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  قرآن، جوان و آراستگي

كاشان –رضا حجت پناه 
  

  

  :چكيده 

بحث جوان و آراستگي را زير سايه قرآن كريم آغاز مي ) عج(اما بعد با توكل به ذات اليزال الهي و با عنايات امام عصر 

يعني قدرت بر عبادت و گناه و . دكنيم، سنين جواني يك موقعيتي است كه معموالً شخص قدرت بر همه نوع كاري دار

  . انواع كارهاي مادي دارد

  حاال ببينيم آراستگي جوان با توجه به قرآن در چيست؟ 

  . بخش مواردي را به طور خالصه و سپس مشروحاً ذكر مي كنيم 5در 

علـيهم  (و ائمه طاهرين ـ اطاعت پذيري از خدا و رسول خدا 4             ـ اخالق حسنه3      ـ علم2   ـ ايمان به خدا1

  ـ داشتن تقوا5                   ) السالم
  

  ايمان به خدا

در قرآن كريم كه معجزه هميشه زنده الهي و وديعه الهي است نود و هشت آيه در اهميت ايمان به خدا و ارزش آن و وظيفه مـومن در  

بحث ايمان را نموده تا آنجا كه منـافقين هـم    19الي   1ز آيه اين وديعه الهي و اطاعت پذيري آمده است از جمله سوره بقره است كه ا

البته هـركس  . براي رسيدن به اهداف شوم و شيطاني خود در بين مردم براي اينكه رسوا نشوند دم از ايمان زده و ظاهرفريبي نموده اند

و راه كفر و نفـاق را پـيش بگيـرد نـه تنهـا       و هركس از مسير سعادت خارج شود 1كه ايمان واقعي به خدا بياورد پيروز و رستگار است

  2»في طُغْيانهِم يعمهون   اهللاُ يستَهزي بِهِم و يمدهم«شاهد قرآن كريم . موفق نخواهد بود بلكه خود را استهزاء نموده است

  آراستگي علمي  

زه طلب علم و جويندگي دانش و آگاهي است كـه بسـان   يكي از غرايز ممتاز كه اختصاص به نوع انسان دارد و بسيار ارزشمند است غري

 غريزه مذهب از همان ابتداي تولد و آغاز زندگي بالفعل داراي رشد و نمو است و تا آخر، زمينة آموختن علم قوي است و سفارش شـده 

                                                                 
1
  193و آل عمران، آيه  5بقره، آيه . �
   18تا  15بقره، آيه  . 2
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ـ ز گهـواره تـا گـور دانـش       اُطْلُبوا العلمِ منَ«است كه فرمود ) صلي اهللا عليه و آله(است شاهد، قول پيامبر مكرم اسالم  المهد الي اللحد 

مكن است سوال شود چه علمي بياموزيم؟ در اينجا مذهب و آئين ما يعني اسالم عزيز هـم علـم و دانشـي را داراي فضـيلت و      »بجوي

ملـه علـوم غريبـه    ارزش مي داند، مگر اينكه بخاطر يك عنوان ديگر و يا به جهت ببار آوردن مفسده اي از آن نهي شده باشـد از آن ج 

مثل دانش احضار ارواح، خواب مغناطيسي، رمل و اسطرالب، جادو و سحر و طلسم و نظاير اينهاست كه به سبب مفاسـدي كـه همـراه    

ـان بخـاطر ايـن علـم در آن واقـع            . دارد مورد حرمت واقع شده اند   براي نمونه مـي تـوان بـه علـم احضـار ارواح و مفسـده اي كـه انس

كه عبارتست از پرورش قوه تخيل كه درصد بااليي از اين علم را تشكيل مي دهد و اگر عالم تخيل بر كسي مسـلط  مي شود اشاره كرد 

و اما علوم مفيد كه از نظـر اسـالم داراي فضـيلت و    . شود و فرد ضعيف النفس باشد تا جايي پيش مي رود كه او را از هستي ساقط كند

باشد يا علوم عملي مثل فقه، اخالق و سـاير علـوم خاصـه اگـر     ... فلسفه، كالم، رياضيات و علوم نظري و عقلي مانند : كمال است مانند

علمي باشد كه بتواند جامعه بشري را به تمدن واالي انساني برساند بويژه اگر دانشي باشد كه مايه قطع وابستگي جامعه اسالمي از نفوذ 

تاه نمايد كه در اين صورت جنبة وجوب هم پيدا مي كند كه گاهي وجـوب  دشمنان شود و دست استثمارگران را از سر ملت و نظام كو

عيني است و برهمه الزم است و گاهي وجوب كفائي كه اگر گروهي بتوانند رفع خطـر و مشـكل از جامعـه اسـالمي بنماينـد از عهـده       

و خـوب درس خوانـدن در تمـام مراكـز      از اينرو امروزه در كشور ما تحصيل علـم . ديگران وجوب برداشته مي شود ولي استحباب دارد

علمي داراي حساسيت فوق العاده اي است و همه جوانان و نوجوانان بايد به آن اهتمام بورزنـد و آنـرا سـرلوحة زنـدگاني خـويش قـرار       

دم فرسـتاد و  زيرا علم آموزي يكي از عالي ترين اهداف مقدسي است كه خداوند متعال به خاطر آن هزاران پيامبر را به سوي مـر . دهند

و كتـاب  ) صـلي اهللا عليـه و آلـه   (به همراهشان كتب آسماني را نازل فرمود مخصوصاً بعثت وجود مقدس خاتم االنبياء حضرت محمـد  

سعادت ابدي و معجزه جاويدان او يعني قرآن مجيد ـ خروج انسان ها از منجالب جهل و ناداني و گمراهي و رهنمون ساختن آنهـا بـه    

تا جائيكه پروردگار عالم هدف و غايت از ايجاد همه آسمان ها و زمين و آنچه . ني و درخشان علم و دانش و آگاهي استدروازه هاي نورا

  : مابين آنهاست را، عالم شدن انسان ها معرفي مي كند و مي فرمايد

ـان كسـي اسـت كـه هفـت       : ترجمـه  1»...الَمرُ بينَهنَّ لتَعلَموا آيه ـ اهللاُ الَّذي خَلَقَ سبع سموات و منَ الْاَرضِ مثْلَهنَّ يتَنَزَّلُ ا «  خـدا هم

ـاد دوران اسـت دوري     ... آسمان و همانند آنها هفت زمين آفريد، فرمان خدا در ميان آنها فرود مي آيد تا بدانيـد   و از جهـل كـه ام الفس

تناع ورزيد، همه از اثرات مرگبار جهل و ناداني و گمراهي است كنيد كه اگر شيطان از فرمان خداوند سرپيچي كرد و از سجدة بر آدم ام

كه ابليس با اين عمل گستاخانه و با تمسك به اين استدالل جاهالنه كه سرشت من از آتش است ولي انسـان و آدم از خـاك، تـن بـه     

جسمش مسجود مالئكه قرار داد بلكـه بـه   ذلت ابدي سپرد و مطرود خداوند قرار گرفت و رانده شد در حاليكه خداوند، آدم را نه بخاطر 

   2.جهت عالم بودن او به اسماء الهي و احترام به علم و دانش و براي دميده شدن روح خويش در او، وي را به چنين مرتبه اي ارتقاء داد

  سه درس آموزنده از ماجراي حضرت آدم و سجده مالئكه بر او  :نكته

ـالم باشـد و      ـ اولين درس اين داستان اينست كه حكو1 مت، حق عالم است و اگر كسي مي خواهد به مقام خليفه الهـي برسـد بايـد ع

  . جاهل را در اين وادي، محلي از اعراب نيست

                                                                 
  سوره طالق . 1
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ـ اگر كسي براستي عالم شد، مالئكه در مقابل او متواضعند و كرنش مي نمايند و در واقع نه مالئكه بلكه كل عالم وجـود بـر او چشـم    2

  . تايش و ثنا و دعاي او مي گشاينددارند و زبان به س

از ايـن نكـات اسـتفاده مـي شـود كـه       . ـ هركس مخالفت با علم و عالم كند، اگرچه داراي عنوان ملَك هم باشد مطرود و رجيم است3

م سه دسـته  مرد: روايت شده كه فرموده) عليه السالم(هرچه ارزش و تعالي و كمال هست، در علم و عالم و متعلم است و از امام صادق 

و اگر از اين دو نيستند، مثل پشه هاي رها شده در هوايند كـه بـا وزيـدن هـر     ) در پي كسب علم اند(اند؛ يا عالم هستند و يا متعلم اند 

  1.بادي به همان سو مي روند

  علم، شرط رهبري و امامت است

را ) عليـه السـالم  (پيش آمد، پيامبر زمان حضرت داوود  يكي ديگر از ارزشهاي علم با توجه به داستان قرآني طالوت و جالوت كه جنگي

بزرگان لشكر بر اين امر اعتراض كردند كـه لشـكر را بايـد فـردي     . كه در آن زمان در سنين جواني بسر مي برد به رياست لشكر برگزيد

. عم آنها اصولي از جنـگ نمـي دانـد   آزموده و سرد و گرم چشيده كه سن و سالي از او گذشته باشد اداره كند نه اين جواني كه شايد بز

  خطاب از پروردگار رسيد كه؛ 

  2»... آيه ـ انَّ اهللاَ اصطَفاه علَيكُم و زاده بسطَه في العلمِ و الجِسم  « 

  .در حقيقت، خدا او را بر شما برتري داده، و او را در دانش و نيروي بدني بر شما برتري بخشيده است: ترجمه

ن دو خصيصه علم و قدرت در حضرت داوود موجود است و داراي لياقت و توان مي باشد به اين كار حساس برگزيـده مـي   در اينجا چو

  3»...يرْفَع اهللاُ الّذينَ آمنوا منْكُم والذّينَ اوتوا الْعلْم درجات ٍ« : شود پس علم موثر است و يا در آيه ديگر قرآن

  ... را كه گرويده و كساني را كه دانشمندند برحسب درجات بلند گرداندخدا رتبه كساني از شما : ترجمه

ـاً نـزد انبيـاء و اوليـاء بزرگـوار علـم از ارزش بـاالئي         : نتيجه اينكه در همه جا و بين هر امت چه اهل ايمان و حتي غير ايمـان مخصوص

  . برخوردار بوده و هست

  ـ آراستگي جوان با اخالق حسنه3

و خوي حسن كه اين خصلت به حق جزء با پيروي از قرآن و پيامبر بزرگوار اسالم و ائمه هدي بدست نمـي آيـد    انسان آراسته به خلق

  زيرا در قرآن كريم آمده 

  1»... كْمه حهو الّذي بعثَ في االُميين رسوالً منْهم يتْلُوا علَيهِم آياته و يزَكّيهِم و يعلِّمهم الْكتاب و الْ« : آيه

                                                                 
1
  247ـ امالي مفيد، ص  34، ص 1اصول كافي، ج . �
2
  247سوره بقره، آيه . �
3
  11سوره مجادله، آيه . �
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اوست آنكس كه در ميان بي سوادان فرستاده اي از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گردانـد و كتـاب و   : ترجمه

  ... حكمت به آنها بياموزد  

  پس قرآن كتاب اخالق ـ پيامبر معلم اخالق ـ مردم شاگرد كالس اخالق تا قيام قيامت 

  2»انّي بعثْت لاُتَّمم مكارِم االخْالق ـ من مبعوث شدم تا مكرمت هاي اخالقي را تمام كنم«: ث نبوي كه فرمودو با توجه به حدي

  : كه فرمود) عليه السالم(و حديث ديگر از وجود سيدالساجدين امام زين العابدين 

  3»اللهم ان كانَ عمري مرتعاً للشيطان فَاَقبِضْني اليك سريعاً«

  . بار خدايا اگر قرار باشد عمر من چراگاه شيطان گردد پس هرچه زودتر مرا به سوي خود ببر: مهترج

به اين نتيجه مي رسيم كه بايد تزكيه نفس بنمائيم و خودسازي نمائيم كه جهاد اكبر است زيرا از پيامبر رسيده كه بـه سـربازي كـه از    

  خودسازي(فعليكم بجهاد االكبر د اين جهاد اصغر بو: ميدان نبرد برگشته بود فرمود

  ـ آراستگي جوان با اطاعت پذيري از خدا و رسول خدا و امامان معصوم 4

و ما خَلَقْت الْجِـنَّ و الْـانْس   « : علت خلقت را عبادت كردن بيان نموده شاهد: قرآن كريم تكليف ما را در اطاعت پذيري معلوم كرده، اوالً

   4»اال ليعبدون

  ) يا بشناسند مرا(نيافريديم جنّ و انس را مگر براي آنكه بپرستند مرا : ترجمه

  5»... يا اَيها الّذينَ امنوا اَطيعوا اهللاَ و اَطيعوا الرّسولَ و اولي الْاَمرِ منْكُم « : و يا در آيه ديگر قرآن مي فرمايد

  ... فرمان ببريد رسول خدا و صاحبان امر خود را  اي كسانيكه ايمان آورده ايد فرمان بپذيريد خدا را و: ترجمه

كه واجب است عبد بودن خود را ثابت كنيم البته عبادت ما به عظمت خدا نمي افزايد و ترك بندگي ما از عظمت خدا نمي كاهد ولـي  

مه احـوال از او مـدد بخـواهيم و    وظيفة ما اين است كه خدا را با آنهمه نعمت هايي كه به ما ارزاني داشته است سپاسگزار باشيم و در ه

ـا ايـن كـالم و آيـه       10چون ما هميشه در كمين شيطان و هواي نفس هستيم مي طلبد كه در شبانه روز حداقل  نوبت او را در نمـاز ب

پيامبرش و ائمـه   ياد كنيم و از او كمك بخواهيم كه عطاي او بي منت است و ثمره اطاعت پذيري از خدا و) اياك نَعبد و اياك نَستَعين(

                                                                                                                                                                                        
  2سوره جمعه، آيه .  1

2
  287، ص 16بحار االنوار، ج . �
3
   63، ص 73بحار االنوار، ج . �
  56سوره ذاريات، آيه .  4

5
  59سوره نساء، آيه . �

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 �	

و منْ يطـعِ اهللاَ و الرَّسـولَ فَاُولئـك مـع     «: هدي و رستگاري و سربلندي دنيا و آخرت را به همراه دارد كه قرآن در اين رابطه مي فرمايد

  1»ئك رفيقاًالّذينَ اَنْعم اهللاُ عليهم منَ النَّبيينَ و الصديقينَ و الشُّهداء و الصلحينَ و حسنَ اُول

و كسانيكه از خدا و پيامبر اطاعت كنند، درزمره كساني خواهند بود كه خدا ايشان را گرامي داشته يعني با پيامبران و راسـتان و  : ترجمه

  . شهيدان و شايستگانند و آنان چه نيكو رفيقان و همدمانند

شد، حرام آنها را ترك و واجب آنها را بجـا آورد نـه تنهـا در بهشـت      و پيامبر اسالم) عليهم السالم(يعني اگر كسي براستي تابع اهلبيت 

رزقَنَااهللاُ و اياكم ـ خداونـد انشـاءاهللا    . جاي دارد بلكه مكان و جايگاه او در اعالترين مرتبه بهشت در نزد پيامبران و ائمه ي طاهرين است

  . روزي گرداند

  ـ آراستگي جوان در سايه تقواي الهي 5

  : دوري از گناه و به عبارت ديگر ترمزي در مقابل گناه و معصيت و ثمرات تقوي با بيان قرآن از اين قرار است تقوي يعني

و لَو اَنَّ اَهلَ الْقُري آمنوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم برَكات مـنَ  « با دليل محكم قرآن . ـ موجب نزول بركات الهي از آسمان و زمين مي شود1

  2»... السمĤء و الْاَرضِ 

  ... و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گرائيده بودند، قطعاً بركاتي از آسمان و زمين بر ايشان مي گشوديم : ترجمه

ـ « ـ تقوي باعث خروج متقي از بن بست مي شود و روزي او از جائيكه گمان ندارد مي رسد قرآن 2 عجتَّقِ اهللاَ ينْ يم و   خرَجـاً وم لْ لَّـه

بتسحثُ اليينْ حم قْهرْز3»ي  

ـ تقوي براي متقي باعث مي شود تا قوه تشخيص بين حق و باطل در وجود او قوي گردد و يا ايجاد شود و گناهـان او بخشـيده مـي    3

  4»... و يكَفِّرْ عنْكُم سيئاتكُم  يا اَيها الَّذينَ آمنوا انْ تَتّقوا اهللاَ يجعلْ لَكُم فُرقاناً«شاهد . شود

  5»و منْ يتَّقِ اهللاَ يجعلْ لَّه منْ اَمرِه يسراً« شاهد قرآن كريم . ـ تقوي باعث آساني امور در دنيا و آخرت مي گردد4

ي از جوان مهمتر است زيـرا قـدرت   با توجه به ثمرات تقوي دوري از گناه براي هركس در تمام سنين ارزش دارد و مهم است ول: نتيجه

را عمل كرده، مخصوصاً امروز كه از هر طرف بنگـريم خطـر پـيش    ) ص(اما اگر آلوده به گناه و معصيت نشد شيوه پيغمبر . بر گناه دارد

گـي در كـار   روي ما و نسل جوان ماست و فرياد رهبر فرزانه ما مقام معظم رهبري بارها بلند بوده كه تهاجم فرهنگي و شـبيخون فرهن 

است اگرچه بعضي از مسئولين سالها در اين زمينه خوب عمل نكردند و چه بسا دشمن در بسياري از زمينه ها موفق شد و نسل جـوان  

                                                                 
1
  69سوره نساء، آيه . �
  96سوره اعراف، آيه  . 2
   3و  2سوره طالق، آيه .  3

4
  29سوره انفال، آيه . �
5
  4سوره طالق، آيه . �
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ما را از مسير صحيح منحرف كرد ولي به لطف خدا جوانان پاك طينت هنوز هم وجود دارند كه وفادار به دين و نظام و ارزشها هسـتند  

و همت مسئولين دلسوز فعلي بتوانيم نـواقص  ) اروحنا فداه(شاء اهللا با ياري خداوند و عنايت منجي عالم بشريت امام عصر و اميد است ان

) عجل اهللا تعـالي فرجـه الشـريف   (و مشكالت سرراه جوانان عزيز از هر قشر و گروهي را برطرف نمائيم و ايراني آباد زير سايه امام عصر 

بزرگ سالمتي و طول عمر با بركت براي مقام معظم رهبري و حفظ نظام مقدس اسـالمي و موفقيـت تمـام    در پايان از خداي .بسازيم

  . مسئولين و علّو درجات براي شهيدان و امام شهيدان خواهانيم

  

قرآن و آرامش روح و روان
  

  
  واحد قماستاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمي  - كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث - ناهيد دامن پاك مقدم 

   

  :چكيده

با توجه به اينكه خداوند قرآن را به عنوان تنها نسخه شفابخش و هدايت براي مومنين معرفي كرده است ، محقق بـا  

هدف تعيين راهاي رسيدن به آرامش روح و روان ، با كمك نرم افزارهاي قرآني و معجم الفاظ قرآن كيرم به جستجو در 

حاصلمطالعات مذبور ابتدا پس از بيان اهميت بحث و ضرورت توجه به . خته است آيات قرآن در موضوع موردنظر پردا

  : قرآن به عنوان تنها نسخه شفابخش در قالب اصول زير مطرح شده است 

  عوامل نگراني و پريشاني 

 وقوع حتمي حوادث و سختي ها در زندگي انسان 

 ايشان وجود سختي ها و مشكالت براي شخص پيامبر و تسلي خداوند به 

 عكس العمل هاي انسان در مواجهه با حوادث و سختي ها از ديدگاه قرآن 

 :سپس راههاي ايجاد آرامش روح و روان از ديدگاه قرآن مورد بررسي و به شرح ذيل تبيين شده است 

 آماده سازي ذهني ، روحي و فكري خود براي مواجهه با سختي ها و حوادث 

 ) همه چيز تحت خواست خداوند است  (توجه به توحيد افعالي خداوند 

 هوشياري و بيداري از زنگ خطر خداوند 

 ياد خدا و استمداد از نيروي ايمان و الطاف الهي 

 بكار بردن كلمه استرجاع 

 بهره گيري از مصاديق صبر جميل 

 الگو گيري از اوليا اهللا 

 اميد به آينده و آساني و يسر در امور 

  .ق مي افتدهمه چيز در مجضر خدا اتفا
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  اهميت بحث

هميشه اضطراب و نگراني يكي از بزرگترين بالهاي زندگي انسان ها بوده و هست و عوارض ناشي از آن در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي    

  . كامالً محسوس است

  . هميشه آرامش يكي از گمشده هاي مهم بشر بوده و به هر دري مي زند تا آن را از طريق صحيح و كاذب پيدا كند

ـا دارد و چيـزي نيسـت     به طور كلي آرامش و دلهره نقش بسيار مهمي در سالمت و بيماري فرد و جامعه و سعادت و بدبختي انسان ه

كه بتوان از آن به آساني گذشت و به همين دليل تا كنون كتابهاي زيادي نوشته شده كه موضوع آنها فقط نگراني و راه مبـارزه بـا آن و   

  . ش استطرز به دست آوردن آرام

تاريخ بشر پر است از صحنه هاي غم انگيزي كه انسان براي تحصيل آرامش به هر چيز دست انداخته و در هر وادي گام نهاده و تن بـه  

  .انواع اعتيادها داده است

  ضرورت توجه به قرآن به عنوان تنها نسخه شفا بخش

هـردو كشـنده اسـت، هـر دو نيـاز بـه       . ري هاي جسمي او داردبدون شك بيماري هاي روحي و اخالقي انسان، شباهت زيادي به بيما

هردو بايد ريشه يابي شوند و پس از شناخت ريشه اصلي . طبيب و درمان و پرهيز دارد و هردو گاهي سبب سرايت به ديگران مي شود 

  .وارد مي توان آنها را درمان كردهر دو گاهي به مرحله اي مي رسند كه غير قابل عالجند ولي بيشتر م. بايد به درمان هر دو پرداخت

زيـرا در ايـن آيـه،    . بيان كـرده اسـت   1»و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنين«خداوند اين تشبيه جالب و پرمعني را در آيه 

تالف و قرآن به عنوان نسخه حيات بخشي معرفي شده است كه براي برطرف ساختن ضعف ها و زبوني ها ، ترس هاي بي دليل و  اخـ 

از سـوي  » قد جائتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصـدور « : سوره يونس نيز مي خوانيم  57در آيه . پراكندگي ها نازل شده است

بـه ايـن   » قل هـو للـذين آمنـوا هـدي و شـفاء      « : سوره فصلت هم آمده است 44در آيه . پروردگارتان اندرز و شفادهنده دلها نازل شد

  . گو اين قرآن براي مومنان مايه هدايت و شفاء استلجوجان تيره دل ب

از ايـن كتـاب بـزرگ آسـماني     « : علي در سخن بسيار جامع خود در نهج البالغه اين حقيقت را با شيواترين عبارات بيان فرموده اسـت 

درد . مان بزرگترين دردها استچرا كه در اين كتاب در. براي بيماري هاي خود شفا بخواهيد و براي حل مشكالتتان از آن ياري بطلبيد

آگاه باشيد در ايـن خبرهـاي آينـده اسـت و بيـان      : در عبارت ديگري از همان حضرت مي خوانيم  2».كفر و نفاق و گمراهي و ضاللت

   3»حوادث اقوام گذشته و درمان بيماري هاي شما و برنامه نظم زندگي اجتماعي شما

ان ائمه هدي كم نيست، به خوبي ثابت مي كند كه قرآن نسخه اي براي سامان بخشـيدن  اين تعبيرهاي رسا و گويا كه در قرآن و سخن

  . به همه نابساماني ها، بهبودي فرد و جامعه از انواع بيماري هاي اخالقي و اجتماعي و رسيدن به آرامش

ـانش را  . خه شفابخش پيروي كنيمكافي است كه مدتي از اين نس. قرآن مطمئن ترين و نزديكترين راهها را به انسان نشان مي دهد فرم

پذيرا گرديم، خـواهيم ديـد بـه    ... در زمينه علم و آگاهي و عدل و داد و تقوي و پرهيزكاري، اتحاد و صميميت ، ازخودگذشتگي و صبر 

  .مي گردد سرعت نابسامانيهامان سامان مي يابد، سختي ها برايمان آسان و اضطراب ها و نگراني هايمان به آرامش روحي تبديل  

                                                                 

  سوره اسراء 82آيه . 1
  نهج البالغه  176خطبه . 2
  نهج البالغه 158خطبه . 3
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  : قبل از تبيين راههاي ايجاد آرامش از ديدگاه قرآن، به اصول زيرتوجه كنيد

  عوامل نگراني و پريشاني. 1

  : خود نمائي آينده تاريك و مبهم در برابر فكر انسان . 1

  . نسان را رنج مي دهدگاه احتمال زوال نعمت ها ، گرفتاري در چنگال دشمن، ضعف و بيناري و ناتواني و درماندگي و احتياج، ا

  : مشغول شدن فكر انسان به گذشته تاريك. 2

ي نگراني از گناهاني كه انجام داده، از كوتاهي ها و لغزش ها همواره در زندگي همواره فكر انسان را به خود مشغول كرده و او را نگران م

  .سازد

  :ضعف و ناتواني. 3

ل انبوه دشمنان داخلي و خارجي نگران مي شـود كـه مـن در برابـر ايـن همـه دشـمن        گاه انسان در برابر عوامل طبيعي و گاه در مقاب

  نيرومند در ميدان چه كنم؟

  :احساس پوچي در زندگي. 4

  .گاهي ريشه نگراني هاي آزاردهنده انسان احساس بي هدف بودن در زندگي است كه دچار سرگرداني و اضطراب مي شود

  :نا سپاسي  نسبت به زحمات انسان. 5

نسان گاهي براي رسيدن به يك هدف زحمت زيادي را متحمل مي شود اما كسي را نمي بيند كه براي زحمت او ارج نهد و قـدرداني  ا

  .اين ناسپاسي او را شديداً رنج مي دهد و در يك حالت اضطراب و نگراني فرو مي برد. و تشكر كند

  .است كه بسياري از مردم در زندگي خود از آن رنج مي برند سوء ظن ها و توهم ها و خياالت پوچ يكي از عوامل نگراني. 6

تـا آنجـا   . در برابر زرق و برق زندگي مادي يكي از بزرگترين عوامل اضطراب و نگراني انسان ها بوده و هست: دنياپرستي و دلباختگي. 7

  .كر دنياپرستان را ناآرام و مشوش مي داردكه گاهي عدم دستيابي به يكي از هزاران وسايل زندگي ساعت ها و يا روزها و هفته ها ف

ترس و وحشت از مرگ هميشه روح انسان ها را آزار مي داده است و از آنجا كه امكان مرگ تنها در سنين باال نيست بلكه در سنين . 8

  .ديگر مخصوصاً به هنگام بيماري ها، جنگ ها، ناامنيها وجود دارد اين نگراني مي تواند عمومي باشد

عوامل نگراني منحصر به اين ها نيست بلكه مي توان عوامل ديگري براي آن نيز برشمرد، ولي بايد قبول كرد كه بيشتر نگراني هـا   البته

  . به يكي از عوامل فوق بازمي گردد
  

  وقوع حتمي حوادث و سختي ها در زندگي انسان. 2

  » في انفسكم اال في كتاب من قبل ان نبراهاما اصاب من مصيبه في االرض و ال« : سوره حديد آمده است 22در آيه 

مصائبي كه در زمين رخ مي دهد همچون زلزله ها و سيل ها و طوفانها و آفات مختلف و همچنين مصائبي كه در نفوس انسان ها واقـع  

شـده اسـت و در لـوح     مرگ ها و ميرها و انواع حوادث دردناكي كه دامان انسان را مي گيرد، همـه آنهـا از قبـل مقـدر    : مي شود مانند

  .محفوظ ثبت است
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: مصائبي كه در اين آيه به آن اشاره شده است تنها مصائبي است كه مولود اعمال انسان ها يعني مصائبي كه ما در آن نقش داريم مثـل 

ـاء  . نمي باشد... ظلم ها، بيدادگري ها و خيانت ها و انحرافات و  و صـلحاء گرفتـار آن مـي    بلكه مصائبي است كه بسياري از انبياء و اولي

  . شدند

كرد و اين آيه را ) ع(را با غل و زنجير وارد مجلس يزيد كردند، يزيد رو به امام) ع(در تاريخ اسالم آمده است؛ وقتي امام علي بن الحسين

ال خودتان اسـت  و مي خواست وانمود كند كه مصائب شما خانواده، نتيجه اعم2»و ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم« 1:خواند

  . و از اين طريق زخم زبان بزند

ما اصاب من مصيبه في االرض و ال في انفسـكم اال  « : انما نزلت فينا - كال ما نزلت هذه فينا: فوراً كالم او را نفي كرد و فرمود) ع(اما امام

هـر  : ا نازل شده، آيه ديگري است كه مي گويـد آنچه درباره م. اين آيه درباره ما نازل نشده. چنين نيست: » في كتاب من قبل ان نبراها

ـان خـدا    ( مصيبتي  در زمين يا وجود شما رخ دهد پيش از آفرينش شما در لوح محفـوظ             ثابـت شـده اسـت و حكمـت    ) علـم بـي پاي

  . و فلسفه اي دارد

نقص من االموال و االنفس و الثمرات و بشر و لنبلونكم بشي من الخوف و الجوع و « : سوره بقره است كه مي فرمايد 155آيه ديگر، آيه 

  »  الصابرين

در اين آيه به اين واقعيت بزرگ اشاره مي كند كه آزمايش به طور كلي و چهره هاي گوناگون به عنوان يك امر قطعي و تخلـف ناپـذير   

يوه ها آزمايش مي كنـيم و بشـارت ده   قطعاً همه شما را با چيزي از ترس، گرسنگي، زيان مالي و جاني و كمبود م: به وقوع مي پيوندد

  به استقامت كنندگان

توضيح اينكه در قرآن متجاوز از بيست مورد امتحان به خدا نسبت داده شده است، اين يك نوع قانون كلـي و سـنت دائمـي پروردگـار     

ـان را مـي آزمايـد    و در نتيجه پـرورش د ) و از قوه به فعل رساندن آنها( است كه براي شكوفا كردن استعدادهاي نهفته  . ادن بنـدگان آن

آدمي را نيـز در كـوره حـوادث سـخت     . يعني همانگونه كه فوالد را براي استحكام بيشتر در كوره مي گذراند تا به اصطالح آبديده شود

  .پرورش مي دهد تا مقاوم گردد

ير تكامل را مي پيمايند، حتي درختـان  از آنجا كه نظام حيات در جهان هستي نظام تكامل و پرورش است و تمامي موجودات زنده مس

استعدادهاي نهفته خود را با ميوه بروز مي دهند همه مردم از انبياء گرفته تا ديگران  طبق اين قانون عمومي مي بايست آزمايش شوند 

  . و استعداهاي خود را شكوفا سازند

ها نيز با هم فرق دارد اما به هر حـال آزمـايش بـراي همـه     گرچه امتحانات الهي متفاوت است بعضي مشكل بعضي آسان و قهراً نتايج آن

  3.قرآن نمونه هايي از امتحانات پيامبران را بازگو كرده است. هست

از مجموع آيات فوق در مي يابيم كه بسياري از سختي ها و مشكالت و حوادث تلخ در زندگي انسان بـه عنـوان يـك وسـيله آزمـايش      

  .نسان مقدر مي شود و همه انسانها را در برمي گيرد و راه گريزي براي آن نيستالهي از قبل توسط خداوند براي ا
  

  و تسلي خداوند به ايشان) ص(وجود سختي ها و مشكالت براي شخص پيامبر. 3
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 سـوره  176در مورد رسول گرامي اسـالم در آيـه   . در آيات بسياري در قرآن به وجود سختي ها و مشكالت براي انبياء اشاره شده است

  »...و ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر« : آل عمران، خداوند  به پيامبر تسليت مي گويد

اگر مي بيني كه جمعي در راه كفر بـر هـم پيشـي مـي گيرنـد،      : مي گويد) ص(همچنين بدنبال حادثه دردناك احد، خداوند به پيامبر

ـاز و وجـود نامحـدود    . ان ضرر مي بينندزيرا آنها هيچ زياني به خدا نمي رسانند بلكه خودش. غمگين نباش چون خدا از هر جهت بي ني

  .بعالوه آنها به نتيجه اعمال خود خواهند رسيد. دارد

  :يا در آياتي نظيرآيات ذيل، الطاف الهي در چنين مواقعي نسبت به آن حضرت ذكر شده است

  .ود هم پيامبرانشان را تكذيب كردندقوم نوح ، ثم. تو تنها نيستي كه گرفتار دشمني 1:»فاصبر علي مايقولون« 

  .آيات الهي را دريافت داشته است) موسي(شك نداشته باش كه او : 2»فال تكن في مريه من لقائه« 

  .من تنها بر چنين معبودي تكيه كرده ام 3»فان تولوا فقل حسبي اهللا«

  .ما به آنچه آنها مي گويند آگاه تريم 4»نحن اعلم بما يقولون«

  از توطئه هاي آنها نگران نباش و سينه ات را به خاطر آن  5»ي ضيق مما يمكرونو ال تكن ف«

  .تنگي نكند كه ما پشتيبان و يار و ياور توايم

  استقامت كن استقامت  6»فاستقم كما امرت«

  7» قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون«: و آياتي نظير

  8»او مجنون كذلك ما اتي الذين من قبلهم من رسول اال قالوا ساحراً«

  9»و لقد استهزني برسل من قبلك«

   10»قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون«

  .سه سوره الضحي،كوثر و الم نشرح تسلي خاطر پيامبر در برابر انبوه حوادث دردناك و زخم زبانهاي مكرر دشمنان است

  .آن قدر به تو مي بخشيم كه راضي شوي 11»و لسوف يعطيك ربك فترضي«

ـاد حـزن و   ) ص(فوق و بسياري از آيات ديگر داللت بر وجود سختي ها و مشكالت بر حضرت محمد مجموع آيات دارد كه به دليل ايج

اما با توجه به مباحث علوم قرآني شأن نزول برخي . اندوه براي آن حضرت خداوند آيات فوق را براي تسلي خاطر ايشان نازل كرده است
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لذا موارد فوق اختصاص به آن حضرت ندارد و شايسته است مومنين بـا  . مخاطبين كاربد داردآيات اگر چه خاص است لكن براي عموم 

  .توكل به خداوند و تأسي به آن حضرت با آيات فوق وجود آرامش را در خود تقويت نمايند
  

  عكس العمل هاي انسان در مواجهه با حوادث و سختي ها از ديدگاه قرآن. 4

اذا مسـه  «: سوره اسرا آمده اسـت  82در آيه . اجهه با سختي ها و مشكالت بسيار كم ظرفيت و عجول استاز ديدگاه قرآن، انسان در مو

  .هنگامي كه كمترين بدي به او مي رسد مايوس مي گردد» الشر كان يوسا 

از : يئـوس (يوس مـا » ان مسه الشر فيـوس قنـوط  «: سوره فصلت به يأس و ناميدي در قلب و گفتار و عمل اشاره مي كند 49يا در آيه 

  . مي گردند) ظاهر ساختن نوميدي در چهره و در عمل: قنوط(و نوميد ) ماده ياس به معني وجود نوميدي در درون قلب

اذا مسه الشـر فـذو   « :و در آيه ديگري، نحوه مواجهه انسان با سختي ها را به صورت عجز و البه بسيار به درگاه خداوند توصيف مي كند

  .تقاضاي فراوان و مستمر براي برطرف شدن آن دارد:  51/ فصلت» دعاء عريض

  .انسان حريص و كم طاقت آفريده شده است: 19/معارج» ان االنسان خلق هلوعاً«

  21و 20/ معارج» اذا مسه الشر جزوعاً اذا مسه الخير منوعاً«

  .سد از ديگران دريغ مي داردهنگامي كه بدي به او برسد بسيار جزع و بي تابي مي كند و هنگامي كه خوبي به او بر

از مجموع اين جمله ها استفاده مي شود كه انسان هاي بي ايمان و يا ضعيف اليمان به هنگام مختصر گرفتاري دسـت و پـاي خـود را    

  .گم مي كنند و رشته افكارشان به كلي درهم مي ريزد و ظلمت ياس و نوميدي بر قلبشان سايه مي افكند

« : هنگامي كه پروردگارش او را براي آزمايش اكرام مي كند و به او نعمت مي بخشد، مغرور مي شود و مي گويداز ديدگاه قرآن، انسان 

  . خداوند مرا گرامي داشته است 1»فاما االنسان اذا ما ابتاله ربه فاكرمه و نعمه فيقول ربي اكرمن

روي آوردن نعمت بايد مايـه غـرور گـردد و نـه بالهـا مايـه يـاس و         نه. او نمي داند كه آزمايش الهي گاه با نعمت است و گاه با انواع بال

به هنگام روي آوردن نعمت چنان مي پندارد كه . ولي اين انسان كم ظرفيت در هر دو حال هدف آزمايش را فراموش مي كند. نوميدي

  .مقرب درگاه خدا شده و اين نعمت دليل بر آن قرب است

  » ه فيقول ربي اهاننواما اذا ما ابتاله فقدر عليه رزق«

  . پروردگارم مرا خوار كرده: و هنگامي كه براي امتحان روزي را بر او تنگ بگيرد، مايوس مي شود و مي گويد

غافل از اينكه اينهـا همـه وسـايل آزمـايش و امتحـان      . يأس سرتا پاي او را فرا مي گيرد و از پروردگارش مي رنجد و ناخشنود مي شود

  .ز پرورش و تكامل انسان و به دنبال آن سبب استحقاق ثواب و در صورت مخالفت مايه استحقاق عذاب استامتحاني كه رم. اوست

ـان مـن دعـاء     «. انسان كم ظرفيت هرگز از تقاضاي نيكي ها و اموال و ثروت و مواهب زندگي خسته و ملول   نمي شود ال يسـئم االنس

ائل گردد و شر و بدي و تنگدستي و فقر دامن او را بگيرد به كلي مـايوس و نوميـد   اما اگر دنيا به او پشت كند نعمت هاي او ز 2»الخير

منظور از انسان در اين آيه انسان تربيت نايافته اي است كه قلبش به نور معرفت الهي و ايمان پروردگار و احسـاس مسـئوليت   . مي شود

  ...در روز جزا روشن نشده 
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. مي كنـد ) از شما فوت شده ( ست كه  خداوند در مورد آنچه از دست مي رود تعبير به مافاتكم نكته قابل توجه در اين گونه آيات اين ا

  . مي گويد) بماآتاكم( اما در مورد مواهب و نعمت هاي به دست آمده، آن را به خدا نسبت مي دهد

افراد با ايمان با توجـه بـه اصـل فـوق      .اين وجود است كه از فيض خدا سرچشمه مي گيرد. چرا كه فوت و فنا در ذات اشياء وجود دارد

نه از بين رفتن آن غمگين مي شوند نه از داشتن آن مسـت و  . هنگامي كه به نعمتي از سوي خدا مي رسند خود را امانتدار او مي دانند

گـر هـزاران هـزار    در حقيقت آنها خود را همچون مسئوالن بيت المال مي دانند كه يـك روز امـوال زيـادي را دريافـت و روز دي    . مغرور

  .حضرت علي از اين آيه تعبير به زهد مي كند. پرداخت مي كنند
  
  راهبردهاي مواجهه با سختي ها و ايجاد آرامش از ديدگاه قرآن. 5

  آماده سازي ذهني ، روحي و فكري خود براي مواجهه با سختي ها و حوادث.  5,1

ا و مشكالت فهميده مي شود اين است كه انسان مومن بايد بر اساس بيـنش  يكي از راههايي كه از قرآن كريم براي مواجهه با سختي ه

بارهـا در  : مثالٌ . اعتقادي خود زمينه هاي روحي ، ذهني و فكري الزم براي رويارويي با چنين سختي هايي را از قبل در خود ايجاد كند

» احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنـا و هـم ال يفتنـون   « :قرآن به آزمايش الهي از انسان در همه زمان ها و مكان ها اشاره شده است

اين آزمايش فرقي بين فقير و ثروتمند، مرم . آيا انسان مي پندارد رها شده است؛ اينكه بگويد ايمان آورديم و آزمايش نشوند: 1/عنكبوت

  :شاره مي كندخداوند به آزمايش او ا) ع(در مورد حضرت ابراهيم . نمي گذارد... عامي و برگزيده و 

   124/ بقره» و اذا ابتلي ابراهيم ربه«

يـا ايهـا االنسـان    «: سوره انشقاق است كه مي فرمايـد  6يكي ديگر از نكات قرآني در ايجاد آمادگي الزم براي رويارويي با سختي ها آيه 

تعبير به كادح در آيات اشاره بـه  . ج هستي و تو هميشه در رن. اي انسان دنيا دار دردها و رنج هاست» انك كادح الي ربك كدحاً فمالقيه

  .تالش و كوشش آميخته با رنج و زحمت است

با توجه به اينكه مخاطب در آن همه انسان ها مي باشند بيانگر اين واقعيت است كه طبيعت زندگي اين جهان در هيچ مرحله خـالي از  

جسماني و بدني داشته باشد و يـا جنبـه روحـي و فكـري و يـا      خواه اين مشكالت جنبه . مشكالت ، ناراحتي ها و رنج و مشقت نيست

  .هردو

الراحه لم تخلق في الدنيا و ال الهل الدنيا انما خلقت الراحه في الجنه و الهـل الجنـه و   «: در حديثي از امام علي بن الحسين مي خوانيم

  »اعطي من الحرص مثليها و من اصاب من الدنيا كثرالتعب و النصب خلقاً في الدنيا و الهل الدنيا و ما اعطي احد منها جفنه اال 

رنـج و تعـب در دنيـا    . راحتي و آسايش تنها در بهشت است و براي اهل بهشـت . راحتي و آسايش در دنيا و براي اهل دنيا وجود ندارد 

مي شود و كساني كـه از دنيـا    آفريده شده و براي اهل دنيا و هر كسي پيمانه اي از آن بدست    مي آورد و دو برابر آن حرص نصيب او

بنـا بـر ايـن در    . زيرا محتاج ديگران در حفظ اموال خويشند و به وسايل و ادوات زيادي براي حفظ آن نيازمندنـد . بيشتر دارند فقيرترند

آنها در دنيا بـراي   بلكه رنج و تعب. هرگز دوستان خدا در دنيا به خاطر دنيا رنج و تعب     نمي كشند. ثروت دنيا راحتي نيز وجود ندارد

  . آخرت است

است كه بارها در سوره هاي مختلف قرآن آمده است و به  پستي ايـن زنـدگي در مقايسـه بـا حيـات      » دنيا«نكته ديگر تعبير به حيات 

ان يـا منزلـت و   و در اصل به معني نزديكي در مكان يا زم) دنو(زيرا دنيا از ماده . آخرت زندگي جاويدان و زوال ناپذير آن اشاره مي كند
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نـام حيـات دنيـا كـامالً     . از آنجا كه زندگي اين جهان در برابر جهان ديگر هم كوچك است و هم بـي ارزش و هـم نزديـك   . مقام است

  .متناسب آن است

ار از طرف ديگر در قرآن بارها به اين مطلب اشاره شده است كه ؛ نعمت هاي مادي هر قدر وسيع و گسترده باشـد نـا مطمـئن و ناپايـد    

برق صاعقه اي مي تواند در يك شب و يا حتي چند لحظه كوتاه باغ ها و زراعت هايي كه محصول سال هاي دراز از عمـر انسـان   . است

زمين لرزه مختصري چشمه هاي جوشاني را كه مبـدا ايـن همـه    . است به تلي از خاك و خاكستر و زمين خشك و لغزنده تبديل كند

  . آنگونه كه حتي قابل ترميم نباشد. رو كشد حيات و بركت بود در كام خود ف
  

  ) همه چيز تحت خواست خداوند است(توجه به توحيد افعالي خداوند . 5,2

مسـبب االسـباب او اسـت و علـت     . توحيد افعالي يعني هر وجودي، هر حركتي و هر فعلي در عالم است به ذات پاك خدا بر مي گردد

او به ما قدرت و اختيار و آزادي اراده داده، بنـا بـر   . كه از ما سر مي زند به يك معني از او است حتي افعالي. العلل ذات پاك او مي باشد

زيرا همه آنچه داريم بـه او بـاز   . از يك نظر فاعل خداوند است. اين در عين حال كه ما فاعل افعال خود هستيم و در مقابل آن مسئوليم

  ال مؤثر في الوجود اال اهللا : مي گردد

حتـي سـوزندگي آتـش و    . بدون اذن خدا قادر بركاري نيست و همه قدرت ها در اين جهان از قدرت او سرچشمه مي گيـرد  هيچكس

  . برندگي شمشير بي اذن و فرمان او نمي باشد

  :مانند. در آيات بسياري از قرآن به اين توحيد افعالي اشاره شده است

  26/آل عمران» و تعز من يشاء و تذل من تشاء« 

  30/انسان» ما تشاءون اال ان يشاء اهللاو « 

   83/انعام» نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم« 

   73/آل عمران» قل ان الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء« 

لذا اگر انسان با خود بيانديشد كه هر چه پـيش مـي   . در اين گونه آيات خداوند وجود عزت و ذلت انسا ن ها را به خود نسبت مي دهد 

آيد؛ از سختي ها و گرفتاري ها  همه به مشيت و خواست و اراده خدا بر مي گردد و انسان هاي ديگر در ايجاد آن بي تأثير بوده انـد، از  

اضطراب و نگراني هاي روحي و رواني ناشي از برخوردها و تعامالت در زندگي اجتماعي كاسته و به ايجاد آرامش بيشتر در خود كمـك  

  . مي كند

ديگر ناديده گرفتن علم بي پايان و مشيت خداوند در رويدادهايي كه براي انسان پيش مي ايد باعث مي شود، انسان تمام عمر  از طرف

علت اينكه به هر حادثه اي برچسب فاجعـه و  ... بي فايده است.اين خوب است، آن بد است: خود را صرف برچسب زدن به رويداها بكند

ـار خـوبي      . ها يك درصد از كل واقعيت را مي دانيممصيبت مي زنيم، آن است كه تن و ممكن است در پشت هـر حادثـه و رويـدادي آث

در داستاني آمده است كه در روزگاران كهن پيرمرد روستازاده اي بود كه يـك پسـر و يـك اسـب     . نهفته باشد كه ما از آن بي اطالعيم

عجب شانس بـدي آوردي كـه اسـبت    : ري به خانه اش آمدند و گفتندروزي اسب پيرمرد فرار كرد و همه همسايگان براي دلدا. داشت

خـوب  : از كجا مي دانيد كه اين از خوش شانسي من بوده يا بدشانسي ام؟ و همسايه ها گفتند: روستا زاده پير در جواب گفت. فرار كرد

  .معلوم است كه اين بدشانسي است
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اين بار همسايه ها براي تبريك . به همراه بيست اسب وحشي به خانه برگشت هنوز يك هفته از اين ماجرا نگذشته بود كه اسب پيرمرد

از كجـا  : پيرمرد باديگر در جواب گفت. عجب اقبال بلند داشتي كه اسبت به همراه بيست اسب ديگر به خانه برگشت: نزد پيرمرد آمدند

  مي دانيد كه اين از خوش شانسي من بوده يا بدشانسي ام؟

عجـب  : همسايه هـا بـارديگر آمدنـد   . پيرمرد حين سواري در ميان اسب هاي وحشي، زمين خورد و پايش شكستفرداي آن روز پسر 

خوب معلوم است كـه ايـن اتفـاق بـدي     : چند تا از همسايه ها با عصبانيت گفتند. و كشاورز پير دوباره همان جواب را گفت. اتفاق بدي

  .بوده است

. يري از راه رسيدند و تمام جوانان سالم را براي جنگ در سرزميني دور دست با خـود بردنـد  چند روز بعد نيروهاي دولتي براي سربازگ

  1.......همسايه ها براي تبريك بارديگر به خانه پيرمرد رفتند . پسر كشاورز پير به خطر پاي شكسته اش از اعزام معاف شد

پيـامبر، نمونـه هـايي از    ) ع(بـا حضـرت خضـر   ) ع(حضـرت موسـي  سوره كهف از قرآن با اشاره به مناظره  70تا  60در اين مورد آيات 

ـا را از افـق زنـدگي      . بيـان  مـي كننـد    - در برخي اموري كه از نظر ما ناخوشايند هستند - مصلحت و مشيت خداوند را ايـن ماجراهـا م

ن است كه ما مي بينيم و نـه  محدودمان يعني آنچه به آن خو و عادت كرده ايم بيرون مي برد و نشان مي دهد كه نه عالم محدود به آ

زيرا حضرت موسي با مرد عالمي آشنا شد كه به ابوابي از علـوم  . چهره اصلي حوادث هميشه آن است كه ما در برخورد اول درمي يابيم

آگـاهي  احاطه داشته كه مربوط به اسرار باطن و عمق حوادث و پديده ها بوده، در حالي كه موسي نه مأمور بـه بـاطن بـود و نـه از آن     

چـه بسـا   . و در چنين مواردي بسيار مي شود كه چهره ظاهر حوادث با آنچه در باطن و درون آنها است متفـاوت اسـت  . چنداني داشت

در چنين موردي آن كـس كـه   . ظاهر آن بسيار زننده و يا ابلهانه است، در حالي كه در باطن بسيار مقدس، حساب شده و منطقي است

ولـي اسـتادي كـه از اسـرار درون     . ر و اختيار را از كف مي دهد و به اعتراض و گاهي به پرخاش بر مي خيزدظاهر را مي بيند عنان صب

بلكـه درانتظـار   . آگاه است و چهره باطن را مي نگرد با خونسردي به كار خويش ادامه مي دهد و به اعتراض و فرياد او گوش نمي دهـد 

ولي به هنگامي كه اسرار براي او فاش شد كامالً آرام مي . اما شاگرد بي تابي مي كند. فرصت مناسبي است كه حقيقت امر را بازگو كند

 .گيرد

عسي أن تكرهوا شيئاً و هو خير لكم و عسي أن تحبوا شيئاً و هو شـر لكـم و اهللا   ... «: سوره بقره خداوند مي فرمايد 216هچنين در آيه 

شته باشيد، كه خير شما در آن است و يا چيزي را دوست داشته باشيد كه شـر شـما   چه بسا از چيزي اكراه دا: » يعلم و أنتم ال تعلمون

  . در آن است و خدا مي داند و شما نمي دانيد
  

  هوشياري و بيداري از زنگ خطر خداوند. 5,3 

سوا علي ما فـاتكم و  لكيال تأ« گاهي انسان فكر مي كند علت و فلسفه مصائبي كه از طرف خداوند براي او ايجاد مي شود، چيست؟ آيه 

اين براي آن است كه به خاطر آنچه از دست داده ايـد غمگـين نشـويد و بـه آنچـه      : به اين سوال پاسخ مي دهد 2»ال تفرحوا بما آتاكم

  .خداوند به شما داده است دلبسته نباشيد

نسـان هميشـه در جهـان هسـتي بـا      چـرا كـه ا  . اين دو جمله كوتاه در حقيقت يكي از مسايل پيچيده فلسفه آفرينش را حل مي كند

مشكالت و گرفتاري ها و حوادث ناگواري روبروست و غالباً از خود سوال مي كند با اينكه خداوند مهربان و كـريم و رحـيم اسـت ايـن     
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بـوده  منظور اين . هدف اين بوده كه شما دلبسته و اسير زرق و برق اين جهان نباشيد: حوادث دردناك براي چيست؟ قرآن    مي گويد

دلباخته و دلداده آن نشـويد  . كه موقعيت اين گذرگاه و پلي كه نامش دنيا است و همچنين موقعيت خودتان را در اين جهان گم نكنيد

شما را از ياد خدا غافل مي كنـد و از مسـير   . كه اين دلبستگي فوق العاده بزرگترين دشمن سعادت شما است! و آن را جاودانه نپنداريد

اين مصائب زنگ بيدار باشي است براي غافالن و شالقي است بر ارواح خفته و رمـزي اسـت از ناپايـداري جهـان و     . دارد تكامل باز مي

  .اشاره اي است به كوتاه بودن عمر اين زندگي

  1».سرچشمه غم و اندوه، تمايل است«: بودا مي گويد

ناگهـان بيـدار مـي    . خود جذب و سرگرم و از ياد خدا غافل مي كندحقيقت اين است كه مظاهر فريبنده اين دارالغرور زود انساني را به 

  .شود كه كاروان رفته و او در خواب و بيابان در پيش

اين حوادث كه هميشه در زندگي بوده و هميشه خواهد بود و حتي پيشرفت هاي عظيم علـم هـم نتوانسـته و نخواهـد توانسـت جلـو       

ل ها و بيماري ها و امثال آن را بگيرد ، درسي است از بي مهري زمانه رسوا و به انسـان  حوادث دردناكي همچون زلزله ها طوفان ها سي

اين بدان معني نيست كه انسان بـه مواهـب الهـي در ايـن     . اين دشت خوابگاه شهيدان است فرصت شمار وقت تماشا را: فرياد مي زند

  .آن نگردد و آن را هدف و بهره اصلي خود نشمرد مهم اين است كه اسير. جهان پشت پا بزند و يا از آنها بهره نگيرد

  .خداوند هيچ متكبر فخر فروشي را دوست ندارد: لذا در پايان آيه مي افزايد. آري اين مصائب شكننده تفاخر و غرور است

دنيا پيوسـته فـراز و   لذا توجه به اين اصل كه ناكامي ها با زندگي انسان از آغاز عجين بوده و طبق سنت حكيمانه اي مقدر شده است و 

به او آرامش خاطر مـي دهـد و از بـي    . نشيب دارد، انسان را براي تحمل شدائد شجاع و در برابر حوادث سخت صبور و مقاوم مي سازد

  .تابي ها و جزع مانع مي گردد

باشد چيزي را ياد نمي گيريم؟ بـه  چرا اكثريت ما انسان ها تا زماني كه زور باالي سرمان ن«:يكي از روانشناسان د راين زمينه مي نويسد

ما از چه موقع رژيم غذايي خود را تغيير . به عنوان مثال مسئله تندرستي را در نظر بگيريد. خاطر آنكه تغييري در رفتار خود نمي دهيم

و ! مي دهـي  اگر روش زندگي ات را عوض نكني خودت را به كشتن: مي دهيم و ورزش را آغاز مي كنيم؟ از وقتي كه پزشك مي گويد

  .آن وقت است كه ناگهان به خود مي آييم

انسان هاي كارآمد به دنبال مشكالت نمي گردند اما اگر با آنها مواجه شوند از . ما بزرگ ترين درس ها را در زمانه سختي ها مي آموزيم

ونم باشم؟ اما بازندگان تمام عاليم هشـدار  براي تغيير عمل و تفكرم به چه چيزي نياز دارم؟ چطور مي توانم بهتر از اكن: خود مي پرسند

  چرا تمام بالها بر سر من نازل مي شود؟: دهنده را ناديده مي گيرند و وقتي سقف خانه پايين آمد مي پرسند

جهان هميشه با اشاره اي خفيف بـه مـا سـقلمه    . پس مي شود گفت كه زندگي، مجموعه اي از مصيبت هاي دردناك است اما نه الزاماً

بيشترين دردها مربوط به زماني اسـت  : در واقع مي توان گفت. ند و هنگامي كه بي اعتنا ما را مي بيند با پتك بر سرمان مي كوبدمي ز

  2.كه در مقابل رشد، مقاومت مي كنيم
  

  ياد خدا و استمداد از نيروي ايمان و الطاف الهي. 5,4
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اولي طبق عقيده توحيدي جهان را مخلـوق خداونـد   .رك تفاوت بسيار دارداصوالً بينش يك انسان مومن و الهي با يك فرد مادي يا مش

حكيم و آگاهي مي داند كه تمام افعالش روي حساب و برنامه است و به همين دليل معتقد است كه جهان مجموعه اي است از اسـرار  

  . است همه كلمات اين كتاب پرمحتوا و پرمعني. هيچ چيز در اين عالم ساده نيست. و رموز دقيق

زيرا ممكن است ساده ترين مسـايل پيچيـده تـرين    . از كنار هيچ حادثه و هيچ موضوعي ساده نگذر: اين بينش توحيدي به او مي گويد

او . او اين درس بزرگ را در مكتـب توحيـد خوانـده اسـت    . او هميشه به عمق اين جهان مي نگرد و به ظواهر آن قانع نيست. آنها باشد

در حالي كه يك فرد مادي و با يايمان دنيا را مجموعـه  . بزرگي قائل است و همه چيز را در دائره آن هدف مي بيند براي اين عالم هدف

مگـر مـي تـوان    . اصالً براي آن باطن و عمقي قائل نيست. اي از حوادث كور و كر و بي هدف مي شمرد و جز به ظاهر آن نمي انديشد

ي است كه كودكي با حركات بي هدف دست خـود بـه روي كاغـذ بوجـود آورده اسـت      براي كتابي كه مجموعه خطوط آن همان چيز

  . اهميت و عمقي قائل نشد

حتي به گفته بعضي از دانشمندان بزرگ علوم طبيعي تمام انديشمندان بشر از هر قشـر و گـروه كـه دربـاره نظـام جهـان بـه انديشـه         

به سختي مي توان در ميان مغزهاي متفكـر جهـان كسـي را    : نشتين  مي گويداي. برخاسته اند از نوعي تفكر مذهبي برخوردار بوده اند

اصالً چيزي كه سبب شد دانشمندان و متفكران در تمام طول قرون . يافت كه داراي يك نوع احساس مذهبي مخصوص به خود نباشد

و الذين جاهـدوا فينـا لنهـدينهم    «.آنان بود و اعصار در گوشه تنهايي به مطالعه اسرار دقيق جهان هستي بپردازند همين اعتقاد مذهبي

   69/ عنكبوت» سبلنا

  » يعلمون ظاهراً من الحياه الدنيا و هم عن االخره هم غافلون«

چگونه ممكن است كسي اين دنيا را مرحله نهايي و هدف اصلي مي شمرد با كسي كـه آن را يـك مزرعـه و ميـدان آزمـودگي بـراي       

ايـن  . او از آن ظاهري بيش نمي بيند و اين به اعمـاق ژرفـش مـي انديشـد    . مي داند يكسان ببيند زندگي جاويداني كه دنبال آن است

آن ظاهر بين انفاق را سبب خسران و زيـان مـي شـمرد  در حـالي كـه ايـن موحـد        . اختالف ديد ها در تمام زندگي آنها اثر مي گذارد

  .تجارتي پرسود مي داند

شرح صدر و آمادگي مقابله با مشكالت و مصائب و مبارزه با هيجانـات   - بلندي افق فكر - عت روحيكي از مهمترين آثار ايمان به خدا وس

  . نامطلوب نعمت هاست

من به تجربه دريافته ام كه هرگاه مدت زماني را براي آسودگي ذهن، تمركز يا دعا و نيايش اختصـاص  « : يكي از روانشناسان مي نويسد

اما پس از كنار گذاشتن اين اعمال، زندگي بـارديگر و  . ه ام وتسلط بهتري بر زندگي بدست آورده امداده ام، احساس توازن بيشتري كرد

خونسردي ام را از دست داده ام و آنگاه بـا از سـرگيري   . به تدريج تنش زا و دشوار گشته است و من احساس درماندگي و عجز كرده ام

ـاي پرمشـغله     دعا و نيايش و تكنيك هاي تمركز ذهن، آرامش را به ز ـان ه ندگي بازگردانده ام و اين چرخه اي است كه بسـياري از انس

  1.همواره با آن مواجه هستند

  :  لذا در قرآن كريم بارها به ياد خدا در مواجهه با سختي ها و گرفتاري ها براي ايجاد آرامش اشاره شده است

   28/اال بذكر اهللا تطمئن القلوب  رعد

  28/رعد»  وبهم بذكر اهللالذين آمنوا و تطمئن قل«
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  11/تغابن»       و من يومن باهللا يهد قلبه«

  18/فتح»     فانزل السكينه عليهم«

   4/فتح»   هو الذي انزل السكينه في قلوب المومنين ليزدادوا ايماناً«

لشكريان آسمان هـا و  : »ت و االرضو هللا جنود السموا« مثالً در آيه . و درآيات ديگر نقش توجه به خدا را مي توان به شكل ديگري ديد

: اگر با خدا باشي تمام قواي زمين و آسمان با تو است و كان اهللا عليمـاً حكيمـاً   : خداوند مي گويد. زمين از آن خدا و تحت فرمان اويند

اطاعـت و بنـدگي تـو بـا     باز به او مي گويد خداوند هم نيازها و مشكالت و گرفتاري هاي تو را مي داند و هم از تالش ها و كوشش هاو 

  .خبر است
  

  بكار بردن كلمه استرجاع . 5,5

الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا هللا و انا اليـه راجعـون، اولئـك علـيهم صـلوات مـن ربهـم و رحمـه و اولئـك هـم           . و بشر الصابرين... «

   157و 156/ بقره. »المهتدون

  .ما از آن خدا هستيم و به سوي او باز مي گرديم: ي به آنها رسد مي گويندآنها كه هرگاه مصيبت. بشارت ده به استقامت كنندگان

  .اينها همان كساني هستند كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنان هستند هدايت يافتگان

ه ضمن اشاره بـه گـذرا   دراين آيه راه موفقيت همه انسان ها را در امتحانات الهي در يك جمله كوتاه و پرمعني آورده است؛ به طوري ك

بودن حوادث اين جهان و سختي ها و مشكالتش و اين كه جهان گذرگاهي بيش نيست عامل ديگري براي پيروزي محسوب مي شود 

  . كه در جمله انا هللا و انا اليه راجعون آمده است

درس هاي توحيد و انقطاع الـي اهللا و تكيـه بـر    اصوالً اين كلمه كه از آن به عنوان كلمه استرجاع ياد مي شود، عصاره اي از عالي ترين 

اگر مي بينيم بزرگان اسالم به هنگام بروز مصائب سخت اين جمله را بـا الهـام گـرفتن از    . ذات پاك او در همه چيز و در هر زمان است

الكيـت خداونـد و بازگشـت    قرآن مجيد تكرار مي كردند براي اين بوده است كه شدت مصيبت آنها را تكان ندهد و در پرتو ايمان بـه م 

  . همه موجودات به سوي او، اين حوادث را در خود هضم كنند

  بهره گيري از مصاديق صبر جميل. 5,6

مـي تـوان   ) ع(زيرا بر اسـاس بيـان معصـومين   . تاكيد شده است) و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر(در قرآن برسفارش به يكديگر به صبر 

   1.تن بي سر بقائي ندارد و ايمان بدون صبر نيز ارزشي نخواهد داشت. به مانند نسبت سر است به تندريافت كه صبر نسبت به ايمان 

در حقيقت پشتوانه همه برنامه هاي سازنده فردي اجتماعي همان شكيبايي و اسـتقامت اسـت و اگـر آن نباشـد هيچكـدام از آنهـا بـه        

نـه  . موانعي است كه جز با نيروي استقامت نمي توان بر آنهـا پيـروز شـد   چراكه در مسير هر كار مثبتي مشكالت و . ساماني نمي رسد

وفاي عهد بدون استقامت و صبر ميسر است و نه حفظ پيوندهاي الهي و نه ترس از خدا و دادگاه قيامـت و نـه اقامـه صـلوه و انفـاق از      

  !مواهب الهي و نه جبران خطاها به وسيله حسنات

ـا صـبرتم  «: تيان وارد مي شوند و مي گوينددر قرآن آمده است مالئكه بر بهش در نهايـت امنيـت و آرامـش    :24/رعـد » سالم عليكم بم

  .خواهيد بود به خاطر انجام وظايف و مسئوليت ها و تحمل شدائد و مصيبت ها
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ا گـرگ  يوسـف ر : آنجايي كه حضرت يعقوب در مقابل فرزندانش كـه گفتنـد  . سوره يوسف به صبر جميل اشاره شده است 18و در آيه 

  »  ...و جاؤوا و علي قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امراً و صبر جميل«: خورده، گفت

آنچنان وسعتي كه حـوادث بـزرگ را   . شكيبايي در برابر حوادث سخت و طوفان هاي سنگين نشانه شخصيت و وسعت روح آدمي است

تخر كوچكي را به حركـت در مـي آورد ولـي اقيـانوس هـاي بـزرگ       يك نسيم ماليم آب اس. در خود جاي مي دهد و لرزان نمي گردد

  .بزرگترين طوفان ها را در خود مي پذيرد و آرامش او بر هم نمي خورد) آرام(
گاه انسان ظاهراً شكيبايي مي كند ولي چهره اين شكيبايي را با گفتن سخنان زننده كه نشانه ناسپاسـي و عـدم تحمـل حادثـه اسـت      

اما افراد با ايمان و قوي االراده و پرظرفيت كساني هستند كه در اين گونه حوادث هرگز پيمانه صبرشـان لبريـز   . دزشت و بدنما مي ساز

ـا صـبر زيبـا و صـبر     . نمي گردد و سخني كه نشان دهنده ناسپاسي و كفران و بي تابي و جزع باشد بر زبان جاري نمي سازند صبر آنه

  .جميل است

آيا اين با صبر جميـل منافـات   . نيم كه او  آنقدر گريه كرد و غصه خورد كه چشمانش را از دست داددر داستان حضرت يعقوب مي خوا

  دارد؟

جاي تعجب نيست كه در فراق فرزنـد اشـك هايشـان همچـون     . قلب مردان خدا كانون عواطف است: پاسخ اين سوال يك جمله است

يعني سخني و حركتي بـر خـالف   . رل خويشتن را از دست ندهندمهم آن است كه كنت. اين يك امر عاطفي است. سيالب جاري شود

  .رضاي خدا نگويند و نكنند

بر مرگ فرزندش ابراهيم اشك مي ريخـت بـه او   ) ص(از احاديث اسالمي استفاده مي شود كه اتفاقاً همين ايراد را به هنگامي كه پيامبر

  ي ريزيد؟كردند كه شما ما را از گريه كردن نهي كردي اما خود شما اشك م

تدمع العـين و  «. چشم مي گريد و قلب اندوهناك مي شود ولي چيزي كه خدا را به خشم آورد نمي گويم: در جواب فرمود) ص(پيامبر

) گريـه عـاطفي  (اين رحمت. نيست) بي تابي(اين گريه : » ليس هذا بكاء ان هذا رحمه: يحزن القلب و ال نقول ما يسخط الرب  يا فرمود

  .است

اين است كه در سينه انسان قلب است نه سنگ و طبيعي است كه در برابر مسائل عاطفي واكـنش نشـان مـي دهـد و سـاده      اشاره به 

عيب آن است كه انسان سـخن بگويـد كـه خـدا را بـه      . اين حسن است. اين عيب نيست. ترين واكنش آن جريان اشك از چشم است

  .غضب آورد
  

  الگو گيري از اولياء اهللا. 5,7

. اين مضامين نويد و بشارتي است از آينده اميد بخش صـابران . كالت مقطعي و زودگذر رشته صبر و شكيبايي شما را پاره كندمبادا مش

  : در بين داستان هاي انبياء در قرآن، زندگي حضرت ايوب دچار بيشترين سختي ها و مالمت ها شد

  83/ياءانب» و ايوب اذ نادي ربه اني مسني الضر و انت ارحم الراحمين«

  41/ ص» ...اذكر عبدنا ايوب اذ نادي ربه «

به هرگونـه بـدي و   : ضر(بدحالي و مشكالتي به من روي آورده و تو ارحم الراحميني: به ياد آور ايوب را هنگامي كه پروردگارش را خواند

  ... )دن حيثيت و نقص عضو، از بين رفتن مال ، مرگ عزيزان، پايمال ش. ناراحتي به روح و جان يا جسم انسان برسد
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بـه خـدا   . ايوب همانند ساير پيامبران به هنگام دعا براي رفع اين مشكالت طاقت فرسا نهايت ادب را درپيشگاه خـدا بـه كـار مـي بـرد     

  .حتي نمي گويد مشكلم را برطرف كن. شكايت نمي كند

ايوب به خاطر كفـران نعمـت گرفتـار آن    : سخ فرمودبالئي كه دامنگير ايوب شد براي چه بود؟ امام در پا: كسي از امام صادق سوال كرد

پس شيطان به پشگاه خدا گفت كه اگر ايوب را شاكر مي بيني بـه خـاطر نعمـت    . بلكه به عكس به خاطر شكر نعمت بود. مصائب نشد

ـ   . فراواني است كه به او داده اي خداونـد بـراي اينكـه    . ودمسلماً اگر اين نعمت ها از او گرفته شود او هرگز بنده سپاسـگزاري نخواهـد ب

اخالص ايوب را بر همگان روشن سازد و او را الگويي براي جهانيان قرار دهد كه به هنگام نعمت و رنج هردو شاكر و صـابر باشـند و بـه    

ببـرد و  شيطان از خدا خواست اموال سرشار ايوب ؛ زراعت، گوسفندان و فرزنـدانش را از ميـان   . شيطان اجازه نداد كه بر او مسلط گردد

اين بار شـيطان خواسـت   . ولي نه تنها از مقام شكر ايوب كاسته نشد بلكه افزوده گشت. آفات و بالها در مدت كوتاهي آنها را از ميان برد

. ولي ايوب آب زالل شكر را به كفران آلوده نكـرد . او آنچنان بيمار شود كه از شدت درد و رنجوري به خود بپيچد و اسير و زنداني گردد

در حديثي مي خوانيم كه بعد از آنكـه ايـوب سـالمت خـود را بازيافـت و درهـاي       . تنها به درگاه خدا روآورد و جمله هاي باال را گفتو 

  .شماتت دشمنان: رحمت الهي به روي او گشوده شد از او سوال كردند بدترين درد و رنج تو چه بود؟ گفت

  ».نم بدهيك انسان ناسپاس خوشبخت نشا« : زيگ زگلر مي گويد

راسـتش را  . تمام تعليمات روحاني، ما را به شـكر گـزاري ترغيـب مـي كننـد     : يكي از روانشناسان با مطرح كردن اين جمله مي نويسد

كسي كه مي تواند كوه هـا را بـه حركـت وادارد و كهكشـان هـا را      . بخواهيد من شك دارم كه خداوند نيازي به اين چيزها داشته باشد

  ! به اثبات هيچ چيز ندارد بسازد، ديگر نيازي

شكر گزاري ما صرفاً به خاطر خود ماست و دليلش اين است كه ما در زندگي آن چيزي را بدست مي آوريم كه برايش وقت صرف مـي  

وقتي به خاطر موهباتي كه نصيبمان شده است لب به سپاس مي گشاييم احساس غني تر بودن مـي كنـيم و همـين احسـاس     . كنيم

   1.ت بيشتري را به زندگي مان سرازير مي كنداست كه موهبا

از ديدگاه روانشناسان، در خالل ساليان رشد به اكثر ما آدم ها القا مي كنند كه شما خوب و عالي نيستيد و ما خيلي زود ايـن تلقـين را   

. ه كار و نه هيچ چيـز ديگـر  نه خانواده، نه دوست، ن. مي پذيريم و احساس مي كنيم كه در زندگي ما هيچ چيزي در حد مطلوب نيست

تعجبي ندارد كه رسـيدن  ... فقط اگر يك ماشين داشتم ... اگر در محيط كارم، احترامي داشتم : غبطه خوردن از همان جا آغاز مي شود

  !به آرامش ذهن تا اين اندازه دور از دسترس است

به خاطر زندگي ام، خـانواده ام، خانـه ام، دوسـتانم و بـه     خدايا : هربار كه مي گوييم. شكر گزاري موجب آرامش بيشتر انسان مي گردد

. در حقيقت خاطر نشان مي سازيم كه آنچه را دارم مي پذيرم و آنچه را كه بايد ياد بگيرم، مي آمـوزم . خاطر اين روز تازه سپاسگزار توام

  2.ه نصيبمان نگشته استمنشأ آرامش ذهن، تمركز كردن بر موهباتي است كه از آنها بهره مند شده ايم و نه آن چ
  

  اميد به آينده و آساني و يسر در امور . 5,8 

  7/طالق»    سيجعل اهللا بعد عسر يسراً «: چرا با وجود آيات بشارت گونه اي مانند

   5/انشراح»  فان مع العسر يسراً ان مع العسر يسراً«
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  هنوز نااميدي؟

دارد بلكه به صورت يك قاعده كلي و بـه عنـوان تعليلـي بـر مباحـث سـابق       و زمان حضرت ن) ص(اين دو آيه اختصاص به پيامبر اكرم 

حتـي تعبيـر بـه    . مطرح است و به همه انسان هاي مومن مخلص و تالشگر نويد  مي دهد كه هميشه در كنار سختي ها آساني هاست

بـه  . با هر مشكلي آساني آميختـه اسـت  با هر صعوبتي سهولتي،  . كه نشانه همراهي است مي كند» مع«نمي كند بلكه تعبير به » بعد«

  .پيروزي ها اميدوار مي كند

  »و اعلم ان مع العسر يسراً و ان مع الصبر النصر و ان الفرج مع الكرب« : پيامبر هم فرمود

  .بدان كه با سختي ها آساني است و با صبر پيروزي و با غم و اندوه خوشحالي و گشايش است

درسـي  . قانون كاشت و برداشت يكي از آن قوانين است. از قوانين حاكم بر عالم طبيعت فراگرفت صبر درسي است كه مي توان آن را«

ابتدا خاك را مي كنـيم و دانـه را آبيـاري    . براي آنكه محصولي برداريم بايد اول دانه اي كاشته باشيم: كه از آن مي آموزيم اين است كه

  :به عبارت ديگر. و آن وقت است كه مي توانيم لوبيا برداشت كنيم) شكيبايي(بعد مدتي را به انتظار مي نشينيم) تالش(مي كنيم

  تالش+ شكيبايي= ثمر

فردا چه چيزي بدسـت مـي آورم؟ و پاسـخ ايـن     . اگر امروز لوبيا بكارم: ما مي گويم. اما در زندگي ما آدم ها اين اصل غالباً گم مي شود 

  ! دانه خيس لوبيا: است 

از اين . ن روراست باشيم مي توانيم اين قوانين را در زندگي، روابط، موفقيت ها و نااميدي هاي خود جستجو كنيمبنابر اين اگر با خودما

  1».طريق مي توان به آرامش ذهني عميق تري دست پيدا كرد
  

  همه چيز در مجضر خدا اتفاق مي افتد. 5,9

. و او از همه چيز آگاه است عامل ديگري براي پايـداري اسـت   توجه به اين حقيقت كه همه اين حوادث در پيشگاه خداوند رخ مي دهد

كساني كه در يك مسابقه مشكل و طاقت فرسا شركت دارند، همين كه احساس مي كننـد جمعـي از دوستانشـان در اطـراف ميـدان      

جـائي كـه   . ث برمي خيزند مسابقه آنها را مي بينند تحمل مشكالت براي آنها آسان مي شود و با شوق و عمق بيشتري به نبرد با حواد

ـاي آزمـايش    وجود چند نفر تماشاچي چنين اثري در روح انسان بگذارد توجه به اين حقيقت كه خداوند مجاهدتهاي ما را در صحنه ه

  مي بيند چه عشق و شوري به ادامه اين جهاد در ما ايجاد خواهد كرد؟

و «: ي قومش مأمور به ساختن كشتي شد خداونـد بـه او دسـتور داد   به هنگامي كه نوح تحت شديدترين فشارها از سو: قرآن مي گويد

  . در برابر ما اقدام به ساختن كشتي كن.  37/ هود: » اصنع الفلك باعيننا

چنان قوت قلبي به نوح بخشيد كه فشار و استهزاي دشمنان، كمترين خللي در اراده نيرومند ) در برابر ديدگان علم ما(» باعيننا«جمله 

  .نكرد او ايجاد

همين معني نقل شده كه در صحنه كربال به هنگامي كـه بعضـي از عزيـزانش بـا     ) ع(از ساالر شهيدان و مجاهدان راه خدا امام حسين

  2.» هون علي ما نزل بي انه بعين اهللا«: فجيع ترين وجهي شربت شهادت نوشيدند فرمود
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  .جام مي گيرد تحمل آن بر من آسان استهمين كه مي دانم اين امور در برابر ديدگان علم پروردگارم ان

ـا روش صـحيح تـري برخـورد نمـاييم و هرچـه        اميد است با توجه به نكات قرآني مطرح شده بتوانيم با سختي ها و مشكالت زندگي ب

  1.بيشتر آرامش را در وجود خود تقويت نماييم
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