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  قرآن و آرامش روح و روان

  

ـ كارشناس ار معصومه دولت   واحدرودهن  شد علوم قرآن و حديث و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاداسالميآبادي 
  

  :چكيده

امروزه بسياري از اعضاي جوامع انساني از انواع اضطرابها و فشارهاي رواني در رنجند و افسردگي و عدم آرامش روحي و 

لف بهبودي بسيار ناچيز است و رواني در اشكال مختلف آن، يكي از معضالت الينحل شده است با وجود درمانهاي مخت

و اين . هايي به دين و معنويت براي سالمت روحي و رواني پيدا شده است هاي اخير گرايش در دهه. شود يا حاصل نمي

اي وجود دارد كه نوعي قدرت معنوي بـه انسـان    العاده اعتقاد بوجود آمده كه در ايمان به خدا و معنويت نيروي خارق

قـرآن كـريم و رسـالت    . سازد كند و او را از نگراني و اضطراب بدور مي ها به او كمك مي ختيبخشد و در تحمل س مي

قرآن براي هدايت و دعوت مردم به . كنند در امتداد رسالت اديان آسماني در اين ميان نقشي بزرگ ايفا مي) ص(محمدي

و ارشاد رفتارهاي بهنجار و نيز راهنمايي پرستي و آموزش ارزشهاي تازه و روشهاي جديد تفكر و زندگي به مردم  يگانه

قرآني كه خود را تبياناً . به راههاي درست تربيت و پرورش نفس به نحوي كه منجر به كمال انسان شود نازل شده است

رساند و او را از اضـطراب و نـاامني    داند چگونه انسان را به اين مرحله از آرامش رواني مي لكُلِّ شي و شفاء و رحمه مي

كند؟ اصوالً آيا قرآن و روايات به آرامش خاطر تاكيد دارد؟ اين مهمترين سوالي است كه در مقاله موجود به آن  حفظ مي

السالم بررسـي   ايم و سالمت و امنيت روحي و رواني انسان را از ديدگاه آيات و روايات ائمه معصومين عليهم پرداخته

  . ايم كرده

اين دو واژه را از نظر لغوي و اصـطالحي بررسـي   . است» سكون و طمانينه«م كلمه در قرآن كري» آرامش«معادل واژه 

سپس عوامـل ازديـاد و ايجادكننـده و عوامـل     . هاي سكون را توضيح داديم كرديم سپس اقسام و درجات و ويژگي

طمانينه و : دا كرديمكننده آرامش روحي و رواني را از ديدگاه قرآن و روايات بررسي نموديم و به نتايج زيردست پي سلب

. آرامش دل از جمله حاالت نفساني است كه قرآن و روايات به آن توجه دارد و بر لزوم فراهم شدن آن تاكيد ورزيـده 

طمانينه در لغت به معناي آرامش خاطر پس از نگراني است و از نظر اصطالحي يعني انسان در عزم خـود اسـتقرار و   

اب و نگراني به خود راه ندهد و پروردگار آن را از خواص ايمان و از مواهب خـود  آرامش داشته باشد و هيچگونه اضطر

بين ايمان و . شود در سايه ايمان واقعي به خداوند يگانگي او است كه آرامش روحي براي مومن متحقق مي. شمرده است

در دل مستقر گـردد آرامـش   آرامش رابطه مستقيم است يعني هر قدر بر مراتب ايمان افزوده شود و ياد خدا بيشتر 
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و درجات آرامش وابسته به يقين و درجات يقين وابسته به معرفت است و . اش كمتر خواهد بود انسان بيشتر و نگراني

  .آورد درجات معرفت از يك سو يقين را از لحاظ بينش به دنبال دارد و از لحاظ گرايش، آرامش را به بار مي

عامـل پيـروزي و فـتح از    افزايش ايمان، سرچشمه الهي داشتن، مالزمت با تقوا و  م،يابي با توجه به آيات قرآن در مي

. انسان براي دستيابي به آرامش بايد در تقويت ايمان خود بكوشد. خصوصيات سكينه و آرامش رواني استها و ويژگي

بيني، اخالص، قناعت و  دواج، خوشرضا، قضاي الهي، از عالوه برآن آرامش در سايه نماز، ذكر، دعا، توبه، صبر و استقامت،

  .شود يادمرگ، حاصل مي

.دنيادوستي، غصب و حقد و حسادت كننده آرامش روحي از انسان عبارتند از گناه، جدال، برخي عوامل سلب
  

  
  
  

  :اهميت و لزوم بحث

اي فراواني را پيش روي بشـر  ه هاي فكري فراواني كه پس از رنسانس در باب روشن ساختن ابعاد وجود انسان صورت گرفت داده تالش

شناختي را فرا گرفته و ابعاد مختلف و زواياي تاريك وجـود انسـان را مـورد     هاي فراواني كه انواع مسائل انسان وجود داده. قرار داده است

روشـن سـازد و    تحقيق قرار داده است به رغم فراواني و عظمت آن، نه تنها نتوانسته ابعاد ناشـناخته وجـود انسـان را چنـان كـه بايـد      

ـلر فيلسـوف و    . معضالت موجود فرا راه شناخت اين موجود ناشـناخته را حـل كنـد بلكـه خـود دچـار بحـران شـده اسـت          مـاكس ش

علوم تخصصـي كـه   ... انسان آن قدر براي خود مسئله نبوده كه امروز هست... هيچ وقت در عرصه تاريخ«: نويسد شناس آلماني مي انسان

  1»افزايش است و با مسائل انسان سروكار دارند، بيشتر پنهانگر ذات انسان در پرده حجابندپيوسته تعدادشان رو به 

پزشـكي،   ن هـاي مهمـي در حـوزه روا    امـروزه شـاهد پيشـرفت   . يكي از اين ابعاد پنهانگر در حجاب، جنبه روحي و رواني انسـان اسـت  

اند ابعاد ناشناخته روان آدمي را بكاوند و جوانبي از تعامـل پيچيـده    متخصصان اين علوم توانسته. روانشناسي و به ويژه روانكاوي هستيم

با اين حال، واقعيت انكارناپذير آن است كه به موازات گسـترش  . هاي فيزيولوژيك برمال سازند آن را با عوامل محيطي و وراثتي و ويژگي

در حال حاضر بسياري از اعضاي ايـن  . توسعه يافته است هاي رواني در جوامع صنعتي ها و ناهنجاري دانش بشري در اين زمينه، بيماري

جوامع، از انواع اضطرابها و فشارهاي رواني رنجورند و افسردگي و عدم آرامش روحي در اشكال مختلف آن، يكـي از معضـالت الينحـل    

در حالي كه اين داروها ـ به دليل  . اند ها، بسياري از مردم به استفاده از داروهاي شيميايي روي آورده براي درمان اين بيماري. شده است

هـاي   هـا و ناهنجـاري   هاي مورد نظر موفق باشند ـ بيمـاري   ناسازگاري با ساختار طبيعي تن و روان آدمي ـ حتي اگر در درمان بيماري 

  . آورند ديگر را به ارمغان مي

در نوسان % 64تا % 60شوند بين  روانكاوي معالجه ميدهد كه ميانگين درمان در مورد بيماراني كه با روش  برخي از تحقيقات نشان مي

تـا  % 44يابند، بين  ها نجات مي اگر توجه كنيم كه ميانگين بيماراني كه بدون مراجعه به روان درمانگران از عوارض اينگون بيماري. است

اي از بيماران، پس از  هي حال عدهدهد، وانگ بخشي را تشكيل نمي شويم كه ميانگين فوق درصد رضايت در نوسان است متوجه مي% 66

معالجات روان درمانگران بدتر هم شده است در تحقيق ديگري روشن شده كه تعداد بيماران درمان يافته از يك گروه مورد مطالعه كـه  
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ايـن تحقيـق   . اسـت  اند، مساوي بوده تحت مداواي روان درمانگران قرار نداشتند با تعداد بيماراني كه از طريق روان درماني معالجه شده

  1.تر هم شده است نشان داده است كه حال برخي از اين بيماران معالجه شده توسط روان درمانگران وخيم

هاي  هايي پيدا شده كه طرفدار توجه بيشتر به دين براي سالمت روان و درمان بيماري شناسان، گرايش اما اخيراً به تازگي در ميان روان

بخشـد و در   اي وجود دارد كه نوعي قدرت معنوي به انسان متدين مـي  العاده كه در ايمان به خدا نيروي خارق آنها معتقدند. رواني است

كند و از نگراني و اضطرابي كه بسياري از مردم قـرن مـا در معـرض ابـتالي آن هسـتند دور       هاي زندگي او را كمك مي تحمل سختي

  . سازد مي

و غفلت از نياز به غذاي روحي، باعث فشار رواني بر انسان معاصر و سـردرگمي او شـده و او را    گرايش به ماديات و رقابت در تملك آنها

يكي از نخستين كساني كه ايـن مسـئله را مطـرح كـرد ويليـام      . هاي مختلف رواني قرار داده است در معرض تهاجم اضطرابها و بيماري

ان، بدون شك مؤثرترين درمان اضطراب است، ايمـان نيرويـي اسـت كـه     ايم«: نويسد او مي. شناس آمريكايي بود جيمز فيلسوف و روان

هاي زنـدگي   بايد براي كمك به انسان در زندگي وجود داشته باشد، فقدان ايمان، زنگ خطري است كه ناتواني انسان را در برابر سختي

ه افـراد زيـادي از مليتهـاي مختلـف جهـان      در طول سي سال گذشـت «: گويد كارل يونگ، روانكاو و شاگرد فرويد مي 2».دارد اعالم مي

ام، اما از ميان بيماراني كه در نيمه دوم عمر خود به سر  متمدن با من مشورت كردند و من صدها تن از بيماران را معالجه و درمان كرده

نشناس و روانكاو ديگـري بـه   روا» ...بردند حتي يك بيمار را نيز نديدم كه اساساً مشكلش نياز به يك گرايش ديني در زندگي نباشد مي

  3».انسان متدين واقعي هرگز دچار بيماري رواني نخواهد شد«بريل معتقد است .ا.نام ا

كنند كه مشكل انسان معاصر، اساساً نيـاز   عالوه بر روانشناسان و روانكاوان، بسياري از انديشمندان معاصر غربي اين مسئله را گوشزد مي

اند اساساً به فقر  بحراني كه اروپاييان در قرن حاضر دچار آن شده گويد، بي مي مثالً آرنولوتوين. گردد مي وي به دين و ارزشهاي معنوي بر

  .داند گردد و تنها راه درمان اين فروپاشيدگي اخالقي را بازگشت به دين مي معنوي آنها باز مي

هـا و گرايشـاتي در آن اسـت كـه      گـذارد؟ چـه آمـوزه    ياصوالً دين و معنويت و ايمان چه تأثيري در نفس و شخصيت انسان به جاي م

دهد؟ آيا قرآن به آرامش روحي انسـان   ها و اضطرابها نجات مي كند و او را از دغدغه احساس امنيت رواني و آرامش خاطر او را فراهم مي

   داند؟ خصوصيات و درجات آرامش در چيست؟ نظر دارد؟ و آرامش را در چه چيزهايي مي
  

  )سكينه(مانينه و سكون معني لغوي ط

ـان،  4»الطمانينه و االطمينان، السكون بعداالنزعاج«: نويسد راغب اصفهاني ذيل ماده طمن مي آرامـش خـاطر و     يعني طمانينه و اطمين

: الشيء بعد تحرك و يسـتعمل فـي االسـتيطان نحـو     السكون ثبوت«نويسد  مي» سكن«همچنين در ماده . سكون بعد از پريشاني است

سكون ثابت شدن شي است بعد از حركـت و در  : »5و قيل السكينه والسكن واحد و هوزوال الرعب... الن مكان كذا اي استوطنهسكن ف
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بعضي ديگـر سـكن   . رود و گفته شد سكينه و سكن به يك معناست يعني از بين رفتن ترس و رعب جاي گزيدن و آرام گرفتن بكار مي

  1.دانند نان خاطر ميرا به معني آرامش و انس باطني و اطمي
  

  :تعريف اصطالحي طمانينه و سكينه

يابيم كه طمانينه و اطمينان يعني آرامش خاطر پس از نگراني و پريشاني؛ اطمينـان بـه معنـي سـكون و      با توجه به معني لغوي در مي

عبارت است از آرامـش قلـب و   آرامش است و اطمينان به چيزي به اين است كه آدمي به آن دلگرم و خاطرجمع شود و اطمينان قلب 

با توجه به اين معـاني، نفـس     .شود و طمانينه آرامشي است كه در پرتو ايمان پيدا مي 2بيرون شدن خطرات منافي با اخالص از آن

ر هاي الهي دارد و هم به راه و روشي كه برگزيده مطمئن است هم در اقبال دنيا و هـم د  مطمئنه، نفسي است كه هم اطمينان به وعده

  3.ادبار دنيا هم در طوفانها و هم در حوادث و بالها و از همه باالتر در آن هول و وحشت و اضطراب عظيم قيامت آرام است

سكينه نيز به معني آرامش دل است كه انسان در عزم خود استقرار و آرامش داشته باشد و هيچگونـه اضـطراب و نگرانـي بـه خـود راه      

كنـد او را   آرامش و اطميناني است كه هر گونه شك و دو دلي و ترس و وحشت را از انسان دور مـي  سكينه يك حالت نفساني و. ندهد

سكينه، با ايمان رابطه نزديكي دارد يعنـي زاييـده ايمـان اسـت افـراد بـا ايمـان        . گرداند در برابر حوادث سخت و پيچيده ثابت قدم مي

  4.شود آورند موجي از اميد در دلشان پيدا مي و مرحمت او را در نظر ميافتند و لطف  پايان خدا مي هنگامي كه به ياد قدرت بي

نفـس مطمئنـه،   : نويسـد  دهـد و مـي   تعريفي نزديك به همين را ارائه مي نيز در معناي نفس مطمئنه،) اهللا عليه رحمه(عالمه طباطبايي

اي  دهـد و در نتيجـه خـود را بنـده     ، رضـايت مـي  مندي و ياد پروردگارش سكونت يافته به آنچه او راضي اسـت  نفسي است كه با عالقه

بيند كه مالك هيچ خير و شري و نفع و ضرري براي خود نيست و نيز دنيا را يك زندگي مجازي و داشتن و نداشتن و نفـع و ضـرر    مي

و . شـود  استكبار وادار نميشود، به طغيان و گسترش فساد و به علو و  داند و در نتيجه اگر غرق در نعمت دنيا مي آن را امتحاني الهي مي

دارد بلكه همچنان در عبوديـت پابرجاسـت و از    دستي و ناماليمات او را به كفر و ترك شكر وا نمي اگر دچار فقر و فقدان گردد اين تهي

  5.شود نه به افراط نه به تفريط صراط مستقيم منحرف نمي
  

   :اقسام سكون و درجات سكون

چنانچـه در حركتهـاي   . ز حركت كه مذموم است و سكون بعد از وصول كه بسيار ممـدوح اسـت  سكون قبل ا: سكون بر دو قسم است

اي آرميده و ساكن اسـت يعنـي اصـالً حركـت      كسي كه اهل تالش و كوشش و حركت نيست در گوشه. ظاهري نيز همين گونه است

و بـه طمانينـه   (شـود   جـا آرام مـي   بـد در آن يا نكرده است، اما كسي كه حركت كرده و به مقصد رسيده مقصود خود را در مقصـد مـي  

  . سكون قبل از حركت تحجر، ركود، جمود و غفلت است ولي سكون بعد از حركت، وصال، شهود، طمانينه و اَمن است) رسد مي
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ـاذبي دارد مـذمت مـي    قرآن كريم از كسي كه حركت نكرده و در راه تهذيب روح قدم ننهاده و بي فـال  «. كنـد  خبر از همه جا، امنيت ك

بيننـد و   اند و خود را در امان مي از آنها به عنوان كساني كه خسارت ديده و سرمايه باخته): 99/اعراف(» يامنُ مكرَاهللا اال القوم الخاسرون

فهمد مقصدي هست و راه رسـيدن بـه آن مقصـد را بـا      كند اما كسي كه غافل نيست و مي دانند كار به دست ديگري است ياد مي نمي

شـود ايـن احسـاس     آرمـد و مطمـئن مـي    كند مي رسد و مقصود خود را مشاهده مي كند و به مقصد مي راهنمايان الهي طي ميارشاد 

  1)28/ رعد(» القلوب اال بذكراهللا تطمئن«: فرمايد اي است كه قرآن مي آرامش و امنيت همان طمانينه

بينـد شـكوه و    ي ديگر وقتي خود را به بارگاه قدس الهي نزديك ميلرزد از سو انسان سالك در اوايل راه از يك سو هراسناك است و مي

انمـا  «: آرمد نشيند و مي كم اضطرابش فرو مي كند اما وقتي از منطقه خطر گذشت و به محور امن رسيد، كم جالل خدا او را مرعوب مي

اين تپش قلب و اضطراب قلـب  ) 2/انفال(»بهم يتوكلونالمومنون الذين اذا ذكروجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً و علي ر

ـادا از دسـتور او     و مي» مهر«شناسد و هم به عنوان مبدأ  به اين جهت است كه انسان مومن خدا را، هم به عنوان مبدأ قهر مي ترسـد مب

  .تخلف كند و از قهر او در امان نباشد

شوند و سـپس تـن    لرزد و مضطرب مي شود پوستهايشان مي آنان تالوت ميمومنان كساني هستند كه در ابتدا هنگامي كه آيات الهي بر

ـام نمـاز،    ) السالم عليهم(آنچه در باره برخي امامان. 2شود آرمد و مطمئن مي و جان آنان مي پهلويشـان از شـدت    نقل شـده كـه در هنگ

ريخـت   شكست و اشك از چشمانشان فرو مي شدند يا در هنگام لبيك گفتن، صدايشان در گلو مي لرزيد ولي كم كم آرام مي هراس مي

رود ابتدا مضطرب است امـا وقتـي نشـانه     مهماني كه به جايي ناآشنا مي. شدند برهمين اساس است ولي بعد در اثناي مناسك آرام مي

بـوب گـام   بيند همراه او خداي اوست و راه او نيز صـراط خـداي اوسـت و در صـراط مح     آرمد انسان سالك مي لطف ميزبان را ديد مي

  .آرمد و اين سكون ممدوح است نهد از اين رو مي مي

چون جاهـل   اي سخت، عارف همانند سنگي كه در كنار او آرميده، آرام است ولي ديگران مضطربند آن سنگ آرام است، گاهي در حادثه

د همه كارهـا بدسـت مصـلح كـل و     دان اما آرامش عارف از آن جهت است كه مي. داند كه چه توفاني در پيش است يا غافل است و نمي

شود، زيرا آنان بـراي بعـد    ولي ديگران كه كم و بيش از رخداد سهمگين باخبرند در حال اضطرابند كه آينده چه مي... العالمين است رب

و آنان با دست تهي ترسند مطلوبشان از دست برود  از اين رو مي. اند مربوط به دنياست اند آنچه تهيه كرده از اين عالم چيزي تهيه نكرده

اضـطرابي نـدارد و ماننـد شـخص      كسي كـه حركـت نكـرده،   . سفر كنند به همين جهت مضطربند و اضطراب هم نشانه نرسيدن است

آرمد چون راضي به رضاي خداست اما كسي كه حركت كـرده ولـي    برد و سالكي كه به مقصد رسيده نيز مي خوابيده، غافالنه به سر مي

. براي چنين كسي بهتر از توكل و اعتماد به قدرت حـق چيـزي نيسـت   . آرمد ، گاهي مضطرب است و گاهي ميهنوز به مقصد نرسيده

داند خودش توان حل مشكالت را ندارد و بايد كارش را برعهده كسي بگذارد كه هم توان آن را دارد و هم معرفت آن را و هـم   چون مي

  .ورزد جود و بخشش او زياد و بخل نمي

شود كه درجات سكون وابسته يقين و درجات يقين وابسته به درجات معرفت است و درجـات معرفـت همـانطور     روشن مياز اين بيان 

آورد، محبتهـا را نيـز بـه بـار      كه از يك سو يقين را به لحاظ بينش به دنبال دارد از سوي ديگر به لحاظ گرايش، آرامش را بـه بـار مـي   

  3.عرفت وابسته استآورد يعني درجات محبت هم به درجات م مي
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  هاي آرامش روحي و سكينه  ويژگي

ـا بررسـي و دقـت در آيـات        ـان آورده ب خداوند متعال در چندين آيه از آيات قرآن كريم از سكينه و آرامش قلبي و روحي سخن بـه مي

  : هاي ذيل را براي سكينه و آرامش برشمرد توان خصوصيات و ويژگي مذكور مي

   :سرچشمه الهي داشتن - 1

خداوند متعال در شرايط خاصـي سـكينه و آرامـش را بـر     . نزول آن از طرف خداوند است هاي مشخص سكينه و آرامش، ي از ويژگييك

اذ جعلَ الذين كفروا ما في قلوبهم الحميه حميـه  «: گردد فرمايد و اين مطلب را در چندين آيه از قرآن متذكر مي قلوب مومنين نازل مي

ـان اهللا بكـلّ شـيء               اهللا سـك  الجاهليه فانزل ـا و ك ينه علـي رسـوله و علـي المـومنين والـزمهم كلمـه التقـوي و كـانوا احـقّ بهـا و اهله

به خاطر آوريد هنگامي را كه كافران در دلهاي خود خشم و نخوت جاهليـت داشـتند و در مقابـل خداونـد، آرامـش و       ):26/فتح(»عليماً

تـر و اهـل آن    ود و آنها را به حقيقت تقوا ملزم ساخت و آنـان از هـركس شايسـته   سكينه خود را بر فرستاده خويش و مومنان نازل فرم

  . بودند و خداوند به همه چيز داناست

آيه شريفه اشاره به آن سرسختي كه كفار در مورد نام خدا در صلحنامه از خود نشان دادند و حاضر نشدند هنگام صلحنامه حديبيه، نام 

نوشـتند   هـا و قراردادهـا مـي    بنويسند و اصرار داشتند آنچه در جاهليت مرسوم بود و در نامه» الرحيم بسم اهللا الرحمن«خدا را بصورت 

بنويسند و همچنين نگذاشتند كلمه رسول اهللا براي پيامبر نگاشته شود همين موجب ناراحتي مـومنين گرديـد   » باسمك اللهم«يعني 

اهللا سكينه علـي   فانزل«وند حالت سكينه را بر رسول خود و مومنان نازل فرمود در مقابل آن سرسختي كفار، خدا: فرمايد لذا خداوند مي

اين آرامش كه مولود ايمان به خدا و اعتماد بر لطف او بود آنها را به خونسردي و تسلط بر نفس دعوت كرد و » ...رسوله و علي المومنين

. به زيارت خانه خدا، از همان حديبيه به سوي مدينه بازگردنـد آتش خشمشان را فرو نشاند تا آنجا كه حاضر شدند برخالف عشق خود 

  .ور سازد هريك از اينها كافي بود آتش جنگ را در آن سرزمين شعله در صورتي كه اگر حميت جاهليت برآنها حاكم بود،

ليـزدادوا ايمانـاً مـع ايمـانهم      هوالّذي انزل السيكنه في قلوب المومنين«: فرمايد همچنين در مورد منشأ الهي داشتن سكينه خداوند مي

ليدخل المومنين و المؤمنان جنات تجري من تحتها االنهار خالـدين فيهـا و يكفـر    . وللّه جنودالسموات واالرض و كان اهللا عليماً حكيماً

تـا ايمـاني بـر     او كسي است كه آرامـش را در دلهـاي مؤمنـان نـازل كـرد     ): 3- 4/فتح(» عنهم سيئاتهم و كان ذلك عنداللّه فوزاً عظيماً

هدف اين بود كه مـردان و زنـان بـا ايمـان را در باغهـايي از      . ايمانشان بيفزايد لشكريان آسمانها و زمين از آن خداوند دانا و حكيم است

بخشـد و ايـن نـزد خـدا      مانند و گناهانشـان را مـي   بهشت وارد كند كه نهرها از زيردرختانش جاري است در حاليكه جاودانه در آن مي

  .تگاري بزرگي استرس

ـابهم فتحـاً قريبـاً   « ): 18/ فـتح  (» لقد رضي اهللا عن المومنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم مافي قلوبهم فانزل اهللا السكنه عليهم و اث

ن و از ايمـا (هنگامي كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند راضي و خشنود شـد، خـدا آنچـه را در درون دلهايشـان      خداوند از مومنان،

  .از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پيروزي نزديكي به عنوان پاداش نصيب آنها فرمود دانست، نهفته بود مي) صداقت

شود در تمام اين موارد خداوند در شرايط خاصي، سكينه بر قلوب مومنين نـازل فرمـوده و ايـن نـزول      با دقت نظر در آيات مالحظه مي

كه كـاملترين مراحـل ايمـان را دارا بـوده و     ) ص(اند و رسولخدا يي دارد كه در مراحل بااليي از ايمان قرار گرفتهسكينه اختصاص به آنها

و ديگر مومنين نـازل گرديـد غيـر از آن آرامـش و     ) ص(اين سكينه كه برقلب رسولخدا. بعضي از مومنين كه داراي ايماني كامل بودند

اي كه از ايمان داراست از آن سـكون و آرامـش برخـوردار     ت و هر فرد مومني به اندازه درجهاي است كه نتيجه قهري ايمان اس طمانينه
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ظاهر آيات اين است كه اين سكون در شرايط خاصـي بـه پيـامبر    . زيرا آن سكون از خواص ايمان است در همه احوال وجود دارد. است

  .و اسباب زياد شدن ايمان قرار گرفته نه از آثار و فوايد آندر ثاني اين سكينه از علل . نازل شده و قبل از آن وجود نداشته

مراد بانزال سكينت در قلوب مومنين، ايجاد آن است بعد از آنكـه فاقـد آن بودنـد    : فرمايد مي) ره(در تاييد اين سخنان عالمه طباطبايي

و ان مـن  (انزلنا الحديد ما آهن را نازل كرديم و نيز (فرمايد  خواند مثالً مي شود كه قرآن كريم خلقت و ايجاد را انزال مي چون بسيار مي

كنـيم مگـر بـه     هايش نزد ماست و ما آن را نـازل نمـي   هيچ چيز نيست مگر اينكه خزينه: شيء االّ عندنا خزائنه و ماننزّله االبقدر معلوم

طور كه گفتـيم   همان 1به علو مبدأ آن اشاره كندو اگر خلقت و ايجاد را انزال خوانده به اين منظور بوده كه ) 21/حجر) (اي معلوم اندازه

  . سكينه و آرامش خلقت و ايجادي است كه سرچشمه الهي و مبدأيي عالي دارد

   :افزايش ايمان - 2

                        هوالـــذي انـــزل الســـكينه فـــي قلـــوب المـــومنين ليـــزدادوا ايمانـــاً مـــع ايمـــانهم وهللا جنـــود الســـموات واالرض وكـــان اهللا «
  )4سوره فتح، آيه (» عليماً حكيماً

آري بـراي  . شان بيفزاينـد  او همان خدايي است كه سكنت و آرامش و قوت قلب را بردلهاي مؤمنين نازل كرد تا ايماني بر ايمان: ترجمه

  .ناپذير و حكيمي فرزانه است خدا همه رقم لشكر در آسمانها و زمين هست و خدا مقتدري شكست

در آيه فوق تصـريح شـده بـه اينكـه     . گيرد كه نتيجه و ثمرة فعل قبل باشد اي قرار مي يعني بر كلمه. ا الم غايت استدر ليزدا دو» الم«

يعني با فرض وجود ايماني كه مومنين دارنـد نـزول سـكينه سـبب ايمـان      . شود ايماني برايمان مؤمنين افزوده شود سكينه موجب مي

بطوريكـه آثـار   . و مراد از ايمان به هر چيز عبارت است از علم به آن به اضـافه التـزام بـه آن    .جديد و درجات باالتر ايمان خواهد گرديد

پـس ايمـان كـه    . پذيرد علمش در عملش ظاهر شود و معلوم است كه هريك از علم و التزام نامبرده اموري است كه شدت و ضعف مي

معناي آيه اين است كه خدا كسي است كه ثبات و اطمينان را كه  پس. پذيرد گفتيم عبارت است از علم و التزام، نيز شدت و ضعف مي

  2.اي از مراتب روح است در قلب مومن جاي داد تا ايماني كه قبل از نزول سكنيت داشت بيشتر و كاملتر شود الزمة مرتبه

ر جهـت گـرايش قلبـي و عمـلِ     توان گفت ايمان، يقين و باوري است كه با گرايش دل و عمل توام است و هر قدر ايـن د  در نتيجه مي

توان گفت سكينه يك نوع اطميناني است به آنچه شخص بايد ايمـان داشـته    لذا مي. خارجي بيشتر شود ايمان هم شديدتر خواهد بود

  . بيند و در نتيجه موجب شدت باور و ايمان او خواهد شد كند و مي اي كه گويا آن واقعيت را حس مي باشد به گونه

  قوامالزمت با ت - 3

ـانوا     « اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل اهللا سكينته علي رسوله و علي المومنين والـزمهم كلمـه التقـوي و ك

  ).26آيه /سوره فتح(» .احقّ بها و اهلها و كان اهللا بكل شيء علماً

هليت داشتند و در مقابل خداوند آرامش و سكينه خـود را  بخاطر بياوريد هنگامي را كه كافران در دلهاي خود خشم و نخوت جا :ترجمه

تر و اهل آن بودند و خداوند بـه   بر فرستاده خويش و مؤمنان نازل فرمود و آنها را به حقيقت تقوا ملزم ساخت و آنان از هر كس شايسته

  . هر چيز داناست
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و منظور هنگامي است كه كافران در جريـان صـلح حديبيـه     در آيه شريفه خداوند مسئله نزول سكينه را با مالزمت تقوا مطرح فرموده

و . را بنويسـند ) ص(چون در دلها ناموس و حميت جاهليت را پرورده بودند نگذاشتند در عهد صلح حديبيه كلمه بسم اهللا و رسـول اهللا 

و آنـان را بـا كلمـه    . مومنان نازل كردمومنان را بر سر حميت و غيرت ايماني آورند كه خداوند وقار و اطمينان خاطر را بر رسول خود و 

  .تاخالص و مقام تقوي مالزم نمود كه آنها سزاوارتر از ديگران بر اين مقام بودند و اهليت آن را داشتند و خدا بر همه امور عالم دانا اس

خـويي از انسـان    اني و درنـده غريزه غضب يك غريزه حيواني است كه اگر فوران پيدا كند حميه نام دارد قهراً در چنين حال اعمال حيو

اي كـه امكـان دارد بـه طـرف خـود       دهد و مانند حيوان با چنگ و دندان و هـر وسـيله   زند و حالت تعادل و فكر را از دست مي سر مي

فرمايـد در   يخداونـد مـ  . زد ها، غارتها و جنايات از آنها سر مـي  مردم دارا بودند و لذا انواع قتل شود اين حالت را در جاهليت، ور مي حمله

ـاء در  . (پيامبر و مـومنين نـازل كـرد    مقابل اين حالت آنها كه حميت را در دل راه دادند خدا هم در مقابل آرامش و سكينه را بر قلوب ف

مت صفتان اسـتقا   تا هم در برابر درندگان و خوك) فهماند گيري است كه نوعي مقابله را مي فاي تفريع و نتيجه... جمله فانزل اهللا سكينه

روية آنها سبب از دست دادن تعـادل نگـردد و    العمل اعمال حيواني و بي داشته باشند و هراس و خوف آنان را مغلوب نسازد و هم عكس

لذا به دنبال انزال سـكينه، مالزمـت تقـوي بـه همـين      . دچار جهالتي نشوند بلكه در برابر آنها وقار و تقوي و عدالت از خود نشان دهند

كه آن غضب و اعمال غيرانساني در برابرش بايد اين آرامش روحي و مالزمت تقوي باشد تـا  ) والزمهم كلمه تقوي(ه مناسبت مطرح شد

  .باشند) 194/بقره)(فاعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم(كنند اينها  اگر آنها جنايت مي

راد به آن ثبات بر عهد و وفاي برعهد و وفاي به اند م دانند ولي بعضي گفته اين كلمه تقوي را بسياري از مفسرين همان كلمه توحيد مي

اما از نظر عالمه طباطبايي مفسر بزرگ شيعه كلمه تقوي، روح ايمان است كه همواره آدمي را امر بـه  . ميثاق است، همان سكنيت است

  )22/مجادله) (اولئك كتب في قلوبهم االيمان و ايدهم بروح منه(كند  تقوي مي

  عامل پيروزي - 4

   :آيات يكي از آثار نزول سكينه بر مومنين، پيروزي آنان بر دشمن قرار گرفته است مانند آيه در بعضي

) 18/فـتح (» لقد رضي اهللا عن المومنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم و اثابهم فتحـاً قريبـاً  «) الف

از (رخت با تو بيعت كردند راضي و خوشنود شد، خـدا، آنچـه را در درون دلهايشـان    خداوند از مومنان هنگامي كه در زير آن د: ترجمه

  . دانست از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پيروزي نزديكي به عنوان پاداش نصيب آنها فرمود نهفته بود مي) ايمان و صداقت

) 26/توبـه (».نوداً لم تروها و عذّب الذين كفروا و ذلك جـزاء الكـافرين  ثم انزل اهللا و سكينته علي رسوله و علي المومنين و انزل ج«) ب

ديديـد و كـافران را مجـازات     سپس خداوند سكينه خود را بر پيامبرش و بر مومنان نازل كرد و لشكرهايي فرستاد كه شما نمي: ترجمه

گ حنين است به طوري كـه زمـين بـر آنهـا تنـگ      كرد و اين است جزاي كافران اين آيه شريفه اشاره به آمدن فشار بر مومنين در جن

اش را بر رسولش و مؤمنين نازل سـاخت كـه پيـروزي در جنـگ و عـذاب       آنگاه خداوند سكينه: فرمايد گرديد و رو به فرار گذاشتند مي

  . بنابراين نزول سكينه يكي از عوامل پيروزي جنود الهي است. كافران را به همراه داشت

ولـي اينهـا را   : ترجمـه ) 126/آل عمـران (و ) 10/انفـال (» ...ري لكم و لتطمئن به قلوبكم و ماالنصر اال مـن عنـداهللا  وما جعله اهللا اال بش«

  ... خداوند فقط بشارت و براي اطمينان خاطر شما قرار داده و گرنه پيروزي تنها از جانب خداست

قلوب الذين كفروا الرّعب فاضربوا فوق االعنـاق واضـربوا مـنهم كـلّ     اذ يوحي ربك الي المالئكه انّي معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في «

  )12/انفال(» بنان
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انـد، ثابـت قـدم داريـد      من با شما هستم، كساني را كه ايمان آورده«: و بياد آور موقعي را كه پروردگارت به فرشتگان وحي كرد: ترجمه

فرود آريـد و همـه انگشتانشـان را    ) بر سرهاي دشمنان(باالتر از گردن ها را بر  افكنم، ضربه بزودي در دلهاي كافران ترس و وحشت مي

  .قطع كنيد

ـان    پـذير   ثابت قدم نگه داشتن مومنين با القا همان سكينه و آرامش و نبود خوف و رعب از دشمن و افاضه فيض از طـرف خداونـد امك

  . شند و فقط مؤمنين را پايدار و نيرومند ساخته باشندو احتمال دارد كه در جنگ بدر مالئكه خود دست به كشتن كفار نزده با. است

  
  شود؟  سكينه كجا نازل مي

لقـد  «: كنـد  شود كه خداوند سيكنه را بر قلب رسول خودش و بر قلوب مـومنين نـازل مـي    از سوره فتح مشخص مي 18با توجه به آيه 

خداوند نزول سـكينه را  » السكينه عليهم و اثابهم فتحاً قريباً رضي اهللا عن المومنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل

شـود   پـس معلـوم مـي   . كند به اينكه چيزي را در دل آنان سراغ داشت و به خاطر آن سكينه را بر دلهايشان نازل كـرد  بر آنان مقيد مي

ت عبارت است از ايمـان صـادق يعنـي    آيد آن طهار سكينه مخصوص آن دلي است كه يك نحوه طهارتي داشته باشد و از سياق بر مي

  .ايماني كه آميخته با نيت خالف نباشد

ـاطني در   چيزي كه از آيات سكنيت استفاده مي شود اين است كه نازل شدن سكنيت موقوف براين است كه قبالً طهارت دل و صفاي ب

ست كه معناي اين كلمه غيرمعناي كلمه عدالت است كار بوده باشد تا خداوند با فرستادن سكنيت آن را محكم و استوار سازد و بايد دان

دارد و هـم از   به خالف سكنيت كه هم از كبائر نگه مي. دارد اي است نفساني كه آدمي را از ارتكاب گناهان كبيره باز مي چه عدالت ملكه

  1.صغائر

  اسباب و عوامل حصول آرامش 

تواند به آرامش روحي دست يابد چه اسباب و عواملي به انسـان   چگونه ميسوال مهمي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه انسان 

رسانند تا به اين اكسير ناب حيات دست يابد؟ براي رسيدن به آرامش روحي عوامل و اسبابي موثرند كه انسـان را در رسـيدن    ياري مي

تـوان   براساس آيات قرآن و روايات مي. ان هستندساز سالمت رواني براي انس كند و زمينه به آرامش رحي و دوري از اضطراب كمك مي

  : گفت برخي از اين عوامل عبارتند از

  آرامش روحي در سايه ايمان به خدا  - 1

ـاد بـه نفـس و قـدرت     . اصوالً ايمان، تاثير بسزايي در نفس انسان دارد و يكي از ثمرات مهم ايمان، آرامش و اطمينان است زيرا كه اعتم

سـازد و در درونـش آسـودگي خـاطر      دهد و آرامش را در نفس او مستقر مـي  هاي زندگي افزايش مي مل سختيانسان را در صبر و تح

سوال اين است كه ايمان چگونه انسان را بـه ايـن مرحلـه از آرامـش     . شود آورد و انسان به اين ترتيب غرق در خوشبختي مي بوجود مي

  رساند؟  رواني مي

القولند ولـي در   هاي رواني، اضطراب است، متفق درماني در اينكه دليل اصلي بروز عوارض بيماري در جواب بايد گفت كلية مكاتب روان

اين مكاتب متفقاً هدف اصلي روان درماني را، رهـايي از اضـطراب و بوجـود    . نظرهايي با هم دارند تعيين عوامل اضطراب برانگيز اختالف

ولي ايـن روشـها   . كنند اي تحقق اين هدف از روشهاي مختلف درماني استفاده ميدانند، اما بر آوردن احساس امنيت در نفس انسان مي
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دهد كـه ايمـان بـه خـدا، در درمـان       بررسي تاريخ اديان بويژه دين اسالم نشان مي. هميشه در درمان كامل بيماري رواني موفق نيست

اين . هاي رواني ناشي از آن، كامالً موفق بوده است اريها و تحقق احساس امنيت و آرامش و پيشگيري از اضطراب و بيم اينگونه بيماري

شود اما ايمان به خدا اگر از كـودكي در   مسئله شايان توجه است كه در درمان معموالً پس از ابتالي شخص به بيماري رواني شروع مي

قرآن، امنيت و آرامش را كه ايمان بخشد  هاي رواني به شخص مي نفس انسان استقرار يابد نوعي مصونيت و پيشگيري از آسيب بيماري

) 82/انعام(»والذين امنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم االمن و هم مهتدون«: كند كند چنين توصيف مي در نفس مومن ايجاد مي

  » .آنها كه ايمان آوردند و ايمان خود را با شرك نياميختند امنيت، مال آنهاست و آنها هدايت يافتگانند«: ترجمه

اند و دلهايشان  آنها كساني هستند كه ايمان آورده: ترجمه) 28/رعد(» الذين امنوا و تطمئن قلوبهم بذكراهللا اال بذكر اهللا تطمئن القلوب«

  . يابد آگاه باشيد با ياد خدا دلها آرامش مي. به ياد خدا مطمئن و آرام است

هيچ رنج و مصيبتي به شما نرسد : ترجمه) 11/تنابن(» .لبه واهللا بكل شيء عليممااصاب من مصيبه االّ باذن اهللا و من يومن باهللا يهد ق«

هدايت كند و خـدا بـر همـه امـور     ) به مقام رضا و تسليم(و هر كه به خدا ايمان آرد خدا دلش را ) و به خير بندگان(مگر به فرمان خدا 

را ايمان راستينش به خداوند او را نسبت بـه كمـك و حمايـت و    شود زي اصوالً آرامش در سايه ايمان براي مومن متحقق مي  . آگاه است

دهد همواره بـه خداونـد نظـر دارد و بـه همـين دليـل        مومن در كارهايي كه براي رضاي خدا انجام مي. سازد نظر لطف خدا اميدوار مي

اوست، ضـامن اسـتقرار احسـاس     همين احساس مومن كه خدا ياور. كند كند كه خداوند همواره با اوست و به او كمك مي احساس مي

دانـد تـا خـدا     هراسد چـون مـي   مومن كه حقيقه به خدا ايمان دارد از هيچ چيز در اين دنيا نمي. باشد امنيت و آرامش در نفس وي مي

ا خيـري را از  رساند ي رسد و تا خدا نخواهد هيچ انسان و يا قدرتي در دنيا قادر نيست به او ضرر مي نخواهد هيچ شرّي و آزاري به او نمي

. بـر او چيـره شـود   ) هاي رواني از عوامل بيماري(او منع كند به همين دليل مومن واقعي، انساني است كه امكان ندارد ترس يا اضطراب 

آري كسي كه در برابر خدا تسليم ) 112/ بقره(»محسن فله اجره عند ربه وال خوف عليهم والهم يحزنونبلي من اسلم وجهه هللا و هو «

  .نيكوكار باشد پاداش او نزد پروردگارش ثابت است نه ترسي بر آنهاست و نه غمگين خواهند شد شود و

الحيوه الـدنيا و   نحن اولياؤكم في. الذين قالوا ربنااهللا ثم استقاموا تتنزل المالئكه اال تخافوا و ال تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون«

كساني كه گفتند پروردگار ما خداوند يگانه است : ترجمه) 30،31/فصلت(» نفسكم و لكم فيها ماتدعوناالخره و لكم فيها ما تشتهي ا في

شوند كه نترسيد و غمگين نباشيد و بشارت بر شما بهشتي كه به شما وعده داده شـده   سپس استقامت كردند فرشتگان بر آنها نازل مي

خرت هستيم و براي شما هرچه بخواهيد در بهشت فـراهم اسـت و هرچـه طلـب     ما ياران و مددكاران شما در زندگي دنيا و در آ. است

كسـاني كـه گفتنـد    ) 13/احقـاف (» الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا فال خـوف علـيهم و ال هـم يحزنـون     ان«. شود كنيد به شما داده مي

  .ارندد پروردگار ما اهللا است سپس استقامت به خرج دادند نه ترسي بر آنهاست و نه نمي

كنـد بنـابراين از فقـر و     اش در دست خداست و هموست كه ارزاق را بين مـردم بـه انـدازه تقسـيم مـي      داند كه روزي مومن واقعي مي

اش كم باشد به خواست خدا در باره خود راضي اسـت بـه همـان     اگر تقدير خدا بر اين تعلق گرفته باشد كه روزي. ترسد تنگدستي نمي

كر و سپاس خداي را به خاطر نعمتهاي فراوان ديگرش همچون نعمت زندگي، ايمان، تندرسـتي و آسـودگي   كند و ش اندك قناعت مي

دهنـده   زيرا عقيده دارد كه تنها خداوند متعال روزي. شناسد مومن واقعي در باره رزق و روزي اصالً ترس را نمي. آورد خاطر به جاي مي

دهنـده صـاحب قـوت و     خداونـد روزي ): 58/ذاريـات (» هللا هوالرزاق ذوالقوه المتينان ا«: و آيات مربوطه . و صاحب قوت و قدرت است

و ما من «. شود روزي شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده مي): 22/ ذاريات (» و في السماء رزقكم و ما توعدون«قدرت است 

و كاين عـن دابـه ال تحمـل    «يست مگر اينكه روزي او بر خداست اي در زمين ن هيچ جنبنده): 6/هود(» اهللا رزقها االرض اال علي دابه في
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چه بسيار جنبندگاني كه قدرت ندارند روزي خـود را حمـل كننـد خداونـد     ): 60/عنكبوت(» .رزقهااهللا يرزقها و اياكم و هوالسميع العليم

خدا روزي را براي هر كـس بخواهـد   ): 22/رعد( »اهللا يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر«دهد و اوست شنوا و دانا  آنها را و شما را روزي مي

  »...دهد تنگ قرار مي) و مستحق بداند(وسيع و براي هر كس بخواهد ) و شايسته بداند(

و هـر  ) انّ المـوت حـقّ  (داند كه هيچ گريزي از آن نيست  نگرد زيرا مي بينانه مي هراسد و به آن با ديدي واقع مؤمن واقعي از مرگ نمي

): 185/ آل عمران(» كل نفس ذائقه الموت: (لي معين است و آنگاه كه اجلش فرا رسد ياراي به تأخير انداختن آن نداردانساني داراي اج

گيـرد   هر كجا باشيد مرگ شما را مـي ): 78/ نساء (» اين ماتكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده«چشد  هر كس مرگ رامي

  »...اگر چه در برجهاي محكم باشيد

  . ميري و آنها نيز خواهند مرد تو مي ):30/زمر(» نك ميت و انّهم ميتونا«

براي هر قوم و جمعيتي زمان و مدت معيني اسـت و  ): 34/ اعراف (» ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم اليستاخرون ساعه وال يستقدمون«

  .گيرند شي ميكنند و نه بر آن پي به هنگامي كه مدت آنها فرا رسد نه ساعتي از آن تأخير مي

  .و خدا هرگز رجل هيچكس را از وقتش كه فرا رسد موخر نيفكند ):11/منافقون(» ولن يوخراهللا نفساً اذا جاءاجلها«

كند و هـيچكس از عمـرش كاسـته     و هيچ انساني عمر طوالني نمي): 10/فاطر(» وما يعمر من معمر والينقص من عمره االّ في كتاب«

  . مثبت است) علم خداوندئ(ب شود مگر اينكه در كتا نمي

اگر از مرگ يـا كشـته شـدن فـرار كنيـد      : بگو). 16/احزاب(» الموت او القتل واذا ال تمتعون اال قليالً قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من«

فانـه   قـل ان المـوت الـذي تفـرون منـه     «. سودي به حال شما نخواهد داشت و در آن هنگام جز بهره كمي از زندگي نخواهيد گرفـت 

گريزيد شـما را البتـه    بگو عاقبت مرگي كه از آن مي ):8/جمعه(» .مالقيكم ثم تردون الي عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون

ايـد   كـرده ) نيك و بد(گرديد و او شما را به آنچه  مالقات خواهد كرد و پس از مرگ به سوي خدايي كه داناي پيدا و پنهان است باز مي

شـود   داند كه در اين جهان تنها يك رهگذر است كه به سـرعت بـه جهـان آخـرت منتقـل مـي       مومن واقعي بخوبي مي. سازد اه ميآگ

ـاده زنـدگي آن جهـان شـود      بنابراين در دنيا كارهاي خود را براين اساس انجام مي . دهد كه با ايمان به خدا و عبادت و عمل صـالح، آم

كند،  داند كه مرگ او را به سوي قرب الهي منتقل مي مي ترسند، از آن نمي هراسد، زيرا از مرگ مي مومن واقعي آن طور كه اكثر مردم

منـد   و صديقين خوشبخت و از نعمتهاي بهشتي كه خداوند وعده آن را داده اسـت، بهـره   آنجا كه از رضوان الهي متنعم و به ديدار انبياء

  .شود مي

ـاكي    . هراسد هر نميمومن واقعي از مصائب روزگار و حوادث د او از گرفتار شدن به امراض يا پيش آمدن حوادث ناگوار و وقـوع فاجعـه ب

دهد، آزمايشي از طرف خداوند است تا معلوم شـود چـه كسـاني در     ندارد زيرا عقيده دارد حوادث خوب يا بدي كه براي مردم روي مي

به همين دليل اسـت كـه مـومن، هنگـام گرفتـار      . كنند پيشه ميگويند و يا به وقت گرفتاري، صبر  هنگام شادي و گشايش سپاس مي

كنـد و از وي خواهـد كـه شـر و      گيرد و خدا را شكر مـي  كند، بلكه راه صبر و بردباري را پيش مي شدن به بال و شر، شكوه و زاري نمي

كنـيم و   ها آزمايش مي ها و نيكي و ما شما را با بدي) 35/ انبيا(» و نبلوكم بالشّر و الخير فتنه و الينا ترجعون«: گرفتاري را از او دور سازد

  . گرديد سرانجام به سوي ما باز مي

كند و براي  سازند و در خاطرات اندوهناك گذشته زندگي نمي مومن واقعي و اولياء اهللا كساني هستند كه غم و اندوه خود را آشكار نمي

يرغم بسياري از مردم كه اندوه ناشي از غم و درد ايام گذشـته را بـردوش   به همين دليل، عل. خورد چيزهايي از دست رفته افسوس نمي

چنانكه به هنگام رسيدن به خير و خوشي و خـوبي نيـز راه فسـاد و تبـاهي در پـيش      . كنند كشند آنها هيچگونه احساس اندوه نمي مي
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ما اصاب مـن مصـيبه   «گويد  فرموده است سپاس مي ورزند بلكه خدا را به خاطر خيري كه به او اعطا گيرند و استكبار و طغيان نمي نمي

اهللا يسير لكيال تاسوا علي مافـاتكم وال تفرحـوا بمـا اتـاكم واهللا ال      االرض وال في انفسكم االّ في كتاب من قبل ان نبراها انّ ذلك علي في

اينكـه همـه آنهـا قبـل از آنكـه      دهد مگر  هيچ مصيبتي در زمين و نه در وجود شما روي نمي): 23و22/حديد(»يحب كل مختال فخور

اين به خاطر آن است كه براي آنچه از شما فوت شـده  . زمين را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت است و اين امر براي خداوند آسان است

  .تاسف نخوريد و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشيد و خدا هيچ مبتكر فخرفروشي را دوست ندارد

شود؟ زيرا خوف و ترس از احتمال فقدان نعمتهايي كه انسان در اختيار دارد و يا خطرهايي كه  اقعي دچار اندوه و ترس نميچرا مومن و

شود همانگونه غم و اندوه معموالً نسبت به گذشته و فقدان امكاناتي است كه در اختيـار   ممكن است در آينده او را تهديد كند ناشي مي

قعي از هرگونه وابستگي و اسارت به جهان ماده آزاد است و از همـه بنـدهاي مـادي وارسـته و زهـد بـر او       داشته است و چون مومن وا

كند نه ترس از آينده در اينگونه مسائل افكارش را بـه خـود مشـغول     كند نه با از دست دادن امكانات مادي جزع و فزع مي حكومت مي

دارد در وجود چنـين   دائماً در حال اضطراب و نگراني نسبت به گذشته و آينده نگه ميهايي كه ديگران را  بنابراين غمها و ترس. دارد مي

شوند غمي دارند روحشان بزرگتر و فكرشان باالتر از  افرادي راه ندارد نه آن روز كه داشتند دل به آن بستند و نه امروز كه از آن جدا مي

و ) اولئـك لهـم االمـن   (به اين ترتيب آرامش بر وجودشان حاكم است . گذاردآن است كه اينگونه حوادث در گذشته و آينده آنها اثري ب

  . در جان و نفسشان تجلي يافته است) اال بذكراهللا تطمئن القلوب(

آنها از اين روح تهي هستند اگر غم و ترسي نداشته باشند . خالصه اينكه ترس و غم در انسانهاي معمولي ناشي از روح دنياپرستي است

البته الزم بذكر است كه منظور غم و اندوه مادي و ترسهاي دنيوي اسـت و گرنـه دوسـتان خـدا وجودشـان از خـوف او       . طبيعي است

ماالمال است ترس آنها، ترس از عدم انجام وظائف و مسئوليتها و اندوه بر آنچه از موفقيتها از آنان فوت شده كه اين ترس و اندوه جنبـه  

حضـرت  . و ترقي آنان است به عكس ترس و اندوههاي مادي و دنيـوي مايـه انحطـاط و تنـزل اسـت     معنوي دارد و مايه تكامل وجود 

  »قلوبهم محزونه  شرورهم مأمونه«: فرمايد مي) ع(علي

  »...ولوال اجل الذي كتب لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقاً الي الشواب و خوفاً من العقاب«و در جاي ديگر فرمودند 

آن و روايات نيز بر همين نوع خوف و خشيت از خداوند تاكيد شده همچنين خوفي الزمة ايمني جان است يعني در سايه همـين  در قر

  . گردد ماند و در نتيجه امنيت و آرامش خاطر، حاصل مي خوف است كه ايمان پايدار مي

به خدا زنـدگي را از مفـاهيم عـالي و ارزشـهاي شـريف       در مقابل ايمان به خدا كه باعث امنيت باطن وسالمت روان است، فقدان ايمان

شود كه انسان احساس رسالت بزرگ خود را در زندگي به عنوان جانشين خدا در زمين از دست بدهـد   كند و باعث مي انساني تهي مي

بـه تكامـل انسـاني كـه      و بينش روشني در باره اهداف بزرگ زندگي خود ـ يعني عبارت خدا و قرب به او و جهاد با نفس براي رسيدن 

قرآن حالت تعارض و اضطراب و سرگرداني و خودباختگي را كه به انسان فاقـد ايمـان   . موجب سعادت دنيا و آخرت اوست نداشته باشد

رباينـد   كند از آسمان فرو افتاده و پرندگان او را در ميان آسمان و زمين مـي  كند كه حس مي دهد به حالت انساني تشبيه مي دست مي

  . كند تندباد به مكاني دور پرتابش مي يا

و هركس شريكي بـراي خـدا قـرار    ) 31/حج(»و من يشرك باهللا فكانّما فَرَّ من السماء فتخطفه الطيراَو تهوي به الريح في مكان سحيق«

همچنين در قرآن . كند رتاب ميربايند و يا تندباد او را به مكاني دور پ دهد گويي از آسمان سقوط كرده و پرندگان در وسط هوا او را مي

االالذين امنـوا و  . والعصر ان االنسان لفي خسر«: ورزد بر حالت خودباختگي و خسراني كه كافران از آن رنج مي برند، با سوگند تاكيد مي
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گر آنان كه به خـدا  قسم به عصر كه انسان همه در خسارت و زيان است م): سوره عصر(» عملواالصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر

  .ايمان آورده و نيكوكار شدند و به درستي و راستي و پايداري در دين يكديگر را سفارش كردند

تنهـا راه رهـايي   ) ص(ايمان به خداي متعال و پيروي از روشي كه در قرآن براي انسان ترسيم شده و تبعيت از سـنت و سـيرة پيـامبر   

الهـي،   همچنان كـه فقـدان ايمـان و عـدم پيـروي از روش     . شود ه امنيت و سعادت انسان ميانسان از اندوه و اضطراب است و منتهي ب

  .شود سرانجام به اندوه اضطراب و بدبختي منجر مي

ايمان يك حالت قلبي و فرآيند رواني است كه نقش مهم و اصلي و اساسي را در آرامش خاطر و دوري از اضطراب و افسردگي و حـزن  

شود قرآن كريم براي تثبت و توسعه  در افكار و احساسات و اعمال آشكار مي) ايماني(گيري اين حالت رواني  د جهتو اندوه به عهده دار

و پرورش ايمان به مراحل باالتر دستورالعملهاي را متذكر شده است كه قسمتي از آن دستورات مربوط به باورها و اعتقـادات اسـت كـه    

عقالني انسان است طرز فكر و بينشها از مبادي رفتاري هستند و رفتار انسان به مقدار زيـادي   تاكيد اصلي اين بخش بر بعد شناختي و

يادگيري رفتاري با تمـرين  (و يك قسمت از پرورش و توسعه ايمان مربوط به اعمال و رفتار است . تحت تأثير افكار و بينش او قرار دارد

پرورش درخت ايمان و بارور شدن و ثمر نشستن ميوه اين درخـت تنومنـد را    كه با بكار بستن هر دو قسمت زمينه رشد و) و ممارست

تقويـت بعـد عقالنـي و شـناخت و بيـنش      . شاهد خواهيم بود كه انسان را به قدرت و قوت روحي و قلبي پايدار و راسخ خواهد رسـانيد 

ملي نيز براي تثبيـت و اسـتقرار در نفـس وجـود     هاي ع جديد براي پرورش ايمان الزم است اما كافي نيست بلكه بايد مهارتها و تمرين

اي از اعمال عبادي كه باعث پرورش ايمان و عامل رسيدن به آرامش روانـي اسـت را بـه اختصـار      در اين قسمت ما به پاره. داشته باشد

  :شويم متذكر مي
  

   :نماز  - 2

و تخلّق به اخالق كريمه و رهايي از يأس و افسـردگي  بدون شك انسان براي گريز از توحش و راهيابي به زندگي انساني و حيات طيبه 

و اضطراب به يك عامل مهم نيازمند است كه روح او كنترل و در تسخير خود قرار دهد و پرهيز از انحراف و جنايت را بر او الـزام و روح  

قرآن ذكر خـدا را  . ردد او را طراوت بخشدگ عاطفه و محبت را بروي الهام كند و به هنگامي كه پژمرده و افسرده مي تعاون و نوع دوستي،

همه آشوبها ) ولذكر اهللا اكبر(داند  كند و نماز به عنوان مصداق برتر ذكر مي بخش و شفادهنده دلها و قلبها معرفي مي برترين داروي آرام

طغيـان  . گيـرد  نهاد ناآرام، آرام مـي . گردد روز مهار مي ها با اقامه ياد خدا در فواصل گوناگون شبانه ها تمامي اضطرابها و ناآرامي و تشويش

يابد و هنوز اثر باز يافته از اين معدن فيض به كاسـتي نگرائيـده كـه دگربـار مـوذن،       نشيند، قلب مأيوس، اميد مي هوي و هوس فرو مي

  .زند آورد و رمقي دوباره رقم مي بانكي بر مي

ختم زندگي در دنيا از سويي و عدم پاسخگويي طبيعت و احسـاس نيـاز   اعتباري در جهان طبيعت و فناپذيري و  ثباتي و بي احساس بي

خواهـد كـه در    گرداند او چيزي را مي نامتناهي انسان از سوي ديگر يك اضطراب هميشگي و غربت جاودانه را بروح انسان مستولي مي

ـاز دسـتي اسـت از سـوي     . دهـد  نگي را نويد ميشود و نماز پيوندزننده انسان با ذات فناناپذير است و به او جاودا اين جهان پيدا نمي نم

و به زنـدگي و  . يابد از اين رو انسان به هنگام نماز، طمأنينه و آرامش خود را باز مي. انسان به سوي آنكه متناسب با نياز و خواست اوست

نماز اگر با حضـور قلـب حيـات    . گردد مشروط بر آنكه در اين مسير روحي، رابط و واسط اصلي روح غائب نباشد حيات خود اميدوار مي

و هواها و هوسـها را در انسـان كنتـرل و    ) 45عنكبوت آيه ) (ان الصاله تنهي عن الفحشاء و منكر. (دارد پيدا كند از فحشا و منكر باز مي

سته است و بر عبـادت و  زيرا انساني كه با همه وجود، پويايي راه صالحان و دوري از مسير گمراهان را از خداوند متعال خوا. كند مهار مي
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استعانت از او پيمان سپرده چگونه ممكن است با گذشت زمان اندكي از پيمان كه با پروردگار هر دو جهان برقـرار سـاخته آن را نقـص    

بـا  نمايد؟ نماز لباس پاكي و نورانيت است بر قامت انسان و كسي كه لباس سفيد پوشيده، مواظب است كه از مكانهاي آلوده و از تماس 

  .ها خود را حفظ نمايد آلودگي

ـاً اال المصـلين الـذين هـم علـي صـالتهم               «: فرمايـد  قرآن مي ان االنسـان خلـق هلوعـاً اذا مسـه الشـر جزوعـاً و اذا مسـه الخيـر منوع

كنـد و   تـابي مـي   رسـد بـي   به يقين انسان حريص و كم طاقت آفريده شده است هنگامي كه بدي بـه او مـي  ): 19- 20/معارج(»دائمون

  .آورند مگر نمازگزاران آنها كه نمازها را پيوسته به جا مي) ورزد بخل مي(شود و  هنگامي كه خوبي به او رسد مانع ديگران مي

كند و  كند طمانينه و آرامشي را در پرتو ذكر خدا كسب مي نمازگزار واقعي با توجه به مفاهيم واال و بلندي كه همواره به خود تلقين مي

  .هاي زندگي نوسانات روحي خود را مهار كند تواند در پستي و بلندي يابد كه مي ي دست ميبه وقار و شخصيت

شود از ريشه وصل به معني ارتباط و پيوند است پيوندي كه بـين انسـان و پروردگـارش وجـود      گفته مي) صاله(كلمه نماز كه در عربي 

ايستد او با جسم نحيف خود در برابر خـداي بـزرگ قـادر و توانـا      ستي ميدارد زيرا انسان در نماز با خضوع و خشوع در برابر آفريدگار ه

خـدايي كـه مـرگ و زنـدگي در يـد قـدرت       . گيرد خدايي كه بر تمام ذرات هستي حاكم، و مدبر امور در آسمانها و زمين است قرار مي

وقـوف  . گيـرد  رسـد بـه امـر او انجـام مـي      مي كند و قضا و قدر و هر خير و شري كه به ما اوست و رزق و روزي را بين مردم تقسيم مي

بخشد كـه حسـن صـفاي روحـي و آرامـش قلبـي و        خاشعانه و خاضعانه انسان در نماز در برابر خداوند متعال، به او نيرويي معنوي مي

شـود و از   دا مـي با تمام اعضاي بدن و حواس خود متوجه خـ ) صحيح و شايسته(انگيزد، چون انسان در نماز  امنيت رواني را در او برمي

همـين  . كند آورد، فكر نمي گرداند و به هيچ چيز، جزخدا و آيات قرآن كه در نماز بر زبان مي همه اشتغاالت و مشكالت دنيا روي بر مي

ن و گرداني كامل از مشكالت و هموم زندگي و نينديشيدن به آنها در اثناي نماز، باعث ايجاد حالتي از آرامسازي كامل و آرامش روا روي

سازي و آرامش رواني ناشي از نماز، از نظر درماني تـأثير بـه سـزايي در كـاهش شـدت       اين حالت آرام. شود آسودگي عقل در انسان مي

دكتـر تومـاس   . تشنجات عصبي ناشي از فشار زندگي روزانه و پايين آوردن حالت اضطرابي كه برخي از مـردم دچـار آن هسـتند، دارد   

ن عامل آرامبخش كه من در طول سالهاي متمادي تجربه و مهارتم در مسائل رواني به آن پي بـردم همـين   مهمتري: گويد هايسلوپ مي

ام، نمـاز   گويم مهمترين وسيله ايجاد آرامش در روان و اعصاب انسان كه من تـا كنـون شـناخته    نماز است من به عنوان يك پزشك مي

  1.است

تواند باشد و معمـوالً وقتـي انسـان كيفيـت      سازي و فراگيري آن مي ن برنامه تمرين آرامخواندن نماز، آن هم پنج بار در روز، خود بهتري

هرگاه امـري  «: در حديث آمده است. هاي زندگي رها شود تواند از تشنجات عصبي ناشي از فشارها و گرفتاري سازي را ياد بگيرد مي آرام

كنـد كـه هرگـاه امـر      نيز سيره اميرمومنـان را چنـين بيـان مـي    ) ع(دق، امام صا2ايستاد آمد ايشان به نماز مي بر رسول خدا سخت مي

. واستعينوا بالصبر والصاله انها لكبيـره اال علـي الخاشـعين   : كرد ايستاد و اين آيه را تالوت مي شد به نماز مي مي) ع(هولناكي متوجه علي

  3)45/بقره(
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هاي موسمي ماننـد روزه و حـج و اعتكـاف بـا اسـتفاده از فنـون مختلـف        اصوالً در مسير عبادتهاي روزانه، مانند نمازهاي يوميه و عبادت

تـوان   و غيـر آن، مـي   1سازي و روش منـع متقابـل   شناختي و روان درماني مانند تلقين به خود، عادت دادن، عمل كردن، شرطي روان

  2.حالت بندگي و آرامش رواني را در نفس تثبيت نمود

چـون ايـن   . رهانـد  برند، مي از نماز انسان را از اضطرابي كه بيماران رواني همواره از آن رنج ميحالت تمدد اعصاب و آرامش رواني ناشي 

انسان گاهي در حالت تمدد اعصاب و آرامش رواني پـس  . يابند ماند و ادامه مي حالتها معموالً تا مدتي پس از نماز نيز در انسان باقي مي

تكرار حدوث اين مـوارد يـا يـادآوري آنهـا در حالـت تمـدد       . آورد شود يا آنها را به ياد مي و مياز نماز با امور يا موارد اضطراب انگيز روبر

اصوالً اين امور يـا مـوارد اضـطراب    . شود مي تدريجي اضطراب در انسان منجر» خاموش شدن«اعصاب و آرامش نفساني پس از نماز به 

  .گردد ه اين ترتيب فرد از اضطراب و نگراني ناشي از اين امور رها مييابد و ب انگيز به حالت آرامش رواني پس از نماز ارتباط مي

گردد نيرويي كه قـبالً   شود و اين مطلب خود باعث آزاد شدن نيروي رواني انسان مي نماز باعث احساس امنيت و رهايي از اضطراب مي

  .كند اوت را در تمام وجودش احساس ميدر نتيجه انسان حالت نشاط و طر. در زنجير اضطراب و نگراني مقيد و زنداني بود

برند زيرا عـالوه بـر آزاد شـدن     تأثير نماز بسيار بيشتر از تأثيري است كه روان درمانگران براي رهايي بيماران خود از اضطراب به كار مي

بخشد كه ماية  ن نيروي معنوي مينيروي رواني انسان از زنجير اضطراب، اصوالً رابطة معنوي ميان انسان و خدا در اثناي نماز، به او چنا

هـا و انجـام كارهـاي بسـيار      هايي كه او را بر تحمل سـختي  توانايي. شود مي هاي عظيم وي تجديد اميد، تقويت اراده و آزاد شدن توانائي

  . گيرد ها را بكار ميها و نيروهاي عظيمي در وجود انسان نهفته است كه معموالً بخش كوچكي از آن در واقع توانايي. سازد بزرگ قادر مي

ـال، باعـث رهـا شـدن        همين رابطه معنوي انسان با پروردگار در طول نماز و دريافت نوعي فيض الهي، يا بارقه روحـاني از خداونـد متع

و در نتيجه براي پذيرش علـم  . گرداند اش را قوي و همتش را بلند مي شود و عزمش را جزم ، اراده نيروهاي معنوي مستتر در انسان مي

ثابـت كـرده كـه نمـاز     » انسان موجود ناشـناخته «آلكسيس كارل در كتاب . شود تر، و براي انجام كارهاي بزرگ، تواناتر مي معرفت آماده

گردد و همين حالت است كه احتماالً منجـر بـه شـفاي سـريع برخـي از بيمـاران در        سبب ايجاد نشاط معنوي مشخصي در انسان مي

   .شود زيارتگاهها و معابد مي

  دعا و نيايش  - 3

به طور معمول نيايش عبـارت اسـت از تضـرع، نالـة مضـطربانه و      . دعا و نيايش اصوالً كشش روح است به سوي كانون غيرمادي جهان

طلب ياري و استعانت و گاهي يك حالت كشف و شهود روشن و آرامش دروني و مستمر و دورتر از اقليم همه محسوسـات بـه عبـارت    

اي است نسبت به آن مبدأيي كه معجـزة حيـات از    نيايش پرواز روح است به سوي خدا و يا حالت پرستش عاشقانه توان گفت ديگر مي

عقل كل قدرت مطلـق   و باالخره دعا و نيايش كوشش انسان است براي ارتباط با آن وجود نامرئي، آفريدگار همه هستي،. او سرزده است

كند كه دل در آن بـه خـدا جـذب     يقت نيايش يك حالت عرفاني پرگذاري را مجسم مينظر از نقل اوراد خاص، حق صرف. و خير مطلق

  3.شود مي

دعا و نيايش اظهارنياز است بلكه دعا آن است كه شخص يكپارچه نيـاز  . هاي پرورش ايمان و ايجاد آرامش رواني است دعا يكي از شيوه

  .شتياق استبلكه همه نياز فرد همين شوق و ا. دعا ابزار اشتياق است. شود
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پردازد و از مشـكالتي كـه او    اصوالً انسان در دعا، با خداي خود به مناجات مي. كند دعا به حالت تمدد اعصاب و آرامش رواني كمك مي

خواهـد كـه در حـل     برد و با بازگو كردن رنج و اندوه خود از خدا مـي  را در زندگي ناراحت و مضطرب ساخته است به درگاهش پناه مي

هرچند ممكن است آثار عيني دعا كه رفع حاجات و استجابت است مورد نظـر نباشـند   (كند  برآوردن نيازها به او كمك مي مشكالت و

ـار نـاز و نيـاز اسـت و از ايـن جهـت حضـور محبـوب را در جـان و دل             بلكه همانا دعا و نيايش و سخن گفتن با معبود يـك نـوع اظه

انگيـز   خود بازگو كردن مشكالت اضطراب) ه غذاي روح عارفان و شراب ناب مومنان استكند كه خود اين مسئل كننده تقويت مي نيايش

در چنين حالتي از آرامش رواني، منجر به رهايي از اضطراب از طريق ايجاد ارتباط شرطي جديد ميان مشكالت و حالت تمدد اعصـاب  

دهد و با حالت تمدد اعصاب و آرامـش   خود را از دست مي زايي بدين ترتيب مشكالت به تدريج قدرت اضطراب. شود و آرامش رواني مي

  . يابد اي شرطي شده، پيوند مي رواني كه حالتي مخالف اضطراب است به صورت رابطه

در ميـان روان  . عالوه بر اين، آشكار كردن مشكالت و مسائل و بيان آنها براي شخصي ديگر، موجب آرامش روانـي انسـان خواهـد شـد    

ـال كـه حالـت    . شـود  است كه يادآوري مشكالت و بازگويي آنها توسط بيمار خود باعث كاهش شدت اضطراب ميدرمانگران مشهود  ح

رود، تصور كنيد كه همـين انسـان    صميمي يا روان درمانگر رو به بهبود مي رواني انسان با آشكار كردن مشكالت در حضور يك دوست

نماز به مناجات با پروردگار و دعا و استغاثه به درگاه او و طلب ياري از او بپـردازد،  اگر مشكالت خود را براي خدا بازگو كند و پس از هر 

اش چقدر بهبود خواهد يافت چه قدرت و عظمتي باالتر از قدرت و عظمت خداي متعـال اسـت كـه او هميشـه بـه حـال        حالت رواني

مهرنواز خداي الـرحم الـراحمين بايـد توجـه داشـته باشـيم       پرور و  تر از دامن بنده چه پناهنگاهي مطمئن. مومن، رئوف و مهربان است

داند كه خداونـد متعـال    زيرا مومن مي. شود همانطور كه قبالً ذكر شد صرف دعا و تضرع به درگاه خدا، باعث كاهش شدت اضطراب مي

              خوانيـد تـا دعـاي شـما    پروردگـار شـما فرمـود مـرا ب    ). 60/غـافر (» و قال ربكـم ادعـوني اسـتجب لكـم    «: در قرآن كريم فرموده است

  »....مستجاب كنم

كننـد   و هنگامي كه بندگان من از تو در باره من سوال مي): 186/بقره(» واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان«

  »...گويم خواند پاسخ مي دعاي دعاكننده را به هنگامي كه مرا مي. بگو من نزديكم

بسيار دعا كنيد كه كليد رحمـت  : فرمودند) ع(و نيز امام صادق 1.هاي وصول و چراغ رستگاري است دعا خزانه«رمايند  مي) ع(امام علي

  2»...شويد مگر با دعا و نيل به حاجت است و به آنچه نزد خدا است نائل نمي

هـاي روح و صـفاي و جـالي بـاطن و      يرگـي راه گشايش و فتح آسمانها و معنويات و فضائل و مكـارم اخالقـي و زدودن ت   خداوند كريم،

  . دستيابي به آرامش را درخواست و تقاضا از درگاهش دانسته است

زيرا مومن واقعي اميدوار اسـت كـه خداونـد دعـايش را     . كاهد به همين دليل است كه دعا به درگاه خداوند از شدت اضطراب انسان مي

با قطع نظر از استجابت كه آيا خداونـد عمـالً دعـاي    . وه و اضطراب را رفع سازدمستجاب، مشكالتش را حل و حاجاتش را برآورده و اند

ـال، از طريـق     انسان را مستجاب مي كند يا نه اصوالً صرف روي آوردن به خدا از طريق دعا و اميدواري انسان به استجابت خداونـد متع

  . كاهش شدت اضطراب وي خواهد شد تلقين اين مطالب كه احتمال استجابت دعا توسط خدا وجود دارد، منجر به

شود و اصوالً بخـش بزرگـي از نيـروي روانـي      اعتقاد بر اين است كه اضطراب، از عجز انسان در برابر حل تضادهاي رواني وي ناشي مي

و امكاناتشان  ها توانند به طور صحيح توانائي به همين دليل است كه بيماران رواني نمي. شود انسان براي حل تضادهاي رواني مصرف مي
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امـا همـين   . شـود  ها و امكاناتشان مي كند و باعث تعطيل شدن توانايي شان را مصرف مي را بروز دهند چون تضادهاي رواني آنها، نيروي

معمـوالً اظهـار شـادابي و نشـاط      شـود،  شوند و نيروهاي رواني آنها از قيد و بند تضادهاي رواني آزاد مـي  بيماران رواني وقتي درمان مي

  . يابد شان براي كار و توليد افزايش مي كنند و نيروي مي

  ذكر - 4

به تعبير دقيقتر گـاهي مـراد از ذكـر    . همچنين حفظ معناي چيزي يا استحضار آن ذكر ناميده ميشود. است» يادآوري«ذكر به معناي 

ذكر به ايـن معنـا ماننـد حفـظ     . فظ كندحالتي است در نفس كه انسان با آن ميتواند چيزي را بيشتر بدان شناخت و معرفت داشته ح

گـاهي نيـز   . است با اين تفاوت كه ذكر در جايي بكار ميرود كه عالوه براينكه مطلبي در خزانه حافظه است، در نظرش نيز حاضر باشـد 

  . تذكر گفته ميشود و مراد از آن حضور مطلبي درقلب يا زبان است و ازاينرو ميگويند ذكر بر دو نوع زباني و قلبي اس

انسـان  . كنـد  هاي پرورش ايمان و ايجاد آرامش روحي، ذكر است كه حضور جدي خداوند را نزد انسـان تقويـت مـي    يكي ديگر از شيوه

رسد كه خداوند تعالي همواره در برابر اوست و به حق تعالي نظر دارد كسي كه عالم را محضـر خـدا بينـد و خـود را      ذاكر، به مقامي مي

تعالي بيند و حق تعالي را شاهد و ناظر وحاضر در كليه امور بداند نزد خدا و خلق شخصيتش عزت و بزرگـواري   محضر خداوند تبارك و

ـاه روزه    . (فرموده است پروردگار عالميان در همه واجبات و مستحبات به حد معيني اكتفا 1.كند پيدا مي مثالً نماز در پنج وقـت، يـك م

» يا ايها الذين امنوا اذكرو اهللا كثيراً و سجوه بكره و اصيالً «اندازه  حد ندارد آن هم ذكر خدا است اما در قرآن يك چيز ...) ماه رمضان و 

  . خداوند را بسيار ياد كنيد و صبح و شام او را تسبيح كنيد. ايد اي كساني كه ايمان آورده)42- 41/ احزاب (

مـثالً  . يا مددكار ذكرند. است، و همه عبادات خود، نوعي ذكر هستند اصوالً روح همه عبادات و طاعات و علت غايي عبادات، ياد خداوند

نمازگزار در نماز به گفتن اهللا اكبر و تالوت قرآن، گفتن تسبيحات در ركوع و سجود و ثناي خداونـد و فرسـتادن درود بـر پيـامبر خـدا      

انني انـا اهللا ال اهللا اال  «: ول ميشود و اينها همه ذكر هستندو در پايان نماز به استغفار و تسبيح و حمد و تكبير خدا و دعا مشغ. پردازد مي

لـذا  . »معبودي جز من نيست مرا پرستش كن و نماز را براي ياد من بپا دار. من اهللا هستم). 14/ طه (» انا فاعبدني و اقم الصاله لذكري

كارها باسم اهللا، پايان دادن هر كار با الحمدهللا و اذكـار   ، مقدمات و تعقيبات آنها با اذكار مخصوص، شروع)فريضه و نافله(نمازهاي يوميه 

ـا علنـي، همچـون بـاراني     ... ديگري كه براي خروج از خانه، ورود به محل كار، ورود به مسجد و  همه اين اذكار بصورت ذكرهاي خفي ي

  .آورد ه ارمغان ميهاي ايمان و امنيت و آرامش را ب زالل، گلستان قلب و روان مومنان را بارور ساخته و ميوه

ذكر خداوند آنچنان مطلوب است كه حتي اگر كسي بدون توجه به معنا، نام خدا را بر زبان آورد، آثار و بركاتي دارد چه رسـد بـه آنكـه    

آوردن زيـرا بـه زبـان    . البته نبايد از تاثير تربيتي ذكرهاي زباني نيز غافـل شـد  . قلباً متوجه معاني شود و روي دلش را به سوي آن كند

تلقين به نفـس در حالـت هوشـياري    . آورد سخنان معين با استفاده از تلقين به نفس، تغييري به مقتضاي آن در ضمير انسان پديد مي

چنين است كه انسان جمالت و مفاهيم خوب و مثبت را در زماني مناسب و آرام و همراه با توجه، با صداي بلند براي خود تكرار كنـد و  

ها و رفتارهاي او تاثير مستقيم و جدي را در پـي   يمان به آن معاني مثبت با ورود به ضمير ناخودآگاه بر بسياري از نگرشبه اين ترتيب ا

كند به خدا نزديك است و تحت حمايت و سرپرستي او قـرار دارد و همـين    اصوالً مسلمان، هنگام ذكر خدا احساس مي. خواهد داشت

ـا كـه ذكـر خـدا در نفـس       امر موجب برانگيخته شدن حس اعتماد به نفس، قدرت، امنيت، آرامش و خوشبختي در او ميشود و از آنج

آورد، بدون شك موجب درمـان اضـطرابي كـه هنگـام احسـاس عجـز و تنهـايي در برابـر فشـارها و           انسان، امنيت و آرامش بوجود مي
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) 28/رعـد (» هم بذكر اهللا اال بـذكر اهللا تطمـئن القلـوب   الذين امنوا و تطمئن قلوب«. دهد خواهد بود خطرهاي زندگي به انسان دست مي

  1.يابد اند و دلهايشان به ياد خدا مطمئن و آرام است، آگاه باشيد با ياد خدا دلها آرامش مي آنها كساني هستند كه ايمان آورده

داند، تـاثير توجـه    رو توجه به خدا ميقرآن ياد خدا را تنها عامل آرامش بخش دلها معرفي كرده اطمينان و طمانينه نفس انسان را در گ

يابـد چيزهـاي    به خدا در ايجاد آرامش قبلي از اين جهت است كه اوالً روح انسان از سنخ ملكوت است و جز با ملكوتيان آرامـش نمـي  

لـذا روح  . رنـد دارد تا به آرامش برسد از جنس روح الهي او نيسـتند و بـا فطـرت او سـنخيت ندا     ديگري كه او خود را به آن مشغول مي

و انسان ناخودآگاه در طلب اين مطلوب نهايي در حركت اسـت و تابـه آن   . ملكوتي جز با همنشيني ملكوتيان آرامش پيدا نخواهند كرد

  . شود گيرد و راضي نمي نرسد آرام و قرار نمي

است چنين فردي هر قـدر در جهـت كسـب     كسي كه توجه به خدا ندارد و در واقع توجه او به دنيا و برخوردهاي مادي و ظاهري: ثانياً

از طرف ديگر، . هاي فراواني نيز دست يابد هرگز راضي نشده و در حسرت چيزهايي است كه ندارد نعمتهاي دنيوي تالش كند و به بهره

وش كـرده و  بنابراين كسي كـه خـدا را فرامـ   . از اينكه نعمتهاي موجود دستخوش آفات شده و زايل شوند، همواره در بيم و هراس است

 دنيا  را به جاي آن برگزيده همواره از بابت آنچه دارد در بيم و نگراني و از بابت آنچه ندارد در حسرت و اندوه است و هرگز روي آرامـش 

ها به سرعت دسـتخوش   چنين فردي هنگام روبرو شدن با مصايب، شكستها و ناراحتي. گيرد و اطمينان نميبيند و دلش آرام و قرار نمي

شود و اگرهم به آرامشي سطحي و ناپايدار رسيده باشد با بروز كوچكترين عامل مخالف، آن را از دست خواهد  وه و تالمات روحي مياند

و «: كنـد  قرآن يكي از آثار روگرداني از ياد خدا را تنگي زندگاني دنيوي معرفـي مـي  . و گرفتار اندوه و نگراني و تالطم روحي ميشود. داد

علت ايـن امـر   . كسي كه از ياد من روي گرداند، زندگاني او در دنيا تنگ ميشود) 124/طه(» ي فان له معيشه ضنكامن اعرض عن ذكر

آن است چنين فردي همواره در حسرت چيزي است كه به دست نياورده و نگران چيزهايي است كه در دست دارد، لـذا در هـر حـال    

گرنه در تمامي احوال در تنگي به سر  به كساني است كه چنان وسعي را ندارند وزندگاني براي او تنگ است اگر هم وسعي دارد نسبت 

داند كه زندگي او تحت نظارت دقيق ذات اقدس الهي است و قضا و قدر او بر سراسـر   برعكس فردي كه به خدا توجه دارد و مي. برد مي

ب لذتهاي زودگذر دنيا را نخورده، آنها را جز متاعي كه در جهان حكومت دارد و جز او پناهي و ملجايي وجود ندارد، روشن است كه فري

دهد تا با زوال آن دسـتخوش درد   پس هدف خود را در دنيا، رسيدن به نعمتهاي آن قرار نمي. آورد آخرت ارزشي ندارند، به حساب نمي

  .و اندوه شودو يا از احتمال زوال آن نگران باشد

دلهايي كه از ياد خدا غافلند به سان زورقي هستند بـر سـطح   . با ميزان توجه او به خداستالبته ميزان آرامش قلبي هر كسي متناسب 

اما دلهايي كه به خدا توجـه  . خيزد واژگون وغرق ميگردند آيند و با اولين موجي كه بر مي دريا، كه به كوچكترين نسيم به حركت در مي

  2 .افتند اند و با شديدترين طوفانها به تالطم نمي محكمي بستهمانند كه خود را به پايگاه  هاي عظيمي مي دارند به كشتي

  

  توبه  - 5

اي و راهـي   در اين حال اگر روزنه. در مورد اهميت و لزوم توبه بايد گفت هر فردي ممكن است در زندگي خود دچار خطا و گناهي شود

وت كامل قرار ميگيرد و به سمت نوميدي و غـرق شـدن   روزي و شقا ها نباشد انسان در سراشيبي سيه براي پااليش و جدا شدن از بدي
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و در اين حال ارتكاب به خطا و گناه بر خالف مراحل اوليه براي او بسيار سهل و آسان و ترك آن سخت و . رود در مرداب رذايل فرو مي

از سوي ديگـر احسـاس   . ضرورت داردهاي ناخودآگاه اعمال از جهت بعد انگيزشي و انتخابهاي بعدي  از اينرو توجه به ريشه. دشوار است

ـاني و بـي   وفـايي، صـدمه زدن بـه خويشـتن و      گناه، سبب احساس كمبود و اضطراب و آشفتگي در انسان ميشود و اين احساس نافرم

را قرآن و تعليمات اسالم، روش توبـه  .ساز افسردگي خواهد بود گردد و زمينه هاي رواني منجر مي خراشيدن روح به بروز عوارض بيماري

زيرا توبه يا بازگشت  به سوي خداوند متعال، سبب آمرزش گناهان و تقويت اميد انسان به جلب رضـايت  . دهد براي درمان گناه ارائه مي

ـاي بازگشـت دوبـاره بـراي نوسـازي         . الهي است و به همين دليل موجب كاهش اضطراب انسان ميشود عالوه بر اين توبـه كـه بـه معن

كنـد و او را   اي صاف و روشن براي تجديد اعمال بنا مي مصمم، متحول و اميدوار به رحمت خدا با صحيفهخويشتن است شخصيتي نو، 

و همين امر به انسان كمـك ميكنـد كـه ارزش خـود را بيشـتر      . كند كه بار ديگر در دام خطاها و گناهان گرفتار نشود طوري آماده مي

واين مسايل به نوبه خود به تثبيت احساس امنيت و آرامش رواني انسـان منجـر    بشناسد و اعتماد به نفس ورضايت در وي افزايش يابد

  .خواهد شد

شود، روان درمانگران در چنين مـواردي بـه موضـوع تغييـر      در هنگامي كه احساس گناه، سبب احساس اضطراب در برخي بيماران مي

بيمار در اين حالـت ازديـدگاه جديـدي بـه     . كند وجه ميديدگاههاي بيمار دربارة اعمال گذشته وي كه مسبب احساس گناه هستند، ت

يابـد و   در نتيجه سرزنش وجدانش تخفيف مي. بيند نگرد، به طوري كه ديگر دليلي براي احساس گناه و نقص خود نمي اعمال خود مي

اينكه خداوند متعال توبـه پـذير   باور به 1.رود اش از بين مي تر ميشود و سرانجام اضطراب وعوارض بيماري رواني براي پذيرش خود آماده

كند واو را به رحمت و رضايت الهـي اميـدوار    اش صادق است، مسلمان را به توبه واستغفار تشويق مي آمرزد و وعده است و گناهان را مي

همـين امـر    كنـد  اش را جبـران و اصـالح مـي    پردازد و گذشته و به طاعت و عبادت مي. دارد لذا مسلمان دست به توبه بر مي. سازد مي

  .موجب ميشود نفسش آرام گيرد و آن اضطراب ناشي از گناه رخت بربندد

اي : بگـو ) 53/زمـر (» قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم ال تقنطوا من رحمه اهللا ان اهللا يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفـور الـرحيم  «

آمـرزد، خداونـد آمرزنـده و     وميد نشويد كه خدا همـة گناهـان را مـي   ايد از رحمت خداوند ن بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده

  . مهربان است

؛ من كساني را كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجـام دهنـد و   )153/اصراف(» و اني لغفار لمن تاب و عمل صالحا ثم اهتدي«

  .آمرزم سپس هدايت شوند، مي

اني از گناه و بازگشت از خطا و عمل خالف است و عالمـت ايـن پشـيماني ايـن اسـت كـه       البته بايد توجه داشت توبه به معناي پشيم

بنابراين تا سوز اندوه و خوف و آتش حسرت برجان كسي نيفتد و قلبش در آن آتـش  . شخص دستخوش اندوه و حسرت و ندامت شود

كه آثـار گنـاه از قلـب زدوده ميشـود و طعـم       ور نشود توبه كامل حاصل نشده است تنها در سايه چنين سوز دروني است حسرت شعله

بنابراين توبه امري ظاهري و لفظـي نيسـت   . آورد مغفرت در كام انسان شيرين ميشود و احساس طهارت و طراوت و آرامش را پديد مي

طع بر ترك معصـيت  لذا مسلمان توبه كار تصميم قا. سازد و احوال آن را دگرگون مي. آيد بلكه تحولي است معنوي كه در قلب پديد مي

پردازد و ظلمت و كدورت حاصل از گناهان را با نور طاعت و مجاهـدات   به جبران گذشته خود اعم از حق اهللا و حق الناس مي. گيرد مي

  2 .گرداند به حالت روحانيت و فطرت اوليه خود بر مي
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  : آرامش مؤمن به مؤمن يا احساس وابستگي به گروه - 6

وابستگي فرد بـه  . روه و توجه به نقش فعال خود در جامعه، داراي اهميتي زياد در سالمت رواني انسان استاحساس وابستگي فرد به گ

گروه و دوستي گروه نسبت به فرد و ارتباط انساني بين آنها، از عوامل مهمي است كه به تشكيل شخصيتي سالم و تحقق امنيت خـاطر  

  .كند و آرامش انسان كمكي شايان مي

ن و اسالم اين نياز مهم بشر را مدنظر داشته است بسياري از عبادات در اسالم عالوه بـر  جنبـه فـردي و شخصـي، جنبـه      تعليمات قرآ

كنـد كـه    قـرآن مومنـان را تشـويق مـي    ... . مانند نماز جمعه، نماز جماعت، حج، زكات، احسان و كمك به فقيران و . اجتماعي نيز دارد

انما المومنون اخوه فاصـلحوا بـين اخـويكم و اتقـوا اهللا لعلكـم      «و به آنان نيكويي و مساعدت كنند  برادران ايماني خود را دوست بدارند

مومنان برادر يكديگرند، بنابراين ميان دو برادر خود صلح برقرار سازيد و تقواي الهي پيشـه كنيـد تـا مشـمول     ) 10/حجرات(» ترحمون

در راه نيكي و پرهيزگاري با هـم تعـاون كنيـد و    ): 2/مائده(» عانوا علي االثم و العدوانو تعانوا علي البر و التقوي و ال ت«. رحمت او شويد

  . هرگز در راه گناه و تعدي همكاري ننمائيد

يعنـي مـؤمن از   » ان المومن ليسكن الي المومن كما يسكن الظمئان الي الماء البـارد «: فرمود روايت شده است كه مي) ع(از امام صادق 

  . گيرد گيرد چنانكه فرد تشنه به آب سرد آرامش مي مي سوي مومن آرامش

گيـرد مـؤمن هـم از     چنانكه فرد تشنه از فراق آب اضطراب و پريشاني دارد و همواره جوياي آن است و چون آب را يافت دلش آرام مي

نشـيني اسـت گفتـار و     هـم البته اين سـكون بـه جهـت مصـاحبت و     . گيرد فراق مومن پريشان است چون او را پيدا كرد دلش آرام مي

  .موضوعات موردنظر دو مومن به يكديگر نزديك است و با هم صحبتي و وجود وجوه مشترك اين آرامش حاصل ميشود

قرآن براي ايجاد آرامش رواني و سالمت روحي بر نمازهاي جماعت و نماز جمعه تاكيد دارد زيرا باعث آشنايي مسـلمانان بـا يكـديگر و    

اين نوع جماعات در اسالم باعث اظهار محبت مسلمانان به يكديگر و گردهمايي و اتحـاد صـفوف   . شود ا يكديگر ميايجاد روحيه واحد ب

از يكسو باعث رشد عاطفه نوعدوستي در نفس، و تقويت آنان به ايثار و رعايت منافع مردم و بطور كلي جامعه ميشـود و از سـوي ديگـر    

. آورد هاي ظلم، تجاوز و تمايل به حـب ذات و خودخـواهي را فـراهم مـي     توزي و انگيزه نهموجبات تضعيف حالتهاي انفعالي نفرت و كي

شكي نيست كه توانايي در دوست داشتن مردم و انجام كار نيك و مفيد براي جامعه، سبب تقويت احساس وابستگي به گروه و از بـين  

  .يشودبرند م رفتن احساس انزوا و تنهايي كه بيماران رواني از آن رنج مي

دهـد كـه    اصوالً نماز جماعت تاثير درماني مهمي نيز دارد زيرا رفت و آمد فرد به مسجد بـراي اداي نمـاز جماعـت بـه او فرصـت مـي      

ـالم          همسايگان را و بسياري از افراد ساكن محله خود را بشناسند و همين آشـنايي موجـب همكـاري او بـا ديگـران و ايجـاد روابـط س

اينگونه روابط اجتماعي دوستانه و مودت آميز با ديگران، نه تنها به رشد شخصـيت  . و مودت با مردم ميشود اجتماعي و برقراري دوستي

ايـن خـود عامـل    . نمايـد  اشـباع مـي   و رشد انفعالي فرد كمك ميكند بلكه نياز تعلق او را به گروه و پذيرش او از سـوي گـروه تـامين و   

در اثر احساس تنهايي و انزوا و عدم تعلق به گروه يا احساس عدم پذيرش توسط گروه شود كه برخي از مردم  پيشگيري از اضطرابي مي

  .برند از آن رنج مي

بسياري از روان درمان گران به اهميت روابط انساني به منظور تامين سالمت رواني توجه كرده اند از جمله آلفرد آدلـر كوشـيده اسـت    

او معتقد بود كـه بيمـار   . كنند و براي تامين امكانات رفاهي و كمك به نيازمندان بكوشند بيماران خود را راهنمايي كند به ديگران توجه

تواند با  او عقيده داشت انسان مي. اش زودتر درمان خواهد شد اش با مردم بهتر باشد بيماري رواني هرچه در درون جامعه بيشتر و رابطه
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ـاي سـودمند اجتمـاعي و اظهـار محبـت و دوسـتي، از احسـاس        تقويت روابط خود با مردم و بطور كلي با جامعه بشري ا ز طريق كاره

  1.پذيرد كه او بتواند وابستگي خود به بشريت را تحقق بخشد به عبارت ديگر اضطراب انسان وقتي پايان مي. اضطراب رهايي يابد

روابط اجتمـاعي را سـرلوحه كـار خـود قـرار       نكته قابل توجه اين است كه روان درمان گران معموالً پس از بروز بيماري رواني توجه به

كند و بدون شك پيشگيري از درمان  اجتماعي در اسالم از دچار شدن فرد به بيماري رواني پيشگيري مي –دهند اما عبادات فردي  مي

  .بهتر است

  آرامش نفس در پرتو صبر و استقامت  - 7

د به خود اهميت صبر را نشان ميدهد دهها مـورد و آيـه در قـرآن وجـود     واژه صبر بيش از صد بار در قرآن كريم بكار رفته است كه خو

و اهللا يحـب  «: خداوند صابران را در زمره دوستان و محبوبان خود ياد ميكنـد . دارد كه بيانگر ارزش صبر در تعليمات اسالم و قرآن است

فاصبر كما صـبر  «: انسانها را سفارش به صبر مينمايدو همه . و خداوند استقامت كنندگان را دوست ميدارد) 146/آل عمران(» الصابرين

پس صبر كن آنگونه كه پيامبران اولوالعزم صبر كردند و بـراي عـذاب آنهـا عجلـه     ): 35/احقاف(» اولوالعزم من الرسل و ال تستجعل لهم

ن بامرنا لما صبروا و كـانوا بĤياتنـا   و جعلنا منهم ائمه يهدو«. علت رسيدن بعضي از بني اسرائيل به مقام امامت و هدايت صبر است. نكن

و از آنان پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما مردم را هدايت ميكردند چون شكيبايي نمودند و به آيات ما يقـين  ): 24/سجده(» يوقنون

في الصابرون اجرهم بغيـر  انما يو«: اجر و پاداش صابران از حد و شمارش خارج است و آنها بدون حساب پاداش دريافت ميدارند. داشتند

واصـبروا ان اهللا  «: و خدا به صابران وعده همراهي داده است. صابران اجر و پاداش خود را بي حساب دريافت ميدارند) 10/زمر(» حساب

آل (نـد  دا قرآن نصرت و پيروزي را تنها در سايه صـبر و شـكيبايي مـي   . صبر كنيد كه خداوند با صابران است): 46/انفال(» مع الصابرين

  ).125/عمران

صبر براي ايمان به منزله سر براي بدن است همچنانكه اگر سر برود بدن هم از بين ميرود، اگر صـبر از كـف   : فرمايد مي) ع(امام صادق 

صبر . دبا توجه به ارزش و اهميت مقام صبر آثار و فوايد دنيوي و اخروي بسياري براي صبر ميتوان برشمر2.رود، ايمان نيز از كف ميرود

بنابراين صـبر باعـث دسـتيابي بـه      3دروازه ورود به مقام رضايت به مقدرات الهي و مقام رضا باب رسيدن به وادي محبت خداوند است

  .مقام رضا و محبت است

چـون خـدا   «: نهج البالغه صبر را عامل گشايش در بال، عزت و ارجمندي و آرامش خاطر ذكـر ميكنـد   192در خطبه ) ع(حضرت علي

اند و چسان از بيم او ناخوشايندي را تحمل ميكنند از تنگناهـاي بـال، گشايشـي برايشـان      چگونه در راه دوستي او بر آزار شكيبايي ديد

صبر گاه به معنـاي عـام خـود بكـار ميـرود كـه       » ...پديد آورد و از پس خواري، ارجمندشان فرمود و آرامش خاطر را جايگزين بيم كرد

رود كه به معني بازداشتن نفـس   هاي نفساني و گاه در معناي خاص بكار مي ها و دامنه نوع محدوديت در جاذبهعبارت است از ايجاد هر 

همانطور كه گفته شد صبر به هر دو معناي عام و خاص خـود  . هاست تابي و عدم رضايت نسبت به امور ناخوشايند و سختي از اظهار بي

هـا و بارهـاي سـنگين زنـدگي و حـوادث و       و افزايش توانايي انسان در برابر سختي فوايد بسياري براي تربيت نفس و تقويت شخصيت

  .مصائب روزگار و نيز بسيج نيرو براي ادامه جهاد در راه اعتالي دين خدا را به همراه دارد
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ـاكي   او از گرفتار شدن امراض يا پيش آمدن حوادث ناگوار . هراست مسلمان مومن از مصائب روزگار و حوادث دهر نمي و وقوع فاجعـه ب

زيرا عقيده دارد كه حوادث خوب يا بدي كه براي مردم روي ميدهد آزمايشي از طرف خداوند است تا معلـوم شـود چـه كسـاني     . ندارد

به همين دليل است كه مومن، هنگام گرفتار شدن . كنند گويند و يا به وقت گرفتاري صبر پيشه مي هنگام شادي و گشايش سپاس مي

خواهد كه شر و گرفتاري  گيرد و خدا را شكر ميكند و از وي مي كند، بلكه راه صبر و بردباري را پيش مي ر، شكوه و زاري نميبه بال و ش

الذين اذا اصابتهم مصيبه . و لنبلونّكم بشي من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمرات و بشر الصابرين«: را از او دور سازد

قطعـا همـه شـما را بـا     ). 157- 155/بقـره (» اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم المهتدون. و انا اليه راجعون قالوا انا هللا

آنهـا كـه هرگـاه    . كنيم و بشارت ده به اسـتقامت كننـدگان    ها آزمايش مي چيزي از ترس و گرسنگي، زيان مالي و جاني و كمبود ميوه

اينها همانا هستند كـه الطـاف و رحمـت خـدا شـامل      . گرديم از آن خدا هستيم و به سوي او باز مي ما: گويند مصيبتي به آنها رسد مي

  .حالشان شده و آنها هستند هدايت يافتگان
اي كساني كه ايمان ): 200/آل عمران(» يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقواهللا لعلكم تفلحون«: و همچنين قرآن ميفرمايد

ـاي خـود مراقبـت بـه عمـل      ) در برابر مشكالت و هوسها(ايد  ردهآو استقامت كنيد و در برابر دشمنان استقامت به خرج دهيد و از مرزه

  .آوريد و از خدا بپرهيزيد شايد رستگار شويد

هداف واالي علمي و عملي زيرا انسان براي تحقق بخشيدن به ا. آموزد صبر تداوم كار و بذل جهد را براي تحقق اهداف واال به انسان مي

بـه همـين دليـل ضـرورت     . هاي زندگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي و علمي، نياز به وقت و كوشـش فـراوان دارد   خود در همه زمينه

  .نمايد گير و مداوم و صبر در برابر رنج كار و تحقيق به عنوان يك خصلت مهم و الزم براي رسيدن به موفقيت چهره مي تالشهاي پي

اي نيرومنـد اسـت كـه در     بنابراين انسان صابر، برخـوردار از اراده . ن صبر و پشتكار در واقع به ميزان نيروي اراده انسان بستگي داردميزا

انسان با نيروي اراده ميتواند كارهاي بزرگي انجام دهد و . پذيرد مواجه با مشكالت و موانع عزمش سست نميشود و همتش كاستي نمي

  .جامه تحقق بپوشاند به اهداف وااليي،

بياموزد و بكار برد، انساني با شخصيت، رشد يافته، متعادل كمال يافته و توليد كننـده  و  ) به مفهوم عام و خاص خود(هرگاه انسان، صبر 

ـالبال  زيرا مشكالت اين د. فعال خواهد بود،  چنين انساني از نگراني بدور است و در برابر اضطرابهاي رواني مصونيت خواهد داشت نياي ب

هـاي بلنـد    بـه ايـن ترتيـب قلـه    . اش و استكمال جانش ميشود آيد كه موجب تقويت روح و اراده محفوفه، براي او بصورت نعمت در مي

ـا لكبيـره اال علـي       «. فتح خواهـد كـرد  » ان مع العسر يسري ان مع العسر يسرا«پيروزي را با يقين به  واسـتعينوا بالصـبر و الصـاله و انه

  .از صبر و نماز ياري جوئيد و اينكار جز براي خاشعان گران است). 45/بقره( »الخاشعين

اي افراد با ايمان از صبر و استقامت و نماز در برابر حوادث ): 153/ بقره (» يا ايها الذين امنوا استعينو بالصبر و الصاله ان الدمع الصابرين«

  .سخت كمك بگيريد زيرا خداوند با صابران است

ثبات و اراده را ضعيف  ر، جزع و بي تابي است كه عالوه عاري و ننگ كه خود دارد كاشف از ضعف نفس است و انسان را بيبرعكس صب

تابي و زبان را از شـكايت و اعضـاء را از    صبر، جلوگيري كند باطن را از بي: فرمايد كند خواجه نصيرالدين طوسي مي و عقل را سست مي

نسان غيرصابر، باطن و قلبش مضطرب و وحشتناك است و دلش لرزان و متزلزل اسـت و ايـن خـود    كارهاي خالف عادت و به عكس ا

1.كند باشد و راحتي و آرامش را از انسان سلب مي ها كه سربار انسان مي اي است فوق بليات و مصيبتي است باالترين مصيبت بليه
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  :مقام رضا به قضا و قدر الهي عامل زدودن افسردگي و اندوه - 8

زدايد رضايت به قضا و قدر الهي است رضا به قضا و قدر الهـي در واقـع يـك     مهمترين عامل معنوي كه اندوه و افسردگي را از انسان مي

هـا،   هـا، دلهـره   ها، نگراني انسان با معرفت از غصه. اش كمتر است هرچه انسان معرفتش به خدا بيشتر باشد غم و غصه. نوع معرفت است

امام صـادق  . گذارد كه غم و غصه به دل راه يابد اساسا معرفت به خدا و قضا و قدر او نمي. پوچي و افسردگي رهاست اضطرابها، احساس

يعنـي  » ان اهللا بعدله و قسطه جعل الروح و الراحه في اليقين و الرضا و جعل الهـم و الحـزن فـي الشـك و السـخط     ... «: فرمايد مي) ع(

: فرمايـد  قرآن كريم مي. ونت و آرامش را يقين و رضا قرارداد و غم و اندوه و شك در خشم و شكخداوند به عدالت خود استراحت و سك

و اولياي الهي نه ترسـي دارنـد و نـه غمگـين     ) دوستان خدا(آگاه باشيد ). 62/يونس(» اال ان اولياء اهللا ال خوف عليهم و ال هم يحزنون«

به في االرض و ال في انفسكم اال في كتاب من قبـل ان نبراهـا ان ذلـك علـي اهللا     ما اصاب من مصي«: فرمايد در آيه ديگر مي. شوند مي

در ) ناخواسـته (هيچ مصيبتي ) 23و  22/ حديد . (»لكيال تاسوا علي ما فاتكم و ال تفرحوا بما اتاكم و اهللا ال يحب كل مختال فخور. يسير

آنكه زمين را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت اسـت و ايـن امـر بـراي      دهد مگر اينكه همه آنها قبل از زمين و نه در وجود شما روي نمي

ايد تاسف نخوريد و به آنچه بـه شـما داده شـده دلبسـته و شـادمان       اين به خاطر آن است كه براي آنچه از دست داده. خدا آسان است

نيا آمدن انسان رقم زده شده اين جهان در آنچه مقدر است قبل از خلفت و بد. نباشيد و خداوند هيچ متكبر فخرفروشي را دوست ندارد

اي منظم است كه اگر يك سنگريزه با يك عاطفه و احساس جابجا شود در همـه هسـتي    بعد مادي و معنوي و در همه جهات به اندازه

ند عـالم مضـمحل   اي يك بال كمتر يا زيادتر بز اي دقيق است كه به قول موريس مترلينگ اگر پشه نظم اين جهان به اندازه. موثر است

اش تعادل برقـرار اسـت و اعتقـاد بـه مقـدرات حتمـي        اي ندارد و در زندگي اگر كسي به تقدير الهي راضي باشد ديگر غصه. خواهد شد

  . بخشد پروردگار به انسان آرامش مي

خوشـحالي بـيش از حـد هـم      شود بلكه بـا رسـيدن بـه نعمتهـا بـه      انسان مومن به تقدير الهي نه تنها در اثر ناماليمات اندوهگين نمي

كند او همچون كوه محكـم   بود و نبود دنيا براي اين فرد تفاوت نمي. يعني انسان بينا و بصير و با ايمان يك حالت تعادل دارد. رسد نمي

از آن اسـت  تقدير الهي و آرامـش خـاطر ناشـي     عيني وكامل اعتقاد به زندگاني پيشوايان معصوم و همه اولياي خدا نمونه. و استوار است

براي نمونه زندگي پيامبراسالم رادر نظر بگيريد چگونه در سختيها و ناماليمات روزگار، محكم و با صالبت ايسـتاده اسـت و بـه وظـايف     

1 .اي از حالت تعادل بيرون نرفت و همواره در آرامش روحي و بدور از اضطراب بود كند و ذره شرعي و انساني خود عمل مي
  

  

  بيني  بيني و واقع ر سايه خوشآرامش خاطر د - 9

بيني سعي براين است كه افكـار و   بيني و اعتماد به مردم است در خوش كند حس خوش يكي از عواملي كه به آسايش فكري كمك مي

 اين بـاور را در خـود ايجـاد   . نگرش مخاطب به سمت و سوي افكار مثبت تغيير كند و از خود و حوادث همواره تلقي مثبت داشته باشد

ـا وجـود آنهـا    .  اي بر وي نخواهد داشت كند كه خود و هرچه در ارتباط با اوست تاثير منفي و الاقل هميشه جهات مثبتي هم داردكه ب

ـان خـاطر اسـت بـر       خوش. ديگر نبايد نگران و مضطرب بود بلكه بايد به نتيجه كار خود و ديگران خوش بين بود بيني يك نـوع اطمين

بيني همچون برقي است كه در ظلمات حيـات   خوش. كاهد فكري را متوقف و از تظاهر كمال و قدرت آن ميخالف بد بيني كه فعاليت 
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بينـي، پيشـرفتي    كند و بدين وسيله در طرز جهان در پرتو آن افق فكر وسعت يافته و عالقه به نيكي در مغز آدمي رشد مي. درخشد مي

ـاوت        . لپذيري داردگاه چشم خوش بين رنگ د دنيا در جلوه. گردد حاصل مي همـه چيـز و همـه كـس را در روشـنايي نگريسـته و قض

اند، تحت تاثير همين صفت همواره روابط ظاهري و معنوي و عاطفي خـويش را   ها كم رنگ و اميد و آرزوها پرشعله ها و رنج غم. كند مي

  .كند با افراد اجتماع حفظ مي

كسي كه از اين تربيـت اخالقـي برخـوردار اسـت نـه تنهـا       . ه مشكالت زندگي بكاهدبيني از رنج انبو تواند به اندازه خوش هيچ چيز نمي

ـا آنهـا تطبيـق و         اش سايه مي هنگام رضايت، فروغ مسرت بر چهره اندازد، بلكه عليرغم عوامل منفـي و دشـواريها، روحيـه خـويش را ب

  .1كند هاي اطمينان و نشاط جستن مي ون روحش جرقهگشايد و همواره از كان مشكالت را با راي صائب و نيرومند اميد، به آساني مي

ايـد، از   اي كسـاني كـه ايمـان آورده    ):12/حجرات(» يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم«: فرمايد قرآن كريم مي

هـايي كـه بايـد از آنهـا خـودداري كـرد،        بديهي است كـه مـراد از گمـان   . ها گناه است اي از گمان ها بپرهيزيد كه پاره بسياري از گمان

  2 .هاي خود است بيني همچنين مقصود از خودداري از ظن، ترتيب اثر ندادن به بد. هاي نارواست يعني سوءظن گمان

كـه  چرا هنگامي ): 12/نور(» لو ال اذ سمعتموه ظن المومنون و المومنات بانفسهم خيرا و قالوا هذا افك مبين«: فرمايد در جاي قرآن مي

گمان خير نبردند و نگفتند اين دروغـي  ) و كسي كه همچون خود آنها بود(اين تهمت را شنيديد، مردان و زنان با ايمان نسبت به خود 

  بزرگ و آشكار است؟

ضع امر اخيك علي احسنه حتي ياتيك ما يغلبك و ال تطنن بكلمـه خرجـت مـن    «: فرمايد بيني مي در ضرورت خوش) ع(حضرت علي

رفتار برادرت را به بهترين وجه آن حمل كن تا زماني كه كاري از او سر زند كه راه توجيه را : »و انت تجد لها في الخير عمالًاخيك سوء 

دسـتورات مقـدس   .يابي، گمان بد مبر بر تو ببندد و هيچگاه به سخني كه از دهان برادرت بيرون آيد تا وقتي براي آن محمل خوبي مي

حسـن الظـن   «: گماني را در قالب احاديث بيان داشـته   بيني و برحذر داشتن از سوء ظن آثار مثبت خوش اسالم ضمن توصيه به خوش

حسـن الظـن يخفـف    « -  4»من لم يحسن ظنه استوحش من كـل احـد  «: و در حديث ديگر آمده است 3»راحه القلب و سالمه الدين

  5 .كند خوش بيني بار گران غم و اندوه را سبك مي: »الهم

بيني از منظر روانشناسي امروز تنها به خاطر كسب روحيه و انرژي در جهت حركت به سـوي هـدف و اسـتقامت در     بت خوشتاثير مث

اي قوي است تا قدرت و توان آدمي بيشتر گردد و يـا باعـث    در اين نگرش مكانيسم اين نوع درمان، ايجاد نيرو و روحيه. مسير آن است

ـالي اوج       اما در فرهنگ غني و پربار اسالم اين خوش. شود يايجاد نيروهاي نامرئي بسيار محدود م بيني تا نگـرش مثبـت بـه خـداي تع

نكتـه قابـل توجـه    . يعني بايد نسبت به يك نيروي بيكران و مهربان نيز كه همه چيز در يد قدرت اوست، مثبت انـديش بـود  . گيرد مي

شـود بلكـه باعـث حمايـت همـان نيروهـاي        اي محدود ذكر شده نمينگري تنها باعث ايجاد نيرويي از قبيل آن نيروه اينكه اين مثبت

نامتناهي خواهد شد يعني فردي كه نسبت به خداوند مثبت انديش است از نيروي بيكران الهي براي رسيدن به هدف خود بهره گرفته 

زيرا تفـاوت در تاثيرگـذاري آن   انديشي در روانشناسي، سنجشي بس دشوار است  انديشي اسالمي و مثبت و لذا اصل مقايسه بين مثبت

بين باشد خـداي تعـالي گمـان او را بـه حقيقـت       شود هركس نسبت به هر شيء خوش از روايات چنين استفاده مي. نهايت است دو بي
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 بينـي  بيني به خداست زيرا معناي خوش گو اينكه اين نيز از مصاديق خوش. سازد كند و امور را طبق گمان نيك او جاري مي تبديل مي

تـوان   به اين ترتيـب مـي  . گماني نسبت به اين است كه خداي تعالي در آن چنين چيزي را جاري كرده است نسبت به هر شيء، خوش

با ايجاد اين تحول فكري و نگرش جديد ريشه دلهره و اضطراب منفي را در قلب خشكانيد و بـا اتكـاء و اعتمـاد بـه خـدا بـا آرامـش و        

  .اطمينان زندگي كرد

بيني در روزگـاري كـه ظلـم و فسـاد      بيني در مواردي پسنديده نيست بلكه گاه نابجا و ناپسند است مثال خوش كر است خوشالزم به ذ

اگر بد كاري بر زمانه و مردم آن غالـب شـود و   «: فرمود) ع(برحق و صالح غلبه دارد، چيزي جز فريب خود نيست چنانكه حضرت علي

بينـي بـه دشـمنان بـه مالـك اشـتر هشـدار         در جاي ديگر در نكوهش خوش 1.»فته استكسي به ديگري گمان نيك برد خود را فري

ـافلگيرت سـازد پـس       زيرا گاه دشمن خود را بـه تـو نزديـك مـي    . بعد از صلح با دشمنت از او سخت برحذر باش«: دهد مي ـا غ كنـد ت

  2.»دورانديش و محتاط باش و به دشمن خوش بين مباش
  

ص آرامش روان در پرتوي اخال - 10
  

اخالص، صافي نمودن عمل است از هر خلطي و اين اعم است از آن كه شوب بـه رضـاي   » تصفيه العمل من كل شوب«اخالص يعني 

كـه آن پـاكيزه نمـودن    : خود داشته باشد يا شوب به رضاي مخلوقات ديگري و نيز گفته شد، تنزيه العمل ان يكون لغير اهللا فيه نصيب

و گفتار و رفتار آدمي هرچه از خلوص بيشـتري برخـوردار باشـد و دور از     كردار 3دا در آن نصيبي باشدعمالست از اينكه از براي غيرخ

اگر انسان بخواهد يك زنـدگي بـا امنيـت    . هرگونه تظاهر و رياكاري صورت پذيرد در آرامش و اطمينان روحي انسان تاثير بسزايي دارد

ـاره     د، ضعف اعصاب، غصه و نگراني، كينهخاطر داشه باشد كه در آن دلهره، اضطراب خاطر نباش اي  توزي رخت بربنـدد از نظـر قـرآن چ

اگر انسان براي خدا كار كند براي خدا بگويد، براي خدا نيـت داشـته باشـد    . ندارد جز اينكه پناهش خدا باشد و اعمالش براي خدا باشد

قـرآن در ايـن زمينـه آيـات فراوانـي       .شود ه ونگراني نميكند، دچار سوء ظن و ضعف اعصاب و دلهر شود، غضب نمي توز نمي ديگر كينه

. و چه رنگي از رنگ خدايي بهتر است) بپذيريد(رنگ خدايي ): 138/ سوره بقره (»صبغه اهللا و من احسن من اهللا صبغه«: دارد
  

اند،  ه و كارهاي شايسته انجام دادهمسلما كساني كه ايمان آورد): 96/مريم: (»ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً«

يعني اگر كسي كار را با اخالص و براي رضاي خدا انجام دهد خداونـد محبـتش   . دهد خداوند رحمان محبتي براي آنها در دلها قرار مي

  4 .شود را در دلها ريخته و همه مردم او را دوست دارند اُبهت او در دلها ريخته مي

فاي الفريقين احـق بـاالمن   »  :داند گيرد را در سايه اخالص و ايمان مي رواني و روحي كه دل در آن آرام مي قرآن كريم زندگي با امنيت

كـداميك از ايـن دو دسـته    ) 81و82آيـه  /انعام(» ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم االمن و هم مهتدون

آري آنها كه ايمان آوردند و ايمان خود را با شرك و ستم نيالودند ايمني آنها از آن آنهاسـت و   تر به ايمني هستند اگر مي دانيد شايسته

  .آنها هدايت يافتگانند
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امام صادق . شود و قبولي اعمال در گرو اخالص است اخالص مقام رفيعي از مقامات مقربين است و باالترين ملكات حسنه محسوب مي

تـرين و   خداوند بيشتر شما را از حيث عمل قصد نكـرده و لـيكن درسـت   : فرمود» م ايكم احسن عمالًليبلوك«در تفسير آيه شريفه ) ع(

مراعات كردن . ترين شما را از حيث عمل قصد نموده و جز اين نيست كه اين درستي، ترس از خدا و نيت راست است با ترس بااخالص

و نيت برتر . نخواهي كه تو را بر آن كار ثنا كنند جز خداي تعالي تر از عمل است و عمل خالص آن است كه عمل تا خالص شود، سخت

كند برشكل خـود يعنـي بـر     هركس عمل مي(قل كل يعمل علي شاكلته : از عمل است آگاه باش همانا نيت عمل است و سپس فرمود

  ).نيت خود

ود و از اجرا عظيم الهي برخـوردار شـد، آنگـاه كـه     توان به لقاء الهي اميدوار ب ارزش اعمال انسان به اخالص است و در سايه اخالص مي

انسان در پرتوي اخالص لياقت برخورداري از لقاء خداوند و اجر عظيمش را پيدا كرد مايه آرامش خاطر و اطمينان نفسش خواهـد شـد   

مسـتقيم اسـت و جـز    هنگامي عمل خالص براي خدا باشد چون بر صـراط  . بختي در دنيا و آخرت نائل خواهد آمد و به سعادت و نيك

  . باشد رسد وجدانش آرام مي اي در كار نيست در اينصورت به يك آرامش با طني مي جويد و نيرنگ و حقه رضاي الهي نمي

  آرامش روان و قناعت  - 11

ـار مـي   1قناعت در ادبيات عرب، به مفهوم راضي شدن به مقدار اندكي از بخشش ابع در منـ  2.رود و رضايت دادن به سهم خويش به ك

ـاز خـود از امـوال      اسالمي قناعت مقابل حرص آمده است، در اصطالح قناعت يعني ملكه اي نفساني كه به موجب آن انسان به انـدازه ني

  .اندازد دهد و خود را در مشقت و تالش براي تحصيل مقدار بيشتر از آن نمي رضايت مي

كشاند زيرا كه هـر كـه    است كه سعادت ابدي را به جانب آدمي مياي  رساند وسيله صفت قناعت مركبي است كه آدمي را به مقصد مي

البال و مطمئن خاطر و آسوده خيال است و حـواس   به قدر ضرورت قناعت كرد و دل را مشغول قدر اضافه بر ضرورت نكرد هميشه فارغ

طـول امـل گشـت بـه دنيـا فـرو       و هركه از اين صفت محروم و آلوده حرص و طمع و . گردد او جمع و تحصيل آخرت برايش آسان مي

وال تمدن عينيك الي ما متعنا به ازواجاً مـنهم  «: در قرآن كريم آمده است. گردد رود و خاطر او پريشان و مضطرب و كار او مفرق مي مي

هايي از آنـان  و هرگز چشمان خود را به نعمتهاي مادي كه به گروه): 131/طه(» زهره الحيوه الدنيا لنفتنهم فيه و رزق ربك خير و ابقي

  .هاي زندگي دنياست تا آنان را بيازماييم و روزي پروردگارت بهتر و پايدارتر است اينها شكوفه. داديم ميفكن

  3 ».قانع باشيد تا توانگر شويد. توانگري را جستم و آن را جز در قناعت نيافتم«: فرمايد درباره ارزش قناعت مي) ع(امام علي

در حـديثي بـه آن   ) ع(شود آثار فراوان سودمند ديگري به همراه دارد كه امـام رضـا   رامش خيال و روان ميقناعت عالوه بر آنكه باعث آ

راه . خواهي و بندگي در برابـر دنياپرسـتان اسـت    قناعت باعث خويشتنداري و ارجمندي و آسوده شدن از زحمت فزون«: اشاره فرمودند

  .خواهان مزد آخرت است يا بزرگواري كه از مردمان فرومايه دوري كنداي كه  يا عبادت پيشه: قناعت را جز دو كس نپيمايد

اي جز قناعت در دنيا ندارد در غير اينصورت همواره در آتش حرص و حسرت برخورداري بيشتر خواهد سوخت و موجبـات   انسان چاره

آورد  كند و بدست مـي  كه طلب روزي مي شكوه كرد) ع(مردي به امام صادق.اضطراب و افسردگي روح و روان خودرا بوجود خواهد آورد

اگر آن انـدازه  «: طلبد و عرض كرد مرا چيزي بياموزد كه مشكلم را حل كند حضرت به او فرمود شود و بيشتر از آن از او مي اما قانع نمي
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نيازت نسازد همه دنيا هم تـو را   سازد و اگر آنچه تو را بس است، بي نيازت مي نياز سازد كمترين چيز دنيا بي كند تو را بي كه كفايتت مي

  1 ».گرداند نياز نمي بي

تر از خودت بنگر و به توانگرتر از خويش منگر زيرا اينكار تو را بـه آنچـه    به ناتوان«: در حديث ديگر از امام صادق آمده است كه فرمودند

  2.»سازد قسمت تو شده، قانع مي

شود و از چاپلوسـي و تملـق    هر كس بناي قناعت گذارد از احتياج به مردم خالص مي: پيامبر اكرم نيز در توصيف و آثار قناعت فرمودند

  3 .گردد يابد و در نزد خالق و خلق عزيز مي ناكسان فراغت مي
  

  :تاثير ياد مرگ در آرامش و اطمينان بخشي به انسان - 12

بستگي به دنياست اگر بتوان ريشـه حـب دوسـتي    يكي از عوامل مهم در اضطراب و پريشاني و عدم آرامش روحي و رواني، دوستي و وا

هـاي غفلـت و انانيـت و     يـاد مـرگ ريشـه   . ايـم  ساز را از بين بـرده  به دنيا را در انسان كم كرد يا آن را خشكانيد يكي از عوامل اضطراب

ساز آرامـش روان و سـالمت    دهد كه اين امر سبب زدايد و متعلقات آنرا در نظرش پست و حقير جلوه مي دوستي را از دل انسان مي دنيا

  .كند روحي او را فراهم مي

پندارند ياد مرگ عامل ركود است، در حالي كه ياد مرگ عامل حركت است و آن كـس كـه بـه يـاد مـرگ اسـت تـالش و         برخي مي

ـاالت   . كوشش دارد چون كار نافع براي جامعه انساني عبادت است ي اسـت كـه   در بعضي از نصوص آمده كه ساعت بيكـاري انسـان از ح

گشـايند و   در قيامت اعمال انسان به صورت بيست و چهار مخزن براي او مـي «: فرمودند) ص(پيامبر اكرم . ها نيست مورد عنايت فرشته

اين بيست و چهار خزانه همان بيسـت   » ...بيند كه بعضي خالي، بعضي پر از نور و سرور و بعضي تاريك و بدبو است  او اين مخازن را مي

روز است در آن ساعتي كه ما به عبادت و كار حالل، خـدمت بـه نظـام اسـالمي و مـردم و حـل مشـكالت آنـان          ساعت شبانهو چهار 

ياد مـرگ عامـل حركـت    . گذرانيم پر از غذاهاي سمي است مشغوليم، مخزن پراز غذاهاي شيرين، و ساعتي كه به بطالت يا به گناه مي

انساني كه به ياد معاد خود باشد، بـا كسـب حـالل، مشـكل     . انگيزد هيه زاد و توشه بر ميچون توجه به آن، احساس آدمي را بر ت. است

در مقابل كسي كه . كند كند و بقيه را نيز در راه خدا، صرف مي مردم را حل و مال پاكي فراهم و مقداري از آن را صرف خود و عايله مي

. كـرد  در كناري مشغول عبادت است، به ياد مرگ نيست و گرنه كار مـي  از جامعه منزوي و از خدمت به امت شانه تهي كرده و پيوسته

انزواي از خلق و اشتغال به عبادت ظاهري در مراكز عبادي و بيكار بودن و روزي خود را از دست مردم گـرفتن فرامـوش كـردن مـرگ     

  4 .است

حسرت او و در نتيجه اضـطراب و افسـردگي او    هرچه دلبستگي قلب و روح انسان به زخارف مادي دنيوي بيشتر باشد حرص و اندوه و

مثـل دنيـا،    5»مثل الدنيا كمثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتي يقتلـه «: فرمايد مي) ع(امام صادق . شود بيشتر مي
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راس كل خطيئـه حـب   «: استو از همان امام نيز آمده . »مثل آب درياست هرچه تشنه ازآن بياشامد، تشنگي را زياد كند تا بكشد او را

  .سرچشمه همه گناهان و خطاها دوستي دنياست: 1»الدنيا

مندي از عمري طوالني از اركان آرزوهـاي طـول و دراز و    گذارد باور به بهره ياد مرگ اثر تربيتي بسيار زيادي در روح و روان برجاي مي

و تذكر دائمي نسبت به اصل » ياد مرگ«هاي فراوان نسبت به  هدر نتيجه، محبت به دنيا و غفلت از اندوختن ذخيره اخروي است توصي

ـار مـا     مرگ و ناگهاني بودن آن، جهت گيري نفساني مارا نسبت به فردا سامان مي دهد با تصحيح انتظار ما از زندگي فردا، موضـع و رفت

  . نسبت به امروز نيز اصالح خواهد شد

ذكر الموت يميـت الشـهوات   «: فرمودند) ع(امام صادق. توان جستجو كرد مي) ع(ه اطهار آثار تربيتي و سازنده ياد مرگ را در روايات ائم

 في النفس و يقلع منابت الغفله و يقوي القلب بمواعد اهللا و يرّق الطبع و يكسر اعالم الهوي و يطفي نارالحرص و يحقر الدنيا و هو معنـي 

ميرانـد و   هـاي نفسـاني را مـي    يعني ياد مرگ، شهوات و خواسـت » من عباده سنهفكر الساعه خير : ... ما قال النبي صلي اهللا عليه و آله

هـاي هـوا و هـوس را     كنـد و نشـانه   نمايد وجود آدمي را لطيف و نرم مي هاي خدا قوي مي زدايد و دل را به وعده هاي غفلت را مي ريشه

  2 ».گرداند مقدار مي بينشاند و دنيا را در نظر انسان خوار و  شكند و آتش حرص را فرو مي درهم مي

آن كس كه بـه  . آن مرگ است :آن چيست؟ فرمودند... زياد در ياد نابود كننده لذتها باشيد عرض شد يا رسول ا: فرمود) ص(رسول خدا 

گـردد واگـر در مضـيقه و     حقيقت از مرگ ياد كند اگر در سعه و گشايش زندگي باشد  غرورش برطرف شود و دنيا بـر وي تنـگ مـي   

نمايد مرگ اولين منزل از منازل آخرت و آخرين منزل  يابد دنيا به نظرش وسيع نمي اشد با ياد مرگ، از فشار فكري رهايي ميسختي ب

از منازل دنياست خير و خوشبختي بر آن كس است كه هنگام فرود آمدن در اولين منزل، مورد تكريم باشـد و موقـع بيـرون رفـتن از     

   .ودآخرين منزل به شايستگي بدرقه ش
  

  ازدواج سبب سكون و آرامش  - 13

از نظر فلسفي، هرچيزي كه . الزمة ساختمان روح انسان و فطري اوست ها و كششهاي دروني ديگر، اصل وجود غريزه جنسي مانند ميل

، مقدمـه توليـد   از نظر قـرآن كـريم مسـئله ازدواج   . اي از وجود داشته باشد خواه اختياري باشد يا غيراختياري، في نفسه خير است بهره

نسل و مايه بقاي نوع انسان است و چون اين امر محتاج ضمانت اجرا است، دست تواناي خداونـد عاليـق نيرومنـد زن و شـوهري را از     

» ...فاطر السموات و االرض، جعل لكم مـن انفسـكم ازواجـاً   «: يكسو و عواطف پدر و مادري را از سوي ديگر در سرشت آدمي نهاده است

  .او آفريننده آسمانها و زمين است و از جنس شما همسراني براي شما قرار داد ):11/شوري(

از نگاه اسالم ازدواج امري مقدس است ازدواج يك ارزش اخالقي است و در مقابل آن عزوبت و تجرد سـخت نكـوهش و تقبـيح شـده     

انـد،   اگـر تنگدسـت  . نيزان درستكاران را همسر دهيدبي همسران و غالمان و ك«: فرمايد از سوره نور مي 32خداوند متعال در آيه . است

  .»گر و داناست نياز خواهد كرد و خدا گشايش خداوند آنان را از فضل خويش بي

ارضاي صحيح غريـزه جنسـي، فاصـله گـرفتن از خـودبيني و آمـادگي بـراي        : ازدواج آثار و فوايد اخالقي فراواني را در بر دارد از جمله

و آنچـه  ... . بارور شدن عواطف و محبتها، آمادگي براي پذيرش مسئوليت، خوش اخالقي و زياد شدن روزي و  خدمت؛ توجه به ديگران،

و مـن آياتـه ان خلـق    «: مورد بحث ماست ايجاد آرامش و سكون و اطمينان در كنار همسري شايسته كه قرآن به اين امر اشاره فرموده
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و از جملـه آيـات و   ). 21/ روم (» ينكم موده و رحمه ان في ذلك آليـات لقـوم يتفكـرون   لكم من انفسكم ازواجاً لتسكونوا اليها و جعل ب

هاي خدا اين است كه او براي شما همسراني از خودتان بيافريد تا در كنارشان آرام گيريد و ميانشان محبـت و مـودت و دوسـتي     نشانه

  .يشندقومي كه بينداست براي ) از خداوند(هايي  قرار داد و در اين كار، آيات و نشانه

آمـده اسـت   » و جعل منها زوجا ليسـكن اليهـا  «ايجاد آرامش رواني و روحي كه علت و حكمت ازدواج است در سوره ديگر نيز با تعبير 

  ).189/اعراف(

سـان  اند و مقتضاي فطـرت ان  از آيات شريفه قرآن استفاده ميشود كه اين دو جنس مخالف براي همديگر و مكمل همديگر آفريده شده

است كه هر يك از اين دو يعني زن و مرد نسبت به جنس مخالف خود گرايش داشته و او را منشاء آرامش و آسايش خود قـرار دهـدو   

ايـن آرامـش از    1 .اي براي آن بار نخواهد بود شود و هم مفسده اي كامجويي كند كه هم سبب توليد نسل و بقاي نوع انسان مي به گونه

ه اين دو جنس مكمل يكديگر و مايه شكوفايي و نشاط و پرورش يكديگرند بطوري كه هـر يـك بـدون ديگـري     شود ك اينجا ناشي مي

آنها كه بـه ايـن سـنت الهـي پشـت پـا       . ناقص است و طبيعي است كه ميان يك موجودو مكمل وجود او جاذبه نيرومندي وجود دارد

شده است و سركوب غريزه جنسي موجـب برخـي امـراض روحـي و      زنند وجود ناقصي دارند چراكه يك مرحله تكاملي آنها متوقف مي

به هرحال اين آرامش و سكونت هـم از نظـر جسـمي و    . مگر آنكه به راستي شرايط خاص و ضرورتي ايجاب تجرد كند. گردد رواني مي

بـراي جسـم انسـان پـيش     بيماريهايي كه به خاطر تـرك ازدواج  . هم از نظر روحي و هم از جنبه فردي و اجتماعي داراي اهميت است

آيد قابل انكار نيست همچنين عدم تعادل روحي و ناآراميهاي رواني كه افراد مجرد با آن دست به گريبانند كم و بـيش بـراي همـه     مي

روشن است
 .

كنند و به همين جهت انتحار و خودكشي در ميان افـراد مجـرد    از نظر اجتماعي افراد مجرد كمتر احساس مسئوليت مي

  .يده ميشودبيشتر د

يابـد و احسـاس مسـئوليت بيشـتري      اي در خـود مـي   گذارد، شخصيت تازه هنگامي كه انسان از مرحله تجرد گام به مرحله زندگي مي

زندگي در كل جامعه انساني نه تنها در زندگي خانوادگي بدون اصل مـودت  . و اين است معني احساس آرامش درسايه ازدواج.  كند مي

نيست بلكه از ميان رفتن اين دو پيوند و حتي ضعف و كمبـود آن، مايـه هـزاران بـدبختي و نـاراحتي و اضـطراب       پذير  و رحمت امكان

  2 .اجتماعي است

   :شود از جمله به استناد آيات و روايات عالوه بر اسباب نامبرده، عوامل ديگري نيز باعث ايجاد آرامش مي

  )2/ انفال (» قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناًانما المومنون اذا ذكر اهللا وجلت «: تالوت قرآن - 

  )80/ نحل (» و اهللا جعل لكم من بيوتكم سكناً«: مساكن طيبه - 

ـلواتك سـكن لهـم و اهللا       «: درود و سالم و دعاي پيامبر بر مومنين -  ـا وصـل علـيهم ان ص خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم به

  )103/توبه(» سميع عليم

  ) ع(از حضرت علي» اهنيء العيش اطراح الكلف«: ك تكلف در زندگيتر - 

اداي مسئوليت، نظم در امور، مراقبه و محاسـبه نفـس،     رضايت والدين، دوست صالح، صداقت، اخالق حسنه، :همچنين ساير عوامل مانند

ـافرت، اسـتراحت، تبسـم،     ايثار، ساده زيستي، شجاعت، فرزندان صالح، صله رحم، ورزش و تفـريح و اسـتفاده از طبيعـ    ت، مطالعـه، مس

  ...سالمت جسم، با وضو بودن، حضور در محافل مذهبي، كفاف و عفاف در زندگي و  برخورداري از فضاي آرام،
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  آرامش در قرآن و روايات  برخي عوامل سلب 

  تاثير گناه در سلب آرامش  – 1

در نصيحت بـه  ) ع(امام حسين: اند اضطراب و ترس دل را مولود گناه دانسته شود، اي از آن اشاره مي در روايات بسياري كه ذيال به نمونه

هركس بخواهد چيزي را از راه گناه بدست آورد : »من حاول امرا بمعصيه اهللا فهو افوت لما يرجوا و اسرع لما يحدز«: مرد عربي فرمودند

راه صحيح ارضاي تمـايالت، بايـد از راه   1 .رفته است مي شود كه بسرعت بر ضد مطلوب خود شود ويك وقت متوجه مي حتماً نااميد مي

رسد بلكه برضد مطلوب  حالل و شرعي و عقلي آن باشد، اگر كسي براي ارضاي تمايالت خود از راه گناه قدم بردارد هرگز به جايي نمي

عن ذكري فان  و من اعرض«: مايدفر قرآن در سوره طه مي. و هدف خود قدم برداشته به اضطراب و دلهره و افسردگي دچار خواهد شد

اولين مصيبتش اين است كـه زنـدگي نـاگواري    ) اش با خدا محكم نباشد رابطه(هر كه از خدا اعراض كند ): 124/طه(» له معيشه ضنكا

  .در دنيا دارد
  . براي دلها دردي دردناكتر از گناه نيست 2ال وجع اوجع للقلوب من الذنوب: فرمود) ع(اميرالمومنين 

در روايـات ديگـر   . گـردد  چه بسا يك ساعت لذت كه مايه اندوه و غصه روزگار دراز مي: 3»من شهوه ساعه قد اورثت حزنا طويال و كم«

بر كنـار  (كسي كه خود را از لذت و شهوت سرزنش نكند : 4»و من لم يعدل نفسه عن الشهوات خاض في الحسرات و سبح فيها«: آمده

  . زندت و پافتد و در آن دسدر درياي حسرت و اندوه درا) بكند

  :تاثير منفي حسادت بر سلب آرامش - 2

 .حسادت نزد ارباب لغت عبارت از اين است كه انسان در دل تمناي محروميت كسي را از نعمتي كه استحقاق آن را دارد، داشـته باشـد  

از جملـه  . داللت بـر مـذمت حسـد دارد    واژه حسد در قرآن پنج بار به شكلهاي مختلف مطرح شده است كه همگي صريحا يا تلويحا 5

دهد كه از همه شرور به ويژه از برخي مصاديق خاص آن از جمله حسادت حسودان بـه خداونـد    خود فرمان مي) ص(خداوند به پيامبر 

  6 .پناه برد

رنـج و آه و حسـرت او    بار زيادي بيان شده مانند كمي لذت، سلب راحتي و شادي و سرور حسود و فراوانـي درد و  براي حسد آثار زيان

حسـد  . حتي از دست دادن قوت و سالمت جسماني عالوه بـر نـابودي ديـن و ايمـان او و از دسـت دادن سـعادت و مقامـات اخـروي        

  :اي داريم اي از آنها اشاره سرچشمه و منشاء بسياري از مفاسد فردي و اجتماعي است كه به پاره

هـا، تجاوزهـا، غيبتهـا،     شود منشاءش حسادت است علل و عوامل اصـلي قتلهـا، دزدي   بخش عظيمي از جنايات كه در دنيا واقع مي - 1

  ...ها، سعايتها و  دروغگوئي

حسود بيشترين نيروي بدني و فكري خود را كه بايد در راه پيشرفت اهداف اجتماعي به كار گيرد در مسير نابودي و ويـران كـردن    - 2

  . هاي اجتماعي را د را از بين برده و هم سرمايههاي وجود خو كند هم سرمايه آنچه هست صرف مي
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كند و قهراً در سراي جاويد ورشكسته و سـاقط   ها و حسنات و در نتيجه، ايمان خود را نابود مي حسود بواسطه حسادتش همه نيكي - 3

  1ان الحسد لياكل االيمان كما تاكل النار الحطب: فرمود) ع(امام صادق . خواهد شد

لوبي در همين عالم نسبت به بدن و سالمتي حسود خواهد داشت لذا افراد حسود معموال رنجور و از نظر اعصـاب و  حسد اثرات نامط - 4

امروزه مسلم شده كه بسياري از بيماري جسماني عامل روحي و رواني دارند حضـرت  . دستگاههاي مختلف بدن غالباً ناراحت و بيمارند

العجـب  : در حديث ديگـر فرمودنـد   3الحسود مغموم و اللئيم مذموم: و باز فرمودند�2سدصحه الجسد من قله الح: فرمايد مي) ع(علي 

كنـد و   حسد جسم را فرتـوت و فـاني مـي   : 5الحسد يفني و الحقد يذري: در حديث ديگر فرمودند 4 .لغفله الحساد عن سالمه االجساد

از ارسطو نقل شده كه حسود بايد هـم درد و رنـج غـم خـود را     . دهد كند سرانجام همه چيز را بر باد مي توزي آدمي را افسرده مي كينه

  6 .هاي مردم را بكشد و هم درد و رنج خوشي

  . توان به كتب اخالقي مراجعه نمود مي... دربارة علل حسد، انواع حسد، عالج حسد و 
  

  :هاي گذشته و غصه فردا برآرامش روحي تاثير منفي افسوس - 3

: فرمايـد  مـي ) ع(حضرت علي . ايش روحي انسان است افسوس بر گذشته و غصه فرداي نيامده استاز جمله مسايلي كه باعث سلب آس

غصه فرداي نيامده را بر امروز موجودت تحميل نكن و بار امروز حاضرت : 7ال تحمل هم يومك الّذي لم ياتك علي يومك الّذي قداتاك

  .جهت سنگين منما حاضرت را بي

هـم ال  : من تعلق قلبه بالدنيا تعلـق قلبـه بـثالث خصـال    «: فرمايد حي و اضطراب چنين افرادي ميدر رابطه با حاالت رو) ع(امام صادق

: اش اسير است همواره سه حالـت روحـي را داراسـت    كسي كه به دنيا دل بسته و دربند عالقه:  8»ينفي و امل ال يدرك و رجاء ال ينال

  .يابد كه هرگز برآورده نشود و اميدي كه هرگز به آن دست نميآزرويي . غصه و اندوهي كه هرگز از صفحه دلش زدوده نشود

 9»ال تشعر قلبك الهم علي ما فـات فيشـغلك عـن االسـتعداد بمـاهوات     «: فرمايد نيز مي) ع(مولي الموحدين امام متقيان، حضرت علي

: فرمايـد  همـان امـام مـي   . دارد باز مـي هايي كه در پيش داري  هاي گذشته را در دل خود بيدار مكن كه تو را از آمادگي پيروزي افسوس

  .گرفتاري و اندوه نصف پيري است: 11»الهم نصف الهرم«و . گدازد غم و اندوه بدن را مي: 10»الهم يذيب الجسد«

  

  :باعث سلب آرامش  جدال و مراء - 4
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كنند براي اينكه سخن خـود را   شود و برسخن يكديگر اعتراض مي منظور از جدال، مباحثات و گفتگوهايي است كه ميان مردم برپا مي

اگرچه باطل است بر كرسي نشانند و اظهار فضل و دانش كنند از اين رو غالباً اينگونه مباحثات به دشمني و دشـنام و دوري از يكـديگر   

ـادلهم بـالتي هـي اح   « :فرمايد كشد، اما بحث و مجادله براي اظهار حق و فهميدن حق محبوب وپسنديده است قرآن مي مي » سـن و ج

  .به روش نيكوتري با آنها مجادله كن): 125/نحل(

دار نموده و پيوندهاي دوسـتي را از هـم جـدا     جدال و مراء ناپسند يكي از صفات مذموم است كه به شدت احساسات ديگران را جريحه

خودخواهي افراط آميـز يكـي از   . آورد جويي را فراهم مي و موجبات دشمني و كينه. دهد و ارزش آدمي را نزد ديگران تنزل مي. كند مي

اي كـه دارد ايـن    تنها فايده. مناقشه و جدال جز پريشاني خاطر و اضطراب، اثري ندارد. عوامل اساسي پيدايش اين خصلت مذموم است

ـابع افكـ       چون آفتاب روشن ميشود ولي هيچ وقت نمي است كه جهل و خطاي طرفين، ار تواند عقايد ديگـران را تغييـر دهـد و آنهـا را ت

  . دارد لجاجت و جدال برحذر مي  جويي، آيات قرآني و احاديث پيشوايان دين ما را به پرهيز از اين رفتار ناپسند يعني ستيزه.خاصي كند

خواهد آبرو و احتـرام خـويش را از دسـت     هركس به عرض و شرف خود عالقه دارد و نمي 1من ضن بعرضه فليدع المراء): ع(قال علي 

  .و مراء را ترك گويدبدهد بايد خصومت 

ضرر زودرس و ديررس لجاجـت و خودسـري از زيـان هرچيـزي     : اللجاج اكثر االشياء مضره في العاجل و االجل«: در جاي نيز فرمودند

  . زيادتر است

يزيـد، زيـرا   از دشمني بـا يكـديگر بپره   2»اياكم والخصوته فانها تشغل القلب و تورث النفاق و تكسب الضعائن«: فرمودند) ع(امام صادق 

. آورد ها را پديد مي شود و كينه كند و موجب نفاق مي دشمني دل را مشغول مي
  

  دنيادوستي و سلب آرامش روحي - 5

گردد كه ريشه و منشاء همه گناهان و مفاسد محبـت و دلبسـتگي بـه     روشن مي –با مراجعه به آيات و روايات اهل بيت عليهم السالم 

و مالحيـاه الـدنيا   : ي كه در قرآن كريم حيات دنيا به عنوان متاع غرور و وسيله فريب و نيرنگ دانسته شدهتا جاي. دنيا و مظاهر آن است

راس كـل خطيئـه   «: فرمودند) ع(و همچنين امام صادق) 70/انعام(» عزّتهم  الحيوه الدنيا«و آيه شريفه ) 185/آل عمران(اال متاع الغرور 

و فريب خوردگان و منحـرفين از صـراط    4»حب الدنيا اصل كل معصيه و اول كل ذنب« :فرمودند) ص(و حضرت رسول  3»حب الدنيا

ـا در چشـم    . صراط مستقيم حق را، از كساني دانسته است كه حيات دنيا آنان را فريفته و باعث هالكت آنان شده است زيرا كـاالي دني

اس حـب الشـهوات مـن النسـاء و البنـين و القنـاطير       زيـن للنـ  «: شناسند مردم آنچنان زيبا جلوه كرده كه در تحصيل آن سر از پا نمي

) 14آل عمران، آيـه  (» المقنطره من الذهب و الفضه و الخيل المسومه و االنعام و الحرث ذلك متاع الحيوه الدنيا و اهللا عنده حسن المĤب

ـاع د  نيـا و موافقـت آن بـا طبـع شـهواني و      با آنكه متاع دنيا در برابر نعمتهاي آخرت بسيار اندك است ولي مردم بخاطر زينت آرايي مت

ـاع       «: شان به آن رو آورده و از نعمتهاي اخروي كه همه بركات در آنهاست، گريزانند جسماني ارضيتم بالحيـاه الـدنيا مـن االخـره مـا مت

نيسـت ايـن كـدام    بدون شك در نظام اسالمي دنيا همـواره ناپسـند و نكوهيـده و مـذموم     ) 38/توبه(» الحيوه الدنيا في االخره اال قليل

دنيا و آخرت را به مشرق و مغـرب مثـل   ) ع(كدام دنياست كه حضرت علي. دانند دنياست كه آيات و روايت آن را نكوهيده و ناپسند مي
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دانـد   مي) هوو(گردد و يا آن دو را همانند دو زن  زند كه انسان به هركدام از آنها كه نزديك شود و از ديگري به همان نسبت دور مي مي

شود و يـا آن دو را هماننـد دو    ه شوهرشان به هر يك از آنها كه محبت بيشتري پيدا كند به همان نسبت از محبت ديگري كاسته ميك

گردد كه مقصود از دنيا يعني چيزي كـه ضـد آخـرت بـوده و در مقابـل دسـتورات        داند، معلوم مي دشمن متخالف و دو راه متقابل مي

يا را همانند ماري خوش خط و خال دانسته كه ظاهري زيبا و نرم دارد ولـي سـم كشـنده در درون او    و يا در جاي ديگر دن 1 .خداست

بطور كلي هر چيزي كه در رابطـه بـا مبـدا و معـاد     . خالصه همه اين مذمتها مربوط به دنياي منهاي خدا و آخرت است. 2مخفي است

ب بخواهد دنيا و مذموم و ناپسند است اما اگر همان چيزي را به عنوان نباشد و انسان آن را به عنوان هدف و مقصد اصلي و كمال مطلو

يك وسيله براي رسيدن به هدف اصلي و كماالت معنوي بخواهد نه تنها مذموم نيست بلكه عين آخرت است و پسنده به عبارت ديگـر  

بندد و آنها را بـا نظـر    د انگاشته به آن دل مييك وقت انسان زندگي اين عالم و متاع دنيا را به عنوان هدف و مقصد اصلي از خلقت خو

نگرد و تمام همش را براي تحصيل آنها صرف نموده و ابداً توجهي به عالم پس از مرگ ندارد، اين دنياي مذموم است كـه   استقاللي مي

  .اند در آيات و روايات از آن برحذر داشته و آنرا مايه هالكت دانسته

ها و پستها و مقامهـاي آن نشـده    مند شود ولي فريفته دارائي ي كند و از تمام مواهب و متاع دنيا نيز بهرهاما اگر كسي در اين عالم زندگ

بلكه اينها را به عنوان يك وسيله براي رسيدن به كماالت اخروي دانسته و در مقام عمل نيز همان كماالت معنوي و رسيدن به درجات 

لـذا  . خرت بداند اين دنيا ممدوح است كه همه انبياء و اولياء در برخورد بـا آن چنـين بودنـد   اخروي باشد و دنيا را محل عبور و مزرعه آ

  3 .مهم آن است كه در اين عالم انسان از نعمتها برخوردار باشد ولي به آنها دل نبندد بطوري كه از مقصد و هدف باز بماند

تواند آن را  كند و كسي نمي ن پلي است كه آدمي از آن عبور ميدنيا همچو. دنيا وقتي مذموم است كه هدف و مقصد اصلي تلقي گردد

يعنـي  . سـازد  ي ابـدي مـي   آن كسي بايد تحقير شود كه روي پل خانـه . به دليل اينكه براي عبور موقت است تحقير كند يا ويران سازد

كنـد و اگـر    اي خاص زندگي مي ت به گونهاگر آدمي ماهيت دنيا را به مزرعه بودن و تجارت خانه بودن شناخ. شناسد ماهيت پل را نمي

پندارد زنـدگي   متناسب با جهاني كه خود را در آن مي هر انساني. كند براي دنيا هويت و شاني ديگر قايل شد نوع زندگي اش تغيير مي

لعـب و لهـو و زينـه و تفـاخر      اعلموا انما الحيوه الـدنيا لعـب و  «: داند قرآن كريم دنياي مذموم را بازيچه و تفاخر و لهو و لعب مي.كند مي

بينكم و تكاثر في االموال و االوالد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطامـاً و فـي االخـره عـذاب شـديد و      

  ).20/حديد(» مغفره من اهللا و رضوان و ما الحيوه الدنيا اال متاع الغرور

طلبـي و   فـزون (نزاع و كشمكش شود و آنچه بر آن تفـاخر رود و آنچـه در آن تكـاثر افتـد      آنچه بر آن تزاحم رود يعني باعث برخورد و

هرچه موجب نزاع شود از جنس جهنم و دنياي مذموم است و آنچه سلم و سـالمت و آسـايش و   . از جنس دنياي مذموم است) حرص

طلبـي و   ا به دنبال حرص و آز و حقد و تكاثر و فـزون كساني كه در دني. هاي دروني بياورد از جنس بهشت است ها و حقد دوري از كينه

تا آنجا كـه  . شود هاي نامشروع هستند در همين دنيا در جهنم اضطراب و تشويق خاطرند، آسايش روحي و رواني از آنها سلب مي رقابت

:  4»طشان ازداد عطشا حتـي قتلـه  مثل الدنيا كمثل ماء البحر كلما شرب منه الع«: فرمايد مي) ع(امام صادق. موجب هالكت آنها ميشود

دنيا همانند آب درياست بركشتي سـوار بـودن و   . مثل دنيا مثل آب درياست هرچه تشنه از او بياشامد تشنگي را زياد كند تا بكشد او را
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 برآب راندن جايي براي ناراحتي و اضطراب نيست، آب سرمايه است اما همينكه كشـتي سـوراخ شـد و آب داخـل كشـتي آمـد ديگـر       

  .رود به جاي آنكه پشتيبان ما باشد موجب هالكتمان ميشود سودمندي و سرمايه صفتي آن را از دست مي

اي بينا و شناختن حقيقت اين جهان و دانستن نسبت خود با اين جهان و آن جهان و تماشا كـردن صـورتهاي نـو؛ و عيـد      داشتن ديده

غوطه خوردن در جهنم تكاثر و تفـاخر و فرومانـدن   . كند غمي را تضمين مي بيكردن هر روزه و برون آمدن از زندان خيال، فرحناكي و 

درنزاعهاي شوم دنيا دارانه و برون رفتن از دنياي فراخ خرسندي و قناعت و آرامش و پاي در آتشگاه طمع و تكثير نهادن هـر روز غمـي   

هاست تا اين زندان نشكند و تا ايـن   نگناهاي نزاعها و غفلتپرستان، محبوس ماندن در ت سر غمناكي دنيا. فرستد را به استقبال آدمي مي

زيركي آن است كه آدمـي زنـدان را   . نپذيرد، اندوه سياه همواره بر دل بلكه در دل نشسته است  خواري پايان حجاب ندرد و تا اين كهنه

ن آذين كند كه دلپذير افتـد و فكـر فـرار از ذهـنش     هاي فرار را ببندد و در و ديوار آن را چندا سوراخ كند و از آن بگريزد نه اينكه رخنه

انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات االرض مما ياكل . اين خودفريبي است و پوشانيدن حقيقت است. دور شود

كان لم تغـن  .رنا ليالً و نهاراً فجعلناها حصيداًالناس و االنعام حتي اذا اخذت االرض زخرفها و ازينت و ظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها ام

ايم كـه در پـي آن    مثل زندگي دنيا، همانند آبي است كه از آسمان نازل كرده). 24/ يونس (باالمس كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرون 

گـردد و اهـل آن    يافته و آراسته ميرويد تا زماني كه زمين، زيبايي خود را  مي –خورند  كه مردم و چهارپايان از آن مي –گياهان زمين 

رسـد و آنچنـان آن    فرا مي) براي نابودي آن(فرمان، شب هنگام يا در روز ) ناگهان. (مند گردند توانند از آن بهره شوند كه مي مطمئن مي

  .دهيم ند، شرح ميانديش اينگونه آيات خود را براي گروهي كه مي. كنيم كه گويي ديروز هرگز چنين كشتزاري نبوده است را درو مي

كلما ازادت من القز علي نفسها لفاً كـان ابعـد لهـا مـن الخـروج حتـي       . مثل الحريص علي الدنيا مثل دوده القز: فرمودند) ع(امام صادق 

داد لما لـم  ال تشعروا قلوبكم االشتغال بما قد فات فتشغلوا  اذهانكم عن االستع: و قال اغني الغني من لم يكن للحرص اسيراً... تموت غماً 

تـر   پيچـد راه بيـرون شـدنش دورتـر و بسـته      شخص حريص بر دنيا مانند كرم ابريشم است كه هرچه بيشتر ابريشم برخود مـي : 1يات

دلهاي خود را بـه آنچـه از دسـت رفتـه     . نيازترين مردمان كسي است كه گرفتار حرص نباشد بي . گردد تا اينكه از غم و اندوه بميرد مي

  . تان را آمادگي براي آنچه نيامده باز داريدنبنديد كه افكار

من اصبح و امسي و الدنيا اكبر همه جعل اهللا تعالي الفقر بين عينيه و شتت امره و لم نيل من الدنيا اال ما «: از همان حضرت آمده است

كه بامداد كند و روز را به شب رساند و  هر: 2قسم اهللا له و من اصبح و امسي و االخره اكبر همه جعل اهللا الغني في قلبه و جمع له امره

بزرگترين اندوهش دنيا باشد خداي تعالي فقر و پريشاني را جلوي چشمش نهد و كارش را پريشان سازد و بـه جـز بـه آنچـه خداونـد      

ـازي را   روزي او كرده نرسد، و هر كه بامداد كند و شام كند و بزرگترين اندوهش آخرت باشد خداوند توانگري و بـي  در دلـش نهـد و   ني

. كارش را منظم كند
  

  

  تاثير خشم و غضب در سلب آرامش  - 6

وقتـي غضـب سـخت شـود، چهـره را      . خشم، حركتي است نفساني كه بواسطه آن براي شهوت انتقام، خون در قلب به جوشـش آيـد  

ـا و آخـرت      خشم يكي از نعم الهي ا. شود بيند و عقل او ضعيف مي چشم انسان جايي را نمي. برافروخته نمايد سـت كـه بواسـطه آن دني
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خشم يكي از عواطف مهم انفعالي است كه به انسـان در حفـظ و    1 .شود و با آن حفظ بقاي شخص و نوع و نظام عائله گردد تعمير مي

يابـد،   شود، نيرويش براي انجام كارهاي سـخت عضـالني افـزايش مـي     زيرا وقتي انسان خشمگين مي. كند نگهداري خويش كمك مي

گردد كه يكي از آن تغييرات آزاد شدن هورمون آدرنالين است كه بـر   حالت انفعالي خشم، تغييرات فيزيولوژيك در بدن ايجاد مي هنگام

شـود و   گذارد و باعث ميشود كبد مقدار زيادي مواد قندي ترشح كند و اين به نوبه خود موجب افـزايش نيـروي بـدني مـي     كبد اثر مي

  . كند كه هنگام دفاع از خود در حالت خشم يا فرار در مواقع ترس به آن نياز دارد ديدي ميانسان را آماده فعاليتهاي ش

و از حـد  . باشد آن را بكار بنـدد  و در جايي كه عقالً و شرعاً الزم مي. قوه غضب مانند ديگر قواي نفساني بايد بوسيله قوه تعقل مهار شود

ـات عظيمـه   . و اعتدال غضب، شجاعت است. ني مطلوب استاعتدال در همه قواي نفسا. اعتدال آن فراتر نرود ولي غضب مفرط از مهلك

لـذا  . چه بسا انسان در حالت غضب مفرط، خود را به خاطري امري جزئي به هالكت ابدي درآورد مانند قتل نفس يا قطـع عضـو  . است

در مورد آثار زيانبـار غضـب   . هاني استشود و چه بسا شدت غضب موجب مرگ ناگ اند كه غضب جنوني است كه دفعي عارض مي گفته

  : اي داريم اي از احاديث و روايات اشاره به پاره

امام صـاق   غضب ايمان را فاسد كند چنانچه سركه عسل را،: 2الغضب يفسد االيمان كما يفسد الخل العسل: فرمودند) ص(پيامبر اسالم 

مـن  : الغضب ممحقه لقلب الحكيم و قال: همان امام است كه فرمود از. غضب كليد هر شري است: 3الغضب مفتاح كل شر: فرمودند) ع(

هر كس مالك غضب خـود نباشـد، مالـك عقـل خـود       :غضب دل شخص حكيم را نابود كند و فرمود, 4لم يملك غضبه لم يملك عقله

  . نخواهد بود

خشم دشمن توست پس او را مالك . كند يخشم شر است اگر پيروي آن كني تو را هالك م«: آمده است كه فرمود) ع(از اميرالمومنين

خشـم  . از خشم بپرهيز زيرا اول آن ديوانگي و آخر آن پشيماني اسـت . نفس خود مكن از خشم دوري كن كه خشم آتش سوزان است

كسي كه بر او خشم و شهوتش چيـره شـود پـس او در    . عيوب آدمي را ظاهر سازد و بدي را نزديك و خوبي را دور كند.بدقريني است

  5.»رتبه چهارپايان است

غضب آثاري همچون دشنام دادن، اظهار بدي مسلمانان كردن و شماتت ايشان را نمودن و سر ايشـان را فـاش كـردن و پـرده آنهـا را      

دريدن و سخريه و استهزا به ايشان كردن را به دنبال دارد زيرا به هنگام برانگيخته شدن خشم، انسان قـدرت تفكـر درسـت را ازدسـت     

  . هدد مي

شود  و باعـث دشـمني دوسـتان و شـماتت و شـادي       از جمله لوازم غضب آن است كه بعد از تسكين آن، آدمي پشيمان و غمناك مي

 .گردد همچنين منجر به صلب آسايش و غم و اندوه و تغيير مزاج و بيماري تن مي. گردد دشمنان و سخريه و استهزاء اراذل و اوباش مي

  . اين صفت رذيله با استفاده و مطالعه كتب اخالقي برآييم ضروري است در صدد عالج 6
  

  حقد وكينه و سلب آسايش روان - 7
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حقد و كينه عبارت است از داشتن عداوت و دشمني ديگري در دل و منتظر فرصت مناسب براي ابراز آن بودن، در واقع حقد، خشـم و  

دشمني و كينه جـويي  . ماند تا روزي فرصت بروز پيدا كند ر دل ميغضبي است كه امكان ظهور و بروز نيافته است و سركوب شده و د

نكوهش و مذمت شـده  ) ع(اي است كه در كلمات گهربار معصومين از صفات رذيله سازد و از عواملي است كه آرامش آدمي را مختل مي

ـ   مبارزه با اين صفت ناپسند آن قدر مهم است كه قرآن از قول بعضي مومنان نقل مي ان در دعـاي خـود بـه خداونـد اظهـار      كند كـه آن

  )10/حشر. (»ربنا انك رئوف رحيم. ربنا اغفر لنا و الخواننا الذين سبقونا بااليمان و ال تجعل في قلوبنا غالً للذين امنوا«: دارند مي

دروغ، بهتـان، شـماتت   اين صفت ناپسند عالوه بر سلب آرامش از روح و روان آدمي منشاء رذايل و اعمال مهلكه ديگري از قبيل غيبت، 

  1 .كند گردد و سرانجام دنيا و آخرت آدمي را فاسد مي و مسخره و فحش و آزار و اذيت و ستم و حسد و بخل مي

و ال يجـرمنكم شـنان قـوم ان    «: فرمايـد  قرآن كريم مي. جويي، عامل موثري در دستيابي به آرامش است يقيناً پرهيز از دشمني و كينه

خصومت با جمعيتي كه شما را از آمدن به مسجدالحرام بازداشته نبايـد شـما را وادار   ): 2مائده (» ام ان تعتدواصدوكم عن المسجد الحر

» و ال يجرمنكم شنان قـوم علـي اال تعـدلوا اعـدلوا هـو اقـرب للتقـوي       «: فرمايد و باز قرآن در منع از دشمني مي. به تعدي وتجاوز كند

  .به گناه و ترك عدالت نكشاند، عدالت كنيد كه به پرهيزگاري نزديكتر استدشمني با جمعيتي، شما را ) : 8/مائده(

هـاي جاهليـت را    پس آتش عصبيت را كه در دلهايتان نهفته است خاموش سازيد و كينه«: در مذمت كينه توزي فرمودند) ع(امام علي

) ع(و كينـه تـوزي امـام حسـن عسـگري      دربـاره آثـار حقـد    . »هـاي شـيطان اسـت    براندازيد كه ايـن حميـت در مسـلمانان از آفـت    

اي  خداوند در هـر روزِ مـاه بـه فرشـته    «: فرمايد مي) ع(امام صادق  2 ».توز است ترين مردم، فرد كينه آسايش رنجورترين و كم«:فرمودند

ر برخـي از شـما   دهد كه در آسمان فرياد برآور و به بندگان من نويد ده كه من گناهان گذشته شما را بخشيدم و در شب قد دستور مي

از آثـار دنيـوي حقـد آن    . »توزي نمايـد  را شفيع برخي ديگر قرار دادم، مگر كسي كه با شراب افطار كند و يا با برادر مسلمان خود كينه

  3 .توز پذيرفته نيست است كه شهادت و گواهي فرد كينه

بـراي هـيچ   : 4ه ثالثه ايام و السابق سبق الي الخبهال يحل لمسلم ان يهجر اخا: فرمودند) ص(پيامبر صلح و آرامش حضرت رسول خدا 

  . مسلماني حالل نيست كه از برادر مسلمان خود تا سه روز قهر و دوري كند و پيش گيرنده براي آشتي به بهشت پيشي گرفته است
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