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آرامشحقیقیازدیدگاهقرآن
شیما محمودپور :1دانشجوی دکتری ،گروه الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه کاشان
دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشتهای قرآنکریم
سال ششم ،شماره دوم ،پائیز و زمستان  ،1394ص 95-119
تاریخ دریافت مقاله94/8/15 :
تاریخ پذیرش مقاله94/2/11 :
چکیده
آرامــش گوهــری نایــاب اســت کــه یکــی ازاصیلتریــن نیازهــای بشــر اســت و نقش بســیار مهمی در ســعادت
و ســامت روحــی شــخص و جامعــه دارد .احســاس آرامــش از مهمتریــن ویژگــی های انســان ســالم به شــمار
مـیرود؛ زیــرا در ســایه آرامــش اســت کــه میتــوان 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 آموزههــای قرآنــی اســت.
در شــناخت مفهــوم حقیقــی آرامــش بایــد عــاوه بــر معنــای لغــوی بــه تفــاوت مصداقــی آن با آســایش توجه
داشــت؛ همچنیــن طبــق آموزههــای 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 میتــوان
از اطمینــان ،تثبیــت فــؤاد ،ثبــات ،ربــط قلــب ،ســکن و ســکینه یــاد کــرد و بــا بررســی ایــن عبــارات در آیــات
میتــوان دریافــت کــه تنهــا منشــاء و مبــداء نــازل کننــدۀ آرامــش بــه قلــب آدمــی ،خداونــد متعــال اســت و این
مطلــوب بشــر تنهــا در ســایۀ ارتبــاط بــا او حاصــل میشــود .از منظــر قــرآن عوامــل متفاوتــی در ایجــاد و ثبــات
آرامــش مؤثرهســتند کــه از آن دســته میتــوان بــه ایمــان ،ذکــر ،تصحیــح بینش انســان نســبت بــه دنیــا ،توکل،
شــکرگذاری ،تقــوا و انجــام مناســک عبــادی اشــاره کرد.
کلید واژهها:آرامش ،قرآن ،آسایش ،روح ،روان ،اضطراب.
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آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن

 - 1مقدمه
نگاهــی گــذرا بــه تاریــخ بشــر نشــان میدهــد کــه آرامــش ،خواســته تمــام انســانها در تمــام زمانهــا ،بــا
هــر عقیــده و گرایشــی اســت کــه انســان بــرای بــه دســت آوردن آن تــاش و رنــج بســیاری را متحمــل شــده
اســت .بــه تعبیــر دیگــر میتــوان گفــت کــه ایــن هــدف مشــترک کلیــه مذاهــب و تشــکلها بــوده و اســت
و محــدود بــه نــوع خاصــی از جهانبینــی نیســت .بــا درک ایــن درجــه از اهمیت،کلیــه جوامــع اعــم از غــرب
و شــرق،تالش بســیار زیــادی بــرای پاس ـخگویی بــه ایــن نیــاز بشــر بــا دیدگاههــای متفــاوت کردهاندکــه
در قالــب نوشــتن کتابهــای گوناگــون و برگــزاری کالسهــا و ســمینارها انجــام گرفتــه اســت .اســام بــه
عنــوان آخریــن و کاملتریــن 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 میشــود و همــه چیــز بــر محــور ســرعت و رقابــت و جلــو
افتــادن میچرخــد ،آرامــش حلقــه گمشــدهای اســت و گاهــی بــه کلــی فرامــوش میشــود کــه هــدف
تمامــی تالشهــا بــوده اســت .در ایــن اوضــاع کــه پریشــانیهای روحــی و روانــی بســیار فــراوان شــده اســت،
ازآن جایــی کــه قــرآن تبیینکننــدۀ 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
آموزههــای وحــی بایــد جســتجو کــرد .در بــاب پیشــینهی ایــن پژوهــش ،اندیشــمندان و قــرآن پژوهــان در این
راســتا بســیار تــاش کردهانــد کــه در قالــب مقالــه و کتــب مختلــف جمـعآوری شــده اســت کــه بــرای نمونــه
بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره میشــود :مقالــۀ راههــای رســیدن بــه آرامــش روانــی از نــگاه قــرآن نوشــتۀ حســن
عســگری ،مقالــۀ نگاهــی بــه عوامــل و موانــع آرامــش از منظــر قرآن نوشــتۀ خلیــل منصــوری ،عوامــل آرامش
از نــگاه قــرآن نوشــتۀ ســید احمــد هاشــمی علیآبــادی ،دســتیابی بــه آرامــش روانــی در آینــۀ قــرآن نوشــتۀ
دکتــر ســید مهــدی ســلطانی ،کتــاب فشــار روانــی از دیــدگاه قــرآن به قلم ســید اســحاق حســینی کوهســاری،
سرچشــمههای آرامــش در روانشناســی اســامی 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 نمیگنجــد؛ ولــی امیــد اســت در ایــن مجــال دریچـهای تــازه بــرای نیــل بــه ایــن نیــاز اصیــل بشــر،
بلکــه مهمتریــن آنهــا 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؟
 -2تعریف آرامش:
بدیهــی اســت کــه بــرای کســب آرامــش بایســتی انســان ابتــدا معنــای دقیــق و درســت آن را بشناســد تــا بدانــد

www.SID.ir

Archive of SID

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهای میان رشتهای قرآن کریم
سالششم شماره دوم پاییز و زمستان 94

کــه بــه دنبــال چیســت و بــا جهــل بــه مفهــوم آن ،دچــار مصادیــق اشــتباه آن نشــود .
 - 1 - 2معنای لغوی آرامش :
آرامــش ،اســم مصــدر از آرمیــدن اســت،که در لغــت بــه معنــی حالتــی نفســانی همــراه بــا آســودگی و ثبــات
اســت و در اصطــاح در برابــر اضطــراب و دلهــره بــه کار م ـیرود؛ همچنیــن بــه صفــت قلبــی خــاص نیــز
(آســودگی خاطر،ثبــات و طمانینه)گفتــه میشــود(دهخدا .) 98 1 ، 1377،و بــه تعبیــر دیگــر وضعیتــی اســت
کــه در آن اضطراب،نگرانی،خشــم ،درد و ماننــد آن نیســت (اشــرف صادقــی.)545 /1 ، 1392،
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 اینهــا را میتــوان مصادیقــی
از آرامش دانســت.
 -2 - 2تفاوت 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 میشــود کــه آرامــش بــه حالتــی از قلــب و صفتــی روحــی و
روانــی گفتــه میشــود کــه قابــل رؤیــت نیســت؛ ولــیآســایش 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 خــاف
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 میتــوان تفــاوت هــای ماهــوی
زیــادی در ایــن دو واژه دیــد کــه البتــه منافاتــی بــا یکدیگــر ندارنــد ،بلکــه بــر خــاف عقیــده عمومــی تالزمــی
بــا هــم ندارنــد و بــا ایــن توضیحــات پیداســت کــه بیشــار افــراد آســایش را بــا آرامــش اشــتباه گرفتهانــد و بــرای
بــه دســت آوردن آرامــش ،هــر روز بــه دنبــال کســب مــال ،قــدرت و امکانــات تــازهای میرونــد و غافــل از
آنکــه اینهــا عوامــل کســب آســایش در زندگــی هســتند نــه آرامــش و حتــی دیــده میشــود کــه گاهــی
همیــن عوامــل باعــث از دســت دادن آرامــش زندگــی بشــر میشــود و شــاهد ایــن مدعــا افــرادی هســتند کــه
هیچگونــه کمبــودی در زمینههــای مالــی و رفاهــی ندارنــد؛ ولــی اذعــان دارنــد کــه آرامشــی در زندگــی آنهــا
وجــود نــدارد .مؤیــد ایــن مطلــب ،جوامــع غربــی هســتند کــه بــا در دســت داشــتن بــه روزتریــن امکانــات و
پیشــرفتهای علمــی و رفاهــی ،روز بــه روز آمــار افســردگیهای حــاد و اضطــراب در آنهــا افزایــش مییابــد.
ســردمداران جوامــع غربــی آســایش را بــه جــای آرامــش در وجــود مردمانشــان نهادینــه کردهانــد و بــا ایــن
کار ،ملتهــای خــود را بــه تباهــی کشــاندهاند و در صــدد هســتند کــه مــذاق جوامــع اســامی را هــم عــوض
کننــد کــه متأســفانه بــه نظــر میرســد تــا حــدودی موفــق بودهانــد.
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 -3- 2آرامش حاصل رسیدگی دو جانبه به نیازهای انسان:
یــک نکتــۀ مهــم در شــناخت آرامــش ،توجــه بــه چنــد بعــدی بــودن انســان اســت .بشــر بــه وســیلۀ یــک
خودآگاهــی ایــن حقیقــت را در خــود مییابــد کــه یــک موجــود تکبعــدی و صــرف مــادی نیســت و
بــرای رســیدن بــه آرامــش کامــل بایــد بــه هــر دو بعــد وجــودی اش توجــه داشــته باشــد .مؤیــد ایــن دریافــت
درونــی ،آموزههــای وحــی اســت کــه در آن انســان ،موجــودی دو سرشــتی معرفــی میشــود 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 نفخــۀ
الهــی اســت(حجر .)29/بــه تعبیــر دیگــر میتــوان گفــت یکــی از امــوری کــه موجــب پدیــد آمــدن اختــاف
آرای فراوانــی در تعریــف آرامــش گردیــده اســت ،تفــاوت در جهــان بینیهایــی اســت کــه زیــر بنــا و اســاس
نظامهــای اعتقــادی و اخالقــی اســت .از ایــن رو دســت یافتــن بــه جهــان بینـیای صحیــح ،در ارائــه تعریــف
درســتی ازآرامــش و چگونگــی وصــول بــه آن ،نقــش بهســزایی خواهــد داشــت.
 -4 - 2سرشت اصیل انسانی:
بنابرایــن بایــد گفــت لـ ّذات و خوشـیها کــه دربردارنــده احســاس آرامــش در زندگــی انســان هســتند بــه دو
گــروه کلــی مــادی و معنــوی تقســیمبندی میشــوند و ایــن دو گــروه نشــأت گرفتــه از همــان دو سرشــتی
بــودن انســان اســت .در جهانبینــی الهــی و مکتــب اســامی بــه خوبــی هــر دو نــوع نیــاز انســان تبییــن شــده
اســت ،هیــچ یــک از آنهــا نفــی نمیشــود 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 اصطــاح
همعــرض 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 قاعــدۀ کلــی هــر روزه در حــال تغییــر و تبـدّل اســت و در نهایــت رو بــه نیســتی
پیــش م ـیرود ،امّــا در مقابــل روح عنصــر غیــر متغیــر و ابــدی اســت و بــه قــول علمــا مــنِ انســان در طــول
زندگــی او تغییرنمیکنــد ،هرچنــد هــر روز ایــن مــن در جســمی نــو قــرار دارد .تفــاوت ایــن دو عنصــر را در
مقایســه بیــن یــک انســان زنــده و مــرده نیــز میتــوان 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 میشــود .بنابرایــن بــا تأمــل و بــه کارگیــری عقــل نیــز ،میتــوان 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 بهطــور اساســی هیــچ گونــه توجهــی بــه
آن ندارنــد و حاصــل ایــن نــوع نــگاه بــه انســان باعــث میشــود 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
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نتیجــه روح بــه دلیــل بیتوجهــی بــه نیازهایــش روز بــه روز از آن جایــگاه اصلــی خــودش تنـ ّزل میکنــد و بــه
تعبیــر قــرآن از حیــوان نیــز پسـتتر میشــود (اعــراف .)179/کــه شــاهد ایــن مطلــب در جوامــع مــادی بــه وفور
دیــده میشــود ،بنابرایــن مکتبــی در تعریــف و تضمیــن آرامــش بــه پیروانــش موفــق خواهــد بــود کــه توجــه
بــه نیازهــای و لـ ّذات هــر دو بعــد وجــودی انســان داشــته باشــد و بــرای تأمیــن هــر کــدام ازآنهــا راهکارهایــی
را ارائــه دهــد.
 -5 - 2تبیین لَ ّذات راجح و مرجوح:
ســؤال دیگــری کــه بــه نظــر میرســد بایــد بــه آن پرداختــه شــود ایــن اســت کــه در مواقــع تعــارض بیــن
لذتهــا و خوشـیها بایــد کــدام یــک از آنهــا 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 لـ ّذت میبرنــد؛ امّــا بعضــی مــوارد نیــز در تقابــل و تضــاد یکدیگــر قــرار میگیرنــد ،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 شـ ِ
ـرافت انســان بــه روح اوســت و بنابرایــن آرامش
حقیقــی را نیــز بایــد در لـ ّذات روحــی جســتجو کــرد .خداوند در قــرآن ،انســان را به ســوی منافع پایــدار توجه
میدهــد و از منافــع و لذتهــای زودگــذر بــاز م ـیدارد؛ بــه طــور کلــی میتــوان گفــت خویشــتنداری و
مبــارزه بــا خواهشهــای نفــس کــه در قــرآن ازآن تعبیــر بــه تقــوا شــده اســت ،چشــم پوشــی از لذتهــا و
خوش ـیهای زودگــذر اســت بــرای رســیدن بــه لــذت و خوشــی پایــدار و پــر واضــح اســت کــه از لــوازم
آرامــش ،تــداوم لــذت و خوشــی اســت.
ً
البتــه بایــد ایــن نکتــه رو مــدِّ نظــر داشــت کــه قــرآن آرامــش را کامـا منطبــق بــا خوشــی و نشــاط نمیدانــد.
خداونــد افــرادی راکــه از ســر غفلــت و غرورشــاد هســتند ،دوســت ندارد(قصــص )76/و بــر ایــن نــوع شــادی و
سرمســتیها صحــه نمیگــذارد .قــرآن خوشـیهایی کــه حاصــل گنــاه هســتند و بــرای رســیدن بــه آن امــری از
دســتورات خداونــد نادیــده گرفتــه میشــود را زودگــذر و ناپایــدار میداند(توبــه )81/و در مقابــل از افــرادی یاد
ـرات در بیــان ویژگــی خــاص زندگــی آنهــا
میکنــد کــه بــر اثــر دریافــت فضــل خداونــد شــاد هســتند و بــه کـ ّ
میفرمایــد :هیــچ خــوف و حزنــی بــه آنهــا نمیرســد(بقره  38 /و  62و  112ـ ال عمــران )170/و همــگان اذعان
دارنــد کــه از عوامــل مؤثــر در ایجــاد و ثبــات آرامــش ،عــدم وجــود خــوف و حــزن در زندگــی انســان اســت.
 -6 - 2تعابیر 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 میتــوان 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 یحزنــون (هاشــمی رفســنجانی )215:1 ، 1383،اســتفاده کــرده اســت .بــه ایــن معنــا
کــه مفســران هــر یــک از ایــن تعابیــر را حــاوی معنــای آرامــش دانســتهاند.در ایــن جــا بــه ســه نمونــه از ایــن
تعابیــر و برداشــت مفســرین از آن اشــاره میشــود:
الــف ـ اولیــن واژهای کــه بــه اتفــاق تمامــی مفســرین از آن معنــای آرامــش را برداشــت کردهانــد ،اطمینــان
ـن
ـن َآم ُنــوا َو ت َْط َم ِئـ ُّ
قلــب اســت کــه در آیــه مشــهور  28ســوره رعــد بیــان شــده اســت ومیفرمایــد «:ا َّلذِ يـ َ
ـر َّ ِ
ـر َّ ِ
وب:آنهــا كســانى هســتند كــه ايمــان آوردهانــد ،و دلهايشــان بــه
الل ت َْط َم ِئـ ُّ
الل َأال ِبذِ ْكـ ِ
ـم ِبذِ ْكـ ِ
ـن ا ْلقُ ُل ُ
ُق ُلو ُب ُهـ ْ
يــاد خــدا مطمئــن (و آرام) اســت؛ آگاه باشــيد ،تنهــا بــا يــاد خــدا دلهــا آرامــش مىيابــد».
عالمــه طباطبایــی در تفســیر المیــزان در ایــن بــاره مینویســد« :اطمينــان بــه معنــاى ســكون و آرامــش اســت،
و اطمينــان بــه چيــزى بــه ايــن اســت كــه آدمــى بــا آن دلگــرم و خاطــر جمــع شــود» (طباطبایــی11 ، 1417 ،
 .)353/همــان طــور کــه قابــل مالحظــه هســت ،عالمــه بــه صراحــت از ایــن واژه تعبیــر بــه آرامــش میکنــد.
توضیحــات بیشــتر در ایــن بــاب را بــه قســمت عوامــل آرامــش ارجــاع میدهیــم.
ب ـ عبــارت دیگــری کــه در قــرآن حــاوی معنــای آرامــش اســت تثبیــت فــؤاد» اســت .خداونــد در قــرآن
ـص َع َل ْيـ َ
ـاء َك
ـؤاد َ 
ـل مــا ُن َث ِّبـ ُ
خطــاب بــه پیامبــرش میفرمایــد«َ :و ُك ًّال نَقُ ـ ُّ
ـت ِبــهِ ُفـ َ
ـن َأنْبــاءِ ا ُّلر ُسـ ِ
ـك مِ ـ ْ
ك َو جـ َ
ـق َو َم ْوعِ َظـ ٌ
ي هــذِ هِ ا ْل َحـ ُّ
ـن :مــا از هــر يــك از سرگذشـتهاى انبيــا بــراى تــو بازگــو
فـ 
ـة َو ذِ ْكــرى ل ِْل ُم ْؤمِ نيـ َ
كرديــم ،تــا بــه وســيله آن ،قلبــت را آرامــش بخشــيم؛ و ارادهات قــوى گردد(هــود .) 120/و در ايــن (اخبــار
و سرگذشـتها )،بــراى تــو حــق ،و بــراى مؤمنــان موعظــه و تذ ّكــر آمــده اسـت .در ایــن آیــه بــه فايــده نقــل
كــردن ايــن داســتانها نســبت بــه آن جنــاب اشــاره نمــوده ،مىفهمانــد كــه نقــل آنهــا قلــب او را آرامــش و
ســكون مىبخشــد ،و مــاده قلــق و اضطــراب را از دل او برمىكند(طباطبایــی.) 70/ 11 ، 1417 ،
و همچنیــن در جــواب اعتــراض کافــران مبنــی بــر تدریجــی بــودل نــزول قــرآن بــاز خطــاب بــه رســولش
ـدةً َكذ ِلـ َ
میفرمایــد«َ :و قـ َ
ـو ال ُنــزِّ َل َع َل ْيــهِ ا ْلقــرآن ُج ْم َلـ ً
ـة ِ
ك َو
ـؤاد َ 
واحـ َ
ـك ِل ُن َث ِّبـ َ
ـت ِبــهِ ُفـ َ
ـال ا َّلذيـ َ
ـروا َلـ ْ
ـن َك َفـ ُ
ـاه ت َْرتيــا  :و كافــران گفتنــد« :چــرا قــرآن يــك جــا بــر او نــازل نمىشــود؟!» ايــن بخاطــر آن اســت كــه
َر َّت ْلنـ ُ
قلــب تــو را بــه وســيله آن محكــم داريــم ،و (از ايــن رو) آن را بــه تدريــج بــر تــو خوانديــم (فرقــان )32/.
ج ـ یکــی از زیباتریــن تعبیــرات قــرآن بــرای آرامــش « ربــط قلــب » اســت .خداونــد در ماجــرای حضــرت
َ
فارغـ ً
ـو ال َأ ْن َر َب ْطنــا َعلــى
ـؤاد ُأمِّ ُموســى ِ
ـا ِإ ْن َ
ـح ُفـ ُ
موســی و مــادرش میفرمایــد«َ :و أ ْص َبـ َ
كاد ْت َل ُت ْبــدي ِبــهِ َلـ ْ
ـن ا ْل ُم ْؤمِ نيــن :در نتيجــه قلــب مــادر موســى مطمئــن و فــارغ از انــدوه گشــت كــه اگــر فــارغ
َق ْل ِبهــا ِل َت ُكـ َ
ـون مِ ـ َ
نمىشــد نزديــك بــود موســى را لــو دهــد ،ايــن مــا بوديــم كــه قلبــش را بــه جايــى محكــم بســتيم تــا از مؤمنين
باشـ د (قصــص  .) 10 /عالمــه طباطبایــی ذیــل ایــن آیــه مینویســد :كلمــه« ربطنــا»از ماده«ربــط» اســت ،و ربط
بــر هــر چيــز ،بســتن آن اســت ،و در آيــه شــريفه كنايــه از اطمينــان دادن به قلــب مادر موســى (ع) اســت .و مراد
از فراغــت قلــب مــادر موســى ايــن اســت كــه :دلــش از تــرس و انــدوه خالىشــد ،و الزمــه ايــن فراغــت قلــب
ايــن اســت كــه ديگــر خيالهــاى پريشــان و خاطــرات وحشـتزا در دلش خطــور نكنــد ،و دلــش را مضطرب
ت
نكنــد و دچــار جــزع نگــردد و علــت فراغــت خاطــرش ربــط بــر قلبــش بــوده كــه خــدا ســبب آن شــده اسـ 
(اطباطبایــی) 12 / 16 ، 1417 ،
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ـم
قــرآن ایــن تعبیــر را در رابطــه بــا اصحــاب کهــف نیــز بــه کار میبــرد و میفرمایــد«َ :و َر َب ْطنــا َعلــى ُق ُلو ِب ِهـ ْ
ـماوات َو ْ َ
ـد ُق ْلنــا ِإذ ًا َشـ َ
ـن ُدو ِنــهِ ِإلهـ ً
ِ
ـططا :و چــون بــه
السـ
ـا َلقَ ـ ْ
ال ْر ِ
ـوا مِ ـ ْ
ض َلـ ْ
قامــوا َفقا ُلــوا َر ُّبنــا َر ُّب َّ
ِإ ْذ ُ
ـن ن َْد ُعـ َ
پــا خاســتند ،بــر آنهــا قــوت قلــب بخشــيديم كــه گفتنــد :صاحــب اختيــار مــا خــداى آســمانها و زمين اســت
[نــه آنهــا كــه چنــد صباحــى بــر اســب قــدرت نشســتهاند] ،هرگــز غيــر او معبــودى را [بــه نيايـش] نخواهيــم
خوانــد ،كــه در آن صــورت ســخنى دور از حــق گفتهايــم (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
بــه تعبیــر قرآنربــط قلــب نیــاز داشــتند و یکــی از مهمتریــن لــوازم بــرای انجــام کار و گــذران زندگــی در
هــر شــرایطی آرامــش اســت .بــه تعبیــر دیگــر میتــوان گفــت تــا انســانی آرامــش در قلبــش برقــرار نباشــد
شــکوفایی و رشــد در هیــچ زمین ـهای رخ نمیدهــد.
 - 3منشاء 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 نمیآیــد ،حــال بــه بررســی منشــا آرامــش از
منظــر قــرآن پرداختــه میشــود
حاصــل بررســی در آیــات نشــان میدهــد کــه قــرآن تنهــا مبــدأ فاعلــی و سرچشــمه اصلی رســیدن بــه آرامش
را خداونــد متعــال معرفــی مینمایــد ،کــه در ادامــه بــه تعــدادی از آیــات بــرای روشــن شــدن ایــن مطلــب
اشارهمیشــود:
الــف ـ قــرآن در ســورۀ فتــح بــا صراحــت خداونــد را تنهــا نــازل کننــدۀ آرامــش بــر قلبهــا معرفــی میکنــد
دادوا ِإيمانـ ً
ـز َل ا َّلسـ ِ
ـود
ـن ِل َيـ ْ
ـو ا َّلــذِ ي َأ ْنـ َ
ـع ِإيمان ِِهـ م َو ِ َّ ِل ُج ُنـ ُ
ـز ُ
ـكين ََة ِفــي ُق ُلـ ِ
ـوب ا ْل ُم ْؤمِ نِيـ َ
ـا َمـ َ
و میفرمایــد«ُ :هـ َ
َّ
ت َو ْ َ
ُ
ً
ِ
ِ
كان الل َعليمــا َحكيمــا  :اوســت كــه آرامــش را بــر دلهــاى مؤمنــان القــا كــرد تــا
ا َّلســماوا 
ض َو َ
ال ْر ِ
ايمانــى بــر ايمــان خويــش بيفزاينــد؛ و ســپاهيان آســمانها و زميــن در اختيــار خداســت؛ و خــدا دانــا و فرزانــه
اســت (فتــح .)4/طبرســی در تفســیر مجمــع البیــان مینویســد :ايــن ســكينه عبــارت اســت از آنكــه خداونــد
دربــاره آنــان لطفــى نمايــد و در اثــر آن چنــان بصيرتــى بــه حــق پيــدا كننــد كــه روحشــان آرامــش يابــد و ايــن
نعمــت مخصــوص مؤمنيــن اســت ،و امّــا غيــر مؤمنيــن روحشــان بــا ا ّوليــن شــبههاى كه بــر آنــان دارد مىشــود
گرفتــار شــك و ترديــد خواهــد شــد؛ زيــرا آنــان از آرامــش يقيــن و روح مطمئــن بهــره نداشــته ،قلبشــان در
اضطــراب است(طبرســی.)169/9، 1372،
«ســكينه» بــه معنــاى ســكون و آرامــش اســت و خداونــد ايــن حالــت را بــه هــر كــس عنايــت كنــد ،نتايــج
بســيارى را بــراى او در پــى دارد ،از جملــه :از مالمتهــا نمىهراســد ،تــو ّكل دارد ،اگــر چيــزى را از دســت
بدهــد غمنــاك نمىشــود و اگــر چيــزى را بــه دســت آورد طغيــان و نافرمانــى نمىكند .اســتقبال يــا بىاعتنايى
مــردم ،شــهرت يــا گمنامــى و فقــر و غنــا در او اثــرى ندارد.آرامــش روحــى تنهــا در ســايه الطــاف الهــى اســت
و هيــچ فــرد يــا چيــز ديگــرى نمىتوانــد بــه انســان آرامــش دهد(قرائتــی)115/9، 1383،پــروردگار نيــروى
ســكينت و مقاومــت را موهبــت فرمــود و ســكينت عبــارت از نيــروى ســكونت و اســتقرار قلــب و ثبــات اراده
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و روح اســت در مقابــل حادثــه ناگــوار كــه مســتند بــا ايمــان و اطمينــان خاطــر باشــد .نيــروى ســكينت و ثبــات
قلــب بــر تــو و موهبتــى اســت از فضــل پــروردگار كــه باهــل ايمــان و همرهــان رســول صلــى اهلل عليــه و آلــه
افاضــه فرمــوده است(حســینی همدانــی .)335/ 15، 1404،همــان طــور کــه مالحظــه میشــود در این تفاســیری
کــه بــه عنــوان نمونــه ذکــر شــد ،همگــی متفــق القــول هســتند ســکینه کــه قبـ ً
ا اشــاره شــد حــاوی معنــای
آرامــش اســت  ،عنایــت و فضلــی از طــرف خداونــد اســت و بــه قلوبــی نــازل میکند کــه شــرایط دریافت آن
را در خــود فراهــم کــرده باشــند و در بخــش بعــدی بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت.
ب ـ قبـ ً
ا بیــان کردیــم کــه یکــی از تعابیــر قــرآن دربــارۀ آرامــش ،اطمینــان قلــب اســت و در ایــن زمینــه به آیه
َ
َّ
ـر ِ
ـن
الل ت َْط َم ِئـ ُّ
 28ســورۀ رعــد اشــاره شــد کــه قــرآن آن را در گــرو یــاد خــدا میدانــد و میفرمایــد«:أال ِبذِ ْكـ ِ
ـوب».آگاه باشــيد ،تنهــا بــا يــاد خــدا دلهــا آرامــش مىيابــد .در تفســیر نمونــه ذیــل ایــن آیــه آمــده اســت
ا ْلقُ ُلـ ُ
کــه :مــی تــوان بــه عنــوان يــك قاعــده كلــى و اصــل جاويــدان و فراگيــر بیــان کــرد کــه خداونــد تنهــا و تنهــا
آرامــش را در یــاد خــودش قــرار داده اســت( .مــکارم شــیرازی،1374، ) 209 /10خداونــد متعــال ،بنــدگان
خــود را تشــويق مىكنــد كــه دلهــاى خــود را بــا توجــه بــه توجــه بــه نعمتهــا و پــاداش او تســكين دهنــد و
آرامــش بخشــند ،زيــرا وعــده خداونــد ،حتمــى اســت و هيــچ چيــز بــراى آرامــش دلهــاى مضطــرب ،بهتــر از
نويدهاى صــادق نیست(طبرســی.)447/6، 1372،
بنابرایــن میتــوان گفــت ایــن آیــه در صــدد بيــان یــک قاعــده فطــرى اســت كــه يگانــه پشــتيبان و اســاس
اســتقرار قلــب بشــر در زندگــى كــه در برابــر خاطــرات و حــوادث گوناگــون اســتقرار و آرامــش خــود را
نگهــدارد و هرگــز تزلــزل بــر آن رخ ندهــد همانــا بيــاد خــدا بــودن و توجــه به عظمــت كبريائى است(حســینی
همدانــی )220/9، 1404،و علــت ایــن قاعــده را میتــوان در یــک اصــل فراگیــر جســتجو کــرد و آن ایــن
اســت کــه همــت حقيقــى و هــدف اصلــى انســان كســب ســعادت و جســتجوى گــم شــده خــود مىباشــد،
در صورتــى كــه بيــاد خــدا باشــد و خاطــر خــود را بــدان آشــنا ســازد و بخــود تمريــن كنــد كــه بــا آفريــدگار
انــس بگيــرد و بخلــوت بــا او بســر بــرد و بــر خاطــر خود پــردهاى افكنــد كــه از ورود و خطــور اغيــار محفوظ و
مصــون بمانــد ايــن درجــه از اطمينــان خاطــر اقصــى درجه ســير و ســلوك بشــرى و محصــول ايمــان و ملكات
فاضلــه او اســت و نظــر بــه ايــن كــه تذكــر ممكــن اســت بــه طــور حــال و يــا ملكــه و يــا صفتباشــد مــادام كه
يــاد خــدا قلــب را فــرا گرفتــه ،فراغــت و اســتقرارى بــر روان فرمانــروا خواهــد بــود كــه لذتــى و آرامشــى مانند
آن تصــور نمــىرود (.همــان)221،
ج ـ خداونــد در آیــه  126ســورۀ آل عمــران ،وعــدۀ یــاری و نصــرت خــود را عامل آرامــش و اطمینان فلبی
ـه َّ ُ
ـر
معرفــی میکنــد و میفرمایــد:« َو مــا َج َع َلـ ُ
ـم َو ِل َت ْط َم ِئـ َّ
ـن ُق ُلو ُب ُكـ ْ
الل ِإ َّل ُب ْشــرى َل ُكـ ْ
ـم ِبــهِ َو َمــا الن َّْصـ ُ
ِإ َّل ْمِ ــن عِ نْ ــدِ َّ ِ
ـز ا ْل َح ِكيــم :و خــدا وعــده را جــز بشــارتى بــراى شــما و بــراى آنكــه دلهايتــان بــه
الل ا ْل َع ِزيـ ِ
آن آرامــش يابــد قــرار نــداد؛ و يــارى و نصــرت جــز از ســوى خــداى توانــاى شكس ـتناپذير و حكيــم
نيســت (آل عمــران .)126/مفســرین ذیــل ایــن آیــه بــه نظــام اســباب و ســبب حاکــم در نظــام خلقت اشــاره
کردهانــد و در نتیجــه علــم بــه اینکــه تمامــی آنهــا در دســت خداســت ،موجبــات آرامــش قلبــی انســان
را فراهــم میکنــد .بایــد ایــن اعتقــاد را در قلــب خــود نهادینــه کــرد کــه هیــچ موجــودی حتــی مالئكــه
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مددرســان ،در مســاله مــدد رســاندن و يــارى كــردن هيــچ اختيــارى ندارنــد ،بلكــه آنهــا اســباب ظاهريهاى
هســتند كــه بشــارت و آرامــش قلبــى را بــراى شــما مىآفريننــد ،نــه ايــن كــه راســتى فتــح و پيــروزى شــما
مســتند بــه يــارى آنهــا باشــد ،و يــارى آنهــا شــما را از يــارى خــدا بــى نيــاز كنــد ،نــه ،هيــچ موجــودى
نيســت كــه كســى را از خــدا بــى نيــاز كنــد ،خدايــى كــه همــه امــور و اوامــر بــه او منتهــى مىشــود ،خــداى
عزيــزى كــه هرگــز و تــا ابــد مغلــوب كســى واقــع نمىشــود ،خــداى حكيمــى كــه هيچــگاه دچــار جهــل
نمىگردد(.طباطبایــی)11:4 ، 1417 ،اساســا یکــی از معانــی کلمــه توحیــد (ال اهلل اال اهلل) ،ال مؤثــر فــی
الوجــود اهلل اســت کــه علمــای زیــادی در بــاب تعریــف توحیــد از ایــن عبــارت اســتفاده کردهانــد .امــام
خمینــی در کتــاب اســرار الصلــوه خــود مینویســد :بــه برکــت ایــن برهــان (ال مؤثــر فــی الوجــود اهلل)
دســت تصــرف موجــودات را از ســاحت کبریایــی وجــود کوتــاه میکنیــم و ملکــوت و ملــک و عوالــم
را ،بــه صاحبــش رد میکنیــم( .خمینــی )90 ،1388 ،معنــای ایــن عبــارت (ال مؤثــر فــی الوجــود اهلل) 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 میگذارنــد .بــه تعبیــر دیگــر ،آن کــس کــه از خــودش افاضــه وجــود میکنــد 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 مـیآورد و انســان از وابســتگی بــه هــر غیــری آزاد میکنــد.
دـ یکــی از مؤلفههــای آرامــش رفــع غــم و انــدوه از قلــب اســت و خداونــد در جــای جــای قــرآن بــه کــرات
آن را بــه خــود نســبت میدهــد .بــه عنــوان نمونــه در ماجــرای حضــرت یونــس آنجــا کــه در دل ماهــی گرفتار
ـم َو َكذ ِلـ َ
ـك ُننْ ِجــي
شــده و بــه تســبیح خداونــد مشــغول میشــود ،مــی فرمایدَ :ف ْاسـ َت َج ْبنا َلـ ُ
ـن ا ْلغَ ـ ِّ
ـاه مِ ـ َ
ـه َو ن ََّج ْينـ ُ
ن (انبیاء)88/پــس ندايــش را اجابــت كرديــم و از انــدوه نجاتــش داديــم؛ و اينگونــه مؤمنــان را نجــات
ا ْل ُم ْؤمِ نِيـ 
مىدهي ـم.و همچنینخطــاب بــه حضــرت موســی آنجــا کــه سرگذشــت اش را برایــش یــاد آوری میکنــد
ـاك ِإلــى ُأمِّ ـ َ
ـت ن َْفســا َفن ََّج ْينـ َ
میفرمایدَ :ف َر َج ْعنـ َ
ـن ا ْلغَ ـ م (طــه)40/
ـز ن َو َق َت ْلـ َ
ـر َع ْينُهــا َو ال ت َْحـ َ
ـاك مِ ـ َ
ـي َتقَ ـ َّ
ـك َكـ ْ
پــس تــو را بــه مــادرت بازگردانديــم ،تــا چشــمش بــه تــو روشــن شــود؛ و غمگيــن نگــردد! و تــو يكــى (از
فرعونيــان) را كشــتى؛ امــا مــا تــو را از انــدوه نجــات داديــم!
همــان طــور کــه قابــل مالحظــه هســت خداونــد رفــع غــم و انــدوه را بــه خــودش نســبت میدهــد و بــه ایــن
وســیله زمینــۀ پیدایــش و ثبــات آرامــش رو در قلــب ایجــاد میکنــد و ایــن مطلــب حقیقتی اســت که هــر فردی
بــا تأمــل در تجــارب شــخصی خــود آن را تاییــد میکنــد .چــه بســیار اوقاتــی کــه همــۀ شــرایط بــرای شــادی
و نشــاط انســان بــه ظاهــر فراهــم اســت امــا قلــب انســان رو سراســر غــم و انــدوه فــرا میگیــرد و فــرد خــود
اذعــان دارد کــه هیــچ دلیلــی بــرای آن نمییابــد .و از آن طــرف گاهــی شــرایط موجــود بــرای شکســتننده و
طاقتفرساســت ،امّــا فــرد بــه جــای آنکــه زیــر بــاز فشــارها خــورد و افســرده شــود ،برعکــس غــم و اندوهــی
نیــز در دلــش جــای نمیگیــرد .ونمونــۀ بــارز چنیــن تصویــری واقعــۀ عاشوراســت کــه بــه ســند تاریــخ هرچــه
اوضــاع بــرای اباعبــداهلل و یارانــش ســختر میشــد ،برافروختگی و بشاشــیت آنها نیز بیشــتر میشــد و در نهایت
پیامرســان عاشــورا ،حضــرت زینــب (ســام اهلل علیــه) توصیفــش از آن روز ایــن بــود کــه مارایــت ّال جمیــا.
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اینهــا نمونــه هایــی از مــوارد بســیار زیــادی بودنــد کــه جمــع بنــدی آنهــا در کنار هــم ایــن نکته را میرســاند
کــه تنهــا مبــدا و منشــا آرامــش ،خداونــد متعال اســت و اوســت که نــازل کننــدۀ آرامــش اســت و از آن طرف
قلــب انســان گیرنــده آن میباشــد ،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 نمیباشــد و فقــط تعــدادی از
اهــم آنهــا بیــان میگــردد.
 -4عوامل ایجاد و ثبات آرامش:
در قســمت قبــل دیدیــم کــه قــرآن تنهــا مبــداء فاعلــی آرامــش را خداونــد متعــال معرفــی میکنــد .حــال بایــد
در صــدد پاســخگویی بــه ایــن ســؤال برآمــد کــه چــه قلبــی میتوانــد 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؟
 -1- 4ایمان:
واژهایمــان از ریشــه امــن اســت کــه بــه معنــای تصدیــق کــردن کســی بــر اثــر اطمینــان یافتــن از صحــت و
عــدم کــذب آن و از بیــن رفتــن تــرس و اضطــراب و وحشــت از دیگــر معانــی کاربــردی آن اســت( ابــن
منظــور223/1414،1،و )227و ِّســر اطــاق ایمــان بــر عقیــده آن اســت کــه مؤمــن اعتقــاد خــود را از ریــب،
اضطــراب و شــک کــه افــت اعتقــاد اســت ،میرهانــد و آن را ایمــن میکند(جــوادی آملــی.)156/ 1391،1،
بــه عبــارت دیگــر تصدیــق تنهــا یــا همــراه بــا التــزام عملــی بــه امــور غیبــی ماننــد خدا،اخــرت و...ایمــان مصدر
بــاب افعــال اســت از ریشــۀ امــن بــه معنــای ایجــاد اطمینــان و آرامــش در قلنــب خویــش یــا دیگری(مرکــز
فرهنــگ قــرآن. )188/1382،5،
ایمــان در اصطــاح عبــارت اســت از بــاور و تصدیــق قلــب بــه خــدا و رســولش آنچنــان که شــک و تردیدی
بر آن وارد نشــود.
قــرآن ایمانــی را عامــل آرامــش میدانــد 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
جــاه طلبــی و مــال انــدوزی و هــر نــوع هــوا پرســتی،در دســته دوم قــرار میگیرنــد .بــه عنــوان نمونــه قــرآن
تبعیــت از هــوای نفــس را شــرک میدانــد (فرقــان 43/و جاســیه )23/و همچنیــن هــر گونــه اعتمــاد و اتــکاء
بــه اســباب و علــل طبیعــی و اعتقــاد و ایمــان بــه گرهگشــایی آنهــا شــامل ایــن نــوع از شــرک میشــود و بــه
همیــن دلیــل اســت کــه قــرآن بیشــتر مدعیــان ایمــان را ،دارای ایمــان واقعــی نمیداند(حجــرات )14/بنابرایــن
انســان بــه ســادگی نمیتوانــد 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 میشــود انســان در برخورد با ســختیها
مضطــرب نشــود .خداوند عالــم اســت(فاطر،)38/پس نیازها و مشــکالت مــا را میدانــد.او قادر اســت(انعام)65/
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پــس میتوانــد آنهــا را رفــع کنــدو از طرفی رحمت واســعۀ او شــامل حــال همــگان میشــود(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 میداند(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 مایــۀ آرامــش اســت کــه صــرف ادعــای زبانــی و یــا آگاهــی داشــتن نســبت
بــه تعالیــم اســام نباشــد ،بلکــه اســاس آن اســتقرار و رســوخ آمــوزه هــای وحــی در قلــب اســت کــه نتیجــه
حتمــی چنیــن ایمانی،عمــل در جهــت آن اســت  .همانطــور کــه اشــاره شــد خداونــد آرامــش را به قلبــی نازل
میکنــد 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 قرینهمذکرشــدهاند و در سراســر آموزههــای وحــی بــه تــازم ایــن دو در کنــار
هــم نأکیــد شــده اســت(.بقره25/و )82بــه نظــر میرســد ایــن دو شــرط الزم در رســیدن بــه آرامــش باشــد کــه
ماننــد دو بــال مؤمــن را بــه ســعادت حقیقــی خواهد رســاند.
در اینجــا بایــد بــه ایــن نکتــه کلیــدی دقــت داشــت کــه آرامــش در ســایه ایمــان بــه معنــای رفــع تمامــی
مشــکالت و نیازهــا نیســت،چون هــدف خداونــد از خلقــت انســان فراهــم آوردن عیــش و رفــاه او نیســت
بلکــه هــدف رســیدن بــه جایــگاه بندگــی اســت (ذاریــات )56/کــه بررســی علــت ایــن هــدف در ایــن مجــال
نمیگنجد.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 میدهدچــه بســا چيــزى را خــوش نداشــته باشــيد ،حــال آن كــه خيـ ِر شــما در آن اســت .و يــا
ـر شــما در آن اســت(بقره.)216/
چيــزى را دوســت داشــته باشــيد ،حــال آنكــه شـ ِّ
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه آرامــش نتیجــه ایمــان بــه کلیــه آموزههــای وحــی میباشــد و بــه نســبت
نقــص در هــر یــک از حوزههــای ایمانــی ،از آرامــش انســان کاســته میشــود .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 آنهــا تاثیــر بــه ســزایی در کســب آرامــش خواهد داشــت.
 -2- 4ذکر و یاد خدا:
در قســمتهای 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 میرســد ابتــدا الزم اســت مفهــوم ذکــر از لحــاظ لغــوی
برســی شــود ،زیــرا غالبــا در اذهــان عمومــی وقتــی از ذکــر ســخن بــه میــان میآیــد ،همــان ذکــر زبانــی مــورد
نظــر قــرار میگیــرد ،کــه میتــوان آن را مراتــب نــازل ذکــر و درطــول ذکــر حقیقــی دانســت.
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راغــب در المفــردات میگویــد :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 میشــود و یــا بــه وســیله زبــان (راغــب اصفهانــی )328 ،1412،در کتــاب العیــن کــه کهنتریــن
کتــاب در ایــن زمینــه میباشــد ،ذکــر بــه معنــای نــگاه داشــتن چیــزی و از آن یــاد کــردن آمــده اســت( فراهیــدی،
.)346 ، 1409
ذکــر در مقابــل غفلــت بــه کار مـیرود،و بــا ایــن تعبیــر اذکاری کــه بــدون توجــه و بــا غفلــت بــه زبــان بیایــد
اساسـاً ذکــر محســوب نمیشــود .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 91 :2 ،1386،و .)92
مــا احمــد نراقــی در کتــاب شــریف و ماندگار معراج الســعاده مینویســد :ذکر حقیقــی عبارتند از یــاد نمودن
خداونــد در دل و چــون زبــان هــم بــه موافقــت دل حرکــت کنــد ،نــو ٌر 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 نمیشــود(نراقی .)840 ،1374،عالمــه جــوادی آملــی تعبیر بســیار لطیفــی درباره ذکــر دارد و در
اینبــاره میگویــد :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 میبینــد و از کمــال قــرب و حضــور او طــرف وافــری
میبندد(جــوادی آملــی.)203 ،1391،
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 میدهــد کــه تمام
وجــود او را فــرا میگیــرد و چطــور ممکــن اســت آرام نباشــد در صورتــی کــه بــا یــاد خــدا چونــان قطــرهای
کــه بــه دریــا متصــل شــده اســت ،خــود را در دســتان مهربــان و قــدرت الیــزال الهــی میبینــد .قطــره تــا قبــل
از پیوســتن بــه دریــا بــه راحتــی توســط آســمان و زمیــن در معــرض نابــودی میباشــد ولــی بــه محض پیوســتن
بــه دریــا از تمامــی خطــرات در امــان اســت و بــه واقــع خــود دریــا میشــود.و بــه قــول شــیخ حافــظ شــیرازی،
غــزل  413کــه فرمــود:
من بردهام به باده فروشان پناه ازو
سلطان غم هر آنچه تواند بگو بکن
در کشــاکش زندگــی و مصائــب آن ایــن خــود مشــکالت نیســتند کــه انســان را از پــا در م ـیآورد ،بلکــه
اضطــراب و دلهــره حاصــل از آنهــا باعــث فرســودگی روح و روان انســان میشــود .تــرس از آینده و افســوس
بــر گذشــته اســت کــه انســان را محــزون و نگــران میکنــد کــه تمامــی اینهــا 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 میشــود.
قــرآن از روحــی کــه بــه اطمینــان و آرامــش رســیده اســت یــاد میکنــد کــه بالطافــت و شــیرینی خاصــی مورد
خطــاب خداونــد قــرار میگرد(فجر.)27/نفــس مطمئنــه ،نفســى اســت كــه بــا عالقمنــدى و يــاد پــروردگارش
آرامــش يافتــه و بدانچــه او راضــى اســت رضايــت مىدهــد و در نتيجــه خــود را بنــدهاى مىبينــد كــه مالــك
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هيــچ خيــر و شــرى و نفــع و ضــررى بــراى خــود نيســت و نيــز دنيــا را يــك زندگــى مجــازى و داشــتن و
نداشــتن و نفــع و ضــرر آن را امتحانــى الهــى مىدانــد و در نتيجــه اگــر غــرق در نعمــت دنيايى شــود ،بــه طغيان
و گســترش دادن بــه فســاد و بــه علــو و اســتكبار ،وادار نمىشــود ،و اگــر دچــار فقــر و فقــدان گــردد ايــن تهــى
دســتى و ناماليمــات او را بــه كفــر و تــرك شــكر وانمــىدارد (طباطبایــی. )447/1417،20،
 -1 - 2 - 4عدم آرامش حاصل اعراض از یاد خدا :
در مقابــل یــاد خــدا و آثــارش ،اعــراض ازذکــر خــدا و نتیجــۀ آن نیــز در قــرآن بیــان شــده اســت.در آیــۀ 124
ســورۀ طــه میفرمایــد ،و مـ ْ َ
يشـ ً
ـر َ
ـة َضنْ ــكا (طــه)124 /و هــر كــس از يــاد
ـه َمعِ َ
ـإ َّن َلـ ُ
ـري َفـ ِ
ـن ذِ ْكـ ِ
ض َعـ ْ
َ َ
ـن أ ْعـ َ
مــن روى گــردان شــود ،زندگــى (ســخت و) تنگــى خواهــد داشـت.
حاصــل جمعبنــدی نظریــات مفســرین ذیــل ایــن آیــه میتــوان 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 مینویســد :معیشــت بــه معنــای وســایل زندگــی اســت (راغب اصفهانــی،1412 ،
 )596کــه بــا توجــه بــه ایــن معنــا ،مصادیقــی کــه در ابتــدا بــه ذهــن خطــور میکند،امکانــات مــادی و رفاهــی
اســت؛ در صورتــی کــه بایــد توجــه داشــت ،آرامــش و ثبــات روحــی یکــی از مهمتریــن وســایل زندگــی
اســت کــه جنبــه مــادی نــدارد و در عیــن حــال ،همــگان اذعــان دارنــد کــه بهتریــن امکانــات رفاهــی را بــدون
آرامــش درونــی نمیتــوان بــه خوبــی برخــوردار شــد .بنابرایــن ،آرامــش روانــی و ســکون قلــب یکــی از
مهمتریــن ابــزار زندگــی اســت .ابــن عاشــور نیــز در تفســیرش میگویــد«:و بعضهــم يبــدو للنــاس فــي حالــة
حســنة و رفاهيــة عيــش و لكن نفســه غيــر مطمئنــة» (ابــن عاشــور،بیتا،)200/16؛ یعنی بعضــی از انســانها
بــا وجــودی کــه از جهــات مالــی ،وضعیــت خوبــی دارنــد و از زندگــی راحتــی برخــوردار هســتند ،ولــی از
لحــاظ درونــی طمئنینــه و ســکون ندارند.تمامــی تالشهــای 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  28ســوره رعــد کــه میفرمایــد:
«اال بذکــر اهلل تطمئــن القلــوب»؛ یعنــی همانــا بــا یــاد خــدا دلهــا آرام میگیــرد ،میتــوان فهمید همانطــور 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 ،میتــوان گفــت :معیشــت ضنــک بــه زندگـیای
گفتــه میشــود کــه در آن آرامــش و طمأنینــه قلبــی نباشــد.
در نتیجــه انســانی کــه بــا سرشــت الهــی آفریده شــده و اصطالحـاً از لحاظ فطــری ،خداجــوی اســت (روم)30/
و ازآن ســو ،جهــان یــک ماهیـ ِ
ـت 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 ، .)195/13بنابرایــن،

www.SID.ir

Archive of SID

108

آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن

سرشــت انســان بــا توحیــد آمیختــه شــده اســت.با توجــه بــه ایــن حقایــق ،اگــر انســان بخواهــد از یــاد چنیــن
خدایــی کــه از درون طالــب اوســت و بــه ســوی او در حــال حرکــت اســت اعــراض کنــد ،قاعدت ـاً دچــار
تشــویش روحــی و ناآرامــی درونــی خواهــد شــد .بنابرایــن ،میتــوان گفــت کــه دچــار شــدن بــه معیشــت
ضنــک بــرای اعراضکننــدگان از یــاد خــدا ،یــک امــر تکوینــی اســت؛ درســت ماننــد اینکــه بخواهنــد
جهــت حرکــت رودخانـهای را خــاف مســیر اصلیاشــتغییر دهنــد و آن رااز بســتر طبیعـیاش منحــرف کنند.
در ایــن صــورت ،ایــن رودخانــه قطعـاً 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  124ســورۀ طــه مینویســد :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 ديگــر چيــزى غيــر دنيــا نمىمانــد كــه وى بــه آن دل
ببنــدد ،و آن را مطلــوب يگانــه خــود قــرار دهــد ،در نتيجــه همــه كوششــهاى خــود را منحصــر در آن بكنــد،
و فقــط بــه اصــاح زندگــى دنيايــش بپــردازد ،و روز بــه روز آن را توســعه بيشــترى داده ،بــه تمتــع از آن
ســرگرم شــود ،و ايــن معيشــت ،او را آرام نمىكنــد ،چهكــم باشــد و چــه زيــاد ،بــراى اينكــه هــر چــه از آن بــه
دســت آورد بــه آن حــد قانــع نگشــته و بــه آن راضــى نمىشــود ،و دائمــا چشــم بــه اضافهتــر از آن مــىدوزد،
بــدون اينكــه ايــن حــرص و تشــنگيش بــه جايــى منتهــى شــود ،پــس چنيــن كســى دائمــا در فقــر و تنگى بســر
مىبــرد ،و هميشــه دلــش عالقهمنــد بــه چيــزى اســت كــه نــدارد ،صرفنظــر از غــم و انــدوه و اضطــراب و
ترســى كــه از نــزول آفــات و روى آوردن ناماليمــات و فــرا رســيدن مــرگ و بيمــارى دارد ،و صرفنظــر از
اضطرابــى كــه از شــر حســودان و كيــد دشــمنان داردپــس او علــى الــدوام در ميــان آرزوهــاى بر آورده نشــده،
و تــرس از فــراق آنچــه بــر آورده شــده بــه ســر مىبرد(.طباطبایــی،ج ،14ص.)315ایــن بیــان عالمــه طباطبایــی
ناظــر بــه ایــن حقیقــت اســت کــه ،بــا توجــه بــه آموزههــای الهــی کــه دنیــا را پسـتترینِ عوالــم هســتی معرفی
میکنــد ،چنیــن شــخصی قطعـاً از درک عوامــل باالتــر و بــه تعبیــر قــرآن ،حیــات طیبــه بــاز میمانــد .و از آن
ســو ،چــون دنیــا عالــم تزاحــم و محدودیــت اســت ،نمیتوانــد بــه تمامــی خواســتههایش برســد .بــه عنــوان
مثــال ،فــردی کــه نســبت بــه کشورگشــایی حریــص اســت ،هر چقــدر کــه تــاش کنــد و قدرتمند هم باشــد،
نمیتوانــد همــه کــره زمیــن را در اختیــار بگیــرد ،و حیــرتآور اینجاســت کــه چنیــن افــرادی اگــر همــه زمیــن
را هــم تصاحــب کننــد ،بــاز آرام نخواهنــد گرفــت و در فکــر کــرات دیگــر بــه تشــویش و تکاپــو میافتنــد!!
همــان طــور کــه دیــده شــد قــرآن نتیجــه زندگــی بــا یــاد خــدا و اعــراض از یــاد خــدا را بــه خوبــی بــه تصویــر
میکشــد و نشــان میدهــد کــه چگونــه یــاد خــدا باعــث آرامــش قلــب و روح انســان میشــود.
 -3 - 4تصحیح بینش نسبت به دنیا و درک قوانین حاکم بر آن:
یکــی از مــواردی کــه در کســب آرامــش نادیــده گرفتــه میشــود 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 كــه از دنيــا
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ســخن مــي گوييــم مــراد از آن ،زندگــي در ايــن جهــان اســت كــه در برابــر زندگــي آخــرت قــرار ميگيــرد..
شــناخت دنیــا در تعییــن سرنوشــت انســان ،از اهمیِــت بــه ســزایی برخــوردار اســت .امــام علی(ع) ســخن بســیار
گهــر بــاری دربــارۀ نــوع نــگاه بــه دنیــا دارد کــه بســیار تأمــل برانگیــز اســت .ایشــان میفرمایــد« :هــر کــه بــه
وســیله دنیــا نــگاه کنــد (و آن را آینــه عبــرت ســازد) دنیــا بینایــش گردانــد و هــر کــه بــه دنیــا بنگــرد ،کــورش
میســازد» .امــام در یــک جملــه تفــاوت کســانی کــه دنیــا را وســیله قــرار میدهنــد و آنهایــی کــه هــدف
خــود را در آن جســتجو میکننــد ،بیــان کــرده اســت .بــرای درک بیشــتر ایــن عبــارت پــر مغــز ،تصــور کنیــد
فــردی بــه جــای اینکــه عینــک را وســیلۀ دیــدن قــرار دهــد ،بــه خــود عینــک نــگاه کنــد ! قطعـاً چنیــن فــردی
نــه تنهــا اســتفاده در ســت از عینــک نکــرده اســت ،بلکــه بــه دلیــل خیــره شــدن بــه آن از دیــدن آنچــه کــه باید
بــه وســیلۀ آن میدیــد ،نیــز محــروم شــده اســت.بنابراین مشــخص شــد اولیــن جایــگاه دنیــا در یــک بینــش
صحیــح وســیله بــود ِن آن اســت و نبایــد آن را هــدف قــرار داد .حــال بایــد دیــد نــگاه درســت بــه وســیله دنیــا
چــه حقایقــی را بــرای انســان روشــن میکنــد.
 -1 - 3 - 4متغ ّیر بودن شرایط دنیا:
شــاید اولیــن ویژگــی کــه همــگان در مــورد دنیا بــه آن اذعــان دارنــد ،فــراز و فرودهــای دائمی و شــرایط متغیر
آن اســت کــه هــر روز چهــره ای از خــود را بــه رخ انســان میکشــد و ســختیها و مش ـ ّقات زیــادی کــه از
ایــن فــراز و فرودهــا بــه انســان تحمیــل میشــود .هرکــس کــه چندبهــاری را در ایــن دنیــا دیــده باشــد بــه ایــن
حقیقــت معتــرف اســت کــه شــرایطی و موقعیتهایــی بــرای او رقــم خــورده اســت کــه نــه بــه ســمت آنهــا
حرکــت کــرده بــوده و نــه انتظــار آن را داشــته اســت .ایــن تغیــرات شــامل اتفاقــات خــوب و یابــد زندگــی
میشــود و ایــن شــرایط اختصــاص بــه یکــی از آنهــا نــدارد .آنچــه کــه مهــم اســت ایجــاد موقعیتهــا و
تغیــرات ناگهانــی اســت کــه انســان ابــدا ً آن را پیشبینــی نمیکــرده اســت .ایــن شــرایط دنیــا ،ویژگــی خــاص
متغیّــر بــودن را بــه آن داده اســت .بنابرایــن اندیشــیدن و توجــه بــه ناپایــداری وفانــی بــودن دنیا(الرحمــن)26/
و از طرفــی نــگاه بــه دشــواریهای همیشــگی زندگــی در مراحــل مختلــف آن ،تردیــدی بــرای انســان باقــی
نمیگذاردکــه زندگــی پایــدار و بــدون رنــج در دنیــا بــه دســت نمــی آیــد .اساس ـاً 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 اینکــه انســان رشــتۀ زندگــی خــود را بــه دســت
قدرتــی مافــوق بشــر کــه بــه تمامــی شــرایط مســلط اســت و قاهــر مطلــق میباشــد بســپارد ،تــا در همــۀ مراحل
و تمامــی تغییــرات زندگــی بتوانــد بــا قلــب آرام و مطمئــن مســیر را بپیمایــد.
 -2 - 3 - 4سلطۀ تقدیرات الهی بر تدبیرات انسان:
نــگاه درســت بــه شــرایط دنیــا یــک دریافــت عمیــق دیگــری نیــز بــه انســان میدهدکــه گرچــه انســان
موجــودی مختــار اســت ولــی اختیــار او مطلــق و تمــام نیســت و شــاید بهتــر اســت ایــن گونه بیــان کرد کــه در
میــان حوزههــای 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 .اینکــه 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 میشــود یــا بــا نقــص عضــو ،پــا در ایــن عالــم میگــذارد .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 اساسـاً اختیــارات
و انتخابهــای او در طیــف باریکــی از زندگــی افــراد قــرار میگیــرد .قطعـاً تعــداد زیــادی از ایــن مقــدرات
منطبــق بــر خواســتههای انســان نیســت و عیــش او را منغــش خواهــد کــرد .پــس مقهــور بــودن انســان در برابــر
مقدراتــش ،یکــی دیگــر از شــرایط حاکــم بــر دنیاســت.
اینهــا 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 مهمتر
اینکــه 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.
 -3 - 3 - 4لهو و لعب بودن دنیا به شهادت قرآن:
قــرآن یکــی از ویژگیهــای بــارز دنیــا را بازیچــه بودنــش معرفــی میکنــد و از تعبیــر لهــو و لعــب بــرای آن
اســتفاده میکند(انعــام 32/و عنکبــوت 64/و محمــد 36/و حدیــد ) 20/عالمــۀ طباطبایــی در بــاره لهــو لعــب
مینویســد :كلمۀ«لهــو» ،بــه معنــاى هــر چيــز و هــر كار بيهــودهاى اســت كــه انســان را از كار مهــم و مفيــدش
بــاز بــدارد ،و بــه خــود مشــغول ســازد ،بنــا بــر ايــن يكــى از مصاديــق لهــو ،زندگــى مــادى دنياســت ،بــراى
اينكــه آدمــى را بــا زرق و بــرق خــود و آرايــش فانــى و فريبنــده خــود از زندگــى باقــى و دائمــى بازمــىدارد،
و بــه خــود مشــغول و ســرگرم مىكنــد .و كلمــه« لعــب» ،بــه معنــاى كار و يــا كارهــاى منظمــى اســت بــا نظــم
خيالــى و بــراى غــرض خيالــى مثــل بازيهــاى بچههــا ،زندگــى دنيــا همــان طــور كــه بــه اعتبــارى لهــو اســت،
هميــن طــور لعــب نيــز هســت ،بــراى اينكــه فانــى و زودگــذر اســت ،هم چنــان كــه بازيها ايــن طورند ،عــدهاى
بچــه بــا حــرص و شــور و هيجــان عجيبــى يــك بــازى را شــروع مىكننــد ،و خيلــى زود از آن ســير شــده و
از هــم جــدا مىشــوند .و نيــز همــان طــور كــه بچههــا بــر ســر بــازى داد و فريــاد راه مىاندازنــد ،و پنجــه بــر
روى هـ م مىكشــند ،بــا اينكــه آنچــه بــر ســر آن نــزاع مىكننــد جــز وهــم و خيــال چيــزى نيســت ،مــردم نيــز
بــر ســر امــور دنيــوى بــا يكديگــر مىجنگنــد ،بــا اينكــه آنچــه ايــن ســتمگران بــر ســر آن تكالــب مىكننــد ،از
قبيــل امــوال ،همســران ،فرزنــدان ،مناصــب ،مقامهــا ،رياس ـتها ،مولويتهــا ،خدمتگــزاران ،يــاران ،و امثــال
آن چيــزى جــز اوهــام نيســتند ،و در حقيقــت ســرابى هســتند كــه از دور آب بــه نظــر مىرســد ،و انســان منافــع
مذكــور را مالــك نمىشــود ،مگــر در ظــرف وهــم و خيــال .آنهــا كــه دل بــه ايــن زندگــى دنیــا مىبندنــد و
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بــه زرق و بــرق آن مفتــون و دلخــوش مىشــوند كودكانــى بيــش نيســتند ،هــر چنــد ســاليان دراز از عمــر آنها
مىگذرد(.طباطبایــی) 149/16 ،1417،
پرواضــح اســت کــه انســان وقتــی دنیــا را بــا اســتفاده از آموزههــای وحــی اینگونــه شــناخت ،تمام مســائل پیچیدۀ
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 میشــود بــه یــک بــاره رنــگ میبــازد وســکون و طمأنینــه بــر قلبــش
حاکــم خواهــد شــد و گویــا نوایــی آســمانی در گــوش انســان زمزمــه میکنــد کــه بــرای هیــچ بــر خــود مپیــج!
 -4 - 3 - 4رنج 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 میکنــد و اصطالحـاً آب پاکــی را بــر دســت او میریزد.خداونــد
ـان فِــي َك َبد(بلــد ) 4/كــه بىترديــد مــا انســان را در رنــج و مش ـ ّقت
در آیــه میفرمایــدَ :قـ ْ
النْسـ َ
ـد َخ َلقْ نَــا ْ ِ
آفريدهايــم (كامــش تــوأم بــا ناكامــى و لذايــذش همــراه بــا تلخــى اســت).عالمۀ طباطبایــی ذیــل ایــن آیــه
مینویســد :كلمــۀ «كبــد» بــه معنــاى رنــج و خســتگى اســت ،و جملــه مــورد بحــث جــواب قســم اســت ،و اين
تعبيــر كــه «خلقــت انســان در كبــد اســت» بــه مــا مىفهمانــد كــه رنــج و مشــقت از هــر ســو و در تمامى شــؤون
حيــات بــر انســان احاطــه دارد ،و ايــن معنــا بــر هيــچ خردمنــدى پوشــيده نيســت ،كــه انســان در پــى بــه دســت
آوردن هيــچ نعمتــى بــر نمىآيــد ،مگــر آنكــه خالــص آن را مىخواهــد ،خالــص از هــر نقمــت و دردســر،
و خالــص در خوبــى و پاكيزگــى ،ولــى هيــچ نعمتــى را بــه دســت نمــىآورد مگــر آميختــه بــا ناماليماتــى كــه
عيــش او را منغــص مــىدارد ،و نعمتــى مقــرون بــا جرعههــاى انــدوه و رنــج ،عــاوه بــر مصائــب دهــر كــه
حــوادث ناگــوارى كــه چــون شــرنگى كشــنده كام جانــش را تلــخ مىكند(.طباطبایــی)291/20 ،1417،
تمامــی آنچــه را کــه در ایــن دنیــا ،بــه دیــدۀ لـ ّذت بــه آن نگریســته شــود ،بــا کمــی تأمــل روشــن میشــود
کــه بــه دســت آوردن هــر لــذت مفروضــی برابــر تحمــل مشــقات فــراوان بــرای آن اســت بــه صورتــی کــه
گاهــی ســختیهای آن لــذت از خــودش بیشــتر خواهــد بود.ایــن نکتــه نیــز قابــل توجــه اســت کــه منظــور
از ســختی و مشــقت زندگــی ،مصائــب بــزرگ و بالهایــی 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 نمیکنــد .و بــه تعبیــر امیرالمؤمنیــن ،همــراه هــر خوشــی اندوهــی و همــراه هــر لقمـهای غصــه
ای است(شــریف الرضی،خطبــه 145و حکمــت)191
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 میشــود انســان ســطح
توقعــات خــود را متاســب بــا حقایــق دنیــا تنظیــم کنــد و بــه ایــن ترتیــب از یــک تــاش بیهــوده بــرای فــرار از
رنــج و ســختی آزاد خواهــد شــد و بــه ایــن ترتیــب آرام خواهــد گرفــت .بنابرایــن توجــه بــه ایــن شــرایط در
تحمــل ســختیها وخــو کــردن بــه نامالیمــات و ناچیــز انگاشــتن آنهــا ،در حفــظ آرامــش بســیار مفید اســت.
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البتــه همــۀ شــرایط حاکــم بــر دنیــا ،اعــم از زوالپذیــریاش و وجــود انــواع دردهــا و رنجهــا در آن بنــا بــر
حکمــت الهــی اســت کــه از نگاههــای تیزبیــن انســان هــم پوشــیده نخواهــد بــود .در ایــن مجــال فرصتــی
بــرای پرداختــن بــه علــت ایــن شــرایط در ایــن دنیــا ،نیســت و فقــط بــه همیــن جملــه بســنده میکنیــم کــه
اساسـاً هــر شــکوفایی از دل درد و رنــج بیــرون میآیــد .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 کردهاند.ایشــان
فرمودهانــد :بدانیــد شــاخه درختــی کــه در بیابــان میرویــد ســختر و پوســت ســبزههای خوشمــا نازکتــر و
آتــش گیاهــان صحرایــی افروختهتــر اســت( .شــریف الرضــی)297 ،1414،
نکتــه دیگــر ،عمومــی بــودن ایــن شــرایط بــرای همــگان اســت .یعنــی همــه انســانها ســهمی از فــراز و فرودها و
بــه تبــع خوشـیها و ناخوشـیهای آن دارنــد و فقــط تفــاوت در نــوع آنهاســت و تصــور اینکــه ،عــده ای در
تمــام طــول عمــر خــود بــدون چالشهــا و ســختی زندگــی میکننــد ،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 دربــارۀ قوانیــن حاکــم بــر دنیــا افــراد را از چنیــن ورطــۀ مهلکــی دور میکنــد .نخســت :اینکــه هیچ
کــس نمیتوانــد ادعــا کنــد از تمــام ابعــاد زندگــی دیگــری اطــاع دارد و دوم :ممکــن اســت در مقطــع زمانــی
شــرایط دیگــری ایــدهال و بــه دور از مخاطــرات بــه نظــر برســد ،غافــل از آنکــه دنیــا ماننــد یــک چــرخ و فلــک
در حــال گردیــدن اســت و بــا دســتیها را بــه پاییــن و فــرو دســتان را بــاال میبــرد و در نهایــت توجــه بــه ایــن
ـرل
نکتــۀ مهــم کــه قیــاس از اصــل صفــت مذمومــی اســت کــه میتوانــد انســان را تــا طــرد از درگاه الهــی تنـ ّ
دهــد .یــادآوری آنچــه کــه بــه شــیطان گذشــت ایــن نکتــه را تصریــح میکنــد کــه او ابتــدا از قیاس بیــن خلقت
ـرد فرمــان الهــی دچــار شــد و از درگاه خداونــد رانــده شــد!
خــودش و انســان(اعراف12/و ص ،)76/بــه تمـ ّ
در نهایــت بایــد ایــن نکتــه مدِّنظــر داشــت کــه ایــن قاعــده در بیــان ایــن مطلــب نیســت کــه بگویــد زندگــی
سراســر ســختی و مشــکالت اســت بلکــه در صــدد بیــان ایــن قاعــده اســت کــه عیــش و نعمــت مطلــق در این
دنیــا حاصــل نمیشــود و همــه اینهــا پیچیــده بــه ســختی و مشــکالتی هســت واساســا بــه دنبــال راحتــی مطلق
بــودن تــاش بیهــوده اســت .یکــی از آیــات آن بــه خوبــی مؤیــد ایــن مطلــب اســت ،آن جــا کــه بــا تاکیــد
ـع ا ْل ُع ْســر :پــس بىترديــد بــا دشــوارى
ـر ُي ْســرا َفـ ِ
در دوآیــه بــه دنبــال هــم میفرمایــدَ « :فـ ِ
ـع ا ْل ُع ْسـ ِ
ـإ َّن َمـ َ
ـإنَّ َمـ َ
آســانى اســت[.آرى] بىترديــد بــا دشــوارى آســانى اســت» (انشــراح4/و.)5
بــه ایــن ترتیــب خداونــد بــه همــۀ انســانهاى مؤمــنِ مخلــص و تالشــگر نويــد مىدهــد كــه هميشــه در كنــار
ســختيها آســانيها اســت ،قــرآن حتــى تعبيــر بــه بعــد از ســختی نمىكنــد ،بلكــه تعبيــر بــه همراهــى مىكند.
آرى چنيــن اســت كــه بــا هــر مشــكلى آســانى آميختــه ،و بــا هــر صعوبتــى ســهولتى همــراه اســت ،و ايــن دو
هميشــه بــا هــم بــوده و بــا هــم خواهنــد بــود (.مــکارم شــیرازی.) 128 :27 ،1361 ،آری ! در شــکم گرفتاریهــا
و مصیبتهــا ،نیــک بختیهــا و ســعادت نهفتــه اســت(مطهری )151،و شــناخت ایــن قضیــه در زمانــی کــه
عرصۀزندگــی بــرای انســان تنــگ میشــود و مشــکالت از هــر ســو هجــوم مـیآورد در حفــظ آرامش انســان
بســیار موثــر میباشــد و اینگونــه اســت کــه انســان بــا خــود میگویــد :ایــن نیــز بگــذرد!
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در امــورات زندگــی وقتــی کســی وکالــت انســان را بــه عهــده بگیــرد میتــوان انجــام کار را بــه او ســپرد و
آرامــش خاطــری از آن جهــت کســب کــرد .وکیــل خــوب بایــد حداقــل دارای چهــار صفــت باشــد کــه
عبارتنــد از :آگاهــی کافــی ،امانــت داری ،قــدرت کافــی و از طرفــی شــفقت نســبت بــه مــوکل خویــش.
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 شــفقتاش نســبت به انســان شــک و شــبههای باقی نمانــد و در
ضمــن وکالــت تمــام امــور انســان را بــه عهــده بگیــرد ،آرامــش وصفناشــدنی 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 میباشــد 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.)309/ 3، 1375،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 میندانــد و میفرمایــد چنیــن شــخصی از جــای کــه فکــرش را نمیکنــد تأمیــن میشــود(طالق.)3/
انســانی کــه خــدا را وکیــل کارهایــش قــرار دهد هرگز احســاس ضعــف و زبونی نمیکنــد و در برابــر حوادث
روزگار مقــاوم میشــود و همیــن عامــل باعــث میشــود در درون خــود احســاس امنیــت و آرامــش کنــد .
بــه تعبیــر عالمــه طباطبایــی اينكــه فرمــود :خــدا كافــى و كفيــل او اســت ،علتــش ايــن اســت كــه خــداى تعالى
آخريــن ســبب اســت ،كــه تمامــى ســببها بــدو منتهــى مىشــود ،در نتيجــه وقتــى او چيــزى را اراده كنــد
بجــا مــىآورد و بــه خواســته خــود مىرســد وچيــزى بيــن او و خواســتهاش حائــل نمىگــردد .ســاير اســباب
كــه انســانها در رفــع حوائــج خــود متوســل بدانهــا مىشــوند ،ســببيت خــود را از ناحيــه خــدا مالكنــد ،و آن
مقــدار را مالكنــد كــه او بــه آنهــا داده ،و هــر صاحــب قدرتــى آن مقــدار قــدرت دارد كــه بــه آن داده ،در
نتيجــه در مقــام فعــل آن مقــدار مىتوانــد عمــل كنــد كــه او اجــازهاش داده باشــد (.طباطبایــی)529:19 ،1417،
بنابرایــن تــوکل کــردن بــر خــدا مفهومــی جــز ایــن نــدارد کــه انســان در برابــر مشــکالت و حــوادث زندگی و
دشــمنیها و سرســختیهای دیگــران و پیچیدگــی هــا و بــه تبــع بنبسـتهایی کــه در مســیر زندگــی بــه آن
برخــورد میکنــد 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 قدرتهــا و نیروهــا از اوست(شــریعتمداری.)724:4 ،1386،
بــا ایــن توضیحــات مشــخص شــد بهترین وکیــل کــه در اصطــاح عمومی هم یعنــی نماینــدهای که عهــدهدار
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 بهرهمنــد شــویم.
 -4 - 4مأمور دانستن خود به انجام وظیفه و نه کسب نتیجه
آدمــی در میــدان زندگــی وظایــف و اموراتــی را بایــد بــه انجــام برســاند ،امــا در تمــام شــرایط بایــد ایــن
قاعــده را مدِّنظــر داشــته باشــد کــه حیطــه عمــل او فقــط در انجــام دادن تکالیــف و وظایــف و همچنیــن
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تصمیمگیریهاســت و اینکــه نتایــج ایــن امــور چــه خواهــد شــد از دایــره اختیــار او خــارج اســت.
بــه طــور کلــی مــا درف انجــام امــورات زندگــی مأمــور بــه وظیفــۀ خــود هســتیم و بــه نتیجــه رســیدن کارهــا در
دســت خداونــد اســت و شــاید عبــارت مشــهور علمــا (ال مؤثــر فــی الوجــود اهلل)مبنــی بــر انحصــار تأثیــر در
عالــم بــرای خداونــد ناظــر بــه همیــن معنــا باشــد و همچنیــن توصیــۀ قــرآن بــرای رونــد انجــام امــور نیــز شــاید
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كــن؛ زيــرا خــدا تــوكل كننــدگان را دوســت دارد .اگــر خــدا شــما را يــارى كنــد ،هيــچ كــس بــر شــما چيــره و
غالــب نخواهــد شــد ،و اگــر شــما را واگــذارد ،چــه كســى بعــد از او شــما را يــارى خواهــد داد؟ و مؤمنــان بايــد
فقــط بــر خــدا تــوكل كننــد (آل عمــران159/و .)160بعــد از تعقــل و مشــورت تنها باتکیه بــه خداوند اســت که
میتــوان 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 میگیرد(یونــس.)49/
البتــه واضــح اســت کــه ایــن مطلــب بــدان معنــی نیســت کــه جبــر حاکــم باشــد و بنابرایــن دســت از تــاش و
کوشــش برداریــم ،بلکــه بدیــن مهناســت کــه هــرگاه نهایــت تدبیر،تــاش 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 تــاش مــا هســت .خداونــد در آیات بســیاری خطــاب به
پیامبــر اکــرم(ص) دربــاره هدایــت امــت میفرمایــد  :وظیفــه تــو رســاندن پیــام بــه آنهاســت و اینکــه کــدام
ایمــان بیاونــد دســت تــو نیست(شــوری )48/و بــه ایــن وســیله نگرانــی ایشــان را رفــع میکننــد.
ایــن حقیقــت نــه تنهــا انســان را از ورطــۀ مهلــک نگرانــی و ناامیــدی نجــات میدهــد بلکــه از آن طــرف انســان
را از دام غــرور و سرمســتی میرهانــد ،بــه ایــن ترتیــب کــه هــر گاه بــا تــاش 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 آنهــا بــه موقــع عمل
نکنــد ،انســان بــه مقصــد خــود نائــل نمیشــود .وقتــی کــه زحمتهــا و رنجهــای طاقتفرســای پیامبــر بــه
نتیجــه میرســد و زمــان فتــح و پیــروزی فــرا رســیده و مــردم فــوج فــوج بــه دیــن اســام گرایــش پیــدا میکنند،
خداونــد پیامبــر را بــه تســبیح و حمــد خــود امــر میکند(نصــر )3/و بــه ایــن وســیله بــه نتیجــه رســیدن تــاش
پیامبــر رابــه خــود نســبت میدهــد واشــاره دارد بــه اينكــه بــه هــر حــال يــارى و پيــروزى بــه اراده حــق اســت.
درســت اســت كــه بــراى غلبــه بــر دشــمن بايــد تأميــن قــوا و تهيه نيــرو كــرد ،ولــى يك انســان موحــد ،نصرت
را تنهــا از ناحيــه خــدا مىدانــد و بــه هميــن دليــل بــه هنــگام پيــروزى مغــرور نمىشــود ،بلكــه در مقــام شــكر و
ســپاس الهــى درمىآيد(.مــکارم شــیرازی)398 ،27، 1361 ،
اگرایــن نــگاه در انســان ایجــاد شــود ،نتیجــه هرچــه باشــد ،خشــنودی و رضایــت حاصــل خواهــد بــود چــون
آن را از طــرف خداونــد میدانــد ،خداونــد کــه بــه صــاح و مصحلــت او آگاه اســت .همیــن عقیــده اســت
کــه ســبب میشــود در میــدان جنــگ ،جبهــه خــدا بــاور از روحیـهای چندیــن برابــر برخــوردار باشــند ،زیــرا به
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زعــم قــرآن آنهــا 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 تــاش و
کوشــش خســتگی ناپذیــر و امیــد بــه خــدا ،در کمــال آرامــش و فــارغ از اضطــراب چگونگــی نتیجــه ،بــه
انجــام وظایــف روزانــه بپردازیــم.
 -5 - 4روحیه شکر گذاری در مقابل نعمتها
تجربــه نشــان داده اســت کــه اگــر انســان در زندگــی مــدام نگاهــش را بــه کمبودهــا و ســختیها بــدوزد،
خودبــه خــود اضطــراب و تشــویش درونــش را فرامیگیــرد و بلعکــس اگــر در ســختترین شــرایط کــه
حتــی گاهــی تصــور میکنــد بدتــر از ایــن نمیشــود ،اطرافــش را بــه خوبــی نظــاره کنــد نعمتهــای زیــاد
و داراییهــای فراوانــی مالحظــه خواهــد کــرد کــه نتیجــۀ توجــه بــه آنهــا ،آرامــش و رضایــت درونــی را
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 میگــردد و حتی به شــهادت قــرآن باعث
بــاز شــدن درهــای نعمــت خواهــد شــد(ابراهیم ،)7/بــه طــوری کــه عــدهای شــکر را اساسـاً دیــدن نعمتهــا
معنــا میکنند.
البتــه شــکر کــردن نیــز ماننــد ذکــر گفتــن کــه بیــان شــد حقیقتــی دارد و تنهــا شــکر زبانــی نیســت بلکــه همراه
بــا رضایــت قلبــی و حقیقــی در قلــب میباشــد .حقيقــت شــكر تنهــا تشــكر زبانــى يــا گفتن«الحمــد َّلل» و
ماننــد آن نيســت ،بلكــه شــكر داراى ســه مرحلــه اســت نخســتين مرحلــه آن اســت كــه بــه دقــت بينديشــيم كه
بخشــنده نعمــت كيســت؟ ايــن توجــه و ايمــان و آگاهــى پايــه اول شــكر اســت ،و از آن كــه بگذريــم مرحلــه
زبــان فــرا مىرســد ،ولــى از آن باالتــر مرحلــه عمــل اســت ،شــكر عملــى آن اســت كــه درســت بينديشــيم كــه
هــر نعمتــى بــراى چــه هدفــى بــه مــا داده شــده اســت آن را در مــورد خــودش صــرف كنيـم.از اينجــا رابطــه
ميــان« شــكر» و« فزونــى نعمــت» روشــن مىشــود ،چــرا كــه هــر گاه انســانها نعمتهــاى خــدا را درســت
در همــان هدفهــاى واقعــى نعمــت صــرف كردنــد ،عمـ ً
ا ثابــت كردهانــد كــه شايســته اســت و ايــن لياقــت و
شايســتگى ســبب فيــض بيشــتر و موهبــت افزونتــر مىگردد(مــکارم شــیرازی،ج،10ص)279
خداونــد در آیــات متعــددی عواملــی چــون خــواب (ال عمــران 154/و نباء،)78/گــردش زمیــن کــه
همچــون گاهــوارهای انســان را بــردارد (طــه 53/و زخــرف ،)10/وجــود شــب(انعام 96/و نمــل 86/و
غافــر ،)61/داشــتن مســکن(نحل ،)80/در کنــار همســر وبودن(اعــراف 189/و روم )21/همــه اینهــا را
مایــه آرامــش انســان معرفــی میکنــد ،امــا دریــغ کــه انســان بــه آمــدن شــبانه روز ،اســتراحت در شــب،
گــردش زمیــن و آرامــش حاصــل از مســکن و خانــواده عــادت کــرده اســت و عم ـ ً
ا دیگــر آنهــا را
بــه عنــوان نعمــت نمیشــمرد و مــدام دنبــال خواســتههای دیگــر و رفــع کاســتیهای موجــود اســت و بــه
همیــن دلیــل احســاس بیقــراری میکنــد و اینجاســت کــه انســان درمییابــد چــرا خداونــد اکثــر بنیبشــر
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افــراد شــکرگذاری نمیداند(یونــس 60/و نمــل73/و ســباء.)13/
متاســفانه انچــه امــروزه در فرهنــگ عمومــی قابل مشــاهده اســت ،افــراد در میان گفتگوهایشــان بــا یکدیگر
بیشــتر از کمبــود ها،خواســتههای اجابــت نشــده و حتــی دردهــای جســمی خــود ســخن میگوینــد و
کمتــر فــردی پیــدا میشــود کــه داشــتههای خــود را بیــان کنــد .در صورتــی کــه یکــی از رمــوز آرامــش
عــدم تمرکــز بــر کاســتیها و برشــمردن نعمــات الهــی اســت .نمونــه بــارز یــک انســان شــکور را امــام
حســین (ع) در دعــای عرفــه بــه تصویــر کشــیده اســت .ایشــان در ایــن دعــا کــه حــاوی معــارف بســیار
بلنــدی میباشــد از تــک تــک اعضــای بــدن یــاد میکنــد و خداونــد را بــرای نعمتهایــی از قبیــل مهــر
و شــیر مــادر و ...ســپاس میگویــد.
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.
 -6 - 4تقوا و انجام مناسک عبادی
خداونــد در قــرآن خــوف و حــزن را کــه از حــاالت طبیعــی بشــر میباشــد از اولیــاء خــود منتفــی اعــام
میکنــد .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 )303 ،1412،و حــزن آنچــه كــه از غــم و
انــدوه در جــان آدمــى حاصــل مىشــود ،نقطــه مقابــل و ضـ ّد آن فــرح و شــادى اســت و بــه اعتبــار خشــونتى
كــه از غــم و انــدوه حاصــل مىشــود حــزن و انــدوه انســان را فــرا مىگيرد(راغــب اصفهانــی)231 ،1412،
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 میشــود
کــه بــه خاطــر چــه عملــی اولیــا خــدا دارای چنیــن ویژگــی هســتند؟! قــرآن خــود پاســخ میدهــد کــه آنهــا
افــراد بــا تقــوا هســتند کــه خداونــد بــه انهــا بشــارت در دنیــا و اخــرت میدهد(یونــس 62/و  63و .)64ذیــل
تفســیر ایــن آیــات آمــده اســت :آری اینــان هســتند کهچنــان آرامشــى در درون جــان خــود احســاس مىكنند
كــه هيچيــك از طوفانهــاى زندگــى آنهــا را تــكان نمىدهــد و بــه ايــن ترتيــب نــه تنهــا تــرس و غمــى ندارند
بلكــه بشــارت و خوشــحالى و ســرور بــه خاطــر نعمتهــاى فــراوان و مواهــب بــى پايــان الهــى هــم در ايــن
زندگــى و هــم در آن زندگــى نصيــب آنــان مىشــود(مکارم شــیرازی،1374 ،)336: 8
تقــوا از مــادۀ ِو َقا َيــة بــه معنــای نگهداشــتن چيــزى اســت كــه زيــان و ضــرر مىرســاند و بــه ایــن ترتیــب انســان
بــه وســیلۀ تقــوی نفــس و جــان خــود را از آنچــه كه بيمنــاك از آن اســت نگهــدارد (راغــب اصفهانــی،1412،
)881و بــه ایــن مناســبت بــه کار مـیرود کــه انســان خــود را از زشــتیها و بــدی و گناهــان نــگاه مـیدارد و بــه
طــور کلــی از هــر آنچــه کــه مایــه ســقوط بشــر از ان جایــگاه عالــی اســت حفــظ میکنــد.
تصــور ابتدایــی ایــن اســت کــه انســان بــا تقــوا ازتعــدادی لذتهــا محــروم میشــود و در ســختی قــرار
میگیــرد ،در صورتــی کــه چنیــن نیســت .عالمــه طباطبایــی در توضیــح ایــن مطلــب مینویســد :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 میشــود ،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.)526 ،19،1374،
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 آنهانشــان میدهــد کــه کمتریــن فایــده
ایــن اعمــال آرامــش اســت .خداونــد ذکــر خــود را عامــل اطمینــان قلــب میداند(رعــد )28/و از آن طــرف
نمــاز را بــه عنــوان بهتریــن راه بــرای یــاد خــدا معرفــی میکند(طــه .)14/وقتــی انســان در طــول روز پنــج بــار بــا
کنارهگیــری از تمــام مشــغلههای 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 سختیهاســت 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 نمیگنجد و مجالی دیگر میطلبد.
 - 5نتیجه
آرامــش ماننــد اکســیری اســت کــه میتوانــد از یــک کلبــه کوچــک و تنــگ و تاریــک کاخــی بــزرگ و
نورانــی بســازد .احســاس آرامــش از مهمتریــن ویژگــی هــای انســان ســالم بــه شــمار میرود،زیــرا در ســایه
آرامــش اســت کــه میتــوان 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 شــدهاند و بــرای بــه دســت آوردن
ایــن مطلــوب بــه دنبــال بــاال بــردن ســطح رفــاه و آســایش خــود رفتهانــد و آرامــش را دراســتفادۀ هــر چــه
بیشــتر از لـ ّذات مــادی جســتجو کردهانــد و بعــد روحانــی بشــر را کــه اصالــت آدمــی وابســته بــه آن اســت ،بــه
دســت فراموشــی ســپردهاند و بــه همیــن دلیــل بــا وجــود اینکــه روز بــه روز ســطح و تنــوع امکانــات مــادی
افــراد بیشــتر میشــود امــا مشــکالت روحــی و اضطرابهــا نیــز بــه تبــع افزایــش مییابــد .آدمــی بایــد بــه ایــن
حقیقــت توجــه داشــته باشــد کــه آرامــش حاصــل یــک نــوع ســکون و طمأنینــۀ 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 مراجعــۀ بــه قــرآن حکیــم خواهیــم دیــد کــه تنهــا مبــداء و منشــاء آرامــش خداونــد متعــال
اســت و بــه عبــارت دیگــر او تنهــا نــازل کننــدۀ آرامــش بــه قلــب آدمــی اســت و از آن طــرف قلبــی میتوانــد
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
میتــوان قلــب را آمــادۀ دریافــت ایــن فضــل الهــی کرد.ارتبــاط در قالــب مصداقهــای چــون ایمان،تــوکل و
اعتمــاد بــر او ،ذکــر و یــاد مــداوم و شــکر نعمتهــای 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 اصــاح کنیــم تــا متناســب بــا آنهــا بتوانیم ســطح توقعات
خــود را از زندگــی دنیــا تنظیــم کنیــم .بــه ایــن ترتیــب خواهیــم دیــد کــه هــر یــک از اوامــر و نواهــی خداونــد
تأثیــر بســزایی در ایجــاد و ثبــات آرامــش در قلــب آدمــی خواهــد داشــت و انســان از هــر طریقــی غیــر از
توصیههــای وحــی بــه دنبــال آرامــش بــرود جــز ســراب چیــز دیگــر نخواهــد یافــت.
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