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دوفصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
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تاریخ دریافت مقاله: 94/8/15
تاریخ پذیرش مقاله: 94/2/11

چکیده
آرامــش گوهــری نایــاب اســت کــه یکــی ازاصیل تریــن نیازهــای بشــر اســت و نقش بســیار مهمی در ســعادت 
و ســالمت روحــی شــخص و جامعــه دارد. احســاس آرامــش از مهم تریــن ویژگــی های انســان ســالم به شــمار 
مــی رود؛ زیــرا در ســایه آرامــش اســت کــه می تــوان بــه رشــد و کمــال رســید. قــرآن بــه عنــوان کتــاب هدایت 
بشــر، بهتریــن نســخه بــرای بــه دســت آوردن ایــن مطلــوب انســان اســت. هــدف از نــگارش ایــن مقالــه )بــا 
توجــه بــه اهمیــت موضــوع(  نخســت شــناخت آرامــش حقیقــی و تصحیح بینش انســان نســبت به آن اســت و 
دوم بررســی عوامــل مؤثــر در ایجــاد و تثبیــت آرامــش در قلــب آدمــی بــا توجــه بــه آموزه هــای قرآنــی اســت. 
در شــناخت مفهــوم حقیقــی آرامــش بایــد عــالوه بــر معنــای لغــوی بــه تفــاوت مصداقــی آن با آســایش توجه 
داشــت؛ همچنیــن طبــق آموزه هــای وحــی آرامــش حاصــل توجــه بــه دو جنبــه نیازهــای مــادی و معنوی بشــر 
اســت و بایــد توجــه داشــت کــه در مواقــع تعــارض بیــن ایــن دو نیــاز، بــه دلیــل اصالــت روح،  ارجحیــت با بعد 
معنــوی انســان اســت.  درقــرآن تعابیــر متفاوتــی حــاوی معنــای آرامــش هســتند کــه بــه عنــوان نمونــه می تــوان 
از اطمینــان، تثبیــت فــؤاد، ثبــات، ربــط قلــب، ســکن و ســکینه یــاد کــرد و بــا بررســی ایــن عبــارات در آیــات 
می تــوان دریافــت کــه تنهــا منشــاء و مبــداء نــازل کننــدة آرامــش بــه قلــب آدمــی، خداونــد متعــال اســت و این 
مطلــوب بشــر تنهــا در ســایة ارتبــاط بــا او حاصــل می شــود. از منظــر قــرآن عوامــل متفاوتــی در ایجــاد و ثبــات 
آرامــش مؤثرهســتند کــه از آن دســته می تــوان بــه ایمــان، ذکــر، تصحیــح بینش انســان نســبت بــه دنیــا، توکل، 

شــکرگذاری، تقــوا و انجــام مناســک عبــادی اشــاره کرد. 
کلید واژه ها:آرامش، قرآن، آسایش، روح، روان، اضطراب.

sh.mahmoodpoor@yahoo.com  :1. نویسنده پاسخگو
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1 - مقدمه
ــا  ــخ بشــر نشــان می دهــد کــه آرامــش، خواســته تمــام انســان ها در تمــام زمان هــا، ب ــه تاری نگاهــی گــذرا ب
هــر عقیــده و گرایشــی اســت کــه انســان بــرای بــه دســت آوردن آن تــالش و رنــج بســیاری را متحمــل شــده 
اســت. بــه تعبیــر دیگــر می تــوان گفــت کــه ایــن هــدف مشــترک کلیــه مذاهــب و تشــکل ها بــوده و اســت 
و محــدود بــه نــوع خاصــی از جهان بینــی نیســت. بــا درک ایــن درجــه از اهمیت،کلیــه جوامــع اعــم از غــرب 
ــاوت کرده اندکــه  ــای متف ــا دیدگاه ه ــاز بشــر ب ــن نی ــه ای ــرای پاســخ گویی ب ــادی ب و شــرق،تالش بســیار زی
در قالــب نوشــتن کتاب هــای گوناگــون و برگــزاری کالس هــا و ســمینارها انجــام گرفتــه اســت. اســالم  بــه 
عنــوان آخریــن و کامل تریــن دیــن بــرای کســب زندگــی متعالــی بــه انســان معرفــی شــده و کتــاب مقــدس 
قــرآن تمــام آنچــه را کــه بشــر بــرای رســیدن بــه ســعادت نیــاز داشــته پیــش روی او قــرار داده اســت. در عصــر 
حاضــر کــه شــتاب و هیجــان در آن بســیار دیــده می شــود و همــه چیــز بــر محــور ســرعت و رقابــت و جلــو 
ــدف  ــه ه ــود ک ــوش می ش ــی فرام ــه کل ــی ب ــت و گاه ــده ای اس ــه گمش ــش حلق ــد، آرام ــادن می چرخ افت
تمامــی تالش هــا بــوده اســت. در ایــن اوضــاع کــه پریشــانی های روحــی و روانــی بســیار فــراوان شــده اســت، 
ازآن جایــی کــه قــرآن تبیین کننــدة هــر آن چیــزی اســت کــه بشــر بــرای رســیدن بــه ســعادت بــه آن نیازمنــد 
اســت، معتقدیــم کــه بهتریــن نســخه بــرای بــه دســت آوردن آرامــش راکــه نیــاز ضــروری همــگان اســت، در 
آموزه هــای وحــی بایــد جســتجو کــرد. در بــاب پیشــینه ی ایــن پژوهــش، اندیشــمندان و قــرآن پژوهــان در این 
راســتا بســیار تــالش کرده انــد کــه در قالــب مقالــه و کتــب مختلــف جمــع آوری شــده اســت کــه بــرای نمونــه 
بــه تعــدادی از آن هــا اشــاره می شــود: مقالــة راه هــای رســیدن بــه آرامــش روانــی از نــگاه قــرآن نوشــتة حســن 
عســگری، مقالــة نگاهــی بــه عوامــل و موانــع آرامــش از منظــر قرآن نوشــتة خلیــل منصــوری، عوامــل آرامش 
از نــگاه قــرآن نوشــتة ســید احمــد هاشــمی علی آبــادی، دســتیابی بــه آرامــش روانــی در آینــة قــرآن نوشــتة 
دکتــر ســید مهــدی ســلطانی، کتــاب فشــار روانــی از دیــدگاه قــرآن به قلم ســید اســحاق حســینی کوهســاری، 

سرچشــمه های آرامــش در روانشناســی اســالمی بــه نــگارش ســید محمــد شــفیعی مازندرانــی.
ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا تعریــف آرامــش حقیقــی و عوامــل مؤثــر در ایجــاد آن را در قــرآن جســتجو 
کنــد. البتــه ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه ایــن هــدف نیــاز بــه بســط و شــرح بســیاری دارد کــه در محــدوده 
یــک مقالــه نمی گنجــد؛ ولــی امیــد اســت در ایــن مجــال دریچــه ای تــازه بــرای نیــل بــه ایــن نیــاز اصیــل بشــر، 

بلکــه مهم تریــن آن هــا بــاز شــود.
در این مقاله در صدد پاسخگویی به سؤاالت زیر خواهیم بود:

1ـ قرآن از چه تعابیری برای آرامش استفاده کرده و تفاوت مهم آن با آسایش در چیست؟
2ـ از منظر قرآن آرامش را باید از چه طریقی جستحو کرد و به تعبیر دیگر منشاء و منبع آن چیست؟

3ـ عوامل ایجاد و ثبات آرامش در روح و روان انسان چه چیزهایی هستند؟

2- تعریف آرامش:
بدیهــی اســت کــه بــرای کســب آرامــش بایســتی انســان ابتــدا معنــای دقیــق و درســت آن را بشناســد تــا بدانــد 
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کــه بــه دنبــال چیســت  و بــا جهــل بــه مفهــوم آن، دچــار مصادیــق اشــتباه آن نشــود .

2 - 1 -  معنای لغوی آرامش :
آرامــش،  اســم مصــدر از آرمیــدن اســت،که در لغــت بــه معنــی حالتــی نفســانی همــراه بــا آســودگی و ثبــات 
اســت و در  اصطــالح در برابــر  اضطــراب و دلهــره بــه کار مــی رود؛ همچنیــن بــه صفــت قلبــی خــاص نیــز 
)آســودگی خاطر،ثبــات و طمانینه(گفتــه می شــود)دهخدا،1377 ، 1 98 (.  و بــه تعبیــر دیگــر وضعیتــی اســت 

کــه در آن اضطراب،نگرانی،خشــم، درد و ماننــد آن نیســت )اشــرف صادقــی،1392 ، 1/ 545(.
در فرهنــگ فارســی معیــن، آرامــش بــه معنــای : آرامیدن، وقار و ســنگینی، فراغت و آســایش،صلح و آشــتی، 
ایمنــی و امنیــت، خــواب انــدک و ســبک آمــده اســت کــه تقریبــا هــر کــدام از این هــا را می تــوان مصادیقــی 

ــت. از آرامش دانس

2 - 2- تفاوت آرامش با آسایش :
دقت در تفاوت آرامش و آسایش، در فهم معنای آرامش دارای اهمیت بسیار است.

آســایش، اســم مصــدر و مصــدر دوم آســودن اســت کــه بــه معنــای راحــت، اســتراحت، آســانی، آســودگی 
و در مقابــل رنــج اســت. حالتــی کــه شــخص در آن از رفــاه مــادی برخــوردار اســت و یــا از رنــج، ســختی، 

نگرانــی و دغدغــه خاطــر فــارغ اســت )همــان،653(.
بــا دقــت در معنــای لغــوی ایــن دو کلمــه دریافتــه می شــود کــه آرامــش بــه حالتــی از قلــب  و صفتــی روحــی و 
روانــی گفتــه می شــود کــه قابــل رؤیــت نیســت؛ ولــی  آســایش مربوط بــه عوامــل خــارج از درون انســان اســت  
و مربــوط بــه شــرایطی اســت کــه انســان از لحــاظ امکانــات زندگــی و مالــی در رفــاه نســبی باشــد و  بــر خــالف  
آرامــش مربــوط بــه عوامــل بیرونــی اســت. همــان طــور کــه در معنــای لغــوی ایــن دو گفتــه شد،آســایش در 
مقابــل رنــج؛ بــا آرامــش در مقابــل اضطــراب و دلهــره اســت. پــس بــا تأمــل می تــوان تفــاوت هــای ماهــوی 
زیــادی در ایــن دو واژه دیــد کــه البتــه منافاتــی بــا یکدیگــر ندارنــد، بلکــه بــر خــالف عقیــده عمومــی تالزمــی 
بــا هــم ندارنــد و بــا ایــن توضیحــات پیداســت کــه بیشــار افــراد آســایش را بــا آرامــش اشــتباه گرفته انــد و بــرای 
بــه دســت آوردن آرامــش، هــر روز بــه دنبــال کســب مــال، قــدرت و امکانــات تــازه ای می رونــد و غافــل از 
ــه آرامــش و حتــی دیــده می شــود کــه گاهــی  آن  کــه این هــا عوامــل کســب آســایش در زندگــی هســتند ن
همیــن عوامــل باعــث از دســت دادن آرامــش زندگــی بشــر می شــود و شــاهد ایــن مدعــا افــرادی هســتند کــه 
هیچ گونــه کمبــودی در زمینه هــای مالــی و رفاهــی ندارنــد؛ ولــی اذعــان دارنــد کــه آرامشــی در زندگــی آن هــا 
وجــود نــدارد. مؤیــد ایــن مطلــب، جوامــع غربــی هســتند کــه بــا در دســت داشــتن بــه روزتریــن امکانــات  و 
پیشــرفت های علمــی و رفاهــی، روز بــه روز آمــار افســردگی های حــاد و اضطــراب در آن هــا افزایــش می یابــد.

ســردمداران جوامــع غربــی آســایش را بــه جــای آرامــش در وجــود مردمان شــان نهادینــه کرده انــد و بــا ایــن 
کار، ملت هــای خــود را بــه تباهــی کشــانده اند و در صــدد هســتند کــه مــذاق جوامــع اســالمی را هــم عــوض 

کننــد کــه متأســفانه بــه نظــر می رســد تــا حــدودی موفــق بوده انــد.
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2 -3- آرامش حاصل رسیدگی دو جانبه به نیازهای انسان:
ــه وســیلة یــک  ــودن انســان اســت. بشــر ب ــد بعــدی ب ــه چن ــة مهــم در شــناخت آرامــش، توجــه ب یــک نکت
ــت و  ــادی نیس ــرف م ــدی و ص ــود تک بع ــک موج ــه ی ــد ک ــود می یاب ــت را در خ ــن حقیق ــی ای خودآگاه
بــرای رســیدن بــه آرامــش کامــل بایــد بــه هــر دو بعــد وجــودی اش توجــه داشــته باشــد. مؤیــد ایــن دریافــت 
درونــی، آموزه هــای وحــی اســت کــه در آن انســان، موجــودی دو سرشــتی معرفــی می شــود کــه یــک بعــد 
وجــودی او همیــن بــدن اســت کــه مربــوط بــه عالــم مــاده و بــه شــهادت قــرآن از خــاک آفریــده شــده اســت 
)انعــام/2( و بعــد دیگــر او متعلــق بــه عالــم ملکــوت اســت و روح او را در بــر دارد کــه بــه تعبیــر قــرآن از نفخــة 
الهــی اســت)حجر/29(. بــه تعبیــر دیگــر می تــوان گفــت یکــی  از امــوری کــه موجــب پدیــد آمــدن اختــالف 
آرای فراوانــی در تعریــف آرامــش گردیــده اســت، تفــاوت در جهــان بینی هایــی اســت کــه زیــر بنــا و اســاس 
نظام هــای اعتقــادی و اخالقــی اســت. از ایــن رو دســت یافتــن بــه جهــان بینــی ای صحیــح، در ارائــه تعریــف 

درســتی ازآرامــش و چگونگــی وصــول بــه آن، نقــش به ســزایی خواهــد داشــت.

2 - 4- سرشت اصیل انسانی:
بنابرایــن بایــد گفــت لــّذات و خوشــی ها کــه دربردارنــده احســاس آرامــش در زندگــی انســان  هســتند  بــه دو 
گــروه کلــی مــادی و معنــوی تقســیم بندی  می شــوند و ایــن دو گــروه نشــأت گرفتــه از همــان  دو سرشــتی 
بــودن انســان اســت. در جهان بینــی الهــی و مکتــب اســالمی بــه خوبــی هــر دو نــوع نیــاز انســان تبییــن شــده 
اســت، هیــچ یــک از آن هــا نفــی نمی شــود و بــرای تأمیــن هریــک راهــکار بــه خصوصــی ارئــه شــده اســت؛ 
امّــا نکتــه مهــم ایــن جاســت کــه بایــد دانســت آیــا هــر دو نــوع ایــن نیازهــا در یــک ســطح و بــه اصطــالح 
هم عــرض یکدیگــر هســتند و یــا اصالــت وجــود انســان بایکــی از ایــن دو سرشــت اوســت کــه به طــور طبیعی 

باعــث اصالــت همــان بعــد نیازهــای او خواهــد بــود؟
جــواب ایــن پرســش را در مقایســه بیــن جســم و روح انســان خواهیــم یافــت. همــگان اذعــان دارنــد که جســم 
عنصــر مــادی اســت کــه طبــق قاعــدة کلــی هــر روزه در حــال تغییــر و تبــّدل اســت و در نهایــت رو بــه نیســتی 
ــا در مقابــل روح عنصــر غیــر متغیــر و ابــدی اســت و بــه قــول علمــا مــِن انســان در طــول  پیــش مــی رود، امّ
زندگــی او تغییرنمی کنــد، هرچنــد هــر روز ایــن مــن در جســمی نــو قــرار دارد. تفــاوت ایــن دو عنصــر را در 
مقایســه بیــن یــک انســان زنــده و مــرده نیــز می تــوان دریافــت. تنهــا تفــاوت انســان مــرده بــا یــک شــخص 
خــواب، آن روحــی اســت کــه دیگــر در بــدن حضــور نــدارد و جســم باقــی مانــده هیــچ کارایــی نــدارد، و 
در نهایــت بــه خــاک ســپرده می شــود. بنابرایــن بــا تأمــل و بــه کارگیــری عقــل نیــز، می تــوان گفــت اصالــت 
وجــود انســان بــه روح اوســت و بدیــن ســان آرامــش حقیقــی او هــم در گــرو لــذات معنــوی و روحــی اش 

خواهــد بــود.
مکاتــب مــادی نــه تنهــا اصالتــی بــرای روح انســان قائــل نیســتند، بلکــه به طــور اساســی هیــچ گونــه توجهــی بــه 
آن ندارنــد و حاصــل ایــن نــوع نــگاه بــه انســان باعــث می شــود تنهــا راه بــه دســت آوردن آرامــش خیالــی را  در 
اســتفاده هــر چــه بیشــتر لذایــذ مــادی خالصــه کننــد وتنهــا بــه ارضــاء نیازهــای مــادی انســان توصیــه کننــد و در 

آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن
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نتیجــه روح بــه دلیــل بی توجهــی بــه نیازهایــش روز بــه روز از آن جایــگاه اصلــی خــودش  تنــّزل می کنــد و بــه 
تعبیــر قــرآن از حیــوان نیــز پســت تر می شــود )اعــراف/179(. کــه شــاهد ایــن مطلــب در جوامــع مــادی بــه وفور 
دیــده می شــود، بنابرایــن مکتبــی در تعریــف و تضمیــن آرامــش بــه پیروانــش موفــق خواهــد بــود کــه توجــه 
بــه نیازهــای و لــّذات هــر دو بعــد وجــودی انســان داشــته باشــد و بــرای تأمیــن هــر کــدام ازآن هــا راهکارهایــی 

را ارائــه دهــد.

2 - 5- تبیین لَّذات راجح و مرجوح:
ــن  ــع تعــارض بی ــن اســت کــه در مواق ــه شــود ای ــه آن پرداخت ــد ب ــه نظــر می رســد بای ســؤال دیگــری کــه ب
لذت هــا و خوشــی ها بایــد کــدام یــک از آن هــا را راجــح و کــدام یــک را مرجــوح دانســت؟به عبــارت دیگــر 
لــذات مــادی و معنــوی همــان طــور کــه گاهــی بــا یکدیگــر هماهنگ هســتند، یعنــی جســم و روح هــر دو در 
کنــار هــم لــّذت می برنــد؛ امـّـا  بعضــی مــوارد نیــز در تقابــل و تضــاد یکدیگــر قــرار می گیرنــد، بــه ایــن ترتیب 
کــه رســیدگی بــه تأمیــن نیــاز یکــی از آن دو، مســتلزم محــروم شــدن دیگــری اســت. بایــد دیــد در ایــن مواقع 

لــذت راجــح و مرجــوح کــدام اســت؟ یعنــی بــر چــه اساســی بایــد یکــی را بــر دیگــری ترجیــح داد؟
در مباحــث گذشــته بــه ایــن نکتــه اشــاره شــد که اصالــت و شــرافِت انســان بــه روح اوســت و بنابرایــن آرامش 
حقیقــی را نیــز بایــد در لــّذات روحــی جســتجو کــرد. خداوند در قــرآن، انســان را به ســوی منافع پایــدار توجه 
ــوان گفــت خویشــتن داری و  ــی می ت ــه طــور کل ــاز مــی د  ارد؛ ب ــع و لذت هــای زودگــذر ب می دهــد و از مناف
مبــارزه بــا خواهش هــای نفــس کــه در قــرآن ازآن تعبیــر بــه تقــوا شــده اســت، چشــم پوشــی از لذت هــا و 
ــوازم  ــر واضــح اســت کــه از ل ــدار و پ ــذت و خوشــی پای ــه ل ــرای رســیدن ب خوشــی های زودگــذر اســت ب

آرامــش، تــداوم لــذت و خوشــی اســت.
البتــه بایــد ایــن نکتــه رو مــدِّ نظــر داشــت کــه قــرآن آرامــش را کامــالً منطبــق بــا خوشــی و نشــاط نمی دانــد. 
خداونــد افــرادی راکــه از ســر  غفلــت و غرورشــاد هســتند، دوســت ندارد)قصــص/76( و بــر ایــن نــوع شــادی و 
سرمســتی ها صحــه نمی گــذارد. قــرآن خوشــی هایی کــه حاصــل گنــاه هســتند و بــرای رســیدن بــه آن امــری از 
دســتورات خداونــد نادیــده گرفتــه می شــود را زودگــذر و ناپایــدار می داند)توبــه/81( و در مقابــل از افــرادی یاد 
می کنــد کــه بــر اثــر دریافــت فضــل خداونــد شــاد هســتند و بــه کــّرات در بیــان ویژگــی خــاص زندگــی آن هــا 
ـ ال عمــران/170( و همــگان اذعان  می فرمایــد: هیــچ خــوف و حزنــی بــه آن هــا نمی رســد)بقره / 38 و 62 و 112 
دارنــد کــه از عوامــل مؤثــر در ایجــاد و ثبــات آرامــش، عــدم وجــود خــوف و حــزن در زندگــی انســان اســت. 

2 - 6- تعابیر قرآن برای آرامش:
خداونــد در قــرآن بــا تعابیــر زیبایــی موضــوع آرامــش را مطــرح نمــوده و عوامــل موثر بر ایجــاد و ثبــات آن را 
معرفــی کــرده اســت، کــه می تــوان بــه وســیله تأمــل در ایــن دســته آیــات تغیــرات بســیار مفیــد و مؤثــری در به 
دســت آوردن ایــن مطلــوب ایجــاد کــرد و بــه این ترتیب از انســان، شــخصیتی کامــل، آرام و مطمئن ســاخت.

قــرآن بــرای معنــای آرامــش از تعابیــر بلنــدی ماننــد اطمینــان، تثبیــت فــوءاد، ثبات، ربط قلب، ســکن، ســکینه، 
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الخــوف علیهــم و الهــم يحزنــون )هاشــمی رفســنجانی،1383 ، 215:1( اســتفاده کــرده اســت. بــه ایــن معنــا 
کــه مفســران هــر یــک از ایــن تعابیــر را حــاوی معنــای آرامــش دانســته اند.در ایــن جــا بــه ســه نمونــه از ایــن 

تعابیــر و برداشــت مفســرین از آن اشــاره می شــود:
الــف ـ اولیــن واژه ای کــه بــه اتفــاق تمامــی مفســرین از آن معنــای آرامــش را برداشــت کرده انــد، اطمینــان 
ــنُّ  ــوا َو َتْطَمِئ ــَن آَمُن قلــب اســت کــه در آیــه مشــهور 28 ســوره رعــد بیــان شــده اســت ومی فرمایــد:» الَِّذي
ِ َتْطَمِئــنُّ اْلُقُلوُب:آن هــا کســانی هســتند کــه ایمــان آورده انــد، و دل هایشــان بــه  ِ َأال ِبِذْکــِر اللَّ ُقُلوُبُهــْم ِبِذْکــِر اللَّ

یــاد خــدا مطمئــن )و آرام( اســت؛ آگاه باشــید، تنهــا بــا یــاد خــدا دل هــا آرامــش می یابــد«.
عالمــه طباطبایــی در تفســیر المیــزان در ایــن بــاره می نویســد: »اطمینــان بــه معنــای ســکون و آرامــش اســت، 
و اطمینــان بــه چیــزی بــه ایــن اســت کــه آدمــی بــا آن دلگــرم و خاطــر جمــع شــود« )طباطبایــی، 1417 ، 11 
/353(. همــان طــور کــه قابــل مالحظــه هســت، عالمــه بــه صراحــت از ایــن واژه تعبیــر بــه آرامــش می کنــد. 

توضیحــات بیشــتر  در ایــن بــاب را بــه قســمت عوامــل آرامــش ارجــاع می دهیــم.
ب ـ عبــارت دیگــری کــه در قــرآن حــاوی معنــای آرامــش اســت تثبیــت فــؤاد« اســت. خداونــد در قــرآن 
ــُت ِبــِه ُفــؤاَدَک  َو جــاَءَک  ُســِل مــا ُنَثبِّ خطــاب بــه پیامبــرش می فرمایــد: »َو ُکاًّ َنُقــصُّ َعَلْیــَک ِمــْن َأْنبــاِء الرُّ
فــي  هــِذِه اْلَحــقُّ َو َمْوِعَظــٌۀ َو ِذْکــری  ِلْلُمْؤِمنیــَن: مــا از هــر یــک از سرگذشــت های انبیــا بــرای تــو بازگــو 
کردیــم، تــا بــه وســیله آن، قلبــت را آرامــش بخشــیم؛ و اراده ات قــوی گردد)هــود/120 (. و در ایــن )اخبــار 
و سرگذشــت ها،( بــرای تــو حــق، و بــرای مؤمنــان موعظــه و تذّکــر آمــده اســت . در ایــن آیــه بــه فایــده نقــل 
کــردن ایــن داســتان ها نســبت بــه آن جنــاب اشــاره نمــوده، می فهمانــد کــه نقــل آن هــا قلــب او را آرامــش و 

ــی، 1417 ،  11 /70 (. ــراب را از دل او برمی کند)طباطبای ــق و اضط ــاده قل ــد، و م ــکون می بخش س
ــه رســولش  ــاز خطــاب ب ــزول قــرآن ب ــر تدریجــی بــودل ن و همچنیــن در جــواب اعتــراض کافــران مبنــی ب
ــَت ِبــِه ُفــؤاَدَک  َو  َل َعَلْیــِه اْلقــرآن ُجْمَلــًۀ واِحــَدًة َکذِلــَک ِلُنَثبِّ می فرمایــد: »َو قــاَل الَّذيــَن َکَفــُروا َلــْو ال ُنــزِّ
ْلنــاُه َتْرتیــا : و کافــران گفتنــد: »چــرا قــرآن یــک جــا بــر او نــازل نمی شــود؟!« ایــن بخاطــر آن اســت کــه  َرتَّ

قلــب تــو را بــه وســیله آن محکــم داریــم، و )از ایــن رو( آن را بــه تدریــج بــر تــو خواندیــم )فرقــان /32( .
ج ـ یکــی از زیباتریــن تعبیــرات قــرآن بــرای آرامــش » ربــط قلــب « اســت .خداونــد در ماجــرای حضــرت 
موســی و مــادرش می فرمایــد: »َو َأْصَبــَح ُفــؤاُد ُأمِّ ُموســی  فاِرغــًا ِإْن کاَدْت َلُتْبــدي ِبــِه َلــْو ال َأْن َرَبْطنــا َعلــی  
َقْلِبهــا ِلَتُكــوَن ِمــَن اْلُمْؤِمنیــن: در نتیجــه قلــب مــادر موســی مطمئــن و فــارغ از انــدوه گشــت کــه اگــر فــارغ 
نمی شــد نزدیــک بــود موســی را لــو دهــد، ایــن مــا بودیــم کــه قلبــش را بــه جایــی محکــم بســتیم تــا از مؤمنین 
باشــد  )قصــص / 10 (. عالمــه طباطبایــی ذیــل ایــن آیــه می نویســد :کلمــه» ربطنــا«از ماده»ربــط« اســت، و ربط 
بــر هــر چیــز، بســتن آن اســت، و در آیــه شــریفه کنایــه از اطمینــان دادن به قلــب مادر موســی )ع( اســت. و مراد 
از فراغــت قلــب مــادر موســی ایــن اســت کــه: دلــش از تــرس و انــدوه خالیشــد، و الزمــه ایــن فراغــت قلــب 
ایــن اســت کــه دیگــر خیال هــای پریشــان و خاطــرات وحشــت زا در دلش خطــور نکنــد، و دلــش را مضطرب 
نکنــد و دچــار جــزع نگــردد و علــت فراغــت خاطــرش ربــط بــر قلبــش بــوده کــه خــدا ســبب آن شــده اســت  

)اطباطبایــی، 1417 ،  16 / 12 (
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دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال ششم  شماره دوم   پاییز و زمستان 94

قــرآن  ایــن تعبیــر را در رابطــه بــا اصحــاب کهــف نیــز بــه کار می بــرد و می فرمایــد: »َو َرَبْطنــا َعلــی  ُقُلوِبِهــْم 
ْرِض َلــْن َنْدُعــَوا ِمــْن ُدوِنــِه ِإلهــًا َلَقــْد ُقْلنــا ِإذًا َشــَططا: و چــون بــه  ــماواِت َو اْلَ نــا َربُّ السَّ ِإْذ قاُمــوا َفقاُلــوا َربُّ
پــا خاســتند، بــر آن هــا قــوت قلــب بخشــیدیم کــه گفتنــد: صاحــب اختیــار مــا خــدای آســمان ها و زمین اســت 
]نــه آن هــا کــه چنــد صباحــی بــر اســب قــدرت نشســته اند[، هرگــز غیــر او معبــودی را ]بــه نیایــش [ نخواهیــم 
خوانــد، کــه در آن صــورت ســخنی دور از حــق گفته ایــم )کهــف/14(  . اصحــاب کهــف بــرای انجــام چنــان 
کار بزرگــی و قیــام در مقابــل طاغــوت مســتبد و ســتمگر زمــان خویــش بیــش از هــر چیــزی بــه آرامــش و 
ــرای انجــام کار و گــذران زندگــی در  ــوازم ب ــن ل ــاز داشــتند و یکــی از مهم تری ــط قلــب نی ــر قرآنرب ــه تعبی ب
هــر شــرایطی آرامــش اســت. بــه تعبیــر دیگــر می تــوان گفــت تــا انســانی آرامــش در قلبــش برقــرار نباشــد 

شــکوفایی و رشــد در هیــچ زمینــه ای رخ نمی دهــد. 

3 -  منشاء آرامش:
حــال کــه تــا حــدودی بــا مفهــوم آرامــش از منظــر قــرآن آشــنا شــدیم و دیدیم کــه آرامــش در ســایه امکانات 
و رفــاه و همچنیــن شــادی و خوشــی بــه طــور مطلــق بــه دســت نمی آیــد، حــال بــه بررســی منشــا آرامــش از 

منظــر قــرآن پرداختــه می شــود
حاصــل بررســی در آیــات نشــان می دهــد کــه قــرآن تنهــا مبــدأ فاعلــی و سرچشــمه اصلی رســیدن بــه آرامش 
ــرای روشــن شــدن ایــن مطلــب  ــه تعــدادی از آیــات ب ــد متعــال معرفــی می نمایــد، کــه در ادامــه ب را خداون

اشاره می شــود:
الــفـ  قــرآن در ســورة فتــح بــا صراحــت خداونــد را تنهــا نــازل کننــدة آرامــش بــر قلب هــا معرفــی می کنــد 
ِ ُجُنــوُد  ــِكیَنَۀ ِفــي ُقُلــوِب اْلُمْؤِمِنیــَن ِلَیــْزداُدوا ِإيمانــًا َمــَع ِإيماِنِهــم  َو لِلَّ ــِذي َأْنــَزَل السَّ و می فرمایــد: »ُهــَو الَّ
ُ َعِلیمــاً َحِكیمــا : اوســت کــه آرامــش را بــر دل هــای مؤمنــان القــا کــرد تــا  ْرِض َو کاَن اللَّ ــماوات  َو اْلَ السَّ
ایمانــی بــر ایمــان خویــش بیفزاینــد؛ و ســپاهیان آســمان ها و زمیــن در اختیــار خداســت؛ و خــدا دانــا و فرزانــه 
اســت )فتــح/4(. طبرســی در تفســیر مجمــع البیــان می نویســد: ایــن ســکینه عبــارت اســت از آن کــه خداونــد 
دربــاره آنــان لطفــی نمایــد و در اثــر آن چنــان بصیرتــی بــه حــق پیــدا کننــد کــه روحشــان آرامــش یابــد و ایــن 
نعمــت مخصــوص مؤمنیــن اســت، و امـّـا غیــر مؤمنیــن روحشــان بــا اّولیــن شــبهه ای که بــر آنــان دارد می شــود 
گرفتــار شــک و تردیــد خواهــد شــد؛ زیــرا آنــان از آرامــش یقیــن و روح مطمئــن بهــره نداشــته، قلبشــان در 

اضطــراب است)طبرســی،1372 ،169/9(.
»ســکینه« بــه معنــای ســکون و آرامــش اســت و خداونــد ایــن حالــت را بــه هــر کــس عنایــت کنــد، نتایــج 
بســیاری را بــرای او در پــی دارد، از جملــه: از مالمت هــا نمی هراســد، تــوّکل دارد، اگــر چیــزی را از دســت 
بدهــد غمنــاک نمی شــود و اگــر چیــزی را بــه دســت آورد طغیــان و نافرمانــی نمی کند. اســتقبال یــا بی اعتنایی 
مــردم، شــهرت یــا گمنامــی و فقــر و غنــا در او اثــری ندارد.آرامــش روحــی تنهــا در ســایه الطــاف الهــی اســت 
ــه انســان آرامــش دهد)قرائتــی،1383 ،115/9(پــروردگار نیــروی  و هیــچ فــرد یــا چیــز دیگــری نمی توانــد ب
ســکینت و مقاومــت را موهبــت فرمــود و ســکینت عبــارت از نیــروی ســکونت و اســتقرار قلــب و ثبــات اراده 
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و روح اســت در مقابــل حادثــه ناگــوار کــه مســتند بــا ایمــان و اطمینــان خاطــر باشــد. نیــروی ســکینت و ثبــات 
قلــب بــر تــو و موهبتــی اســت از فضــل پــروردگار کــه باهــل ایمــان و همرهــان رســول صلــی اهلل علیــه و آلــه 
افاضــه فرمــوده است )حســینی همدانــی،1404 ،15 /335(. همــان طــور کــه مالحظــه می شــود در این تفاســیری 
کــه بــه عنــوان نمونــه ذکــر شــد، همگــی متفــق القــول هســتند  ســکینه کــه قبــالً اشــاره شــد حــاوی معنــای 
آرامــش اســت ، عنایــت و فضلــی از طــرف خداونــد اســت و بــه قلوبــی نــازل می کند کــه شــرایط دریافت آن 

را در خــود فراهــم کــرده باشــند و در بخــش بعــدی بــه آن هــا پرداختــه شــده اســت.
بـ  قبــالً بیــان کردیــم کــه یکــی از تعابیــر قــرآن دربــارة آرامــش، اطمینــان قلــب اســت و در ایــن زمینــه به آیه 
ِ َتْطَمِئــنُّ  28 ســورة رعــد اشــاره شــد کــه قــرآن آن را در گــرو یــاد خــدا می دانــد و می فرمایــد:»َأال ِبِذْکــِر اللَّ
اْلُقُلــوُب«.آگاه باشــید، تنهــا بــا یــاد خــدا دل هــا آرامــش می یابــد. در تفســیر نمونــه ذیــل ایــن آیــه آمــده اســت 
کــه:  مــی تــوان بــه عنــوان یــک قاعــده کلــی و اصــل جاویــدان و فراگیــر بیــان کــرد کــه خداونــد تنهــا و تنهــا 
آرامــش را در یــاد خــودش قــرار داده اســت. )مــکارم شــیرازی،1374،  10/ 209 ( خداونــد متعــال، بنــدگان 
خــود را تشــویق می کنــد کــه دل هــای خــود را بــا توجــه بــه توجــه بــه نعمت هــا و پــاداش او تســکین دهنــد و 
آرامــش بخشــند، زیــرا وعــده خداونــد، حتمــی اســت و هیــچ چیــز بــرای آرامــش دل هــای مضطــرب، بهتــر از 

نویدهای صــادق نیست)طبرســی،1372 ،447/6(.
بنابرایــن می تــوان گفــت ایــن آیــه در صــدد بیــان یــک قاعــده فطــری اســت کــه یگانــه پشــتیبان و اســاس 
ــر خاطــرات و حــوادث گوناگــون اســتقرار و آرامــش خــود را  اســتقرار قلــب بشــر در زندگــی کــه در براب
نگهــدارد و هرگــز تزلــزل بــر آن رخ ندهــد همانــا بیــاد خــدا بــودن و توجــه به عظمــت کبریائی است) حســینی 
همدانــی،1404 ،220/9(  و علــت ایــن قاعــده را می تــوان در یــک اصــل فراگیــر جســتجو کــرد  و آن ایــن 
اســت کــه  همــت حقیقــی و هــدف اصلــی انســان کســب ســعادت و جســتجوی گــم شــده خــود می باشــد، 
در صورتــی کــه بیــاد خــدا باشــد و خاطــر خــود را بــدان آشــنا ســازد و بخــود تمریــن کنــد کــه بــا آفریــدگار 
انــس بگیــرد و بخلــوت بــا او بســر بــرد و بــر خاطــر خود پــرده ای افکنــد کــه از ورود و خطــور اغیــار محفوظ و 
مصــون بمانــد ایــن درجــه از اطمینــان خاطــر اقصــی درجه ســیر و ســلوک بشــری و محصــول ایمــان و ملکات 
فاضلــه او اســت و نظــر بــه ایــن کــه تذکــر ممکــن اســت بــه طــور حــال و یــا ملکــه و یــا صفت  باشــد مــادام که 
یــاد خــدا قلــب را فــرا گرفتــه، فراغــت و اســتقراری بــر روان فرمانــروا خواهــد بــود کــه لذتــی و آرامشــی مانند 

آن تصــور نمــی رود.) همــان،221(
جـ  خداونــد در آیــه 126 ســورة آل عمــران، وعــدة یــاری و نصــرت خــود را عامل آرامــش و اطمینان فلبی 
ْصــُر  ــا النَّ ــِه َو َم ُ ِإالَّ ُبْشــری  َلُكــْم َو ِلَتْطَمِئــنَّ ُقُلوُبُكــْم ِب ــُه اللَّ معرفــی می کنــد و می فرمایــد:   » َو مــا َجَعَل
ِ اْلَعِزيــِز اْلَحِكیــم  : و خــدا وعــده را جــز بشــارتی بــرای شــما و بــرای آنکــه دل هایتــان بــه  ِإالَّ ِمــنْ ِعْنــِد اللَّ
آن آرامــش یابــد قــرار نــداد؛ و یــاری و نصــرت جــز از ســوی خــدای توانــای شکســت ناپذیر و حکیــم 
نیســت )آل عمــران/126(. مفســرین ذیــل ایــن آیــه بــه نظــام اســباب و ســبب حاکــم در نظــام خلقت اشــاره 
کرده انــد و در نتیجــه علــم بــه این کــه تمامــی آن هــا در دســت خداســت، موجبــات آرامــش قلبــی انســان 
را فراهــم می کنــد. بایــد ایــن اعتقــاد را در قلــب خــود نهادینــه کــرد کــه هیــچ موجــودی حتــی مالئکــه 

آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن
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مددرســان، در مســاله مــدد رســاندن و یــاری کــردن هیــچ اختیــاری ندارنــد، بلکــه آن هــا اســباب ظاهریه ای 
هســتند کــه بشــارت و آرامــش قلبــی را بــرای شــما می آفریننــد، نــه ایــن کــه راســتی فتــح و پیــروزی شــما 
مســتند بــه یــاری آن هــا باشــد، و یــاری آن هــا شــما را از یــاری خــدا بــی نیــاز کنــد، نــه، هیــچ موجــودی 
نیســت کــه کســی را از خــدا بــی نیــاز کنــد، خدایــی کــه همــه امــور و اوامــر بــه او منتهــی می شــود، خــدای 
عزیــزی کــه هرگــز و تــا ابــد مغلــوب کســی واقــع نمی شــود، خــدای حکیمــی کــه هیچــگاه دچــار جهــل 
ــی  ــر ف ــد )ال الل اال الل(، ال مؤث ــی کلمــه توحی ــی، 1417 ،  11:4(اساســا یکــی  از معان نمی گردد.)طباطبای
الوجــود اهلل اســت کــه علمــای زیــادی در بــاب تعریــف توحیــد از ایــن عبــارت اســتفاده کرده انــد. امــام 
ــی الوجــود اهلل(  ــر ف ــان )ال مؤث ــن بره ــه برکــت ای ــوه خــود می نویســد: ب ــاب اســرار الصل ــی در کت خمین
دســت تصــرف موجــودات را از ســاحت کبریایــی وجــود کوتــاه می کنیــم و ملکــوت و ملــک و عوالــم 
را، بــه صاحبــش رد می کنیــم. )خمینــی، 1388، 90( معنــای ایــن عبــارت )ال مؤثــر فــی الوجــود الل( در 
عیــن روشــنی نیــاز بــه تأمــل زیــادی دارد. ایــن عبــارت حامــل ایــن معناســت کــه، مؤثــر حقیقــی در ایــن 
عالــم فقــط خداســت و تمــام موجــودات دیگــر، تنهــا مجــرا و ابــزار قــدرت الهــی هســتند کــه تنهــا بــه اذن 
او تاثیــر می گذارنــد. بــه تعبیــر دیگــر، آن کــس کــه از خــودش افاضــه وجــود می کنــد و بــه تعبیــر قــرآن 
نیــاز بــه اذن دیگــری نــدارد، خداســتو پرواضــح اســت کــه چنیــن اعتقــادی چــه ســکینه و آرامــش عظیــم و 

پایــداری در قلــب انســان بــه وجــود مــی آورد و انســان از وابســتگی بــه هــر غیــری آزاد می کنــد.
دـ یکــی از مؤلفه هــای آرامــش رفــع غــم و انــدوه از قلــب اســت و خداونــد در جــای جــای قــرآن بــه کــرات 
آن را بــه خــود نســبت می دهــد. بــه عنــوان نمونــه در ماجــرای حضــرت یونــس آنجــا کــه در دل ماهــی گرفتار 
ْینــاُه ِمــَن اْلَغــمِّ َو َکذِلــَک ُنْنِجــي  شــده و بــه تســبیح خداونــد مشــغول می شــود، مــی فرماید:َفاْســَتَجْبنا َلــُه َو َنجَّ
اْلُمْؤِمِنیــن  )انبیاء/88(پــس ندایــش را اجابــت کردیــم و از انــدوه نجاتــش دادیــم؛ و این گونــه مؤمنــان را نجــات 
ــد  ــاد آوری می کن ــه حضــرت موســی آنجــا کــه سرگذشــت اش را برایــش ی ــم .و همچنینخطــاب ب می دهی
ْینــاَک ِمــَن اْلَغــم  )طــه/40( ــَک َکــْي َتَقــرَّ َعْیُنهــا َو ال َتْحــَزن  َو َقَتْلــَت َنْفســا َفَنجَّ می فرماید:َفَرَجْعنــاَک ِإلــی  ُأمِّ

پــس تــو را بــه مــادرت بازگرداندیــم، تــا چشــمش بــه تــو روشــن شــود؛ و غمگیــن نگــردد! و تــو یکــی )از 
فرعونیــان( را کشــتی؛ امــا مــا تــو را از انــدوه نجــات دادیــم!

همــان طــور کــه قابــل مالحظــه هســت خداونــد رفــع غــم و انــدوه را بــه خــودش نســبت می دهــد و بــه ایــن 
وســیله زمینــة پیدایــش و ثبــات آرامــش رو در قلــب ایجــاد می کنــد و ایــن مطلــب حقیقتی اســت که هــر فردی 
بــا تأمــل در تجــارب شــخصی خــود آن را تاییــد می کنــد. چــه بســیار اوقاتــی کــه همــة شــرایط بــرای شــادی 
و نشــاط انســان بــه ظاهــر فراهــم اســت امــا قلــب انســان رو سراســر غــم و انــدوه فــرا می گیــرد و فــرد خــود 
اذعــان دارد کــه هیــچ دلیلــی بــرای آن نمی یابــد. و از آن طــرف گاهــی شــرایط موجــود بــرای شکســتننده و 
طاقت فرساســت، امّــا فــرد بــه جــای آنکــه زیــر بــاز فشــارها خــورد و افســرده شــود، برعکــس غــم و اندوهــی 
نیــز در دلــش جــای نمی گیــرد. ونمونــة بــارز چنیــن تصویــری واقعــة عاشوراســت کــه بــه ســند تاریــخ هرچــه 
اوضــاع بــرای اباعبــداهلل و یارانــش ســختر می شــد، برافروختگی و بشاشــیت آن ها نیز بیشــتر می شــد و در نهایت 
پیام رســان عاشــورا، حضــرت زینــب )ســالم اهلل علیــه( توصیفــش از آن روز ایــن بــود کــه مارايــت ااّل جمیــا.
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این هــا نمونــه هایــی از مــوارد بســیار زیــادی بودنــد کــه جمــع بنــدی آن هــا در کنار هــم ایــن نکته را می رســاند 
کــه تنهــا مبــدا و منشــا آرامــش، خداونــد متعال اســت و اوســت که نــازل کننــدة آرامــش اســت و از  آن طرف 
قلــب انســان گیرنــده آن می باشــد، منتهــا قلبــی کــه شــرایط الزم بــرای دریافــت  ایــن موهبــت الهــی را در خود 

ایجــاد کرده باشــد.
در ادامــه تعــدادی از عواملــی کــه از منظــر قــرآن در ایجــاد ایــن قابلیــت، مؤثــر اســت  جمــع آوری شــده انــد.  
ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه نگارنــده در صــدد جمــع آوری کلیــه عوامــل نمی باشــد و فقــط تعــدادی از 

اهــم آن هــا بیــان می گــردد.

4- عوامل ایجاد و ثبات آرامش:
در قســمت قبــل دیدیــم کــه قــرآن تنهــا مبــداء فاعلــی آرامــش را خداونــد متعــال معرفــی می کنــد. حــال بایــد 
در صــدد پاســخگویی بــه ایــن ســؤال برآمــد کــه چــه قلبــی می توانــد ظرف مناســبی بــرای ایــن فیــض خداوند 

باشــد و بــه تعبیــر دیگــر از منظــر قــرآن چــه عواملــی در ایجــاد و ثبــات آرامــش در قلــب آدمــی مؤثر اســت؟

4 -1- ایمان:
واژه ایمــان از ریشــه امــن اســت کــه بــه معنــای تصدیــق کــردن کســی بــر اثــر اطمینــان یافتــن از صحــت و 
ــن  ــردی آن اســت) اب ــی کارب ــرس و اضطــراب و وحشــت از دیگــر معان ــن ت ــن رفت عــدم کــذب آن و از بی
ــر اطــالق ایمــان بــر عقیــده آن اســت کــه مؤمــن اعتقــاد خــود را  از ریــب،  منظــور،223/1414،1و227( و سِّ
اضطــراب و شــک کــه افــت اعتقــاد اســت، می رهانــد و آن را ایمــن می کند)جــوادی آملــی،1391،1 /156(.

بــه عبــارت دیگــر تصدیــق تنهــا یــا همــراه بــا التــزام عملــی بــه امــور غیبــی ماننــد خدا،اخــرت و...ایمــان مصدر 
بــاب افعــال اســت از ریشــة امــن بــه معنــای ایجــاد اطمینــان و آرامــش در قلنــب خویــش یــا دیگری)مرکــز 

ــرآن،188/1382،5( . فرهنــگ ق
ایمــان در اصطــالح عبــارت اســت از بــاور و تصدیــق قلــب بــه خــدا و رســولش آن چنــان که شــک و تردیدی 

بر آن وارد نشــود.  
قــرآن ایمانــی را عامــل آرامــش می دانــد کــه بــا شــرک آلــوده نشــده باشــد)انعام/42(. شــرک دارای دو نــوع 
جلــی و خفــی اســت کــه نمونــه بــارز نــوع اول آن بــت پرســتی اســت، ولــی هرگونــه دنیــا پرســتی در قالــب 
ــه قــرآن  ــه عنــوان نمون جــاه طلبــی و مــال انــدوزی و هــر نــوع هــوا پرســتی،در دســته دوم قــرار می گیرنــد. ب
تبعیــت از هــوای نفــس را شــرک می دانــد )فرقــان/43 و جاســیه/23( و همچنیــن هــر گونــه اعتمــاد و اتــکاء 
بــه اســباب و علــل طبیعــی و اعتقــاد و ایمــان بــه گره گشــایی آن هــا شــامل ایــن نــوع از شــرک می شــود و بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه قــرآن بیشــتر مدعیــان ایمــان را، دارای ایمــان واقعــی نمی داند)حجــرات/14( بنابرایــن 
انســان بــه ســادگی نمی توانــد خــود را مؤمــن و عــاری از شــرک بداند.اعتقــاد بــه صفــات خداونــد از قبیــل علم، 
قــدرت، رحمانیــت و مالکیــت و والیــت کــه ناشــی از ایمان اســت باعث می شــود انســان در برخورد با ســختیها 
مضطــرب نشــود. خداوند عالــم اســت)فاطر/38(،پس نیازها و مشــکالت مــا را می دانــد.او قادر اســت)انعام/65( 

آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن
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پــس می توانــد آن هــا را رفــع کنــدو از طرفی رحمت واســعة او شــامل حــال همــگان می شــود)انعام/147(.نتیجه 
حتمــی ایمــان راســخ بــه چنیــن خداونــدی، قطعــا کســب آرامــش در تمامــی شــرایط زندگــی خواهــد بود.بــه 
همیــن دلیــل قــرآن امنیــت و هدایــت را مختــص بــه مومنیــن می داند)انعام/82(کــه بــه تعبیــر عالمــه طباطبایــی 
نتیجــه ایــن تاکیدهــای پــی در پــی ایــن اســت کــه نبایــد بــه هیــچ وجــه در اختصــاص امنیــت و هدایــت بــرای 
مومــن شــک و تردیــد داشــت )طباطبایــی،279/1417،7(و ایــن دو از خــواص و آثــار ایمان معرفی شــده اســت.

بنابرایــن از دیــدگاه قــرآن ایمانــی مایــة آرامــش اســت کــه صــرف ادعــای زبانــی و یــا آگاهــی داشــتن نســبت 
بــه تعالیــم اســالم نباشــد، بلکــه اســاس آن اســتقرار و رســوخ آمــوزه هــای وحــی در قلــب اســت کــه نتیجــه 
حتمــی چنیــن ایمانی،عمــل در جهــت آن اســت . همان طــور کــه اشــاره شــد خداونــد آرامــش را به قلبــی نازل 
می کنــد کــه شــرایط الزم را در آن را ایجــاد کــرده باشــد و مالحظــه شــد کــه چنیــن شــرایطی جــز بــا ایمــان به 
خداونــد حاصــل نخواهــد شــد، ایمانــی کــه همــراه بــا عمــل صالــح باشــد. در قــرآن کریــم نزدیک به شــصت 
مــورد، ایمــان و عمــل صالــح قرینهمذکرشــده اند و در سراســر آموزه هــای وحــی بــه تــالزم ایــن دو در کنــار 
هــم نأکیــد شــده اســت.)بقره/25و82(  بــه نظــر می رســد ایــن دو شــرط الزم در رســیدن بــه آرامــش باشــد کــه 

ماننــد دو بــال مؤمــن را بــه ســعادت حقیقــی خواهد رســاند.
ــع تمامــی  ــای رف ــه معن ــدی دقــت داشــت کــه آرامــش در ســایه ایمــان ب ــه کلی ــن نکت ــه ای ــد ب در اینجــا بای
ــاه او نیســت  ــد از خلقــت انســان فراهــم آوردن عیــش و رف مشــکالت و نیازهــا نیســت،چون هــدف خداون
بلکــه هــدف رســیدن بــه جایــگاه بندگــی اســت )ذاریــات/56( کــه بررســی علــت ایــن هــدف در ایــن مجــال 
نمی گنجد.بنابرایــن در ســایه ایمــان، بایــد بــر ایــن بــاور رســید کــه شــرایط موجــود بــرای هــر فــرد، باتوجــه بــه 
مصلحــت او و فراهــم آوردن شــرایط بــرای رســیدن بــه هــدف مشــخص اســت و بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
قــرآن شــهادت می دهدچــه بســا چیــزی را خــوش نداشــته باشــید، حــال آن کــه خیــِر شــما در آن اســت. و یــا 

چیــزی را دوســت داشــته باشــید، حــال آنکــه شــرِّ شــما در آن اســت  )بقره/216(.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه آرامــش نتیجــه ایمــان بــه کلیــه آموزه هــای وحــی می باشــد و بــه نســبت 
نقــص در هــر یــک از حوزه هــای ایمانــی، از آرامــش انســان کاســته می شــود. بنابرایــن فــرد بایــد بــه  تمامی آن 
معــارف قــرآن ایمــان بیــاورد، از قبیل صفــات خداونــد متعال،شــناخت مقــام واالی انســان)بقره/30(، فناپذیری 
و گــذرگاه بــودن دنیا)نحــل/96( و از آن طــرف بقــای زندگــی پــس از مــرگ )عنکبــوت/64(، کــه پرواضــح 

اســت  ایمــان بــه هــر یــک از آن هــا تاثیــر بــه ســزایی در کســب آرامــش خواهد داشــت. 

4 -2- ذکر و یاد خدا:
در قســمت های قبــل اشــاره شــد کــه یــاد خــدا بــه تصریــح در قــرآن بــه عنــوان عامــل آرامــش بیــان شــده 
اســت)رعد/28 (. امّــا بایــد روشــن شــود کــه مصــداق حقیقــی ذکرخــدا چیســت و بــا کســب چــه شــرایطی 
آرامــش قلــب را بــه همــراه خواهــد داشــت. بــه نظــر می رســد ابتــدا الزم اســت مفهــوم ذکــر از لحــاظ لغــوی 
برســی شــود، زیــرا غالبــا در اذهــان عمومــی وقتــی از ذکــر ســخن بــه میــان می آیــد، همــان ذکــر زبانــی مــورد 

نظــر قــرار می گیــرد، کــه می تــوان آن را مراتــب نــازل ذکــر و درطــول ذکــر حقیقــی دانســت.

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


106

راغــب در المفــردات می گویــد: ذکــر دو معنــی دارد، گاهــی بــه معنــی حفــظ مطالــب و معــارف آمــده و گاهــی 
بــه معنــای یــادآوری اســت. البتــه ایــن یــاد آوری ممکــن اســت بــه وســیله دل بــوده باشــد کــه ذکــر درونــی و 
باطنــی محســوب می شــود و یــا بــه وســیله زبــان )راغــب اصفهانــی،1412، 328( در کتــاب العیــن کــه کهن تریــن 
کتــاب در ایــن زمینــه می باشــد، ذکــر بــه معنــای نــگاه داشــتن چیــزی و از آن یــاد کــردن آمــده اســت) فراهیــدی، 

.)346 ، 1409
ذکــر در مقابــل غفلــت بــه کار مــی رود،و بــا ایــن تعبیــر اذکاری کــه بــدون توجــه و بــا غفلــت بــه زبــان بیایــد 
اساســاً ذکــر محســوب نمی شــود. مســلم اســت کــه منظــور از ذکــر خــدا تنهــا یــاداوری بــه زبــان نیســت،بلکه 
هــدف ایــن اســت کــه بــا تمــام قلــب و جــان بــه ذات پــاک خداونــد توجه داشــته باشــد.ذکر نشــانه فکر اســت 

و فکــر مقدمــه عمل،هــدف هرگــز ذکــر خالــی از فکــر و عمــل نیست.)شــریعتمداری،1386، 2: 91 و 92(.
مــال احمــد نراقــی در کتــاب شــریف و ماندگار معراج الســعاده می نویســد: ذکر حقیقــی عبارتند از یــاد نمودن 
خداونــد در دل و چــون زبــان هــم بــه موافقــت دل حرکــت کنــد، نــوٌر علــی نــور اســت و امــا بــه مجــرد ذکــر 
زبــان اگرچــه بــه قصــد قربــت و ثــواب باشــد فایــده ای بــران مترتــب اســت، امــا اثــر انــس و محبــت و یــاد خدا 
در دل حاصــل نمی شــود)نراقی،1374، 840(. عالمــه جــوادی آملــی تعبیر بســیار لطیفــی درباره ذکــر دارد و در 
این بــاره می گویــد: ذکــر از آن جهــت کــه بــا ذاکــر اتحــاد وجــودی میابــد و ذکــر خــدا بــا حضــور او همــراه 
اســت، پــس ذاکــر خــود را در مشــهد خــدا حاضــر می بینــد و از کمــال قــرب و حضــور او طــرف وافــری 

می بندد)جــوادی آملــی،1391، 203(.
بــا توجــه بــه تعریــف حقیقت ذکــر، همــگان اذعــان دارند کــه در تزاحــم زندگــی و انبوهــی کارهــای روزمره 
و بــه خصــوص در تنگناهــا و مشــکالت یــاد خداونــد چنــان دلگرمــی و اطمینانــی بــه انســان می دهــد کــه تمام 
وجــود او را فــرا می گیــرد و چطــور ممکــن اســت آرام نباشــد در صورتــی کــه بــا یــاد خــدا چونــان قطــره ای 
کــه بــه دریــا متصــل شــده اســت، خــود را در دســتان مهربــان و قــدرت الیــزال الهــی می بینــد. قطــره تــا قبــل 
از پیوســتن بــه دریــا بــه راحتــی توســط آســمان و زمیــن در معــرض نابــودی می باشــد ولــی بــه محض پیوســتن 
بــه دریــا از تمامــی خطــرات در امــان اســت و بــه واقــع خــود دریــا می شــود.و بــه قــول شــیخ حافــظ شــیرازی، 

غــزل 413 کــه فرمــود: 
من برده ام به باده فروشان پناه ازو سلطان غم هر آن چه تواند بگو بکن 

ــا در مــی آورد، بلکــه  در کشــاکش زندگــی و مصائــب آن ایــن خــود مشــکالت نیســتند کــه انســان را از پ
اضطــراب و دلهــره حاصــل از آن هــا باعــث فرســودگی روح و روان انســان می شــود. تــرس از آینده و افســوس 
بــر گذشــته اســت کــه انســان را محــزون و نگــران می کنــد کــه تمامــی این هــا بایــاد خداوندازجهــت قــدرت 
او بــر رفــع مشــکالت و تضمیــن بــر سرپرســتی بندگانــش و همچنیــن غفــار بودنــش بــر آنچــه گذشــته، همه و 

همــه باعــث آرامــش روح وروان می شــود.
قــرآن از روحــی کــه بــه اطمینــان و آرامــش رســیده اســت یــاد می کنــد کــه بالطافــت و شــیرینی خاصــی مورد 
خطــاب خداونــد قــرار می گرد)فجر/27(.نفــس مطمئنــه، نفســی اســت کــه بــا عالقمنــدی و یــاد پــروردگارش 
آرامــش یافتــه و بدانچــه او راضــی اســت رضایــت می دهــد و در نتیجــه خــود را بنــده ای می بینــد کــه مالــک 
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ــا را یــک زندگــی مجــازی و داشــتن و  ــز دنی ــرای خــود نیســت و نی ــر و شــری و نفــع و ضــرری ب هیــچ خی
نداشــتن و نفــع و ضــرر آن را امتحانــی الهــی می دانــد و در نتیجــه اگــر غــرق در نعمــت دنیایی شــود، بــه طغیان 
و گســترش دادن بــه فســاد و بــه علــو و اســتکبار، وادار نمی شــود، و اگــر دچــار فقــر و فقــدان گــردد ایــن تهــی 

دســتی و نامالیمــات او را بــه کفــر و تــرک شــکر وانمــی دارد )طباطبایــی،447/1417،20( .  

4 - 2 - 1- عدم آرامش حاصل اعراض از یاد خدا : 
در مقابــل یــاد خــدا و آثــارش، اعــراض ازذکــر خــدا و نتیجــة آن نیــز در قــرآن بیــان شــده اســت.در آیــة 124 
ســورة طــه می فرمایــد، َو َمــْن َأْعــَرَض َعــْن ِذْکــِري َفــِإنَّ َلــُه َمِعیَشــًۀ َضْنــكا )طــه/ 124(و هــر کــس از یــاد 

مــن روی گــردان شــود، زندگــی )ســخت و( تنگــی خواهــد داشــت .
حاصــل جمع بنــدی نظریــات مفســرین ذیــل ایــن آیــه می تــوان نتیجــه گرفــت کــه معیشــت ضنــک در واقــع 
نداشــتن ســکون و آرامــش پایــدار در زندگــی اســت کــه در هــر مقطعــی از حیــات بــروز و ظهور خــاص خود 
را دارد. راغــب در المفــردات می نویســد: معیشــت بــه معنــای وســایل زندگــی اســت )راغب اصفهانــی، 1412، 
596( کــه بــا توجــه بــه ایــن معنــا، مصادیقــی کــه در ابتــدا بــه ذهــن خطــور می کند،امکانــات مــادی و رفاهــی 
اســت؛ در صورتــی کــه بایــد توجــه داشــت، آرامــش و ثبــات روحــی یکــی از مهم تریــن وســایل زندگــی 
اســت کــه جنبــه مــادی نــدارد و در عیــن حــال، همــگان اذعــان دارنــد کــه بهتریــن امکانــات رفاهــی را بــدون 
ــب یکــی از  ــی و ســکون قل ــن، آرامــش روان ــی برخــوردار شــد. بنابرای ــه خوب ــوان ب ــی نمی ت آرامــش درون
مهم تریــن ابــزار زندگــی اســت. ابــن عاشــور نیــز در تفســیرش می گویــد:»و بعضهــم يبــدو للنــاس فــي حالــۀ 
حســنۀ و رفاهیــۀ عیــش و لكن نفســه غیــر مطمئنــۀ« )ابــن عاشــور،بی تا،  200/16(؛ یعنی بعضــی از انســان ها 
بــا وجــودی کــه از جهــات مالــی، وضعیــت خوبــی دارنــد و از زندگــی راحتــی برخــوردار هســتند، ولــی از 
لحــاظ درونــی طمئنینــه و ســکون ندارند.تمامــی تالش هــای اقتصادی و کســب امــوال و بــه دنبال آن بــاال بردن 
ســطح وســایل زندگــی و یــا حتــی تحصیــل علــم و دانــش و بــه دســت آوردن پســت و مقــام، همــه و همــه، 
در یــک هــدف، مشــترک هســتند و آن بــه دســت آوردن آرامــش و طمأنینــه در زندگــی اســت کــه بــه طــور 
ناخــودآگاه، مطلــوب هــر انســانی اســت. بنابرایــن از تقابــل ایــن آیــه بــا آیــه 28 ســوره رعــد کــه می فرمایــد: 
»اال بذکــر الل تطمئــن القلــوب«؛ یعنــی همانــا بــا یــاد خــدا دل هــا آرام می گیــرد، می تــوان فهمید همان طــور که 
ذکــر خــدا باعــث آرامــش انســان اســت، اعــراض از آن هــم باعــث تشــویش و اضطــراب اســت و ایــن همــان 
ویژگــی اصلــی معیشــت ضنــک اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، می تــوان گفــت: معیشــت ضنــک بــه زندگــی ای 

گفتــه می شــود کــه در آن آرامــش و طمأنینــه قلبــی نباشــد.
در نتیجــه انســانی کــه بــا سرشــت الهــی آفریده شــده و اصطالحــاً از لحاظ فطــری، خداجــوی اســت )روم/30( 
و ازآن ســو، جهــان یــک ماهیــِت از اویــی و بــه ســوی اویــی دارد)بقــره/156(و انســان هــم همــراه بــا کاروان 
هســتی چــه بخواهــد و چــه نخواهــد بــه طــرف خداونــد در حرکــت اســت و بــه تعبیــر قــرآن، باألخــره دیــر یــا 
زود، او را مالقــات خواهــد کــرد )انشــقاق/5(. وبــه همیــن دلیل، ابوالفتــوح رازی در تفســیر این آیه )طــه/124( 
گفتــه اســت: مــراد از ذکــر در آیــه مــورد بحــث، توحیــد اســت )ابوالفتــوح رازی، 1408،  195/13(. بنابرایــن، 
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سرشــت انســان بــا توحیــد آمیختــه شــده اســت.با توجــه بــه ایــن حقایــق، اگــر انســان بخواهــد از یــاد چنیــن 
ــاً دچــار  ــد، قاعدت ــه ســوی او در حــال حرکــت اســت اعــراض کن خدایــی کــه از درون طالــب اوســت و ب
تشــویش روحــی و ناآرامــی درونــی خواهــد شــد. بنابرایــن، می تــوان گفــت کــه دچــار شــدن بــه معیشــت 
ــد  ــد این کــه بخواهن ــی اســت؛ درســت مانن ــر تکوین ــاد خــدا، یــک ام ــدگان از ی ــرای اعراض کنن ضنــک ب
جهــت حرکــت رودخانــه ای را خــالف مســیر اصلی اشــتغییر دهنــد و آن رااز بســتر طبیعــی اش منحــرف کنند. 
در ایــن صــورت، ایــن رودخانــه قطعــاً دچــار طغیــان و ناآرامــی خواهــد شــدو معیشــت ضنــک نیز ماننــد غلیان 

ایــن رودخانــه، حاصــل طبیعــی اعــراض از یــاد خدایــی اســت کــه انســان بــه ســوی آن در حرکــت اســت.
عالمــه طباطبایــی ذیــل آیــه 124 ســورة طــه می نویســد: چــون هیچ انســانی نیســت کــه از مصائب و مشــکالت 
دنیــا در امــان باشــد و وقتــی ارتباطــش را بــا خــدا قطــع کــرده باشــد کســی را نــدارد کــه در شــرایط ســخت 
بتوانــد بــه او دلگــرم باشــدو بــه تعبیــر عالمــه طباطبایــی دیگــر چیــزی غیــر دنیــا نمی مانــد کــه وی بــه آن دل 
ببنــدد، و آن را مطلــوب یگانــه خــود قــرار دهــد، در نتیجــه همــه کوششــهای خــود را منحصــر در آن بکنــد، 
ــع از آن  ــه تمت ــتری داده، ب ــعه بیش ــه روز آن را توس ــردازد، و روز ب ــش بپ ــی دنیای ــالح زندگ ــه اص ــط ب و فق
ســرگرم شــود، و ایــن معیشــت، او را آرام نمی کنــد، چه کــم باشــد و چــه زیــاد، بــرای اینکــه هــر چــه از آن بــه 
دســت آورد بــه آن حــد قانــع نگشــته و بــه آن راضــی نمی شــود، و دائمــا چشــم بــه اضافه تــر از آن مــی دوزد، 
بــدون اینکــه ایــن حــرص و تشــنگیش بــه جایــی منتهــی شــود، پــس چنیــن کســی دائمــا در فقــر و تنگی بســر 
ــدوه و اضطــراب و  ــدارد، صرفنظــر از غــم و ان ــزی اســت کــه ن ــه چی ــد ب ــش عالقه من ــرد، و همیشــه دل می ب
ــزول آفــات و روی آوردن نامالیمــات و فــرا رســیدن مــرگ و بیمــاری دارد، و صرفنظــر از  ترســی کــه از ن
اضطرابــی کــه از شــر حســودان و کیــد دشــمنان داردپــس او علــی الــدوام در میــان آرزوهــای بر آورده نشــده، 
و تــرس از فــراق آنچــه بــر آورده شــده بــه ســر می برد.)طباطبایــی،ج 14،ص315(.ایــن بیــان عالمــه طباطبایــی 
ناظــر بــه ایــن حقیقــت اســت کــه، بــا توجــه بــه آموزه هــای الهــی کــه دنیــا را پســت تریِن عوالــم هســتی معرفی 
می کنــد، چنیــن شــخصی قطعــاً از درک عوامــل باالتــر و بــه تعبیــر قــرآن، حیــات طیبــه بــاز می مانــد. و از آن 
ســو، چــون دنیــا عالــم تزاحــم و محدودیــت اســت، نمی توانــد بــه تمامــی خواســته هایش برســد. بــه عنــوان 
مثــال، فــردی کــه نســبت بــه کشورگشــایی حریــص اســت، هر چقــدر کــه تــالش کنــد و قدرتمند هم باشــد، 
نمی توانــد همــه کــره زمیــن را در اختیــار بگیــرد، و حیــرت آور اینجاســت کــه چنیــن افــرادی اگــر همــه زمیــن 
را هــم تصاحــب کننــد، بــاز آرام نخواهنــد گرفــت و در فکــر کــرات دیگــر بــه تشــویش و تکاپــو می افتنــد!!

همــان طــور کــه دیــده شــد قــرآن نتیجــه زندگــی بــا یــاد خــدا و اعــراض از یــاد خــدا را بــه خوبــی بــه تصویــر 
می کشــد و نشــان می دهــد کــه چگونــه یــاد خــدا باعــث آرامــش قلــب و روح انســان می شــود.

4 - 3- تصحیح بینش نسبت به دنیا و درک قوانین حاکم بر آن:
یکــی از مــواردی کــه در کســب آرامــش نادیــده گرفتــه می شــود در صورتــی که بســیار مؤثر اســت، شــناخت 
صحیــح نســبت بــه شــرایط دنیــا و بــه تبــع آن زندگــی موجــود در آن اســت. بــرای رســیدن بــه آرامــش بایــد 
دنیــا وزندگــی دنیــوی را شــناخت و طبــق حقیقــت آن انتظــارات خــود را تنظیــم کرد.هنگامــي کــه از دنیــا 
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ســخن مــي گوییــم مــراد از آن، زندگــي در ایــن جهــان اســت کــه در برابــر زندگــي آخــرت قــرار مي گیــرد.. 
شــناخت دنیــا در تعییــن سرنوشــت انســان، از اهمیـِـت بــه ســزایی برخــوردار اســت. امــام علی)ع( ســخن بســیار 
گهــر بــاری دربــارة نــوع نــگاه بــه دنیــا دارد کــه بســیار تأمــل برانگیــز اســت. ایشــان می فرمایــد: »هــر کــه بــه 
وســیله دنیــا نــگاه کنــد )و آن را آینــه عبــرت ســازد( دنیــا بینایــش گردانــد و هــر کــه بــه دنیــا بنگــرد، کــورش     
می ســازد«. امــام در یــک جملــه تفــاوت کســانی کــه دنیــا را وســیله قــرار می دهنــد و آن هایــی کــه هــدف 
خــود را در آن جســتجو می کننــد، بیــان کــرده اســت. بــرای درک بیشــتر ایــن عبــارت پــر مغــز، تصــور کنیــد 
فــردی بــه جــای این کــه عینــک را وســیلة دیــدن قــرار دهــد، بــه خــود عینــک نــگاه کنــد ! قطعــاً چنیــن فــردی 
نــه تنهــا اســتفاده در ســت از عینــک نکــرده اســت، بلکــه بــه دلیــل خیــره شــدن بــه آن از دیــدن آنچــه کــه باید 
بــه وســیلة آن می دیــد، نیــز محــروم شــده اســت.بنابراین مشــخص شــد اولیــن جایــگاه دنیــا در یــک بینــش 
صحیــح وســیله بــودِن آن اســت و نبایــد آن را هــدف قــرار داد. حــال بایــد دیــد نــگاه درســت بــه وســیله دنیــا 

چــه حقایقــی را بــرای انســان روشــن می کنــد.

4 - 3 - 1- متغّیر بودن شرایط دنیا:
شــاید اولیــن ویژگــی کــه همــگان در مــورد دنیا بــه آن اذعــان دارنــد، فــراز و فرودهــای دائمی و شــرایط متغیر 
ــه رخ انســان می کشــد و ســختی ها و مشــّقات زیــادی کــه از  آن اســت کــه هــر روز چهــره ای از خــود را ب
ایــن فــراز و فرودهــا بــه انســان تحمیــل می شــود. هرکــس کــه چندبهــاری را در ایــن دنیــا دیــده باشــد بــه ایــن 
حقیقــت معتــرف اســت کــه شــرایطی و موقعیت هایــی بــرای او رقــم خــورده اســت کــه نــه بــه ســمت آن هــا 
حرکــت کــرده بــوده و نــه انتظــار آن را داشــته اســت. ایــن تغیــرات شــامل اتفاقــات خــوب و یابــد زندگــی 
ــدارد. آنچــه کــه مهــم اســت ایجــاد موقعیت هــا و  ــه یکــی از آن هــا ن ــن شــرایط اختصــاص ب می شــود و ای
تغیــرات ناگهانــی اســت کــه انســان ابــداً آن را پیش بینــی نمی کــرده اســت. ایــن شــرایط دنیــا، ویژگــی خــاص 
متغیـّـر بــودن را بــه آن داده اســت. بنابرایــن اندیشــیدن و توجــه بــه ناپایــداری وفانــی بــودن دنیا)الرحمــن/26( 
و از طرفــی نــگاه بــه دشــواری های همیشــگی زندگــی در مراحــل مختلــف آن، تردیــدی بــرای انســان باقــی 
نمی گذاردکــه زندگــی پایــدار و بــدون رنــج در دنیــا بــه دســت نمــی آیــد. اساســاً مــوج خیزتــر از دریــای 
زندگــی، دریایــی نیســت کــه هــر کــس از آن انتظــار ثبــات و برقــراری راحتــی و شــادی داشــته باشــد، ماهیت 
آن را نشــناخته اســت. و در میــان راه گریــزی نیســت مگــر این کــه انســان رشــتة زندگــی خــود را بــه دســت 
قدرتــی مافــوق بشــر کــه بــه تمامــی شــرایط مســلط اســت و قاهــر مطلــق می باشــد بســپارد، تــا در همــة مراحل 

و تمامــی تغییــرات زندگــی بتوانــد بــا قلــب آرام و مطمئــن مســیر را بپیمایــد.

4 - 3 - 2- سلطة تقدیرات الهی بر تدبیرات انسان:
ــان  ــه انس ــه گرچ ــان می دهدک ــه انس ــز ب ــری نی ــق دیگ ــت عمی ــک دریاف ــا ی ــرایط دنی ــه ش ــت ب ــگاه درس ن
موجــودی مختــار اســت ولــی اختیــار او مطلــق و تمــام نیســت و شــاید بهتــر اســت ایــن گونه بیــان کرد کــه در 
میــان حوزه هــای محــدودی و بنــا بــر هــدف خلقتــش اختیاراتــی بــه او داده شــده اســت. بســیاری از شــرایط هر 
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فــرد از بــدو تولــدش تــا لحظــه لحظــه مــرگ او از اختیــار و انتخــاب او خــارج اســت. این کــه در چــه ملیتــی و 
خانــواده ای و بــه وســیله چــه پــدر و مــادری، قــدم در ایــن دنیــا بگــذارد جــزء اختیــارات او نیســت. بــا جســمی 
ســالم متولــد می شــود یــا بــا نقــص عضــو، پــا در ایــن عالــم می گــذارد. هــوش و اســتعدادهایی کــه در نهــاد 
او بــه ودیعــه گذاشــته شــده اســت نیــز نــوع و مقــدارش از اختیــار فــرد خــارج اســت.در مســیر زندگــی نیــز 
وضــع بــه همیــن منــوال اســت. انتخــاب هایــش، در تقدیــرات اش کــه خــارج از عهــده اوســت، پیچیــده شــده 
اســت. بــه تعبیــر دیگــر تقدیراتــش بــر تدبیــرات او ســلطه و چیرگــی دارد.مــی تــوان گفــت اساســاً اختیــارات 
و انتخاب هــای او در طیــف باریکــی از زندگــی افــراد قــرار می گیــرد. قطعــاً تعــداد زیــادی از ایــن مقــدرات 
منطبــق بــر خواســته های انســان نیســت و عیــش او را منغــش خواهــد کــرد. پــس مقهــور بــودن انســان در برابــر 

مقدراتــش، یکــی دیگــر از شــرایط حاکــم بــر دنیاســت.
این هــا نمونــه هــای اندکــی از شــرایط غیــر انتخابــی هــر فــردی اســت ولــی حقیقتــی وجــود دارد و آن ایــن 
اســت کــه بــا وجــود  ایــن شــرایط متفــاوت بــرای افــراد، راه رســیدن بــه آرامــش حقیقــی بــرای همــگان هموار 
اســت.بنابراین بــا شــناخت و قبــول  وضعیــت موجــود و ســر جنــگ و اعتــراض نداشــتن نســبت بــه آن و مهم تر 
این کــه مــدام خــود و دیگــران را مــورد عتــاب وســرزنش قــرار ندادن،شــکوه نکــردن بــه درگاه خداونــد بــرای 
دلیــل وضعیــت موجــود و از آن طــرف پیــدا کــردن هــدف زندگــی  و حرکــت در آن مســیر،ما را بــه آرامــش 

وصــف ناشــدنی رهنمــون خواهــد کرد.

4 - 3 - 3- لهو و لعب بودن دنیا به شهادت قرآن:
قــرآن یکــی از ویژگی هــای بــارز دنیــا را بازیچــه بودنــش معرفــی می کنــد و از تعبیــر لهــو و لعــب بــرای آن 
اســتفاده می کند)انعــام/32 و عنکبــوت/64 و محمــد/36 و حدیــد/20 ( عالمــة طباطبایــی در بــاره لهــو لعــب 
می نویســد: کلمة»لهــو«، بــه معنــای هــر چیــز و هــر کار بیهــوده ای اســت کــه انســان را از کار مهــم و مفیــدش 
بــاز بــدارد، و بــه خــود مشــغول ســازد، بنــا بــر ایــن یکــی از مصادیــق لهــو، زندگــی مــادی دنیاســت، بــرای 
اینکــه آدمــی را بــا زرق و بــرق خــود و آرایــش فانــی و فریبنــده خــود از زندگــی باقــی و دائمــی بازمــی دارد، 
و بــه خــود مشــغول و ســرگرم می کنــد. و کلمــه» لعــب«، بــه معنــای کار و یــا کارهــای منظمــی اســت بــا نظــم 
خیالــی و بــرای غــرض خیالــی مثــل بازي هــای بچه هــا، زندگــی دنیــا همــان طــور کــه بــه اعتبــاری لهــو اســت، 
همیــن طــور لعــب نیــز هســت، بــرای اینکــه فانــی و زودگــذر اســت، هم چنــان کــه بازیها ایــن طورند، عــده ای 
بچــه بــا حــرص و شــور و هیجــان عجیبــی یــک بــازی را شــروع می کننــد، و خیلــی زود از آن ســیر شــده و 
از هــم جــدا می شــوند. و نیــز همــان طــور کــه بچه هــا بــر ســر بــازی داد و فریــاد راه می اندازنــد، و پنجــه بــر 
روی هــم  می کشــند، بــا اینکــه آنچــه بــر ســر آن نــزاع می کننــد جــز وهــم و خیــال چیــزی نیســت، مــردم نیــز 
بــر ســر امــور دنیــوی بــا یکدیگــر می جنگنــد، بــا اینکــه آنچــه ایــن ســتمگران بــر ســر آن تکالــب می کننــد، از 
قبیــل امــوال، همســران، فرزنــدان، مناصــب، مقام هــا، ریاســت ها، مولویت هــا، خدمتگــزاران، یــاران، و امثــال 
آن چیــزی جــز اوهــام نیســتند، و در حقیقــت ســرابی هســتند کــه از دور آب بــه نظــر می رســد، و انســان منافــع 
مذکــور را مالــک نمی شــود، مگــر در ظــرف وهــم و خیــال. آن هــا کــه دل بــه ایــن زندگــی دنیــا می بندنــد و 
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بــه زرق و بــرق آن مفتــون و دلخــوش می شــوند کودکانــی بیــش نیســتند، هــر چنــد ســالیان دراز از عمــر آن ها 
ــی،1417، 149/16 ( می گذرد.)طباطبای

پرواضــح اســت کــه انســان وقتــی دنیــا را بــا اســتفاده از آموزه هــای وحــی اینگونــه شــناخت، تمام مســائل پیچیدة 
زندگــی برایشــحکم یــک بــازی را خواهــد داشــت کــه بــرد و باخــت در آن اهمیتــی نــدارد و در نتیجــه تمامــی 
عواملــی کــه باعــث ســلب آرامــش انســان می شــود بــه یــک بــاره رنــگ می بــازد وســکون و طمأنینــه بــر قلبــش 

حاکــم خواهــد شــد و گویــا نوایــی آســمانی در گــوش انســان زمزمــه می کنــد کــه بــرای هیــچ بــر خــود مپیــج!

4 - 3 - 4- رنج و تعب جزء الینفک زندگی دنیا :
یکــی از بهتریــن آیــات بــرای نشــان دادن ماهیــت دنیــا، آیــه چهــارم ســوره بلــد اســت کــه بــه کلــی خیــال 
انســان را از بابــت شــرایطش در دنیــا راحــت می کنــد و اصطالحــاً آب پاکــی را بــر دســت او می ریزد.خداونــد 
ــج و مشــّقت  ــا انســان را در رن ــد م ــد/4 ( کــه بی تردی ــي َکَبد)بل ــاَن ِف ْنس ــا اْلِ ــْد َخَلْقَن ــد: َق ــه می فرمای در آی
ــا تلخــی اســت(.عالمة طباطبایــی ذیــل ایــن آیــه  ــا ناکامــی و لذایــذش همــراه ب آفریده ایــم )کامــش تــوأم ب
می نویســد: کلمــة »کبــد« بــه معنــای رنــج و خســتگی اســت، و جملــه مــورد بحــث جــواب قســم اســت، و این 
تعبیــر کــه »خلقــت انســان در کبــد اســت« بــه مــا می فهمانــد کــه رنــج و مشــقت از هــر ســو و در تمامی شــؤون 
حیــات بــر انســان احاطــه دارد، و ایــن معنــا بــر هیــچ خردمنــدی پوشــیده نیســت، کــه انســان در پــی بــه دســت 
آوردن هیــچ نعمتــی بــر نمی آیــد، مگــر آنکــه خالــص آن را می خواهــد، خالــص از هــر نقمــت و دردســر، 
و خالــص در خوبــی و پاکیزگــی، ولــی هیــچ نعمتــی را بــه دســت نمــی آورد مگــر آمیختــه بــا نامالیماتــی کــه 
عیــش او را منغــص مــی دارد، و نعمتــی مقــرون بــا جرعه هــای انــدوه و رنــج، عــالوه بــر مصائــب دهــر کــه 

حــوادث ناگــواری کــه چــون شــرنگی کشــنده کام جانــش را تلــخ می کند.)طباطبایــی،1417، 291/20(
تمامــی آنچــه را کــه در ایــن دنیــا، بــه دیــدة لــّذت بــه آن نگریســته شــود، بــا کمــی تأمــل روشــن می شــود 
کــه بــه دســت آوردن هــر لــذت مفروضــی برابــر تحمــل مشــقات فــراوان بــرای آن اســت بــه صورتــی کــه 
گاهــی ســختی های آن لــذت از خــودش بیشــتر خواهــد بود.ایــن نکتــه نیــز قابــل توجــه اســت کــه منظــور 
از ســختی و مشــقت زندگــی، مصائــب بــزرگ و بال هایــی طبیعــی مقــرون بــه ذهــن، فقــط نیســت. بلکــه 
در فرهنــگ قــرآن همیــن احســاس گرســنگی و بــه دنبــال آن نیــاز بــه دفــع، نیــز جــزء مشــقات زندگــی 
دنیــوی اســت کــه انســان بــه آن دچــار اســت. ولــی بــه علــت همیشــگی بــودن و عمومیــت رنــج، دیگــر آن 
را احســاس نمی کنــد. و بــه تعبیــر امیرالمؤمنیــن، همــراه هــر خوشــی اندوهــی و همــراه هــر لقمــه ای غصــه 

ای است)شــریف الرضی،خطبــه145 و حکمــت191(
شــاید اینگونــه تصــور شــود کــه مواجــه شــدن انســان بــا ایــن ویژگــی دنیــا، خــود عامــل اضطــراب و عــدم 
آرامــش انســان خواهــد بــود، در صورتــی کــه اینگونــه نیســت و ایــن شــناخت باعــث می شــود انســان ســطح 
توقعــات خــود را متاســب بــا حقایــق دنیــا تنظیــم کنــد و بــه ایــن ترتیــب از یــک تــالش بیهــوده بــرای فــرار از 
رنــج و ســختی آزاد خواهــد شــد و بــه ایــن ترتیــب آرام خواهــد گرفــت. بنابرایــن توجــه بــه ایــن شــرایط در 
تحمــل ســختی ها وخــو کــردن بــه نامالیمــات و ناچیــز انگاشــتن آن هــا، در حفــظ آرامــش بســیار مفید اســت.
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ــر  ــا ب ــر دنیــا، اعــم از زوال پذیــری اش و وجــود انــواع درد هــا و رنج هــا در آن بن البتــه همــة شــرایط حاکــم ب
ــی  ــود. در ایــن مجــال فرصت ــن انســان هــم پوشــیده نخواهــد ب حکمــت الهــی اســت کــه از نگاه هــای تیزبی
بــرای پرداختــن بــه علــت ایــن شــرایط در ایــن دنیــا، نیســت و فقــط بــه همیــن جملــه بســنده می کنیــم کــه 
اساســاً هــر شــکوفایی از دل درد و رنــج بیــرون می آیــد. بــه تعبیــر دیگــر، ســختیها در مســایل مــادی و معنــوی، 
گــذرگاه وصــول بــه کمــاالت هســتند. امــام علــی )ع( بــا مثالــی به خوبــی این مطلــب را تبییــن کرده اند.ایشــان 
ــان می رویــد ســختر و پوســت ســبزه های خوش مــا نازکتــر و  ــد: بدانیــد شــاخه درختــی کــه در بیاب فرموده ان

آتــش گیاهــان صحرایــی افروخته تــر اســت. )شــریف الرضــی،1414، 297(
نکتــه دیگــر، عمومــی بــودن ایــن شــرایط بــرای همــگان اســت. یعنــی همــه انســان ها ســهمی از فــراز و فرودها و 
بــه تبــع خوشــی ها و ناخوشــی های آن دارنــد و فقــط تفــاوت در نــوع آن هاســت و تصــور این کــه، عــده ای در 
تمــام طــول عمــر خــود بــدون چالش هــا و ســختی  زندگــی می کننــد، تصــور خامــی اســت کــه نتیجــه مقطعــی 
و ســطحی نــگاه کــردن بــه زندگــی دیگــران اســت. نتیجــه ایــن نــگاه ســطحی و مقایســه زندگــی دیگــران بــا 
شــرایط خــود، یکــی از عوامــل مؤثــر در از بیــن رفتــن آرامــش در زندگــی افــراد اســت. در صورتی که دانســتن 
چنــد نکتــه دربــارة قوانیــن حاکــم بــر دنیــا افــراد را از چنیــن ورطــة مهلکــی دور می کنــد. نخســت: این کــه هیچ 
کــس نمی توانــد ادعــا کنــد از تمــام ابعــاد زندگــی دیگــری اطــالع دارد و دوم: ممکــن اســت در مقطــع زمانــی 
شــرایط دیگــری ایــده ال و بــه دور از مخاطــرات بــه نظــر برســد، غافــل از آنکــه دنیــا ماننــد یــک چــرخ و فلــک 
در حــال گردیــدن اســت و بــال دســتی ها را بــه پاییــن و فــرو دســتان را بــاال  می بــرد و در نهایــت توجــه بــه ایــن 
نکتــة مهــم کــه قیــاس از اصــل صفــت مذمومــی اســت کــه می توانــد انســان را تــا طــرد از درگاه الهــی تنــّرل 
دهــد. یــادآوری آنچــه کــه بــه شــیطان گذشــت ایــن نکتــه را تصریــح می کنــد کــه او ابتــدا از قیاس بیــن خلقت 

خــودش و انســان)اعراف/12و ص/76(، بــه تمــّرد فرمــان الهــی دچــار شــد و از درگاه خداونــد رانــده شــد!
نظــر داشــت کــه ایــن قاعــده در بیــان ایــن مطلــب نیســت کــه بگویــد زندگــی  در نهایــت بایــد  ایــن نکتــه مدِّ
سراســر ســختی و مشــکالت اســت بلکــه در صــدد  بیــان ایــن قاعــده اســت کــه عیــش و نعمــت مطلــق در این 
دنیــا حاصــل نمی شــود و همــه این هــا پیچیــده بــه ســختی و مشــکالتی هســت واساســا بــه دنبــال راحتــی مطلق 
بــودن تــالش بیهــوده اســت. یکــی از آیــات آن بــه خوبــی مؤیــد ایــن مطلــب اســت، آن جــا کــه بــا تاکیــد 
در دوآیــه بــه دنبــال هــم می فرمایــد: »َفــِإنَّ َمــَع اْلُعْســِر ُيْســرا َفــِإنَّ َمــَع اْلُعْســر: پــس بی تردیــد بــا دشــواری 

آســانی اســت.]آری [ بی تردیــد بــا دشــواری آســانی اســت« )انشــراح/4و5(.
بــه ایــن ترتیــب خداونــد بــه همــة انســان های مؤمــِن مخلــص و تالشــگر نویــد می دهــد کــه همیشــه در کنــار 
ســختي ها آســاني ها اســت، قــرآن حتــی تعبیــر بــه بعــد از ســختی نمی کنــد، بلکــه تعبیــر بــه همراهــی  می کند.

آری چنیــن اســت کــه بــا هــر مشــکلی آســانی آمیختــه، و بــا هــر صعوبتــی ســهولتی همــراه اســت، و ایــن دو 
همیشــه بــا هــم بــوده و بــا هــم خواهنــد بــود.) مــکارم شــیرازی، 1361، 27: 128 (.آری ! در شــکم گرفتاری هــا 
ــه اســت)مطهری،151( و شــناخت ایــن قضیــه در زمانــی کــه  و مصیبت هــا، نیــک بختی هــا و ســعادت نهفت
عرصةزندگــی بــرای انســان تنــگ می شــود و مشــکالت از هــر ســو هجــوم مــی آورد در حفــظ آرامش انســان 

بســیار موثــر می باشــد و این گونــه اســت کــه انســان بــا خــود می گویــد: ایــن نیــز بگــذرد!
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در امــورات زندگــی وقتــی کســی وکالــت انســان را بــه عهــده بگیــرد می تــوان انجــام کار را بــه او ســپرد و 
آرامــش خاطــری از آن جهــت کســب کــرد. وکیــل خــوب بایــد حداقــل دارای چهــار صفــت باشــد کــه 
ــه مــوکل خویــش.  عبارتنــد از :آگاهــی کافــی، امانــت داری، قــدرت کافــی و  از طرفــی شــفقت نســبت ب
پرواضــح اســت کــه اگــر انســان وکیلــی بــرای خــود بگیردکــه قــدرت و دانایــی مافــوق علــم و قــدرت او 
وجــود نداشــته باشــد و همچنیــن در مهربانــی و شــفقت اش نســبت به انســان شــک و شــبهه ای باقی نمانــد و در 
ضمــن وکالــت تمــام امــور انســان را بــه عهــده بگیــرد، آرامــش وصف ناشــدنی نصیــب انســان خواهــد شــد.

در تعالیــم دینــی از وکیــل قــرار دادن خداونــد و ســپردن امــور بــه او و در نهایــت اعتمــاد بــه وکالــت او تعبیــر 
تــوکل شــده اســت. تــوکل از ریشــه وکل بــه معنــای وکیــل گرفتــن می باشــد و بــه این معناســت که بنــده برای 
رســیدن بــه ارزوهایــش از همــه مــردم قطــع امیــد کنــد و تنها بــه خداونــد امید داشــته باشــدو حوائجــش را تنها 
از او بخواهد)طریحــی،1375 ،3 /309(.در قــرآن بارهــا از ایــن واژه بــه عناویــن مختلــف یــاد شــده اســت و آن 
را مایــه آرامــش انســان معرفــی کــرده اســت. بــه عنــوان نمونــه قــرآن تــوکل بــه خداونــد را در تمامی امــورات 
کافــی می ندانــد و می فرمایــد چنیــن شــخصی از جــای کــه فکــرش را نمی کنــد تأمیــن می شــود)طالق/3(.

انســانی کــه خــدا را وکیــل کارهایــش قــرار دهد هرگز احســاس ضعــف و زبونی نمی کنــد و در برابــر حوادث 
روزگار مقــاوم می شــود و همیــن عامــل باعــث می شــود در درون خــود احســاس امنیــت و آرامــش کنــد . 
بــه تعبیــر عالمــه طباطبایــی اینکــه فرمــود: خــدا کافــی و کفیــل او اســت، علتــش ایــن اســت کــه خــدای تعالی 
آخریــن ســبب اســت، کــه تمامــی ســبب ها بــدو منتهــی می شــود، در نتیجــه وقتــی او چیــزی را اراده کنــد 
بجــا مــی آورد و بــه خواســته خــود می رســد وچیــزی بیــن او و خواســته اش حائــل نمی گــردد. ســایر اســباب 
کــه انســان ها در رفــع حوائــج خــود متوســل بدانهــا می شــوند، ســببیت خــود را از ناحیــه خــدا مالکنــد، و آن 
مقــدار را مالکنــد کــه او بــه آن هــا داده، و هــر صاحــب قدرتــی آن مقــدار قــدرت دارد کــه بــه آن داده، در 
نتیجــه در مقــام فعــل آن مقــدار می توانــد عمــل کنــد کــه او اجــازه اش داده باشــد.) طباطبایــی،1417، 529:19(

بنابرایــن تــوکل کــردن بــر خــدا مفهومــی جــز ایــن نــدارد کــه انســان در برابــر مشــکالت و حــوادث زندگی و 
دشــمنی ها و سرســختی های دیگــران و پیچیدگــی هــا و بــه تبــع بن بســت هایی کــه در مســیر زندگــی بــه آن 
برخــورد می کنــد و توانایــی گشــودن آن را نــدارد، خداونــد را وکیــل خــود قــرار دهــد و بــه او تکیــه و اعتمــاد 
کنــد و نــا امیــد نشــود. بلکــه در کاری کــه توانایــی انجــام آن را دارد نیــز، بــاز مؤثــر اصلــی را خداونــد بدانــد، 

زیــرا از چشــم یــک انســان موحــد تمــام قدرت هــا و نیروهــا از اوست)شــریعتمداری،1386، 724:4(.
بــا ایــن توضیحــات مشــخص شــد بهترین وکیــل کــه در اصطــالح عمومی هم یعنــی نماینــده ای که عهــده دار 
انجــام کارهــا باشــد، خداونــد تبــارک و تعالــی اســت )ال عمــران /173(کــه بــا وکیــل قــرار دادن او در کارهــا 

و اعتمــاد بــه او، از دلگرمــی و آرامــش مطلوبــی بهره منــد شــویم.

4 - 4- مأمور دانستن  خود به انجام وظیفه و نه کسب نتیجه
ــن  ــد ای ــا در تمــام شــرایط بای ــه انجــام برســاند، ام ــد ب ــی را بای ــف و امورات ــدان زندگــی وظای ــی در می آدم
ــن  ــف و همچنی ــف و وظای ــام دادن تکالی ــط در انج ــل او فق ــه عم ــه حیط ــد ک ــته باش ــر داش نظ ــده را مدِّ قاع
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ــت. ــارج اس ــار او خ ــره اختی ــد از دای ــد ش ــه خواه ــور چ ــن ام ــج ای ــه نتای ــت و این ک تصمیم گیری هاس
بــه طــور کلــی مــا درف انجــام امــورات زندگــی مأمــور بــه وظیفــة خــود هســتیم و بــه نتیجــه رســیدن کارهــا در 
دســت خداونــد اســت و شــاید عبــارت مشــهور علمــا )ال مؤثــر فــی الوجــود الل(مبنــی بــر انحصــار تأثیــر در 
عالــم بــرای خداونــد ناظــر بــه همیــن معنــا باشــد و همچنیــن توصیــة قــرآن بــرای رونــد انجــام امــور نیــز شــاید 
ِ ِإنَّ  ْل َعَلــی اللَّ ْمــِر َفــِإذا َعَزْمــَت َفَتــَوکَّ اشــاره بــه همیــن معناســت، آن جــا کــه می فرمایــد: »َو شــاِوْرُهْم ِفــي اْلَ
ُ َفــا غاِلــَب َلُكــْم َو ِإْن َيْخُذْلُكــْم َفَمــْن َذا الَّــِذي َيْنُصُرُکــْم ِمــْن َبْعــِدِه  * ِإْن َيْنُصْرُکــُم اللَّ ِلیــنَ َ ُيِحــبُّ اْلُمَتَوکِّ اللَّ
ِل اْلُمْؤِمُنــونَ : و در کارهــا بــا آنــان مشــورت کــن، و چــون تصمیــم گرفتــی بــر خــدا تــوکل  ِ َفْلَیَتــَوکَّ َو َعَلــی اللَّ
کــن؛ زیــرا خــدا تــوکل کننــدگان را دوســت دارد. اگــر خــدا شــما را یــاری کنــد، هیــچ کــس بــر شــما چیــره و 
غالــب نخواهــد شــد، و اگــر شــما را واگــذارد، چــه کســی بعــد از او شــما را یــاری خواهــد داد؟ و مؤمنــان بایــد 
فقــط بــر خــدا تــوکل کننــد )آل عمــران/159و160(. بعــد از تعقــل و مشــورت تنها باتکیه بــه خداوند اســت که 
می تــوان بــا آرامــش بــه انجــام وظایــف روزمــره و تصمیمــات زندگــی پرداخــت. چــون در واقع خداوند اســت 
کــه مســبب االســباب اســت و تکیــه بر هر وســیله و یا تدبیــری از غفلت انســان سرچشــمه می گیرد)یونــس/49(. 
البتــه واضــح اســت کــه ایــن مطلــب بــدان معنــی نیســت کــه جبــر حاکــم باشــد و بنابرایــن دســت از تــالش و 
کوشــش برداریــم، بلکــه بدیــن مهناســت کــه هــرگاه نهایــت تدبیر،تــالش و کوشــش خــود را بــه کار بســتیم و 
در نهایــت نتوانســتیم مشــکالت را حــل کنیــم و موانــع را از ســر راه برداریــم، وحشــتی بــه خــود راه ندهیــم  و 
آرامــش خــود را حفــظ کنیــم و بدانیــم خداونــد ناظــر تــالش مــا هســت. خداونــد در آیات بســیاری خطــاب به 
پیامبــر اکــرم)ص( دربــاره هدایــت امــت می فرمایــد : وظیفــه تــو رســاندن پیــام بــه آن هاســت و این کــه کــدام 

ایمــان بیاونــد دســت تــو نیست)شــوری/48( و بــه ایــن وســیله نگرانــی ایشــان را رفــع می کننــد.
ایــن حقیقــت نــه تنهــا انســان را از ورطــة مهلــک نگرانــی و ناامیــدی نجــات می دهــد بلکــه از آن طــرف انســان 
را از دام غــرور و سرمســتی می رهانــد، بــه ایــن ترتیــب کــه هــر گاه بــا تــالش و کوشــش و تدبیــر در کاری 
موفــق شــدیم،بدان مغــرور نخواهیــم شــد و فعــل و کار خــود را تنهــا عامل حصول بــه نتیجه نخواهیم دانســت، 
زیــرا هــزاران عامــل خــارج از محــدوده قــدرت آدمــی وجــود دارد کــه اگــر هــر یــک از آن هــا بــه موقــع عمل 
ــه  ــر ب ــه مقصــد خــود نائــل نمی شــود. وقتــی کــه زحمت هــا و رنج هــای طاقت فرســای پیامب نکنــد، انســان ب
نتیجــه می رســد و زمــان فتــح و پیــروزی فــرا رســیده و مــردم فــوج فــوج بــه دیــن اســالم گرایــش پیــدا میکنند، 
خداونــد پیامبــر را بــه تســبیح و حمــد خــود امــر می کند)نصــر/3( و بــه ایــن وســیله بــه نتیجــه رســیدن تــالش 
پیامبــر رابــه خــود نســبت می دهــد واشــاره دارد بــه اینکــه بــه هــر حــال یــاری و پیــروزی بــه اراده حــق اســت.

درســت اســت کــه بــرای غلبــه بــر دشــمن بایــد تأمیــن قــوا و تهیه نیــرو کــرد، ولــی یک انســان موحــد، نصرت 
را تنهــا از ناحیــه خــدا می دانــد و بــه همیــن دلیــل بــه هنــگام پیــروزی مغــرور نمی شــود، بلکــه در مقــام شــکر و 

ســپاس الهــی درمی آید.)مــکارم شــیرازی، 1361 ،27، 398(
اگرایــن نــگاه در انســان ایجــاد شــود، نتیجــه هرچــه باشــد، خشــنودی و رضایــت حاصــل خواهــد بــود چــون 
آن را از طــرف خداونــد می دانــد، خداونــد کــه بــه صــالح و مصحلــت او آگاه اســت. همیــن عقیــده اســت 
کــه ســبب می شــود در میــدان جنــگ، جبهــه خــدا بــاور از روحیــه ای چندیــن برابــر برخــوردار باشــند، زیــرا به 

آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن
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زعــم قــرآن آن هــا پیــروز شــوند یــا شکســت بخورنــد، برایشــان یکســان خواهــد بــود.)ال عمــران/157(
بنابرایــن بایــد درهــای دیــروز و فــردا را بــه روی خویــش بســت و تنهــا بــه وظیفــه امــروز اندیشــید و عبــرت 
را جایگزیــن حســرت اتفاقــات گذشــته و همچنیــن تدبیــر را جانشــین بیــم از آینــده قــرار داد وبــا تــالش و 
کوشــش خســتگی ناپذیــر و امیــد بــه خــدا، در کمــال آرامــش و فــارغ از اضطــراب چگونگــی نتیجــه، بــه 

انجــام وظایــف روزانــه بپردازیــم.

4 - 5- روحیه شکر گذاری در مقابل نعمت ها
ــدوزد،  ــه کمبودهــا و ســختی ها ب ــه نشــان داده اســت کــه اگــر انســان در زندگــی مــدام نگاهــش را ب تجرب
ــرد و بلعکــس اگــر در ســخت ترین شــرایط کــه  ــش را فرامی گی ــه خــود اضطــراب و تشــویش درون خود ب
حتــی گاهــی تصــور می کنــد بدتــر از ایــن نمی شــود، اطرافــش را بــه خوبــی نظــاره کنــد نعمت هــای زیــاد 
ــه آن هــا، آرامــش و رضایــت درونــی را   و دارایی هــای فراوانــی مالحظــه خواهــد کــرد کــه نتیجــة توجــه ب
فراهــم خواهــد بــود و بــه ایــن ترتیــب زبــان بــه شــکر  منعــم بــاز خواهــد کــرد. شــکرگذاری بنــده از خداونــد 
ماننــد تشــکر افــراد از یکدیگــر نیســت کــه احتمــاالً منافعــی بــرای طــرف مقابــل داشــته باشــد بلکــه منفعــت 
شــکرگذاری از نعمــات خداونــد متعــال، مســتقیماً بــه خــود فرد بــاز می گــردد و حتی به شــهادت قــرآن باعث 
بــاز شــدن درهــای نعمــت خواهــد شــد)ابراهیم/7(، بــه طــوری کــه عــده ای شــکر را اساســاً دیــدن نعمت هــا 

ــا می کنند. معن
البتــه شــکر کــردن نیــز ماننــد ذکــر گفتــن کــه بیــان شــد حقیقتــی دارد و تنهــا شــکر زبانــی نیســت بلکــه همراه 
« و  ــا گفتن»الحمــد هللَّ ــی ی ــا رضایــت قلبــی و حقیقــی در قلــب می باشــد. حقیقــت شــکر تنهــا تشــکر زبان ب
ماننــد آن نیســت، بلکــه شــکر دارای ســه مرحلــه اســت نخســتین مرحلــه آن اســت کــه بــه دقــت بیندیشــیم که 
بخشــنده نعمــت کیســت؟ ایــن توجــه و ایمــان و آگاهــی پایــه اول شــکر اســت، و از آن کــه بگذریــم مرحلــه 
زبــان فــرا می رســد، ولــی از آن باالتــر مرحلــه عمــل اســت، شــکر عملــی آن اســت کــه درســت بیندیشــیم کــه 
هــر نعمتــی بــرای چــه هدفــی بــه مــا داده شــده اســت آن را در مــورد خــودش صــرف کنیــم .از اینجــا رابطــه 
ــی نعمــت« روشــن می شــود، چــرا کــه هــر گاه انســان ها نعمت هــای خــدا را درســت  ــان» شــکر« و» فزون می
در همــان هدفهــای واقعــی نعمــت صــرف کردنــد، عمــالً ثابــت کرده انــد کــه شایســته اســت و ایــن لیاقــت و 

شایســتگی ســبب فیــض بیشــتر و موهبــت افزونتــر می گردد)مــکارم شــیرازی،ج10،ص279(
ــه  ــن ک ــردش زمی ــران/154 و نباء/78(،گ ــواب )ال عم ــون خ ــی چ ــددی عوامل ــات متع ــد در آی خداون
ــل/86 و  ــب)انعام/96 و نم ــود ش ــرف/10(، وج ــه/53 و زخ ــردارد )ط ــان را ب ــواره ای انس ــون گاه همچ
ــا را  ــه این ه ــراف/189 و روم/21( هم ــر وبودن)اع ــار همس ــکن)نحل/80(، در کن ــتن مس ــر/61(، داش غاف
مایــه آرامــش انســان معرفــی می کنــد، امــا دریــغ کــه انســان بــه آمــدن شــبانه روز، اســتراحت در شــب، 
ــا را  ــواده عــادت کــرده اســت و عمــاًل دیگــر آن ه ــن  و آرامــش حاصــل از مســکن و خان گــردش زمی
بــه عنــوان نعمــت نمی شــمرد و مــدام دنبــال خواســته های دیگــر و رفــع کاســتی های موجــود اســت و بــه 
همیــن دلیــل احســاس بی قــراری می کنــد و اینجاســت کــه انســان درمی یابــد چــرا خداونــد اکثــر بنی بشــر 
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ــباء/13(. ــل/73و س ــس/60 و نم ــکرگذاری نمی داند)یون ــراد ش اف
متاســفانه انچــه امــروزه در فرهنــگ عمومــی قابل مشــاهده اســت، افــراد در میان گفتگوهایشــان بــا یکدیگر 
ــد و  ــخن می گوین ــود س ــمی خ ــای جس ــی درده ــده و حت ــت نش ــته های اجاب ــود ها،خواس ــتر از کمب بیش
کمتــر فــردی پیــدا می شــود کــه داشــته های خــود را بیــان کنــد. در صورتــی کــه یکــی از رمــوز آرامــش 
ــارز یــک انســان شــکور را امــام  ــه ب ــر کاســتی ها  و برشــمردن نعمــات الهــی اســت. نمون عــدم تمرکــز ب
ــه تصویــر کشــیده اســت. ایشــان در ایــن دعــا کــه حــاوی معــارف بســیار  حســین )ع( در دعــای عرفــه ب
بلنــدی می باشــد از تــک تــک اعضــای بــدن یــاد می کنــد و خداونــد را بــرای نعمت هایــی از قبیــل مهــر 

و شــیر مــادر و... ســپاس می گویــد.
بــا ایــن نــگاه خواهیــم دیــد که مشــکالت هــر چقدر هــم کــه بــزرگ باشــند،چونان کشــتی در دریــای بیکران 

نعمــت هــا هســتند و بــه ایــن ترتیب بــه آرامــش خواهیم رســید.

4 - 6- تقوا و انجام مناسک عبادی
ــی اعــالم  ــاء خــود منتف ــی بشــر می باشــد از اولی ــرآن خــوف و حــزن را کــه از حــاالت طبیع ــد در ق خداون
می کنــد. خــوف از لحــاظ معنــی بــا فــزع و جــزع نظیــر هســتند و آن اضطــراب دل از وقــوع امــری ناگــوار 
اســت کــه در مقابــل امنیــت و آرامــش اســت ) راغــب اصفهانــی،1412، 303( و حــزن آنچــه کــه از غــم و 
انــدوه در جــان آدمــی حاصــل می شــود، نقطــه مقابــل و ضــّد آن فــرح و شــادی اســت و بــه اعتبــار خشــونتی 
ــی،1412، 231(  ــرا می گیرد)راغــب اصفهان ــدوه انســان را ف ــدوه حاصــل می شــود حــزن و ان کــه از غــم و ان

بهطــور کلــی خــوف شــامل تــرس از امــور آینــده و حــزن مربــوط بــه گذشــته اســت.
بــا توجــه بــه ایــن تضمیــن خداونــد مبنــی بــر رهایــی دوســتانش از خــوف و حــزن، ایــن ســؤال مطرح می شــود 
کــه بــه خاطــر چــه عملــی اولیــا خــدا دارای چنیــن ویژگــی هســتند؟!  قــرآن خــود پاســخ می دهــد کــه آن هــا 
افــراد بــا تقــوا هســتند کــه خداونــد بــه انهــا بشــارت در دنیــا و اخــرت می دهد)یونــس/62 و 63 و 64(.ذیــل 
تفســیر ایــن آیــات آمــده اســت :آری اینــان هســتند کهچنــان آرامشــی در درون جــان خــود احســاس می کنند 
کــه هیچیــک از طوفانهــای زندگــی آن هــا را تــکان نمی دهــد و بــه ایــن ترتیــب نــه تنهــا تــرس و غمــی ندارند 
بلکــه بشــارت و خوشــحالی و ســرور بــه خاطــر نعمت هــای فــراوان و مواهــب بــی پایــان الهــی هــم در ایــن 

زندگــی و هــم در آن زندگــی نصیــب آنــان می شــود)مکارم شــیرازی، 1374، 8 :336(   
تقــوا از مــادة ِوَقاَيــۀ بــه معنــای نگهداشــتن چیــزی اســت کــه زیــان و ضــرر می رســاند و بــه ایــن ترتیــب انســان 
بــه وســیلة تقــوی نفــس و جــان خــود را از آنچــه که بیمنــاک از آن اســت نگهــدارد )راغــب اصفهانــی،1412، 
881(و بــه ایــن مناســبت بــه کار مــی رود کــه انســان خــود را از زشــتی ها و بــدی و گناهــان نــگاه مــی دارد و بــه 

طــور کلــی از هــر آنچــه کــه مایــه ســقوط بشــر از ان جایــگاه عالــی اســت حفــظ می کنــد.
ــرار  ــختی ق ــود و در س ــروم می ش ــا مح ــدادی لذت ه ــوا ازتع ــا تق ــان ب ــه انس ــت ک ــن اس ــی ای ــور ابتدای تص
می گیــرد، در صورتــی کــه چنیــن نیســت. عالمــه طباطبایــی در توضیــح ایــن مطلــب می نویســد: مؤمــن ایــن 
تــرس را بــه خــود راه ندهــد کــه اگــر از خــدا بترســد و حــدود او را محتــرم شــمرد و بــه این جهــت از محرمات 
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کام نگیرد،خوشــی زندگــی اش تأمیــن نشــود و بــه تنگــی معیشــت دچــار می شــود، نــه ایــن طــور نیســت. اگر 
انســان از هــوای نفــس کنــاره گیــری کنــد و امــوار و نواهــی خداونــد ســبحان را بــر خواهــش نفــس مقــدم 

بدارد،چنیــن فــردی خــدا کفالــت او را در زندگــی بــه عهــده دارد)طباطبایــی،19،1374، 526(.
مناســک عبــادی نیــز چنیــن اســت کــه هــر کــدام تاثیــر بــه ســزایی در آرامــش روح و روان انســان دارد. ماننــد 
نمــاز، روزه، حــج و انفــاق و غیره...کــه بررســی تاثیــرات هــر یــک از آن هانشــان می دهــد کــه کمتریــن فایــده 
ایــن اعمــال آرامــش اســت. خداونــد ذکــر خــود را عامــل اطمینــان قلــب می داند)رعــد/28( و از آن طــرف 
نمــاز را بــه عنــوان بهتریــن راه بــرای یــاد خــدا معرفــی می کند)طــه/14(. وقتــی انســان در طــول روز پنــج بــار بــا 
کناره گیــری از تمــام مشــغله های زندگــی، خــود را در مقابــل آن ذات بیکــران قــرار دهــد و بــه وســیله نمــاز 
بــا او ارتبــاط برقــرار کنــد، قطعــا از نتایــج ان آرامــش روحــی و روانــی خواهــد بــود. همــان طــور روزه بــه تبــع 
اولیــن اثــرش تقویــت اراده کــه دنبالــه آن بــاال رفتــن تحمــل و صبــر در سختی هاســت و بــه همیــن دلیــل روزه 

بــه عنــوان یکــی از مصــادق صبــر نــام بــرده شــده اســت)بقره/45(.
البته بررسی اثار تک تک این مناسک در حوصله این پژوهش نمی گنجد و مجالی دیگر می طلبد.

5 -  نتیجه 
آرامــش ماننــد اکســیری اســت کــه می توانــد از یــک کلبــه کوچــک و تنــگ و تاریــک کاخــی بــزرگ و 
نورانــی بســازد. احســاس آرامــش از مهم تریــن ویژگــی هــای انســان ســالم بــه شــمار می رود،زیــرا در ســایه 
آرامــش اســت کــه می تــوان بــه رشــد و کمــال رســید، آنکــه درون خــودش جهنمــی ) اضــراب و ناآرامــی ( 
برپاســت،  بهشــت بیــرون )آســایش( برایــش هیــچ ســودی نخواهــد داشــت. بایــد توجــه داشــت که اکثــر افراد 
و جوامــع بشــری در شــناخت مصــداق آرامــش دچــار خطــا و کژاندیشــی شــده اند و بــرای بــه دســت آوردن 
ــاال بــردن ســطح رفــاه و آســایش خــود رفته انــد و آرامــش را دراســتفادة هــر چــه  ــه دنبــال ب ایــن مطلــوب ب
بیشــتر از لــّذات مــادی جســتجو کرده انــد و بعــد روحانــی بشــر را کــه اصالــت آدمــی وابســته بــه آن اســت، بــه 
دســت فراموشــی ســپرده اند و بــه همیــن دلیــل بــا وجــود این کــه روز بــه روز ســطح و تنــوع امکانــات مــادی 
افــراد بیشــتر می شــود امــا مشــکالت روحــی و اضطراب هــا نیــز بــه تبــع افزایــش می یابــد. آدمــی بایــد بــه ایــن 
حقیقــت توجــه داشــته باشــد کــه آرامــش حاصــل یــک نــوع ســکون و طمأنینــة قلبــی اســت کــه ربطــی بــه 
امکانــات بیرونــی نــدارد و بــرای بــه دســت آوردن آن بایــد بــه کتــاب هدایــت بشــر کــه هــر آنچــه انســان برای 
ســعادت و نیــک بختــی بــه آن نیــاز دارد، رجــوع کنــد  و بهتریــن نســخه ایــن اکســیر را در آمــوزه هــای وحــی  
جســتجو کنــد. در مراجعــة بــه قــرآن حکیــم خواهیــم دیــد کــه تنهــا مبــداء و منشــاء آرامــش خداونــد متعــال 
اســت و بــه عبــارت دیگــر او تنهــا نــازل کننــدة  آرامــش بــه قلــب آدمــی اســت و از آن طــرف قلبــی می توانــد 
ایــن موهبــت الهــی را دریافــت کنــد کــه شــرایط الزم را در خــود فراهــم کــرده باشــد و بــه تعبیر دیگر مســتعد 
دریافــت آن باشــد. بــا بررســی آیــات کالم اهلل مجیــد خواهیــم دیــد کــه تنهــا در ســایه ارتبــاط بــا خداســت که 
می تــوان قلــب را آمــادة دریافــت ایــن فضــل الهــی کرد.ارتبــاط در قالــب مصداق هــای چــون ایمان،تــوکل و 
اعتمــاد بــر او، ذکــر و یــاد مــداوم و شــکر نعمت هــای بــی حــد و نصابــش . در ایــن میــان بایــد بینــش خــود را 
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نســبت بــه شــرایط دنیــا و قوانیــن حاکــم بــر آن  نیــز اصــالح کنیــم تــا متناســب بــا آن هــا بتوانیم ســطح توقعات 
خــود را از زندگــی دنیــا تنظیــم کنیــم. بــه ایــن ترتیــب خواهیــم دیــد کــه هــر یــک از اوامــر و نواهــی خداونــد 
ــر از  ــات آرامــش در قلــب آدمــی خواهــد داشــت و انســان از هــر طریقــی غی ــر بســزایی در ایجــاد و ثب تأثی

توصیه هــای وحــی بــه دنبــال آرامــش بــرود جــز ســراب چیــز دیگــر نخواهــد یافــت.

منابع
آصفــی، محمــد مهــدی )1385(، آرامــش در آینــه وحــی، ترجمه علیرضا ســروش و محمد حســین ســرانجام، 

قم، موسســه آموزشــی پژوهشــی امــام خمینی
ابن عاشور، محمد بن طاهر، بی تا، التحرير و التنوير، بیروت، مؤسسۀ التاريخ

ابن منظور، محمد بن مکرم)1414(، لسان العرب، دار صادر
ابوالفتــوح رازی، حســین بــن علــی، 1408 ق، روض الجنــان و روح الجنــان فــی تفســیر القــرآن، مشــهد، بنیــاد 

پژوهــش هــای اســالمی آســتان قــدس رضــوی
اشرف صادقی، علی )1392(، فرهنگ جامع زبان فارسی، تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی

جوادی آملی، عبداهلل )1380(،حکمت عبادت، قم، اسراء
جوادی آملی، عبداهلل)1391(، تسنیم، قم، اسراء

حسینی کوهساری،سید اسحاق)1382( ، نگاه قرآن به فشار روانی، کانون اندیشه جوان
حسینی همدانی، سید محمد)1404(، انوار درخشان، تهران، کتاب فروشی لطفی
خاتمی، احمد)1384(، فرهنگ نامه موضوعی قرآن کریم، دفتر فرهنگ اسالمی

خمینی، روح اهلل)1378(، موسسه تنظیم و نشر ،آثار امام خمینی 
راغب اصفهانی، حسین بن محمد)1429(، مفردات الفاظ القرآن، طلیعه نور

ــاد پژوهش هــای  ــه، بنی ــر اســاس تفســیر نمون ــرآن ب ــر)1386(، شــرح و تفســیر لغــات ق شــریعتمداری، جعف
ــدس رضــوی اســالمی آســتان ق

شریف الرضی ، محمد بن حسین)1388(، نهج البالغه، ترجمه حسین انصاریان، قم، دارالعرفان
شفیعی مازندرانی، سید محمد)1384(، سرچشمه های آرامش در روانشناسی اسالمی، ناشر عطر اگین

صفوی، سید محمد رضا )1389(، ترجمه قرآن بر اساس المیزان، قم، ابنوس
طباطبائــی، ســید محمــد حســین )1374(،المیــزان، ترجمــه  ســید محمــد باقرموســوی همدانــی، قــم، جامعــه 

مدرســین حــوزه علمیــه قــم
طبرسی، فضل بن حسن، 1372 ش، مجمع البیان فی تفسیر

طبری، فضل بن حسن)1360(، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات فراهانی 
طریحی، فخرالدین بن محمد)1375(، تهران، مرتضوی

فراهیدی، خلیل بن احمد)1409(، کتاب العین، قم، نشر هجرت
مرکز فرهنگ قرآن، دائره المعراف قرآن کریم)1382(، قم، موسسه بوستان کتاب

آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال ششم  شماره دوم   پاییز و زمستان 94

مطهری، مرتضی)1385(، عدل الهی، انتشارات صدرا
معین، محمد)1371 ( ،فرهنگ فارسی، تهران، چاپخانة سپهر

مکارم شیرازی، ناصر )1361(، تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب االسامیۀ
مکارم شیرازی، ناصر)1389(،  تهران، تابان

نراقی، مال احمد)1385(، معراج السعادة، موسسه انتشارات هجرت
هاشمی رفسنجانی، اکبر )1383(، فرهنگ قرآن، قم، بوستان کتاب

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

