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چکیده
یکی از مهمترین دغدغه ها و نیازهای امروز بشر مسئوولی رریئ،یت تلی،ئیت رریتگئیت
کسال و نداشتن آرامش خاطر اس که به تیع آنت جوامع انسانی نی ،دچار سئرخوردریت
ئاد داشئتن یقئر و
شکس و عقب ایتادری شدهاند و نتیجه این یرآیلد چی،ي ج ،به دنیئ
یسادت بیبلد و باری اخالقیت نا املیتی سیاسی و یرهلگی نیس  .از جم،ه عوامل مئثرر
برای از بین بردن این چالش جدی بشرت تقوی اراده یردی و جمعی در انسئانها اسئ .
کمک به تقوی می،ان تصمیم سازیها و چگونگی تصمیمها و ارادههئای ایئرادت نشئا و
شادابیت پرکاریت مسوولی پذیریت حل مسائل اخالقئی و ریئع فئع های یرهلگئی را بئه
ارمغان میآورد و از بهترین راهیردها و استراتژیهای سازندهت متصل شئدن بئه امئور
ماورائی و مقدس و مسائل دیلی اس  .مسو،ه یاد و ذکر معاد ج،ء بهترین محرکها برای
تقوی اراده و ساختن هم های ب،لد اس  .از همین جه توئوری قئرآن کئریم پیرامئون
تأریر رذاری یاد معاد بر تقوی اراده یردی و جمعی ایئراد اهم ی یراوانئی پیئدا
ئریتن از میئانی و
می کلد .در این نوشتار عالوه بر پرداختن به نظر قرآنت با کمئک رئ
ارکان روانشلاسی تربیتیت چگونگی تأریر رذاری یئاد معئاد بئر تقویئ اراده مئورد
بررسی قرار رریته اس .
کلید واژهها
ارادهت تقوی ارادهت اعتماد به ن ست خودباوریت معادت معادباوریت تصمیمهای رروهی
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Abstract
and time've moral, political, security and cultural insecurity. Among the factors to destroy the human
challenge, strengthen individual and collective will of the people. Help strengthen the decision-making and
how decisions are made and the wills of people, happiness, efficiency, accountability, solve problems and
overcome weaknesses moral culture brings the best strategies and strategies Manufacturer, connect to the
metaphysical and sacred and religious issues. Resurrection is listed among the best motivators for learning
and will strengthen and build long Hmthay. Thus the theory of the influence of the Holy Quran teaches
resurrection on strengthening individual and collective will of the people is so important. In this paper In
addition to the Qur'an, with the help of the principles and foundations of educational psychology, learning
how to influence the strengthening of Resurrection will be examined.
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فمیر باطن انسان هرر ،پیر نمیشودت دس تطاود زمان بئر آن
نمیتازد و همواره جاودانی و ابدی میماند .خسئتگی و پیئری
را با نیروی پرتوان روحیت کئاری نیسئ  .رئیر و بردبئاریت
خوبی و مهربانیت رشادهروییت یروتلئیت خیرخئواهیت آرامئشت
دتت خص ،ها و ر هایی هسئتلد کئه هررئ،
تعاددت اخوت و موّ
ررد پیری بر آنها نمینشیلد .ارر در فمیر دد خود بذر ایئن
ر ات را بکارید همواره از جه روحیت جوان و شاداب خواهید
ماند .کاش این بذر در ررو داشتن انگی،ه قوی بئرای تحقئ
مهربانیت آرامشت سئعادتملدی و مئودت اسئ  .انگیئ،ه قئویت
انسان را به ارادههای قوی و هم های ب،لد وامئیدارد .شئو
ئی ،ها
ئا و یصئ
ئه خوبیهئ
ئان را بئ
ئعادتملدی انسئ
ئه سئ
ئه بئ
وعالقئ
واداشتهت او را یعادت پویا و با نشا میکلد .چه بسئیارند
ایراد آدمی که از هر جا شروع میکللد به نتیجهای نمیرسئلد
و همیشه خود را ایرادی بیخاری ت شکسئ خئورده و سئرخورده
میدانلد .خود را سرزنش میکللد و از بدی های دنیئا و ح تی
هستی میرویلد .ایلها ایلان هستلد دارای اندیشههای کوتئاه
و ارادههای فعیف هستلد .ایرادی سسئ علصئرند کئه بئا هئر
ر تهای ناراح و یا شاد میشوند بدون ایلکه بئه نتیجئه آن
ر ته و یا کار پی بیرند.
خوب اس بگوییم چه بسیارند جوامئع انسئانی کئه بئه دلیئل
نداشتن انگی،ههای قویت ارادههای یعاد و ارتیاطئات جمعئیت
دچار ان عادت سرخوردریت شکس و عقب ایتادری شدهاند که ج،
یقر و یسادت بیبلد و باری اخالقی و نااملی سیاسی و یرهلگی
نتیجهای در بر نداشته اس .
تحقی پیش روی شما پاسخی اس به سثالهایی از ایئن رونئه
انسانها چگونه مئی توانلئد دارای ارادههئای قئوی باشئلد
تووری روانشلاسیِ تربیتی در محرکهای تصمیمساز چیس
چگونه میشود ایراد از شخصی های اجتماعیت یعاد و با نشئا
برخوردار شوند چگونه میتوان تصمیم رری
چگونه میتوان تمامی ایراد جامعه را نسی بئه برنامئه یئا
َد جمعی یک جامعئه را بئا
کاری تشوی کرد چگونه میشود خِر
ئا
ئه ات ئ
ئی چگونئ
ئمیمریریهای رروهئ
ئی و تصئ
ئرد اراده جمعئ
بئ
میایتد و چگونه میتوان آنها را تقوی کرد نقش یئادآوری
نقش یاد
جهان ابدی و زندری پس از مرگ در این زمیله چیس
آیا یاد مئرگ و
معاد در تقوی اراده ایراد و جامعه چیس
قیام باعئ ان عئاد در جامعئه نمیشئود باعئ افئطراب و
استراس و در نتیجه پایین آمدن راندمان کاری جامعه نیسئ
و ...
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این تحقی میکوشد تا با است اده از ملئابع معتیئر و دسئ
اودت نقش و می،ان تأریر رذاری یاد و ذکر معاد بئر تقویئ
اراده یردی و جمعی ایراد را بررسی نماید و با است اده از
جهانبیلی قرآن کریم به سثالهایی که در ایئن زمیلئه مطئر
میشود پاسخ دهد.
از این رو با دس یایتن به پاسخ این سثا ت آنچه در ذهلی
برخی انسانها متصور اس ارال میشود و بئا داشئتن تصئویری
رحیح از جهان پس از مرگ و شلاخ درس این اندیشهت و رسوخ
در شخصی آدمیت باع تغییئر در ت کئرت اخئال و عم،کردهئا
خواهد شد که در حقیق روانشلاسی تع،یم و تربی نی ،همئین
هدف را دنیاد میکلد.
در ایلجا زم اس مسئألهای را طئر و تییئین نمئایم و آن
ایلکه با نگاه آسیب شلاسانه باید بررسی شئود چئرا یئاد و
ذکر مرگ و قیام به یراموشی سپرده میشئود ایئن یراموشئی
خودآراه اس یا ناخودآراه برای پاسخ این سثاد این یرفیه
مطر اس که شاید ترس از مرگ و حا ت پئس از آن سئیب شئده
اس تا انسانها خودآراهت از یادآوری مرگ و حا ت پس از آن
یرار کللد.
بررسی یرفیه ترس از یادآوری مرگ و قیام
از دیرباز روان شلاسئان بئا مسئألهای مواجئه شئدهاند کئه
ً اکثری مردم آن را تجربه کردهاند و آن مسأله تئرس
تقرییا
از مرگ اس  .از آنجا که همه اعتقاد دارند کئه مئرگ بئرای
ّ به بقاء و حیات ابدیت انسانها را
همه بشر حتمی داردت حب
تا حدی پیش برده که یادآوری مئرگ و قطئع زندریهبئه خیئاد
خودشان) دلهره و ترس ررییانگیرشان میشود و به لحاظ روانی
تأریراتی بسیار مل ی بر ایئراد و جوامئع انسئانی رذاشئته
اس .
ً تمئامی
شده اسئ کئه تقرییئا
این مسأله به رونهای مطئر
نح،هها و مکاتب یکری و ب،کئه روان شلاسئان معتقدنئد ارئر
انسان بخواهد راح و آسوده خاطر و شاد زندری کلئدت بایئد
ترس و نگرانی از مرگت از رو روان او زدوده شود.
ارر ممکن میبود مرگ را از زنئدری انسئان بئرداریم و ایئن
تحود و انتقاد را از برنامه زندری وی حذف کلیمت زمیلئهای
برای ترس از مرگ باقی نمیماندت ولی از آنجا که مرگ بئرای
انسان به طور حتم پیش میآید و سرنوش انسان در قاعده«کئل
ً ترس و نگرانی از آن
ن س ذائقة الموت» رقم خورده اس طیعا
خود را بوجئود
در جان انسان وجود دارد و آ رار و عئوار
میآورد تا جایی که میتوان ر ئ ملشئأ بیمئاری بسئیاری از
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که میتال به امرا روانی میشوند همین حال و پدیئده
اس و ع ،انحراف بسیاری به مس،ک پوچ ررایئی همئین
آنان را وا میدارد تا از کار و تالش برای زندری دس
یا خودکشی کللد یا به مئواد مخئدر و سئکرآور پلئاه

کسانی
روانی
اس و
بکشلد
برند.
اهمی این پدیده روانی تا بدانجاسئ کئه ب سیاری از روان
شلاسان را به خود مشغود داشته و این پرسش به رئورت جئدی
برایشان مطر اس که چگونه میتوان ترس و نگرانئی از مئرگ
را از رو انسان زدود تا بتواند راح و آرام زندری کلد و
سرانجام بئه هئین نتیجئهای نرسئیده و نتوانسئتلد چئارهای
بیلدیشلدت ج ،آنکه باید مرگ را به علوان یک واقعی قطعئی
انکار ناپذیر به انسان قیو ند .آنان در نهای بیچارری به
این جا رسیدهاند که باید آرام ایراد را آمئاده کلئیم تئا
مرگ را نی ،همانلد هر واقعی دیگر زندری بپذیرند و بئدون
ترس از آن استقیاد کللد.
روانشلاسان بر این نکته تأکید کردهاند که زم اس تربیئ
کودک از آغاز براساس درک و پذیرش واقعیئات باشئدت همئان
طوری که هستلد واقعیاتی که امکان تغییر و تحود آنها وجود
ندارد جم،ه معرویی اس از بعضی از مربیان و روانشلاسئان
که ر تهاند«:خود را آن طور که هستی و واقعیات را آن طئور
که هستلد بپذیر» .در هئر حئاد انسئان بایئد یکئر و خیئاد
چی،هایی که نشدنی اس – از آن جم،ئه جئاودانگی و نداشئتن
مرگ – را از سر بیرون کلد.همصیا ی،دیت 1931ت ج2ت ص)171
راهی همین ترس از مرگ اس که باع شده بشر ذکر و یاد مرگ
معاد و قیام را یراموش کللد و یا حتی سعی کللد تئا ایئن
قییل مسائل را به یاد نیاورند و معتقدنئد ارئر ایئن سئری
مسائل را یکر نکللد راح تر و با نشا ترند .غایل از ایلکه
مرگ و معاد حتمی دارد .مرگ دیئر یئا زود به سئرام همئه
خواهد آمد .و غایل از ایلکئه نمئی تئوانیم بئا توهمئات و
تخیالت زندری کلیم ب،که باید واقعیات را بپذیریمت آنها را
باور داشته باشیم و در راستای آن حرک کلیم.
یکی از ع،ل عمده ترس از مرگ و حاکم شدن استرست افئطراب و
دلهره بر ایراد و جامعه نداشتن تصویر درس از مرگ و حیات
پس از آن اس  .همین باع شده عدهای رمان کللد یاد و ذکئر
معاد باع کس،ی و رریتگی انسان میشود و نشا و شادابی را
از بین میبرد .و حتی با هر آنچه که یادآور مئرگ و قیامئ
اس میجلگلد.
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معاد و قیام از امور ماورائی اس کئه سئعادت و خوشئیختی
انسان یا بدبختی و شقاوت او در آن نمایان میشود در حئالی
که در دنیا برای آدمی هین دسترسئی بئرای اطئالع یئایتن از
اوفاع و احواد آیلده وجود ندارد .بلابراین میتوان یکی از
مهمترین راههای از بین بردن ترس ایراد نسی به یاد مرگ و
قیام را تییین رحیح ماهیئ جهئان پئس از مرگ و حئا ت و
ویژریهای آن دانس .
الیته نگارنده در این نوشته قصد بیان اسیاب ع،ئل تئرس از
یاد و ذکر معاد را ندارد ب،که آنچه این نوشتار به دنیئاد
آن اس نقش یاد و ذکر معاد در تقوی اراده یئردی و جمعئی
انسانها اس ت ارر چه بررسی نقش یئاد معئادت خئود داعئی و
انگی،های برای تشوی ایراد انسان در جه یئادآوری بیشئتر
مرگ و قیام اس ت چرا که بدیهی اس وقتی انسان جایگئاه و
نقش مسئألهای را در امئور مخت،ئف بدانئد بئرای او اهمیئ
بیشتری خواهد شد.
واژه شناسي معاد
ررچه متک،مین و یالس ه تعریفهایي مخت ،ي از معاد دارند از
جم،ه ایلکه معاد « بررش اروا به ابدان اس در سراي
هیجیت 1972ت ص 77متقی نژادت 1932ت ص )29اما
دیگر»هییا
معلاي عام آنت یعلي
آنچه مراد ما در این نوشتار اس
رستاخی ،و جهان پس از مرگ اس که خود داراي ویژریهایي
که از لحظه جان کلدن و شرائط و حا ت محتضر شروع
اس
ميشود و تا عالم برزخ و قیام و مواقف خاص قیام یعلی
حسابت کتابت می،انت شاهدان اعمادت ج،ات ررا ت دوزخ و
بهش ادامه مییابد.
معني شناسي یاد
وقتي ميروییم «یاد» مراد یادآوري و تصویرسازي رحله آخرت
اس  .یعلی انسان بتواند قیل از اراده هر کاريت شرائط و
احوا ت خاص خود در آخرت را به ذهن بیاوردت و نتیجه آن
عمل را مورد توجه قرار دهد .تاریرات این عمل نسی به
حساب و کتاب در قیام را بسلجد و توجه داشته باشد روزي
باید به خاطر کوچکترین یعل و عمل خود پاسخگو باشد .هر
انساني قیل از ایلکه تصمیم بر انجام یع،ي بگیرد باید
بکوشد که آیا این کار برخاسته از دستورات الهي اس یا
برخاسته از دستورات شیطان نتیجه این کار با آرمانهاي
الهي سازرار اس یا با آرمانهاي شیطاني
جهان پس از مرگ
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همچلان که دنیا داراي یراز و نشیبهایي اس زندری پس از
مرگ نی ،داراي شرائط و ویژريهاي خاري اس که از لحظه
احتضار آدمي شروع ميشود و تا احیاءهزندراني) همگاني
ّتی که باید در برابر خداوند پاسخگویي
ادامه مییابد .موقعی
نمود .این روند داراي مواقف و مل،لگاههاي مخت ،ي ميباشد
که جه آشلایي و تصویر سازي رحیح از این مواقف می بایس
به کتاب های کالمی مراجعه کرد و شر آنها در این مقاد نمی
رلجد.
اعمال انسان برخاسته از اندیشه اوست
انسانها هر یعل و حرکتي که انجام ميدهلد هر مط،یي را که
ميرویلد برخاسته از یک تووري و میلاي معریتي اس که در
ت کر برخاسته از اندیشه الهيت
اندیشه آنها نه ته اس
هستي را داراي خالقي ميداند که قدرت مط ،دارد انسان را
در
موجودي ميداند که براي رسیدن به خدا در تالش اس
حالیکه انسان ئیکت هستي را زاییده تطورات و تحو ت مي-
انسان را محور همه چی،ها ميداند و همه تالش او
داند
ً خدایي را در راس قدرت قیود
معطوف به انسان اس و اساسا
ندارد.
انسانهاي داراي اندیشه هاي ب،لدی همچون اسالم نابت داراي
اراده هاي قويت نیک و نیتهاي پاک هستلد که خود سرملشأ
اعماد نیک و همه خوبیها ميشوند.
انسان با اندیشه الهي ميکوشد تا در جه رسیدن به سعادت
دنیوي و اخروي خویش و نیل به کماد همراه و همگان با
ارادهي قوي و محکمت در برابر دنیاط،یيها و خواهشهاي
ن ساني سر تعظیم یرود نیاورد و همواره با هم ب،لد از
پیشگامان عرره سعادت و خوشیختي باشد.
چلین انساني با کوچکترین لغ،شي سس نميشودت توان را از
دس نميدهد و مایوس نميشود .او توان دارد که باتکیه بر
اندیشه ناب دیلي خود تآن کلد که تمام مادیگرایان و
دنیاررایان نتوانلد چلان کللد.
از این رو یکي از ارود اندیشه اسالميت اعتقاد به روز
بازرش و همان حقیق اولیه اس که «معاد» نام دارد.
به طور اجماد به مواقف و مل،لگاههاي مخت،ف جهان پس از
مرگ اشاره نمودیم .یاد این مواقف و مل،لگاهها و نی،
شرائط و ویژریهاي زندري اخرويت خود از جم،ه سیب هاي مورر
با یاد معاد و روز واپسینت
در تصمیم سازي انسانها اس
آدمي همیشه متوجه اس که چه تصمیمي بگیردت چگونه عمل کلد
ً چرا باید چلین تصمیمي بگیرد و چلین کاري
و ایلکه اساسا
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انجام شود با یاد مرگ و قیام انسانها قیل از تصمیم
ریريت یعل و عمل را ارزشیابي نمودهت مل ع و فرر معلوي
آن را بررسي میکللد و آنگاه که اراده آنها بر انجام یا
ترک آن تع ،رری بر آن مصمماند .توجه زیاد رسود خدا 7و
ائمه معصومین :به یاد معاد و یادآوري روز رستاخی ،حکای
از این دارد که عالوه بر ایلکه همه ایعاد و ریتار آدمي مي
ً
بایس برخاسته از اندیشه اسالميت ب،که این اندیشه حتما
باید با معاد خو رریته باشد.در ملظومه معریتي دین اسالم
نقطه شروع هستي«میدا» نام دارد و نقطه پایان آن چلانکه
به نقطه
بررش
در آیلده توفیح خواهیم داد در حقیق
آغازین اس که همانا«معاد» نام دارد .در این ملظومه از
ابتدا همه کردار آدميت با توجه و لحاظ ملطقي به نقطه
پایان رورت ميریرد همه نیتهاي انسان با لحاظ پایان دنیات
انجام ميریرد .و ایلکه روزي خواهد رسید که نه تلها در
مقابل اعماد و ایعاد خود در دنیا باید پاسخگو باشیم ب،که
در مقابل نیتهاي خود نی ،باید حساب پس دهیم .این حساب و
کتاب براي همه انسانها وجود دارد و هین استثلائي وجود
ندارد.هسیحانیت 1973ت ج3ت ص)232
در سیره پیامیرهص) هر رخداد ب،رگ یا کوچکي که ات ا مي-
َ هبقرهت
َاجِعون
ِ ر
لیْه
نا إ
َإ
اِلِل و
نه
ِ
ایتادت پیامیر آیهي میارکهإ
َِّ
َِّ
َِ
 )157هبه یرمان خدا آمدهایم و بسوی او رجوع خواهیم کرد)
را بر لب جاري ميکرد و به ر ته زمخشري وقتي چرام مل،د آن
حضرت خاموش ميشد و نی ،در رخدادهاي کوچکتر از آن این آیه
میارکه را تالوت ميیرمود .در سیره آن حضرت هر حادره یک
آزمون الهي ت،قي ميشد .انسان کامل در حوادث شکییایي خود
را از دس نخواهد داد زیرا رخدادهاي ت،خ و شیرین و سیک و
سلگین را مجالي اراده الهي ميداند و هرر ،مت،ل،د نميشود
تورر ییها
چلان که حضرت ع،ي 7یرمودند « :الل س الکریمه
اللکیات»هآمدیت 1995ت حدی  )2717هرخدادهاي ملحرف در ن س
ب،رگ تأریر ندارد) توجه به خدا را در همه حا ت خود ح ظ
ميکلد.
اول فکر بعد ذکر -یادي مبتني براندیشه ناب
یاد و اعتقاد به معاد کایي نیس ب،که ارر بخواهیم این
یادها سرملشا اعماد و ریتار نیک و سعادت آدمي شود باید
این یادها برخاسته از یکر و اندیشه باشد .اود یکر بعد
ذکر.
آنگاه این یادآوري رمرات ارزندهاي خواهد داش که آمیخته
با ت کر باشد همانگونه که ت کر در خ،ق آسمان و زمین
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ارر آمیخته با یاد خدا نیاشدت به جایي نميرسد .چه
بسیارند دانشملداني که در مطالعات ی،کي خود و ت کر مربو
انگی ،را ميبیللد اما
به خ،ق کرات آسماني این نظام شگ
چون به یاد خدا نیستلد و عیلک توحید بر چشم ندارند و از
زاویه شلاسایي میدء هستي به آنها نگاه نميکللدت از آن
زم تربیتي و انساني را نميریرند
مطالعاتت نتیجهي
همانلد کسي که غذایي ميخورد که تلها جسم او را قوي ميکلد
و در تقوی اندیشه و یکر و رو او ارري ندارد.
ض
َاألَر
َاتِ و
ماو
ْق
ِي خَل
َ ف
ُون
َكَّر
َف
یت
قرآن کریم ميیرماید ... :و
ِْ
ََ
ِ السََّ
ِهآد عمرانت
َّار
َ الن
َاب
َذ
َا ع
ِن
َق
نكَ ف
ْت
َق
ما خَل
بن
ر
ًِل سُبْحَاَ
باطا
ََّ
هذا َ
َ َ
َا َ
 )131ه ...و در آیریلش آسمانها و زمین مىاندیشلد [كه]
پروردرارا ایلها را بیهوده نیایریدهاى مل،هى تو پس ما را
از عذاب آتش دوزخ در امان بدار) اولو لیاب و یرزانگان را
کساني ميداند که در آسمان و زمین مياندیشلد و به هدف دار
بودن آنها پي ميبردند.
بلابراین آنچه موجب هراس عم،ي و اساس امید و دلدادري اس
در ابتدا معری نظري نسی به معاد و خداشلاسي اس چرا که
تا بیلش شهودي و عق،ي حارل نشود جهان بیلي تام و کامل
نی ،حارل نخواهد شد.
نتیجه ایلکه یاد معاد در حقیق همان یاد خداس اعتقاد به
خدا و معاد بدون یاد آنها کایي نیس  .براي ایلکه این
یادآوریها رمرات ارزندهاي داشته باشد باید برخاسته از
ت کر و اندیشه باشد و به همین خاطر اس که عیودی ِ محض در
پرتو ذکر و یکرت عیادت اس و خ،وص دارد.
جهان بیني قرآن کریم در پیوند یاد معاد با یاد مبدا
بر اساس جهان بیلي قرآن کریمت هستي از یک نقطه آغاز مي-
شود و در قوس رعودي به همان نقطه برميرردد .ررچه وقتي ما
بخواهیم نقطه آغازین را بیان کلیم با نام همیدأ) یادآور
ميشویم و وقتي بخواهیم نقطه بررش را بیان کلیم با نام
همعاد) یا همان هجهان پس از مرگ) یاد ميکلیم اما با دق
مل کایي به این مط،ب ميرسیم که میدا و معاد هر دو
و تاّ
َّل
األَو
هو
َ ْ
ُ
ج،وه یک حقیق اس  .چلانکه قرآن کریم ميیرمایدُ:
ِّ شَيٍ
ِیمهحدیدت  )9هاوس
َل
ء ع
ِكُل
َ ب
هو
ُ و
ِن
لبَاط
ُ و
ِر
َالظَّاه
ُ و
اْلخِر
و
َاْ
َ ْ
َُ
ْ
اود و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چی،ى داناس ).
ُوا
آمن
ِین
الذ
یا أ
ها َّ
َُّ
بلابراین وقتي خداوند مي یرمایدَ:
َ َ
یَ
ااهاح،ابت  )21هاى كسانى كه ایمان
ِیر
َث
اا ك
ْر
ِك
ُواَََّّللا ذ
ُر
ْك
اذ
آوردهاید خدا را یاد كلید یادى بسیار) یاد خدا در حقیق
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و هر لحظه انسان به جانب او مي-
همان یاد معاد اس
ِ
لیْه
نا إ
َإ
نِاهِلِل و
ْ إ
لوا
مص
ابت
َص
َا أ
ِذ
َ إ
ِین
الذ
َِّ
َِّ
رودَّ 
َِ
ِیبَة َقاُ
َ َ
هم ُّ
ُْ
َهبقرهت )157ه[همان] كسانى كه چون مصییتى به آنان
َاجِعون
ر
برسد مىرویلد ما از آن خدا هستیم و به سوى او باز
مىرردیم).
از این رو چون یاد خدا همان یاد معاد اس پس یراموشي هللا
سیب یراموشي معاد ميشودت پس چون خدا به یراموشي سپرده مي-
اهم
لیَو
شود خدا هم انسان را به یراموشي ميسپارد:ف
َاْ
ْمَ َ
ْ
ننسَ ُ
ِ
َا
ِن
ِآیات
نوا
ك
ما
و
َا
هذ
ِم
ِه
ْم
یو
َاء
لق
نسُوا
ما
ك
ْ
ْ
َ
َاُ
ب َ
َ
ْ
ََ
َ
ََ
َهاعرافت  )51هپس همان رونه كه آنان دیدار امروز
دون
یجْحَُ
َ
خود را از یاد بردند و آیات ما را انكار مىكردند ما [هم]
امروز آنان را از یاد مىبریم)
ایمان به معاد بدون یاد کافي نیست ؟!
از همین جا که ر تیم یاد معاد در حقیق یاد خدا اس و هر
دو ج،وه یک حقیق هستلد روشن ميشود که تلها اعتقاد به
معاد و ایمان به قیام کایي نیس ب،که باید اعتقاد به
معادت همیشه در ذهن و یاد آدمي باشد تا بتواند درس
بیاندیشدت درس عمل کلد و در حقیق این یاد و ذکر خداس
که اعماد نیک را به دنیاد ميآورد.
کسي که به یاد معاد باشد براي تمام کارهایش برنامه دارد
چلانکه کسي که دائم یاد و ذکر خدا را دارد حال مراقیتي
از ن س خویش دارد و مواظی بر اعماد و سکلاتش ميکلد.
امام راد  7مي یرماید«:ذکر الموت یمی الشهوات و یقطع
ملاب الغ ،ه و یقوي الق،ب بمواعد هللا و یر الطیع و یکسر
اعالم الهوي و یط يء نار الحرص و یحقیر الدنیا» هیاد مرگ
ت شهوتهاي غیر مجاز را از بین ميبرد.ریشه هاي غ  ،را پر
ميکلدت دد انسان را با وعدههاي الهي محکم ميکلدت روحیه
انسان را از قساوت به لطای سو ميدهدت یاد مرگ نشانهها
و انگی،ههاي هوس را ميشکلد و آتش حرص را خاموش و دنیا را
پیش چشمان انسان کوچک ج،وه ميدهد).
مفهوم شناسی اراده
َود» و مصدر اس ت چلان که جوهري
اراده ل ظي عربي از ریشه«ر
ميروید«:اراده ار،ش با واو بودهت لکن واو ساکن شد و
حرکتش به ما قی،ش انتقاد یای  .سپس در مافي واو آن به
الف و در مضارع به یاء بدد شد و در مصدر به خاطر مجاورتش
با الفِ ساکنت ساقط رردید و به جاي آنها در آخر آمد چلان
د یرید اراده».هجوهریت 1973ت ج1ت ص273
که ر ته ميشود ا
َراَ
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بداشتیت 1931ت ص )23جوهري اراده را مرادف با مشی
دانستهت ررچه در ادامه معلاي ط،ب را نی ،افایه کرده
اس .ههمان) راحب مصیا الملیر نی ،همین معلا را اختیار
کرده و ر ته اس «:اراده  ...الط،ب و ا ختیار»هاراده ط،ب
کردن و برر،یدن اس ).هالمقری القیومیت  1212ت ص)122
دهخدا در لغ نامهت معادد یارسي آن را«خواستنت خواستهت
میلت قصد و آهلگ» نوشته اس .هدهخدات بیتات ص )1715
راغب ار هاني در م ردات ال اظ قرآن ميروید«:اراده ملقود
یرود) اس ت آن راه که در ط،ب چی،ي تالش شودت اراده
ازهراَ
د َ
در ارل قوهاي مرکب از میل شدید و نیاز و آرزو اس اما
اسم قرار داده شده براي میل ن س به چی،ي با حکم در او به
این که آن عمل شایسته اس انجام شود یا انجام نشودت سپس
راهي براي میدأ یعل به معلاي میل ن س به چی،ي استعماد
ميشود و راهي براي ملتهاي یعلت یعلي حکم به این که آن
یعل شایسته انجام دادن اس یا شایسته انجام دادن نیس ت
به کار رریته ميشودت اما وقتي در مورد خداي سیحان بکار
نه میدأ آن.هار هانیت
ميرود .ملظور ملتهاي یعل اس
 1219ت ص )971
قاموس قرآن نی ،فمن بر شمردن معاني ارادهت مانلد ط،ب
کردنت خواستنت قصد کردنت اراده را در مورد خداوند به
معلاي حکم و دستورت زماني که توأم با وقوع خارجي باشد
د»)
َو
دانسته اس .هقرشیت 1977ت ماده«ر
ََ
با بیان این مطالب روشن ميشود که اراده در انسان به
ولکن در مورد
معلاي خواستن از روي نیاز و آروز اس
خداوند به معلاي حکم و امر بکار ميرود.
از این رو خواستن محصود اسیاب و ع،ل مخت،ف روحي – روانيت
ّک
یرهلگيت اقتصادي و اجتماعي اس  .انگی،ه و داعي خود محر
خواستن اس  .آنتوني رابیل ،ميروید«:
جدي براي تحق
«کارهایي که راه به راه انجام ميدهیمت مالک نیستلد ب،که
اعماد دائمي ما هستلد که نقش تعیین کللده دارند .پدر همه
چه عم،ي در نهای ت تعیین کللده شخصی
اعماد ما کدام اس
پاسخ این پرسش در ک،مه تصمیم نه ته
و راه زندري ماس
اس  .در لحظات تصمیمریري اس که سرنوش ما رقم زده ميشود
من بیش از همه چی،ت اعتقاد دارم که آنچه سرنوش ما را
تعیین ميکلدت شرائط زندریمان نیس ت ب،که تصمیمهاي
ماس ».هرابیل،ت 1973ت ج2ت ص )13بلابراین براي تحق
ارادهاي قوي در ایراد و به تیعی آن در جامعه نیازملد
شلاخ این اسیاب و ع،ل هستیم براي تییین هر چه بیشتر بح
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بهتر اس در ابتدا نقش و جایگاه اراده در وجود انسان را
مورد بررسي قرار دهیم.
کاربست اراده قوي در انسان (نقش اراده قوي در انسان)
 -1براي رسیدن به خودشناسي
یکي از چی،هایي که در دستورات دیلي ما بسیار بر آن تاکید
شده اس شلاخ خود اس  .امامع،ي7در اهمی آن ميیرماید:
«ایضل المعریة معریة ا نسان ن سه» هبرترین شلاخ ت
دیگر
 )2791در روای
خودشلاسي اس )هآمدیت 1995ت حدی
ء ن سه»
امام ميیرماید «:غایه المعریه ان یعرف المرُ
که انسان خود را بشلاسد)ههمانت
این اس
شلاخ
هنهای
حدی «)2775مقصود از خودشلاسي آن اس که انسان با درون
مل در وجود خویش و ابعاد آن
نگري و خودکاوي و تاّ
استعدادها و نیروهاي دروني و تمایالت و کششهاي باطليت هدف
واقعي آیریلش و کماد نهایي و راه رسیدن به آن را
بشلاسد».هاکیریت 1931ت ص)95
بدیهي اس رسیدن به چلین شلاختي نیازملد انگی،ه قوي و
که الیته آنچه بیش از همه بر اراده
تصمیم جدي اس
انسانها تاریررذار اس داشتن نگاهي جمعي و ملظومهاي به
خ،ق هستي و ایلکه روزي یرا ميرسد که همه آسمانها و زمین
به هم ميری،د و آدمي باید در مقابل تمامي اعماد خود
پاسخگو باشد.
از همین رو مي توان ادعا کرد سعادت اخروي آدمي در ررو
شلاخ خود اس چلانکه الکسیس کارد ميروید« :ما در ایجاد
وسائل راحتي و سرع در کار و تهیه اب،ار زندري پیشری
یراوان کردهایم ولي به هین وجه خود را نشلاختهایم .در
حقیق از خود غ  ،ورزیدهایم در نتیجهت پیشریتهاي ع،مي
نتوانسته اس ما را سعادتملد کلد و نظر دقی نشان ميدهد
که افطراب و نگرانیها بیشتر شده اس »هعریانیانت 1935
ش23ت ص )72بلابراین انسان باید بکوشد و ع،م جدي داشته
باشد تا با فعفها و قوتهاي خود آشلا شودت در این مرح،ه
او باید بکوشد ملشأ ار،ي که باع تقوی نقا فعف او مي
شود را شلاسایي نماید.
 -2براي رسیدن به خودسازي
درختي را تصور کلید که ارر انسان بتواند در شرائط آب و
هوایي ملاسب به خوبي از آن محایظ کلد به موقع آبیاري و
ارال نماید آنگاه اس که مي تواند از آن بهره بیرد و از
میوه هاي آن است اده کلد.
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انسان نی ،ارر بخواهد از سرمایه وجودي خود نهای بهره-
برداري را بیرد راهي ج ،بازشلاسي سرمایههاي وجودي و
نیروها و استعدادهاي دروني خود ندارد که الیته باید آن
را در مسیر درس خود قرار بدهد و استعدادهاي خود را به
یع،ی آورده و به جا از آن است اده نماید که این همان
خودسازي اس  .به عیارتي انسان باید فمن توجه به هدف خ،ق
خودت به شرائط و احوا ت و نیازملدیهاي خود توجه نماید و
کشیدن ظرییتهاي موجود در خود
به یع،ی
در جه
نیازملدیهاي خود را برطرف نمایدت تمایالت خویش را تعدیل
کرده و ر ات انساني را در وجودش پرورش دهد و با دستیابي
به کما ت انساني و آراسته شدن به محاسن و مکارم اخالقيت
انسانی را در خویش متج،ي سازد.
انسان تلها موجودي اس که ساختمان روحي خود را خودش مي-
سازدت راهي با کسب یضائل اخالقي و ارزشهاي انسانيت یرشتهي
خو ميشود و به مراتب کمادت رعود ميکلد و راهي در ارر کسب
رذایل اخالقي و عقائد نارحیح و اعماد ناروا به ورطهي
ميکلد و به رورت یک حیوان آدم نما در
سقو
حیوانی
ة
ميآید .در این باره امام ع،ي 7ميیرماید«:الص
ة صورُ
ُّورُ
ُ الحیوان» هظاهرش به رورت انسان
ُ قلب
َلب
االنسان و الق
وباطلش همچون حیوان اس )هریحیت رالحت بیتات خطیه )37
هخودسازي) زماني رخ ميدهد که
این ات ا
بدیهي اس
برخوردار از اراده قوي باشد و تقوی ع،م و اراده آدمي
نی ،با در نظر رریتن زندري موق دنیایي و شلاخ موقعی
جغراییایي خود حارل ميشود.
 -3براي رسیدن به خود اتکائي
خود اتکائي یا خود باوري در برابر اتکاء به انسانهات
اندیشههاي دیگران و اعتماد به آنها اس  .از این رو
انسانهایي که از اعتماد به ن س برخوردار نیستلدت خود
نیستلد .چلین انساني همیشه خود را دیگري ميداند و از
همین رو اس که هر کس هر چه بگوید ميپذیرد و عمل ميکلد و
چون ر تهها مت اوت اس برآیلدهای آنها که اعماد هستلد
نی ،در تقابل با یکدیگرند .از این رو چلین انساني در
تلگلا قرار رریتهت احساس کمیودت بي هویتيت کسال و ش،وغي
ميکلد و از ذهن مشوشي برخوردار اس  .خود نميتواند تصمیم
بگیرد و در نتیجه در زندري شخصي و اجتماعي خود
سرناسازراري دارد.
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انسانهایي که داراي اعتماد به ن س با یي هستلد از استقالد
و حری برخوردارندت زندري آرامشبخشي دارندت داراي ملاع
طیع هستلدت مسوولی پذیر و پرکار و تالشلد.
انسان ارر بخواهد از اعتماد به ن س با یي برخوردار باشد
راهي ج ،تقوی اراده خود ندارد .او باید تالش کلد تا بر
همان تصمیمي که ميریرد باقي بماند .تقوی اراده آدمي نی،
از توکل به خداوند و نشأت رریتن اسیاب و ع،ل مادی از
قدرت بیپایان اوت از یادآوري روز واپسین که همه انسانها
به سوي آن بروند و در برابر ذره ذره اعماد و ریتار خود
ً چلین اندیشه اي باع
پاسخگو باشلدت نشأت میریرد .طییعتا
مي شود که همیشه اعتماد انسانها به خود باشد و در سایه
اعتماد به ن ست توکل به حضرت ح داشته باشلد چلین شخصي
هین راه مایوس و ناامید نمي شود.
 -4براي رسیدن به خود کنترلي
امروزه کم نیستلد کساني که از مشاوران و آراهان ميپرسلد
که یالن خطا و عمل را انجام دادهام بدون ایلکه متوجه باشم
و ا ن ميیهمم که اشتیاه کردمت در هلگام مواجه با هر عمل
زشتيت لجام را از دس ميدهم خودم را یراموش ميکلمت همه
چی ،از دستم خارج ميشود و بعد از ارتکاب متوجه اشتیاه
خود ميشوم .خی،ي از انسانها از عدم مدیری ن س خود مي-
رویلد .از ایلکه چگونه ميتوانیم ن س خودمان را کلترد
نماییم
اس ت ن س امارهت انسانها را به سوي بدبختیهات
درس
ان هذه
فاللتها و رمراهیها ميکشد .امام ع،ي 7ميیرمایدَّ « :
مارهت
َم
ة ی
الل
مارٌ
َن اهم،ها جمع به الي المارم» هن س اّ
َّ س ََّ
انسان را به سوي بدي ميکشاند و هر که آن را رها کلد او
را به سم رلاهان ميکشاند).هآمدیت 1995ت ج2ت ص)221
آیات یراواني[ ]1از قرآن کریم به کلترد ن س و خود کلترلي
د ل دارد چلانکه یهمیده ميشود تمام پیامیران و اولیاي
خدا س ارش به تقوي و خود کلترلي کردهاند:
ِ
ِه
هذ
ُوا ف
َحْسَن
َ أ
ِین
َّذ
ِل
ْ ل
بكُم
ُوا ر
اتق
آمن
ِین
الذ
ِبَاد
یا ع
ُقل
ُوا َّ
ِ َّ
ََّ
ْ َ
ِي َ
َ َ
َیْر
ِغ
هم ب
َجْر
َ أ
ُون
ِر
َّاب
َّى الص
َف
یو
َة إ
ِع
َاس
ََُِّّللا و
ْض
َر
َأ
َة و
نیَا حَسَن
َِّ
الدْ
ِ
ُّ
ما ُ
نَ
َُ
حِسَابٍهزمرت  )11هبگو اى بلدران من كه ایمان آوردهاید از
پروردرارتان پروا بدارید براى كسانى كه در این دنیا خوبى
بىتردید
كردهاند نیكى خواهد بود و زمین خدا یراخ اس
شكییایان پاداش خود را بىحساب [و] به تمام خواهلد یای ).
که در انسان
اساسي ترین راه و مهمترین راهها آن اس
اراده قوي پدید آید .داشتن اراده قوي براي مدیری ن س
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بهترین دستورالعمل اس به عیارتي « باید در انسان روحیه
و اراده قوي و استوار پدید آید که به هلگام رویارویي با
عوامل رلاه و زشتيت او را از هر رونه آلودري ح ظ کلد
مانلد کسي که براي مصونی از یک بیماريت واکسن فد آن
بیماري را به خود ت،ری ميکلد مثالً براي مقاب،ه با ابتال
به بیماري ما ریا از واکسن فد این بیماري است اده مي-
یکي از محرکهاي
کلد».هاکیریت 1931ت ص)73حاد باید ر
اساسي جه داشتن اراده قوي و استوار یاد معاد و بررش به
عالم ازلي و ابدي اس ت بدیهي اس در پرتو یاد معاد اس
که دد و جان آدمي آمیخته به تقوایي ميشود که باع ميشود
زبان آنچه ميخواهد نگویدت چشم کاروانسرایي نیاشد که هر
نامحرمي از درش درآیدت روش هر ردایي را نشلود و. ...
ً روزي باید در محضر
انسان فمن در نظر رریتن ایلکه حقیقتا
هستي پاسخگوي اعماد خود باشد مصمم ميشود تا با
خال
آید و همواره
ارادهاي عاليت بر فع ها و مشکالت یائ
سرملشا خوبیها و یضی،تها باشد .انسان با داشتن چلین
هم به خود مس،ط شود و هم چهره
ارادهاي خواهد توانس
زندري خود را آن رونه که ميخواهد تغییر دهد  .هچلانکه)
پیام آوران وحيت اولیاي خدات موملان ت پرهی،کاران ت
ب،رران در پرتو این نیروي عظیم با هوي و هوست سختي ها و
نامالیماتت میارزه ميکردند.ههمانت )35
تأثیر گذاري یاد معاد در تقویت اراده فردي
ّ هر شخص
ّ او اس  .نی
سرملشأ همه ایعاد و اعماد آدمي نی
برخاسته از میاني معریتي و اندیشه نه ته در اوس  .انسان
بر اساس اندیشهاي که دارد اراده ميکلد و در پرتو اراده
قويت عمل ميکلد .همانگونه که بیان شد اراده قوي اس که
انسان را از خودشلاسي به خدا باوري ميرساند.
و چون ارادهت برخاسته از اندیشه اس ت اندیشه نی ،باید
پاک باشدت اندیشهاي ميتواند انسان را از خودشلاسي به خدا
باوري و خداشلاسي برساندت که برخاسته از میانی معریتی
دیلی باشد.
براي ایلکه بتوانیم نقش یاد معاد و می،ان تأریر رذاري آن
بر تقوی اراده را بیان نماییم ميبایس ابتدا عوامل و
اسیاب تقوی اراده را بیان کلیم و سپس بر نقش یاد معاد و
می،ان تأریررذاري نسی به هر یک از آنها بپردازیم:
 .1مبارزه با نفس
هوس ستی،يت یکي از راههاي تقوی اراده اس  .پیامیر اکرم7
ََ
ه» هقويت کسي
َ َ
،ب
من غ
در این باره ميیرماید«:ا
َلشَّدیُ
د َ
نْسَُ
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اس که بر هواي ن س خود چیره شود).هحرعام،یت  1213ت ج11ت
ص )129نه ر تن به عادت بدت موجب ميشود شخص براي مدتي
تجدید قوا نماید و بدین وسی،ه فعف اراده خود را به تدریج
برطرف سازد.
با این وجود روشن اس که توجه به معاد و مواقف قیام ت
حا ت و شرائط پس از مرگت چلانکه در ابتدا توفیح دادهایم
میارزه با ن س راهلمایي ميکلد و ب،که
ما را در جه
مهمترین عامل براي میارزه با ن س همین توجه به ات اقات
پس از مرگ اس .
 .2شناخت کافي
انسان هر راه نسی به عم،ي که ميخواهد انجام دهد شلاخ
زم داشته باشد و به ملایع و فررهاي کار توجه نمایدت
ً
انگی،ه او براي انجام یا ترک آنت بیشتر ميشود و قهرا
اراده و تصمیم وي نی ،در انجام یا ترک ریتار و عادتهاي
پسلدیده یا ناپسلد قويتر ميرردد و همین جاس که خواهد
ّط باشد.
توانس بر هوي و هوسهاي ن ساني خود مس،
در ایلجا نی ،یاد معاد تأریر بس،ایي در چگونگي شلاخ و
دق عمل دارد چرا که انسان زماني که همیشه روز بازرش و
روز پاسخگویي را در خاطر خود مرور ميکلد بر این باور اس
که انجام هر عم،ي نتیجهاي را در بر دارد چلانکه هر کلشي
واکلشي ميط،ید .حاد براي انجام آن عمل تالش ميکلد تا
ابتدا از آنت شلاخ کایي پیدا کلد و بعد به آن عمل کلد.
بدیهي اس پس از شلاخ آن کار و مشخص شدن اهداف آن بر
انجام یا ترک آن مصمم خواهد بود و با هر ات ا مخالفت به
راحتي از آن نخواهد رذش .
 .3التزام به باورهاي عبادي
یکي از چی،هایي که باع تقوی اراده ميشود تکالیف شرعي
چون نمازت روزهت حجت جهاد و  ...اس که هر کدام به نوعي
تمرین تقوی اراده محسوب ميشود.
کردن
وجود الت،امهاي دیلي باع ميشود که انسان با مخال
هوسهاي یرییلدهت استواري رو و تقوی اراده و خود کلترلي
را نتیجه بگیرد.
وقتي انسان به چی،ي عقیده دارد و آن را به علوان تک،یف و
وظی ه پذیریته و خود را م،ت،م به آن ميداند در حقیق
ً بر
لحظهاي قیل از انجام عملت آن را اراده ميکلد و ناچارا
ّم اس همین پاییلدي به عیادات و تکالیف خود به خود
آن مصم
تمریلي اس براي تقوی اراده.
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چلانکه در ابتدا اشاره شد یاد و ذکر معاد تأریر بس،ایي
چرا که
اراده نی ،دارد
بر این عامل از عوامل تقوی
الت،ام به باورهاي عیادي و پاییلدي به عیادیات در حقیق
زماني ات ا خواهد ایتاد که انسان ابتدا شلاخ کایي از
ملظومه هستي بویژه پایان آن و روز رستاخی ،و شرائط و
حا ت آن داشته باشد و سپس با یادآوري آن شرائط همیشه خود
را نسی به دستورالعملهاي دیلي که ارائه شده و سرانجام
ِ
َسَب
چرا که به ح
انسان را مشخص ميسازدت پاییلد ميداند
چگونگي اعماد آدمي اس که انسانها خوبي و بدي زندري جهان
پس از مرگ را نظارهرر خواهلد بود.
 .4توجه به پیامدها
اراده انسانت توجه به یرآیلد کار
یکي از عوامل تقوی
بویژه عواقب آن کار اس  .انسان زماني که پیامد هر کاري
را مدنظر قرار دهد و آن را مورد بررسي قرار دهد نسی به
کار م ید و سازندهت جديتر اس و با تالش بیشتري آن را
به کار بيارزش و عمل سیاهت
ما نسی
دنیاد ميکلد و اّ
بيمیلتر اس و از روي بيرغیتي و شاید بر ارر اکراه و
ت،ل،د آن عمل را انجام خواهد داد« .توجه به عواقب
هواپرستي ميتواند به تقوی اراده و کلترد دروني در برابر
خواستههاي ن ساني بیانجامد».هاکیریت 1931ت ص)37
در این عامل نی ،معاد باوري و ذکر و یاد معاد نقش بس،ایي
اراده دارد .زماني که میلاي معریتي هر شخص
در تقوی
بازرش به سوي میدأ و پاسخگویي در برابر ذات مقدس باشد
که در هلگام انجام هر عم،يت پیامد و
ً چلین اس
یقیلا
سرانجام آن عمل را مشاهده و ارزیابي ميکلد و نسی به آن
اقدام مينماید.
 .5شبهه زدایی از تأثیرات منفی یاد قیامت
ممکن اس ر ته شود شما یاد معاد را از مثررترین عوامل در
اراده یردی و جمعی انسانها میدانید و حاد آنکه
تقوی
و
انسانها با داشتن زندری دنیایی و اجتماعی و نشا
شادابی های که از لذتهای دنیوی میبرند با قرار رریتن در
این مرح،ه و یاد و ذکر معاد دچار ان عاد خواهد شد .از
این رو یاد و ذکر معاد نه تلها باع نشا و در نتیجه
در جه
اراده آنها نمیشود ب،که خود عام،ی اس
تقوی
القاء روحیه رریتگیت خمودری و کس،ی در ایراد و همچلین
جامعه .بلابراین یاد مرگ و قیام عامل باز دارنده خواهد
بود چرا که روحیه پویاییت نشا و شادابی از جامعه رریته
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میشود و این نتیجهای ج ،رکود ع،میت یرهلگی و اقتصادی
ندارد!
این ادعا رحیح نیس چرا که آنچه باع شده این ر ته مطر
شود عدم درک درس مرگ و قیام اس  .نداشتن تصویر درس از
جهان پس از مرگ بویژه با وجود دادههای غ،ط و نادرستی که
امروزه از طری کتابهات یی،مها و  ...به انسانها داده
میشود باع می شود این سثاد مطر شود و حاد آنکه در رورت
اطالع درس از حا ت و شرایط قیام ت چلانکه ب،رران دین و
و آرزو میکردند باع
معصومین :همیشه مرگ را درخواس
میشود سایر مثملین نی ،به همین درجه برسلد .در سیره نیی
مکرم اسالم و ائمه معصومین :یاد مرگ و قیام از مهمترین
برنامه اخالقی و الگوی عم،ی در این زمیله می باشد.
بلابراین ایلکه یاد مرگ و قیام باع ترس انسانها میشود
بدلیل عدم شلاخ رحیح جهان پس از مرگت و یا انجام اعماد
سیاه و رلاهان زیاد .در هر رورت ملاسب اس این مسأله در
بح ع،ل ترس از مرگ در کتابهای اعتقادی پیریری شود لکن
بر این اساس قیل از هر اقدامی زم اس همه ایراد آراهت
دانشملدان و بویژه در حکوم دیلی همه نهادهای یرهلگی در
شیهه زدایی و ترس زدایی اقدام نمایلد .این کار
جه
میتواند با شلاخ تصویر درس از قیام و القاء آن به
ایراد جامعه باشد.
 .6سایر محرکهاي تصمیم ساز در پرتو یاد معاد
 .6-1یاد معاد بینش انسان را وسعت ميبخشد
مادیگرایان معتقدند هین چی،ي ج ،همین زندراني دنیایی که
ندارد .قرآن کریم از زبان آنان
حقیق
پیش روي ماس
موت
َا
تن
ِي إ
ما ه
ایلگونه نقل ميکلد:و
الدْ
نیَا َ
َِّال حَیَاُ
ََقاُ
ُ
ُّ
لوا َ
نُ
َ
َِّال
ْ إ
هم
ِن
ٍ إ
ْم
ِل
ْ ع
ِن
ِكَ م
َل
ِذ
هم ب
ُ و
هر
َِّال
َا إ
ِكُن
هل
نحْیَا و
و
ما َ
ََ
َّ
الدْ
یْ
ما ُ
ََ
ََ
ْ ُ
لُ
َهجاریهت  )22هو ر تلد غیر از زندرانى دنیاى ما [چی،
ُّون
یظُن
َ
دیگرى] نیس مىمیریم و زنده مىشویم و ما را ج ،طییع هالك
نمىكلد و[لى] به این [مط،ب] هین دانشى ندارند [و] ج،
[طری ] رمان نمىسپرند).
به عقیده آنان سود و لذت و سعادت همه در ق،مرو همین
زندري دنیایي معلي بخش هستلد و با همین میلاي یکري اس
که میپلدارند یقط هر آنچه در دنیا سود بخش و لذت آور اس
دارد .چلانچه تجربه ررایان معتقدند هر آنچه
حقیق
بتوانیم آنها را در آزمایشگاهها تجربه کلیم واقعی دارد
و غیر ایلها حقیق خارجي ندارد.
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از این رو آنها نمي توانلد طعم شیرین خدم به هملوعانت
بي نوایانت مظ،ومان و  ...را بچشلدت زندري مسالم آمی،
بدون کیله و ن ا را درک نميکللدت از لذات معلوي روحي و
رواني یار،ه دارندت آرامش رواني از ریتار و زندري آنها
رخ بربسته و همواره در حال دررروني و پریشاني به سر
ميبرند و رویا در زنداني قرار رریتهاند که هین راه خروجي
ندارد.
همین میلاي یکري اس که آنها را به جایي رسانده اس که
تلها به دنیاد لذات دنیایيهاز شهوت ط،یی رریته تا جلگ
ط،ییت غارت و خونری،ی) هستلد .آری پيآمد این اندیشه
در دنیا و
خطرناک می،یونها انسان آواره و بيسرپرس
ه،اران کودک خیاباني اس .
روابط همجلسبازي که عامل بسیاري از امرا و در نتیجه مرگ
و میرها در جهان ميباشد نی ،از جم،ه پيآمدهاي همین
اندیشه مادي اس .
رسترش ظ،م و یسادت بي عدالتي و نااملیتي یرهلگيت اقتصادي
و سیاسي در دنیا که امروز به یک ر تمان تیدیل شده اس
نی ،ارر همین بیلش یکري ميباشد.
ایلان در حقیق همان کسانياند که از دنیاي دیگر و روز
َُالء
هؤ
ِن
رستاخی ،غای،لد .قرآن کریم در این باره ميیرماید:إ
َّ َ
ِیًلهانسانت )27
ما ث
یو
اءهم
َر
َ و
ُون
َر
یذ
َ و
َة
َاجِل
لع
یحِبُّون
َ اْ
َق ا
ْ َ
ََ
ُ
ْا
َ ُ
هایلان دنیاى زودرذر را دوس دارند و روزى ررانیار را
[به غ  ] ،پش سر مىایكللد).
در بیلش اسالمي زندري پس از مرگ در جهان دیگرت از ارود
اعتقادي اس که بر پایه این ارل زندري آدمي تا بي نهای
ادامه دارد .با این رویکردت م اهیمي همچون سود و سعادت و
لذت از محدوده این جهاني یراتر ریته و زندري ابدي اخروي
را نی ،در بر ميریرد.
از نگاه اسالمت جهاني دیگر وجود دارد تا آدمي پس از یک
عمر تالش و کوشش در دنیات نتیجه اعماد خود را بییلد و بر
اساس همان اعمادت امکانات زندري ابدي او را تحویل داده و
براي همیشه در سراي آخرت زندري ميکلد .بازخورد کوچکترین
عمل دنیایي در آخرتت نمایان اس و از لذتهاي اعماد نیک
خود و الم هاي هدردهاي) اعماد سیاه خود برخوردار اس .
قرآن کریم پیروان خود را به سود و سعادت هر دو جهان دعوت
نیَا
َاب
َو
ِندِهَّللا ث
نیَا ف
َاب
َو
ید ث
یر
َان
من ك
الدْ
الدْ
ُّ
َع َ
ُّ
ِ ُ
َ
ُ
َ ُ
ميکلدَّ:
ااهنساءت  )192ههر كس پاداش دنیا
ِیر
بص
ِیع
َهَّللا سَم
َاُ
ن
َك
ِ و
َة
َاْلخِر
و
اا َ
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و خدا شلواى
بخواهد پاداش دنیا و آخرت ن،د خداس
بیلاس ) .و سعادت و نیکیختي واقعي را همان سعادت اخروي
یو
ُم
َك
ُجُور
َ أ
ْن
َّو
َف
تو
َإ
ْتِ و
مو
َة
ِق
َآئ
ْسٍ ذ
نف
ُل
ميداند:ك
َِّ
ُ اْ
ُّ َ
ما ُ
ْ َ
ْمَ
نَ
لَ
َما
َ و
َاز
د ف
َق
َ ف
َّة
لجَن
ْخِل
ُد
َأ
ِ و
َّار
َنِ الن
ِحَ ع
ُحْز
من ز
ِ ف
امة
لق
َ اْ
اْ
َْ
ََ
ِیَ َ
ِهآد عمرانت  )135ههر
ُور
ُر
لغ
َاع
مت
نیَا إ
ة
ُ اْ
الدْ
لحَیَاُ
اْ
ُّ
ِالَّ َ
و همانا روز رستاخی،
جاندارى چشلده [طعم] مرگ اس
پاداشهایتان به طور كامل به شما داده مىشود پس هر كه را
از آتش به دور دارند و در بهش درآورند قطعا كامیاب شده
اس و زندرى دنیا ج ،مایه یریب نیس ).
از این رو کساني که تلها به دنیاد ملایع زودرذر مادي و
دنیایي بودند را زیانکاراني مي داند که از تجارت خود هین
ما
دى ف
َ ب
لة
ْ الض
ُا
ُو
َر
َ اشْت
ِین
الذ
لئ
ُو
سودي نیردهاند:أ
ِاْ
ِكَ َّ
ًَّلََ
َْ
هَ
ََ
لُ
َهبقرهت  )17ههمین كسانلد
ِین
َد
هت
نوا
ما ك
ْ و
هم
تجَار
َب
ر
ِحَت ِّ
َاُ
َُ
مْ
ََ
ْ ُ
تُ
كه رمراهى را به [بهاى] هدای خریدند در نتیجه داد و
ستدشان سود[ى به بار] نیاورد و هدای یایته نیودند).
بلابراین قرآن کریم فمن توجه دادن به زندري جاوید آخرت و
لذتهاي نامحدود و بيکران آن به ارال اخال و ریتار یرد و
جامعه پرداخته اس .
با این بیان روشن شد اعتقاد به «جهان پس از مرگ» بیلش
ميبخشد و او را
به عالم هستي وسع
انسان را نسی
ازتلگلاي دنیا به یراخلاي جهان باقي پیوند ميدهدت و هم
او را ب،لدمرتیه تر از آن ميررداند که به تع،قات مادي و
دنیوي خشلود شود و بدان رفای دهد .این بیلش وسیع باع
ميشود انسان هر تصمیمي را بر اساس یک اندیشه ب،لد و توجه
به ملظومه معریتي دین اسالم بگیرد.
ً چلین تصمیمي که برخاسته از این نوع میلاي یکري
و طییعتا
اس ت تصمیمي قوي و غیرقابل خدشه اس و آدميت در عمل به
چلین ارادهايت خود را موظف به آن و با نگاه ب،لد به آن
عمل ميکلد.
.6-2توجه به جایگاه انسان در منظومه معرفتي دین
آنچه به لحاظ تاریررذاري رو و روان آدميت نقش مهمي در
که
اراده داردت توجه نمودن به مجموعه هستي اس
تقوی
همچون سازهواره و یک ملظومه معریتي کامالً مرتیط با یکدیگر
میباشد .این ملظومه از میدا هستي شروع و تا معاد که در
حقیق همان بررش به میدا هستي اس ادامه دارد.
در این میان موجودات و اشیاء مخت ،ي وجود دارد .توجه
انسان به جایگاه خویش در میان سایر مخ،وقاتت ریتار و
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اعماد آدمي را متمای ،ميکلدت برخورداري از قوه عاق،هت
بودن انسانها از
زندري اجتماعيت ساختار بدني ملاسبت ج
سعادت انسان و در
و وجود راهلمایان جه
زوج و زوجی
نتیجه ایلکه انسان اشرف موجودات هستي اس ت این بیلش را
به انسان ميدهد که پس سایر مخ،وقات حود محور انسان مي-
چرخد و براي همین ملظور آیریده شدهاند.
.6-3توجه به علت غایي هستي و رسیدن به کمال
توجه به ع ،غایي هستيت معری خداوند که از شلاخ خویشتن
حارل ميشود به فمیمه اهدایي که خداوند براي انسانها قرار
داده اس که همانا سعادت و خوشیختي و رسیدن به کماد اس
خود محرکي براي تصمیمهاي ب،لد و کارکردهاي م ید و سازنده
اس .
توجه به ایلکه ذره ذرهی اوقات زندري و اعماد و ریتار ما
زیر ذرهبینهاي الهي قرار دارند و از ذات مقدس خداوند
پلهان نیس و توجه پاداش و ج،ائي که به انسانها وعد و
وعید داده شده اس نی ،عامل دیگر در تصمیم سازي و انجام
کارهاي ب،لد ميباشد ایلکه انسان متوجه باشد س،اي هر عمل
بس ب،رگ که برخوردار از نهرهاي
نیک او جایگاهي اس
یراوانت سرزمین سرسی ،و ابدي اس و س،اي هر یعل شر او که
از روي سرکشي وطغیان رورت ميریرد جایگاهي ابدي اس که
آتش سوزان و نقمتهاي الهي اس .
میزان تاثیر پذیري تقویت اراده جمعي از ذكر و یاد معاد
آنچه در پیش آمد از میاح فروري بود تا بتوانیم به طور
بیشتري این بخش از این نوشتار را بررسي
ش اف و دق
نماییم.
حاد که با ملظور و مقصود ما از معاد و نقش آن در تقوی
اراده یردي آراه شدید در ایلجا ایلگونه ميروییم :از
آنجایي که اجتماعت ساخته شده ایراد ميباشد در رورتي که
ایراد یک جمع یا جامعهاي برخوردار از ارادهی قوي باشلدت
آن جامعه نی ،به تیع اراده قوي ایراد خودت داراي ارادهی
استوار و قوي خواهد بود .براي داشتن یک جمع با اراده قوي
چارهاي ج ،تالش براي تقوی اراده ایراد آن جمع نداریم.
با تقوی اراده ایراد یک جامعهت اراده جمعي جوامعی همچون
یک رروهت جمع رروه کارملدان یک ادارهت جمع یک خانوادهت
جمع یک شهرت جمع جامعه و جمع یک م ،نی ،تقوی خواهلد
تلها در جمعهاي ب،ررتر چون جمع
شد .از این رو باید ر
اراده با ایقي ب،لد
یک جامعه و یا یک م ،عوامل تقوی
به لحاظ
مد نظر قرار خواهد رری  .فمن ایلکه ميبایس
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خصوری حاکمیتي یک جامعه و م ،ت به این عوامل نی ،توجه
زم بشود چرا که براي تحق آرمانها و اهداف هر جامعه و
م،تي نیازملد همیاري و همکاري تمام ارکان آن جامعه بویژه
ایراد آن و الیته همراه با اراده قوي ميباشد.
براي تحق ایجاد چلین ارادهاي در میان یک جامعهت عالوه بر
عوامل تقوی اراده یردي نیازملد توجه زم به این عوامل
نی ،ميباشیم:
 .1آگاهي بخشي به افراد جامعه
حاکمان هر جامعهاي براي ایلکه بتوانلد نسی به یک مسأله
ّم با خود
یا برنامهايت ایراد آن جامعه را به طور مصم
همراه کللدت ميبایس ایراد آن جامعه را نسی به کاري که
ميخواهد انجام شودت چیستيت اهداف و شرائط آن کار یا
برنامهت آراه کللد تا ایراد جامعه نسی به آن عمل کامالً
شلاخ داشته باشلد .در ایلجا اس که ایراد آن جامعه با
شلاخ کایي که دارند و توجه و یادآوري به ایلکه شرک و
همراهي در این کار نی ،رواب اخروي خودش را بدنیاد دارد
مسوو ن و حاکمان خود را همراهي ميکللد.
 .2خنثي کردن توطئه دشمنان
مسوولین و حاکمان یک جامعه براي ایلکه بتوانلد اراده
َد جمعي را در جامعه
کللد و خِر
ایراد جامعه را تقوی
ای،ایش دهلد عالوه بر ایلکه ميبایس ایراد جامعه را نسی
ساز جمعيت آراه کللد باید آمادري
به هر تصمیم سرنوش
کامل در رویارویي با مخال هاي احتمالي[]2را داشته باشلد
بگونهاي که قیل از عم،ي شدن مخال هاي دشملانت از برنامه
ّع و آن را خلثي کللد .این مسأله خود یک محرک قوي
آنها مط،
در ترسزدایي از ایراد جامعه اس چرا که ارر ایراد یک
جامعه نسی به شخصي یا اشخاري و یا برنامهاي ترس داشته
باشلد نه همراهي خواهلد کرد و نه در برابر حمالت سخ
ای،اري و نرم ای،اري دشمن ایستادري نشان خواهلد داد.
چلانکه نسی به دشملان داخ،ي یک جامعه ارر آراهي بخشي
رورت نگیرد و به دنیاد آن برنامهها و توطوه آنها خلثي
و به طور کلت سیستم
نشود راندمان کاري مسوولینت دول
برنامهری،ي[نظام] یک جامعه پایین خواهد آمد.
 .3جهت بخشي افراد جامعه
مسوو ن و حاکمان یک جامعه براي تقوی ارادهي ایراد جامعه
و همراهي هر چه بیشتر و م یدتر آنها زم اس همواره در
برنامههاي کالن به دنیاد اهداف خاص جامعهت جه ریري ارولي
ً
و اساسي را براي مردم داشته باشلد .بعیارتي راه را مشخصا
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نشان دهلد و ایراد جامعه را به سم و سوي هدف مقدس و
ً اشارهت
ّيرویيت ابهام رویي و رریا
کللدت ک،
عالي هدای
نميتواند راهلماي ایراد باشد ب،که چه بسا ایراد جامعه را
از مسیر حقیقي خودش خارج سازد.
 .4وظیفه شناسي افراد جامعه
همه ایراد جامعهت چه مسوولین و حاکمان و چه عامه ایراد
ميبایس ارل وظی ه شلاسي را مورد توجه قرار دهلد .ایراد
جامعه ارر در هر موقعی و جایگاهي که هستلد تک،یف یع،ي
خود را به موقع شلاسایي کللد و آن را در چارچوب ملظومه
به خدا و
معریتي جهان هستي که سرانجام آن بازرش
پاسخگویي در محضر اوس بدانلد باع خواهد شد که پس از
شلاخ وظی هت در زمان خودش به آن عمل کللد.
 .5وظیفه مداري افراد جامعه
تک،یف مداري پس از شلاسایي تک،یف و وظی ه اس ت ارر همه
ایراد جامعهت وظی ه مدار باشلد و تمام سعي و تالش آنها در
جه تک،ی ي باشد که در هر زمان از او خواسته ميشود آنگاه
فمن برخورداري از جامعه پویا و یعاد شاهد آرامش معلوي
جامعه نی ،خواهیم بود.
امام راد  7در ذیل روایتي به علوان بصري ميیرمایدهمج،سیت
1339مت ج1ت ص«)227خودش را به تدبیر خودش اداره نکلد و
همه اشتغالش به چی،ي اس که خدا امر و نهي کرده اس »...
در جم،ه اود که«که خودش را به تدبیر خودش اداره نکلد»
شاید مراد این باشد که انسان نیاید براساس دد و هوس عمل
کلد ب،که باید همواره براساس وظی ه عمل کلد و مدیری خود
را به ن س خود نسپارد ب،که باید مدیری ن س خود را به
بسپارد و اما در ادامه امامهع)
ح
خدا و محوری
ميیرمایلد«:همه اشتغالش به چی،ي اس که خدا امر و نهي
کرده اس » مراد این اس که کامالً براساس امر و نهي خداوند
حرک ميکلد از مدار امر و نهي الهي خارج نميشود و این
همان تک،یف مداري اس که رم ،سعادت انسانها شمرده شده
اس براین اساس با توجه به ارل تک،یف مداري هر یرد از
ایراد جامعهت در هر کجا که زم باشد تک،یف را شلاسایي و
بر مدار ح به آن عمل ميکللد و هین راه چی،ي مانع از
انجام آن تصمیم نميشود.
نتیجهگیری
همیشه ذکر و یاد هر چی،ت میتلی بر یکری اس که در پسِ
ر تمان آن ذکرت وجود دارد .از این رو اراده قوی در انسان
کاییت
میتلی بر عوام،ی از جم،ه میارزه با ن ست شلاخ
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توجه به پیامدهای عم،یت و از همه مهمتر توجه به غای
هستی و روز بازرش به سوی پروردرار هستی بخش اس  .تقوی
اراده جمعی در ررو تقوی اراده یردی و رسترش این راهیرد
در جامعه اس .
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