آثار ياد خدا اشاره ميکنيم.

تقرب به خدا را جستوجو نميكنند؛ زيرا تقرب به خداوند ،خوشبختي واقعي انسان را در
بر دارد .نماز ،اين گوهر ارزشمند ،يكي از راههاي رسیدن به جوار رحمت حق و اقيانوس
بيكران عظمت و كرامت است .پيامبر گرامي اسالم 9در روايتي نوراني ،خطاب به ابوذر
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چنين ميفرمايد« :اي ابوذر ،مادام كه در نمازي ،به كوبيدن د ِر خانه پادشاه جبار (خداوند)
پرداختهاي و هر كسي زياد در خانه پادشاه را بكوبد ،در به روي او باز ميشود».

55

بيترديد درهاي رحمت الهي همواره به روي انسان باز است؛ زيرا ممكن نيست خداوند
مردم را به سوي خود دعوت كند و درهاي رحمت خويش را به روي آنان ببندد؛ مگر به روي
تكذيبكنندگان آيات الهي و مستكبران كه آنان نیز خود درهاي رحمت الهي را به روي
خويش بستهاند« :كساني كه آيات خداوند را تكذيب كنند و از روي تكبر سر بر آن فرود
نياورند ،هرگز درهاي آسمان به رويشان باز نشود و وارد بهشت نميشوند».

56

در ادامه حديث ،پيامبر اسالم 9در توصيف موهبت و سعادتي كه نمازگزار از آن بهرهمند
ميشود ،ميفرمايد:
اي ابوذر ،انسان باايمان هرگاه به نماز ميايستد ،رحمت پروردگار
عالم تا عرش او را احاطه ميكند و فرشتهاي بر او گماشته ميشود كه
ندا ميكند :فرزند آدم ،اگر ميدانستي در نماز ،چه نصيب تو ميشود
و با چه كسي سخن ميگويي ،هرگز از آن باز نميايستادي.

75

كسي که اين مقام و موقعيت را می خواهد ،نمازش را با حالتي معنوي ادا ميكند و زمان
بیشتری با خدای خود خلوت می کند .خداوند نیز به چنين كسي عالقهمند است و بر وي
لطف بيكران خود را نثار می کند .امام صادق 7در روايتي فرمود« :هر كس خدا را بسيار
ياد كند ،خداي متعال او را دوست خواهد داشت» 58.آيا نعمت و سعادتي باالتر از دوستي
خداوند وجود دارد؟ آيا ميدانيم كه دوستي خداوند ،عزت و خوشبختی دنيا و آخرت را
در پي دارد؟ قرآن کریم ميفرمايد« :خداي متعال را بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد؟».

59

آلكسيس كارل 60ميگويد:
اگر صميمانه به دعا و نماز (ياد خدا) بپردازيد ،خواهيد ديد كه
زندگي شما به صورت عميق و مشهودي تغيير ميكند .بايد بگويم
168

دعا ،فعاليتي است كه براي تكامل صحيح شخصيت و تماميت

عاليترين ملكات انساني ضرورت دارد .تنها در دعا و نماز ،اجتماع
كامل و هماهنگ بدن و فكر و روح حاصل ميشود و به آدمي كه
ني شكنندهاي است ،نيرومندي و استقامت بيرون از حد
همچون ِ
تصور عنايت ميشود .دعا و نيايش عملي است كه آدمي را در حضور
خدا قرار ميدهد.

61

كسي كه خود را در محضر خداوند بداند و دلش در گرو رضايت او باشد ،به رستگاري
رسيده است؛ چون نتيجه اين كمال ،بهشت و رضوان الهي است.
 آرامشبخش و مایه روشنایی دل :آرامش و اطمينان ،گمشده انسان امروزي است.كسي كه آرامش ندارد ،در اداره امور زندگي ،تحصيل و انتخاب رشته و شغل ،سرگردان
ميشود و نميتواند اهداف خود را به درستی دنبال كند .انسان مضطرب و ناآرام ،گرفتار
باشد و از خدا و ارزشهاي الهي تهي باشد ،ناايمن بوده ،امنيت و آرامش نخواهد داشت.
حضرت علي 7در خطبهاي ارزشمند و گهربار چنين ميفرمايد« :دنيا ،سرايي است كه
بالها آنرا احاطه كرده ،به بيوفايي و مكر معروف است؛ حاالتش يكنواخت باقي نميماند و
ساكنانش ايمن نيستند» 62.قرآن كريم داروي شفابخش اين زندگي ناامن را «ياد و ذكر حق
ِ
تعالي» ،بيان كرده استِ َ :
وب؛ 63بدانيد و آگاه باشيد كه ياد و ذكر
«أال بِذك ِْر اللهِّ َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ

خدا باعث آرامش دلهاست» .يكي از مصداقهاي كامل ذكر و ياد خدا ،نماز است و قرآن
كريم فلسفه نماز را ظهور ياد خدا در دل میداند 64.گاندي مينويسد:
دعا و نيايش ،زندگيام را نجات داده است .بدون آن ،بايد از
مدتها پيش ديوانه ميشدم .من در زندگي عمومي و خصوصي خود،
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ركود و ضعف اعتمادبه نفس و سستي اراده است .زندگي دنيا اگر رنگ و بوي معنوي نداشته

تلخكاميهاي بسيار سختي داشتهام كه مرا دستخوش نااميدي ميكرد.
اگر توانستهام بر اين نااميديها چيره شوم ،به سبب نيايشهايم بوده
است .به دليل نياز شديد روحي ،به نيايش روي ميآوردم و احتماالً
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بدون دعا و نيايش نميتوانستم شادمان باشم .هرچه زمان ميگذشت،
اعتقاد من به خداوند افزايش مييافت و نيازم به دعا و نيايش بيشتر
ميشد و بدون آن ،زندگي برايم سرد و تهي بود.

65

 دورکننده غفلت :غفلت ،مفهوم گستردهاي دارد؛ بيخبري از شرايط زمان و مكانزندگي ،از واقعيتهاي گذشته و حال و آينده خويش ،از صفات و رفتار خود ،از پيامها و
نشانه های حق و همچنين بی توجهی به هشدارهايي كه حوادث تلخ و شيرين زندگي به
انسان ميدهد .منظور ما در اين بحث ،غفلت از ياد خداست.
خطري كه با غفلت از ياد خدا ،سعادت انسان را تهدید می کند ،بيش از آن است كه
گمان ميكنيم .غفلت ،پایه های خوشبختی ما را ويران ميكند و مانند آتش ،خرمن زندگي
را ميسوزاند و تمام امكانات و استعدادهاي خداداد را بر باد ميدهد 66.یکی از خطاب هایی
که در معراج بر پیامبر اکرم 9وارد شد این بود که« :اي احمد ،هرگز غافل مشو .هر كس
از من غافل شود ،نسبت به اينكه او در كدام راه نابود ميشود ،اعتنا نميكنم» 67.اين بيان
به خوبي نشان ميدهد که عاقبت غفلت از خداوند ،هالكت و نابودي است؛ زيرا غفلت،
سرچشمه بسياري از گناهان است و باعث ميشود انسان از حيوان هم پستتر گردد .انسان
به دلیل بی دقتی در آفرينش ،بيتوجهي به عظمت الهي و ماندن در جهل و ناداني به عذاب
الهي گرفتار ميشود .قرآن كريم دراين باره ميفرمايد:
به يقين ،گروه زيادي از جن و انس را براي دوزخ آماده كرديم؛
آنها عقلهايي دارند كه با آن انديشه نميكنند و چشمهايي دارند
كه با آن حقايق را نميبينند و گوشهايي كه با آن نميشنوند .آنها
همچون چهارپايان اند ،بلكه گمراهتر! اينان همان غافالن اند [زيرا با
داشتن همه گونه امكانات هدايت ،باز هم گمراه اند!].

68

آيتاهلل مكارم شيرازي مينويسد« :اداي نماز در وقت مقرر و با حضور قلب و توجه
170

به محتواي راز و نياز و مناجات با خدا ،قلب را صيقل داده ،زنگار غفلت را از آينه روح

ميزدايد» 69.طبيعت زندگي دنيا ،غفلتزاست و گاهي انسان را چنان به خود مشغول
ميکند كه همه چيز ،حتي خويشتن خويش را فراموش ميكند .نماز ،فرصت خوبي براي
بازنگري رفتار و بازيافتن خويش و نجات از چنگال اهريمن غفلت است .اين ذكر بزرگ الهي،
معاد و روز جزا را هر روز به یاد انسان می آورد و او را از گرداب بيتوجهي بيرون ميكشد.
انسانی که هر روز چندين بار «مالك يوم الدين» ميگويد ،با ياد قيامت ،عظمت و خالق آن،
ميكوشد به مقام قرب الهي برسد تا سعادت آخرت نصيبش شود .ازاينرو ،هوشيار است و
بيراهه نميرود .امام باقر 7دراينباره ميفرمايد[« :اگر] هر فرد باايماني نمازهاي واجب
را به موقع و به طور صحيح انجام دهد ،از غافالن نخواهد بود».

70

 دادن اميد و نشاط :اگر انسان بخواهد در زندگي روزمره با روحي شاد و روحيهاي باالبه حل مشكالت زندگي بپردازد ،بايد به نماز و دعا پناه ببرد و از آثار رواني و معنوي آن
آن را ادامه دهند؛ زيرا نماز در سعادت و سالمت روان آنها نقش مؤثری دارد.

71

ايمان به خدا و راز و نياز با او ،به انسان اميد و توان ميدهد و انسان احساس ميكند به
پناهگاهي مطمئن و قدرتمند متكي است .ازاينرو احساس نشاط و توانمندي ميكند .اگر
ارتباط انسان با منبع عظمت و رحمت قطع شود ،دلتنگ و نگران و به بيماريهاي رواني
گرفتار ميشود .حضرت علي 7در این مورد ميفرمايد:
پروردگارا ،تو از هر مونسي براي دوستانت مونستري و از همه
آنها براي كساني كه به تو اعتماد كنند ،براي كارگزاري آمادهتري.
پروردگارا ،آنان را در باطن دلشان مشاهده ميكني و در اعماق
ضميرشان بر حال آنان آگاهي ،و ميزان معرفت و بصيرتشان را
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برخوردار شود .ازاينرو پيروان تمام اديان الهي تا زماني كه زندهاند ،بايد نماز را برپا دارند و

ميداني .رازهاي آنان نزد تو آشكار است و دلهاي آنان در فراق تو
بيتاب .اگر تنهايي سبب وحشت آنان گردد ،ياد تو مونس آنهاست و
اگر سختيها بر آنان فروريزد ،به تو پناه ميبرند.
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همچنین روانشناسان و روانكاوان بزرگي چون يونگ ،اريك فروم ،ويليام جيمز و
ديگران نیز به اين حقيقت اشاره كردهاند و ايمان به خدا را اساس پيشگيري و معالجه
بيماري های رواني ميدانند 73.ديل كارنگي 74مينويسد:
هنگامي كه كارهاي سنگين ،قواي ما را از بين ميبرد و اندوهها
هر نوع ارادهاي را از ما سلب ميكنند و بيشتر اوقات كه درهاي اميد
به روي ما بسته ميشود ،به سوي خدا روي ميآوريم ،ولي اص ً
ال چرا
بگذاريم روح يأس و نااميدي بر ما چيره شود؟ چرا همه روزه به
وسيله نيايش و دعا و به جاي آوردن حمد و ثناي خداوند ،قواي خود
را تجديد نكنيم؟
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ازاینرو ،ارتباط با خدا و بهره گيري از معنويت در پيشرفت و آرامش قلبي انسان مؤثر است
و در رسیدن به اهداف ،ياريرسان او خواهد بود.

 .6دوري از گناه
در آموزه های ديني و نزد مسلمانان ،گناه ،آن است كه مكلف (كسي كه به بلوغ رسيده و
عاقل است) كاري ناسازگار با دستورهای خداوند و پيامبران و امامان معصوم :و مخالف
قوانين الهي انجام دهد .منظور ما نیز از گناه ،همين مفهوم است؛ يعني رعايت نكردن حالل
و حرام الهي و پايبند نبودن به دستورهای شرعي و اخالقي اسالم.
شايد پرسیده شود گناه چه زیانی دارد و چه آسيبي به انسان وارد ميكند؟ در پاسخ بايد
گفت هدف نهايي خلقت انسان ،رسيدن به كمال و سعادت ابدي است .خداوند متعال ،ابزار
و وسايل خوشبختي بندگان را فراهم ساخته و به آنان راه مستقیم كمال و سعادت را نشان
داده است .از موانع و مشكالت بزرگ در مسير تكامل انسان ،گناه و نافرماني است .گناه و
نافرماني ،انسان را در جادههاي هالكت و وحشت وارد ميکند و سرانجامي اندوهبار براي او
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رقم ميزند .گناه ،زهر كشندهاي است كه درمانش ،فقط توبه و بازگشت واقعي به فطرت
انساني و بندگي خداوند است.

امام صادق 7ميفرمايد« :قلب ،حرم خداست و نبايد در حرم خدا ،كسي غير از خدا
ساكن شود» 76.قلب انسان ،پيش از آلوده شدن به گناه ،نوراني ،سفيد و همچون آينهاي
صاف است و انوار الهي را جذب ميكند ،ولی گناه ،بر آن تيرگي ايجاد میکند و هرچه نور
بر آن بتابد ،جذب نخواهد شد .امام باقر 7ميفرمايد:
هيچ بنده مؤمني نيست ،مگر اينكه در قلبش نقطه سفيد و
روزنههاي اميد وجود دارد .پس هرگاه گناهي مرتكب ميشود ،نقطه
سياهي در قلبش نمودار ميگردد .اگر به دنبال گناه ،توبه كند [طلب
عفو و گذشت نمايد و گذشته را جبران كند] آن سياهي از بين
ميرود ،ولي اگر در گناهان مداومت داشته باشد ،آن سياهي گسترده
و زياد ميشود ،تا جايي كه سفيدي قلب را در بر ميگيرد .هرگاه
قلبي ،خيري نصيبش نخواهد شد

77

البته این دل ،همان قلب فيزيكي و عضوي كه خون را به رگها ميفرستد ،نيست ،در
منطق اسالمي قلب ،روح و نفس انسان است.
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آثار گناه ،فقط در جهان آخرت نمودار نمی شود و بسياري از آثار آن در دنيا نیز
گريبانگير انسان ميشود .گناه ،حافظه انسان را ضعیف ميكند و باعث فراموشي دانش های
آموختهشده ميگردد .گناه ،سبب محروم شدن انسان رزق و روزي فراوان و حالل ميشود.

79

امام صادق 7ميفرمايد« :گناه ،انسان را از عبادت و تهجد محروم ميكند و لذت مناجات
با خدا را از او ميگيرد .تأثير گناه ،از كارد برنده سريعتر است» 80.آثار برخی گناهان
بسيار سريع آشکار و گرفتاري دنيايي آن ،دامنگير انسان ميگردد .به فرموده رسول
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سفيدي قلب تحت پوشش سياهي گناهان قرار گيرد ،صاحب چنين

گرامي اسالم ،9نتیجه سه گناه در دنيا آشکار ميشود و به آخرت نميرسد :عاق والدين
(نارضايتي والدين) ،ظلم به مردم و بدي در مقابل خوبي.
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 .7پشتكار

زندگي ،ميدان كارزار است .در این نبرد ،يكي پيروز ميشود و جلو ميرود و ديگري زمين
ميخورد و دچار شكست ميشود .اولي غرق در سرور و شادي و دومي دردمند و غمگين
است .آنان که پيروز ميشوند و به هدفهايشان دست مييابند ،کسانی اند که اگر شکست

بخورند و گرفتار مشكالت شوند ،به جاي يأس و نااميدي دوباره برمی خیزند و به راه خود
ادامه ميدهند .شكست و مشكالت به اراده آنان آسیبیي وارد نميكند و عزم و اراده آنان
را نیز استوارتر ميكند .اينان با داشتن روحيه شكستناپذيري و خالي نكردن ميدان ،هر
مانعي را از سر راه برميدارند و سرانجام به اهداف عالي خود ميرسند .در مقابل اين افراد،
گروه ديگري هستند كه پی درپی دچار ترديد و يأس می شوند و با تجربه هر سختي و
شكست کوچک و بزرگی ،توان خود را از دست ميدهند و گرفتار امواج می شوند تا آنان را
به هر جا كه خواست ببرد.
بسياري ميپندارند که خوشبختي ،کيميايي است که در خارج از وجود آنان و اگر ستاره
بخت در آسمان زندگي كسي بدرخشد ،او به سعادت خواهد رسيد .اين افراد باور ندارند كه
سعادت ،زاييده خود انسان است که ميتواند با ايمان ،تالش و پشتكار ،آينده خود را بسازد.
خوشبختترين افراد كسانياند كه به ژرفای وجودي خود بهتر پي برده ،عاليترين بهرهها
را از توانمندی های خود ميبرند .البته روشن است كه توانمندی افراد و محيط اجتماعي و
خانوادگی آنان متفاوت است ،ولي اينها چندان مهم نيست؛ مهم آن است كه هر كسي در
هر شرايطي از استعداد و توانمندي خود استفاده كند و در گستره وجودي خود تالش كند
و زندگي خود را بسازد.
سكاكي ،از دانشمندان بزرگ ،در چهل سالگي به درس خواندن روي آورد .وي چنان
كماستعداد بود كه راه حجرهاش را گم ميكرد ،ولی با تالش و پشتكار توانست از دانشمندان
بزرگ شود ،به گونه ای كه نوشتهها و تأليفات او پس از قرنها هنوز هم مورد استفاده
174

دانشوران است.

طبيعي است كه برآيند همه افراد ،يكي نخواهد بود؛ چون امكانات و توانمندي افراد متفاوت
است؛ مث ً
ال فردي كه در خانوادهاي ثروتمند زندگي ميكند ،با فردي كه در خانوادهاي فقير
است ،تفاوت آشكار دارد ،ولي همان فرد فقير با تالش و كوشش ميتواند براي خودش زندگي
قابل قبولي بسازد و رضايت خاطر داشته باشد .گاه ،كسي با داشتن دوچرخهاي احساس
رضايت و آرامش كند و فردي با داشتن خودرويي مدل باال هم احساس راحتي نکند .انسان
گمان ميكند ثروتمندان لذت بيشتري از زندگي ميبرند ،ولي واقعيت غير از آن است.
در دستورهای ديني ،گستره عظيمي از آموزهها را میبینیم كه موفقيت و تكامل و لذتها
را در گرو تالش ،پشتكار و پايداري ميدانند .در ادامه ،شماری از اين آموزهها را  -كه از سوی

خداوند يا معصومان و یا انسان های دانا رسيده است -مرور ميكنيم .خداوند متعال در قرآن
كريم ميفرمايد« :انسان در سايه تالش و كوشش ميتواند به خواستههاي خود برسد».
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خود حركت كنند ،تو از جاي خود تكان مخور»؛ 83يعني در راه رسیدن به هدف ،استقامت
و پايداري داشته باش و بدان كه در سايه پشتكار و تحمل دشواريها ،ميتوان به قلههاي
افتخار و پيروزي رسيد .حضرت در جايي ديگر دراينباره ميفرمايد« :با تحمل دشواريها
و رنجهاي سخت ،آدمي به آسايش هميشگي و پايههاي بلند زندگي نايل خواهد شد».
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شهید قدوسي درباره علت موفقيت و رمز پیشرفت علمي و معنوي عالمه طباطبايي
مينويسد:
استعداد ،عامل مهمي براي پيشرفت انسان است ،اما پشتكار
بسيار مؤثر است .عالمه طباطبايي پشتكار عجيبي داشتند .چندين
سال براي تفسير الميزان زحمت كشيدند .اص ً
ال احساس خستگي
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امام علي 7در جنگ جمل خطاب به فرزندشان ،محمد حنفيه فرمود« :اگر كوهها از جاي

نكردند .شب و روز نميشناختند؛ از صبح زود تا دوازده ظهر مشغول
مطالعه و تحقيق بودند .بعد از نماز ظهر و عصر و صرف غذا و مقداري
استراحت ،تا مغرب كار و فعاليت داشتند .هرچند شرايط زندگي
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ايشان بسيار مشكل بود و از نظر اقتصادي و مسائل ديگر در سختي
بودند  -مخصوصاً اينكه در پنج سالگي مادر و در نه سالگي ،پدر را از
دست داده بودند -ولي لحظهاي از تالش و فعاليت باز نميايستادند.
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نتيجه جديت و تالش پی درپی ،پيروزي و موفقيت است و امكانات زياد ،نقش چنداني در
موفقيت ندارد؛ اگرچه سهمي در پيشبرد آن دارد .انسان مؤمن و مسلمان ،در پرتو آموزههاي
ديني براي رسيدن به قلههاي بالندگي و بهدست آوردن نعمتهاي دنيوي و كسب كماالت
اخالقي و اخروي ،استقامت زيادي از خود نشان ميدهد و از ناسازگاری ها ،زخم زبانها،
بيمهري اطرافيان و دشواريها نميهراسد و به راهي كه ايمان دارد ،ادامه ميدهد .حضرت
علي 7دراينباره ميفرمايد« :روح مؤمن و اراده او ،از سنگ خارا شكستناپذيرتر است».

86

ايشان همچنين در مقايسهاي زيبا ،مردم پايدار و سخت کوش را به درختان نيرومند
كوهستان و افراد تنپرور و راحتطلب و سستاراده را به درختان باغستان كه معموالً
سست و ضعيف اند ،تشبيه كرده ،ميفرمايد:
آگاه باشيد درختان بياباني ،چون به سختي و كمآبي خو گرفتهاند،
چوبهايشان سختتر و شعله آتش آنها شديدتر و سوزندهتر است
و ديرتر به خاموشي ميگرايند ،ولي درختان بوستاني ،پوستهايشان
نازكتر و چوبهايشان سستتر است و زودتر در هم شكسته ميشوند.
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قرآن كريم درباره نتايج و آثار ارزشمند پايداري و پشتكار ميفرمايد:
كساني كه گفتند پروردگار ما خداوند يگانه است و تسليم فرمان
او شدند و در اين راه ،استقامت و پايداري ورزيدند ،فرشتگان الهي بر
آنان نازل ميشوند كه :نترسيد و غمگين نباشيد كه وعده بهشت را
به شما بشارت ميدهيم.
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نتيجه گيري
با توجه به مطالب گفته شده ،مي توان گفت که عوامل زير در موفقيت و بالندگي جوانان
تأثير زيادي دارد:
 .1هدفمندي و هدفگذاري تالش ها و قرار دادن فعالیت در راستاي اهداف؛
 .2اعتقاد به توانمندي ها و باورداشت قلبي به استعدادهاي دروني؛
 .3داشتن اراده مصمم و دوري از اهمال؛
 .4مشورت و بهره گيري از تجارب افراد موفق؛
 .5داشتن همت ،تالش و پشتکار و نهراسيدن از مانع احتمالي؛
 .6توکل و اعتماد بر خداوند و ارتباط معنوي با او و همچنين قصد قربت در فعاليت ها؛
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 .7دوری از نافرمانی خالق متعال و ترک معصیت.
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