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  قرآن و آرامش روح و روان

  

فرانك پوستي
*
  ستاراآعلمي دانشگاه ازاد اسالمي واحد  عضو هيات -  

 

  :چكيده

آرامش و اطمينان دروني است اطمينان به معناي سكونت است و نيز  قرآن فوايد و اثرات بسياري دارد كه يكي از اين آثار

نگرانيهايي كه اين سكونت را بر هم مي زند . اطمينان به سوي چيزي به اين است كه آدمي با آن دلگرم و خاطر جمع شود 

ن بزرگ با در نظر داشـتن  نگراني تكاپويي و روانشناسا.  3نگراني اقتصادي .  2نگراني وجودي يا فلسفي .  1: عبارتند از 

برخي از اين عوامل . مفهوم نگراني در جست و جوي منشا آن برآمده اند و علل وعوامل آن را نيز تا حدودي شناخته اند  

  :عبارتند از

 ��)كفر(الحاد و بي خدايي ) تفرق گرايي و شرك ه ) شك د ) ترس ج ) جهل ب ) الف  

قدرتي كه نه تنها مافوق قدرت ها بوده بلكه قدرت آفرين هم باشد چيز ديگري پس براي راه نجات چاره اي جز پذيرفتن 

به نظر نمي رسد و از اين رو خداي قرآن ، خدايي قادر ، حي ، قيم ، قدوس ، سبوح ، مالك ، ملك ، جبار ، قهار ، سـتّار ،  

  .است... رحمن ، رحيم ، غفور ، تواب و 

في كننده چنين خدايي است كساني كه به چنين خدايي با اين صفات متوجه باشند و با در نظرداشتنĤيات قرآن كه معر

اتكا و وابستگي شان به وي باشد ديگر هيچ عاملي براي اضطراب آنان باقي نمي ماند و دليلي هم ديده نمي شود كه چنين 

جهل مفهومي نخواهد داشـت و  فردي داراي صلح و آرامش دروني نباشد ، چرا كه با داشتن چنين خدايي ديگر ترس و 

 .شك و ترديد نسبت به حيات خود و همچنين نسبت به فلسفه حيات و آينده و سرنوشت جايي نبايد داشته باشد

  قرآن ، اطمينان ، درون ، اضطراب ، قلب ، ذكر: واژگان كليدي 
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  :مقدمه 

  با روان انبياء آميحتي    چون كه در قرآن حق بگريختي

  ماهيان بحر پاك كبريا    بياءهست قرآن حالهاي ان

  انبياء و اولياء را ديده گير    وربخواني ونه اي قرآن پذير

  مرغ جانت تنگ آيد در قفص    ورپذيرايي ، چوبرخواني قصص

  مي نجويد رستن از ناداني است    مرغ،كو اندر قفص زنداني است

  انبياي رهبر شايسته اند    روح هايي كز قفص ها رسته اند

  

انساني كه داراي روحي الهي است ، داراي قلبـي بـراي فهميـدن و دلـي بـراي ادراك      . بي نظير خداست و در بين اين همه موجود، مخاطب او انسان است  قرآن كالم

و حـق يـابي و    قرآن كتابي است كه از سه مسئله مهم و حياتي براي هـدايت .در اعتبار و ارزش قرآن همين بس كه هم سخن و مخاطب خدا براي وحي است. كردن 

خدا ، انسان و جهان خلقت نه تنها اين سه مورد عنايت و نظر قرآنند بلكه طرح پيوند اين هر سه نيز در عهده آن قـرار  : آرامش سخن مي گويد كه به ترتيب عبارتند از 

ـاجز  طرح زيباي قرآن در بيان اين سه مسئله عمده نشانگر وسعت عمق آن است چنان كه ذهن هاي . گرفته است  بسيار زيرك و فعال از رسيدن به كنه و ژرفاي آن ع

يكي از جنبه هاي اعجاز قرآن اين است كه گذشته از مفاهيم عاليه چنان تأثير مي كند كه تا سـويداي دل  . و عقل و درك صاحبان خرد از برتافتن همه آن ناتوان است

يا ايها الناس قدجاء تكم موعظة من ربكـم و شـفاء لمـا فـي الصـدور و      « از سوره شريفه يونس  57يه مرحوم عالمه طباطبايي با توجه به آ. آدمي را به تسخير مي گيرد

اگر اين چهار صفتي كه در اين آيه براي قرآن آمده ، يعني موعظه ، شفاي دردهاي دروني ، هدايت و رحمت مورد مالحظه قرار : مي نويسد » هدي و رحمة للمومنين 

ـ    گيردو با يكديگر مقايسه ر گردد و آنگاه همه اين صفات با خود قرآن سنجيده شود ، آيه به صورت بيان جامعي در مي آيد كه تمامي آثار پاكيزه و زيبـاي قـرآن را در ب

ان را بـا لطـف و   قرآن باطن مردم را از صفات ناپاك پاك مي كند و آفت خرد و بيماري دل را يكي پس از ديگري تا آخرين مرحله از بين مـي بـرد و بعـد مردمـ    .دارد

را يكي پـس از ديگـري بـه    مهرباني به معارف حقّه و اخالق كريمه و اعمال شايسته داللت مي كند و بدين ترتيب قرآن مردم را درجه به درجه باال مي برد و منزلشان 

  .خود نزديك مي كند تا در جايگاه مقربان قرار گيرند و همچون مخلصان كامياب و رستگار گردند

  درقرآن يانروان درم

اي بهنجاري كه صالح فـرد  قرآن كريم اساساً براي هدايت و دعوت مردم به يگانه پرستي و آموزش ارزشهاي تازه و روشهاي جديد تفكر و زندگي به آنان و ارشاد رفتاره

كه متضمن سعادت انسـان در دنيـا و    –وغ كمال انساني و خير جامعه در آن باشد و نيز راهنمايي آنها به راههاي درست تربيت و پرورش نفس به نحوي كه منجر به بل

  .شود ، نازل شده است –آخرت است 

» مأَنَّ لَه تحللُونَ الصمعينَ يينَ الَّذنؤمشِّرُ الْمبي و مأَقْو يلَّتيِ هي لدهنَ يذَا القُرءرًاكَبِيرًا إِنَّ هأَج «  

  »كه مستقيم ترين راههاست و به مؤمناني كه عمل صالح انجام مي دهند بشارت مي دهد كه براي آنها پاداش بزرگي است  اين قرآن به راهي هدايت مي كند«
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ادي صاحب عقيده كـه داراي  قرآن كريم تأثير بسزايي در نفوس اعراب بر جاي گذاشت ، و شخصيت و اخالق و رفتار و روش زندگي آنها را بكلي تغيير داد و از آنان  افر

ي جهان آن زمـان بودنـد ،   ارزشهاي شريف انساني بودند تربيت كرد و جامعه اي متحد و منظم به وجود آورد به طوري كه توانستند روم و ايران را كه بزرگترين دولتها

ربها و مؤمنان از اقوام مختلـف بـه وجـود    اين تغيير بنيادي كه قرآن در نفوس ع. د نشكست دهند و در اكثر سرزمينهاي جهان منتشر شوند و به گسترش اسالم بپرداز

  . آورد ، در ميان تمام مكتبهاي اعتقادي كه در قرون مختلف تاريخ ظاهر شدند ، نظيري ندارد 

شـعور و  حساس و بدون شك در قرآن نيروي معنوي عظيمي وجود دارد كه در نفس انسان تأثيري شگرف بر جاي مي گذارد ، اين نيرو باعث بيداري وجدان و تيزي ا 

به همين دليل است كه انسان پس از اين كه در معرض تأثير قرآن قرار مي گيـرد  . مي بخشد  صيقل روح انسان مي شود و ادراك و تفكرش را بيدار و بصيرتش را جال

  .، ناگهان تبديل به انساني مي شود كه گويا تازه آفريده شده است

) ص(دعوت اسالمي را از روزهاي آغازين دنبال مي كنند و كيفيت تغيير شخصيت افرادي را كـه در مكتـب پيـامبر     كساني كه تاريخ اسالم را مطالعه و مراحل مختلف

بـر جـاي گذاشـته اسـت     ) ص(احكام اسالمي را فرا مي گرفتند مي بينند ، مي توانند مقدار تأثير عظيمي را كه قرآن و دعوت اسالمي در نفوس پيروان پيـامبر اكـرم   

  .نندبوضوح مشاهده ك

، اما اين كوششها نتيجه  علي رغم كوششهاي فراواني كه جوامع جديد در زمينه هاي تعليم و تربيت و ارشادجوانان به عمل مي آورند كه افرادي شايسته و مفيد بسازند

تي جديد و عجز آنها بيشني بر شكست روشهاي ترول رمطلوب و مورد انتظار را ببار نمي آورد و همين جرايم و انحرافهاي روز افزوني كه در همه جوامع وجود دارد دلي

ـاني افـرادي كـه دچـار اضـطرابهاي شخصـيتي و       .در پرورش افرادي شايسته براي خدمت به كشور و جامعه خود مي باشد اخيراً كوششهاي زيادي در زمينه روان درم

ن درماني به وجود آمده است ، اما هيچ كدام موفقيت مورد انتظـار را دربـاره از بـين    در اين زمينه روشهاي مختلفي براي روا. بيماريهاي رواني هستند انجام شده است 

برخي از تحقيقات نشان مي دهد كه ميانگين درمان در مورد بيماراني كه با روش روانكاوي معالجه مـي  . كسب نكرده است  –بردن و يا پيشگيري از بيماريهاي رواني 

ن مراجعه به روان درمانگران از عوارض اين گونه بيماريها نجات مي يابنـد ، بـين   وت و اگر توجه كنيم كه ميانگين بيماراني كه بددر نوسان اس% 64تا % 60بين . شوند 

ـات روان           مدر نوسان است متوجه مي شوي % 66تا % 44 كه ميانگين فوق درصد رضايتبخشي را تشـكيل نمـي دهـد، بلكـه حـال عـده اي از بيمـاران ، پـس از معالج

ق ديگري روشن شده است كه تعداد بيماران درمان يافته از يك گروه مورد مطالعـه كـه تحـت مـداواي روان درمـانگران قـرار       يدر تحق. انگران بدتر هم شده استدرم

يماران معالجـه شـده توسـط روان    اين تحقيق نشان داده است كه حال برخي از ب. نداشتند با تعداد بيماراني كه از طريق روان درماني معالجه شده بودند مساوي است 

عالوه بر ايـن ،  .اين گونه تحقيقات نشان مي دهد كه ميانگين درمان ناشي از روان درماني هنوز به ميزان رضايتبخشي نرسيده است. تر هم شده است  وخيم درمانگران

اخيراً برخـي از  . پيشگيري ، و يا حتي االمكان از افزايش آنها كاسته شود  نها پرداختن به درمان بيماريهاي رواني چندان مهم نيست ، بلكه مهمتر اين است كه از بروز آ

خله كننـد و هدفشـان   محققان به موضوع پيشگيري از رفتارهاي انحرافي توجه ، و سعي كرده اند در مشكالتي كه در جوامع مختلف در روابط انساني پيش مي آيد مدا

اما اين تالشها اندك است و در زمينه هاي بسـيار محـدودي ماننـد دخالـت پلـيس در      . وز عوارض رفتارهاي انحرافي است پيدا كردن راه حلهايي براي جلوگيري از بر

اصـوالً موضـوع پيشـگيري از رفتارهـاي انحرافـي ، يكـي از       . مشكالت خانوادگي كه در برخي از محالت شهرهاي بزرگ در جامعه امريكا رخ مي دهد ، انجام مي شود

از ايـن گذشـته ، امـروزه    .   ست كه روان شناسان و جامعه شناسان درگير آن هستند ، اگرچه تالشهايشان در اين زمينه بسيار انـدك و محـدود اسـت    مسائل مهمي ا

اد عـوارض  يجـ اختالفات زيادي ميان مكاتب مختلف روان درماني در نوع نگرش آنها به ماهيت اساسي محرك رفتار و ماهيـت تهديـدهاي اضـطراب انگيـز و مسـبب ا     

ي آن و عوامـل مسـبب   بيماريهاي رواني و عقالني وجود دارد كه وصول به يك توافق كلي در ميان مكاتب ، پيرامون يك نظريه تكامل يافته درباره شخصيت و سـازگار 

بنابر اين ، نمي توانند با ديدي كلـي و  . ن مي نگرنداصوالً هر يك از اين مكاتب از زاويه معين و محدودي به انسا. ناسازگاري و روشهاي روان درماني را مشكل مي كند 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 19

انسان است ، اما ظاهراً بتازگي گرايش جديدي در ميان روان شناسـان   قهمه جانبه به انسان نگاه كند و همين موضوع موجب ناتواني اين مكاتب در فهم درست و دقي

همـين  . نگي در شخصيت و طبيعت اجتماعي و نياز انسان به وابستگي را بيشـتر قـرار مـي دهـد    و روان درمانگران به وجود آمده است كه تأثير عوامل اجتماعي و فره

در  sheldon cashdanشلدون كاشـدان  . گرايش باعث شده است كه آنها بر اهميت روابط انساني در سازگاري و يا ناسازگاري شخصيت تأكيد بيشتري كنند 

  : اين خصوص مي گويد

تماد مردم به همديگر كه موجب رابطه آنان است تأكيد مي كند و به همين دليل است كه مي گوييم گاهي برخـي از مفـاهيم ماننـد رابطـه     گاهي الگوي آينده بر اع« 

اهي حتـي  ،گـ  الگوي آينـده . ، دگماتيسم ، و نورز، و اختالل عقلي مي شود» من برتر « مستحكم ، تبادل افكار و احساس تعهد ، در نهايت جايگزين مفاهيمي همچون 

اين گونه گرايشها نهايةً روان شناسان و روان درمانگران را به قبول و به كارگيري ديدگاههاي مذهب يـا حـداقل    ».متضمن مفهومي جديد همچون مفهوم محبت است

گرايشهايي پيـدا شـده اسـت كـه طرفـدارا       همچنين بتازگي در ميان روان شناسان ،. نزديك به مذهب درباره ماهيت ، علل انحراف و روشهاي درمان انسان مي رساند

آنها معتقدند ، در ايمان به خدا نيروي خارق العاده اي وجود دارد كه نـوعي قـدرت معنـوي بـه     .توجه بيشتر به دين براي سالمت روان و درمان بيماريهاي رواني است 

اضطرابي كه بسياري از مردم قرن ما در معـرض ابـتالي آن هسـتند دور مـي      انسان متدين مي بخشد و در تحمل سختيهاي زندگي او را كمك مي كند و از نگراني و

ورتي كه نياز به غـذاي  سازد ، قرني كه توجه فراوان به زندگي مادي برآن سيطره دارد و رقابت شديدي براي به دست آوردن ماديات ، بر مردم حكومت مي كند ، در ص

رايش به ماديات و رقابت در تملك آنها ، باعث فشار روحي بر انسان معاصـر و سـردر گمـي او شـده و او را در     همين گ. روحي در همين زمان بسيار محسوس تر است 

 William Jamesيكي از نخستين كسـاني كـه ايـن مسـأله را مطـرح كـرد ويليـامز جيمـز         . معرض تهاجم اضطرابها و بيماريهاي مختلف رواني قرار داده است 

ايمان نيرويي است كه بايد براي كمك بـه  « : و اضافه مي كند  » ايمان ، بدون شك مؤثرترين درمان اضطراب است« بود او مي گويد  فيلسوف و روان شناس امريكايي

« : يـد  و در جـاي ديگـر مـي گو    »، فقدان ايمان ، زنگ خطري است كه ناتواني انسان را در برابر سختيهاي زندگي اعالم مـي دارد   انسان در زندگي وجود داشته باشد

زوهايمان متحقق خواهـد شـد   ميان ما و خداوند رابطه اي ناگسستني وجود دارد ، اگر ما خود را تحت اشراف خداوند متعال در آوريم و تسليم او شويم ، تمام آمال و آر

بر هم زند و امنيت آن را پريشان سازد ، شايسته است  همان طور كه امواج خروشان و غلتان اقيانوس نمي تواند آرامش ژرفاي آن را «و در جايي ديگر بيان مي دارد  »

، تسليم اضطراب        نمي كه دگرگونيهاي سطحي و موقت زندگي ، آرامش دروني انساني را كه عميقاً به خداوند ايمان دارد ، بر هم نزند چرا كه انسان متدين واقعي 

 .carl  gكارل يونگ .  »بله با مسائل ناخوشايندي است كه احتماالً روزگار برايش پيش مي آورد شود و توازن شخصيت خويش را حفظ مي كند و همواره آماده مقا

gung  در طول سي سال گذشته افراد زيادي از ملتهاي مختلف جهان متمدن ، با من مشورت كردند و من صدها تـن از بيمـاران را معالجـه و    « : ، روانكاو مي گويد

حتي يك بيمار را نيز نديدم كه اساساً مشـكلش نيـاز بـه    ) سالگي به بعد  35يعني از ( ن بيماراني كه در نيمه دوم عمر خود به سر مي بردند درمان كرده ام ، اما از ميا

يـان موجـود در هـر    به جرأت مي توانم بگويم كه تك تك آنها به اين دليل قرباني بيماري رواني شده بودند كه آن چيزي را كه اد. يك گرايش ديني در زندگي نباشد 

روانكاو ديگري به نـام  .  »شدند زماني به پيروان خود مي دهند ، فاقد بودند و فرد فرد آنها تنها وقتي كه به دين و ديدگاههاي ديني بازگشته بودند به طور كامل درمان 

« روان شناس أمريكايي در كتـاب   Henry Linkهنري لينك .  »قعي هرگز دچار بيماري رواني نخواهد شد انسان متدين وا« : معتقد است   A.A.Brillابريل  .ا

بـه ايـن موضـوع     - در خصوص انتخابها و ارشادهاي شغلي- در نتيجه تجربه طوالني خود در اجراي آزمايشهاي رواني بر روي كارگران « : مي گويد  »بازگشت به ايمان 

قت بـه عبـادت خداونـد    كنند داراي شخصيتي قويتر و بهتر از بي دينان و يا كساني هستند كه هيچ و پي برده ام كه افراد متدين و كساني كه به معابد رفت و آمد مي

  ».نمي پردازند
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نياز وي به ديـن و ارزشـهاي    عالوه بر روان شناسان و روانكاوان ، بسياري از انديشمندان معاصر غربي اين مسأله را گوشزد مي كنند كه مشكل انسان معاصر ، اساساً به

مي گويد ، بحراني كه اروپائيان در قرن حاضر دچار آن شده اند ، اساساً به فقـر معنـوي آنهـا     A.Toynbeeمثالً مورخ معروف ، آرنولوترين بي . وي بر مي گرددمعن

  .او معتقد است كه تنها راه درمان اين فروپاشيدگي اخالقي كه غرب از آن رنج مي برد ، بازگشت به دين است . باز مي گردد 

حساس امنيت و آرامـش را  اصوالً ايمان ، تاثير بسزايي در نفس انسان دارد چرا كه اعتماد به نفس و قدرت او را بر صبر و تحمل سختيهاي زندگي افزايش مي دهد و ا  

مي آيـد    شود حال اين سؤال پيش در نفس او مستقر مي سازد و در درونش آسودگي خاطر به وجود مي آورد و انسان به اين ترتيب غرق در احساس خوشبختي مي

  كه ايمان چگونه انسان را به اين مرحله از آرامش رواني مي رساند ؟ 
  رابطه انسان و احساس امنيت  –الف 

، اختالف نظرهايي بـا   نگيزكليه مكاتب روان درماني در اين كه دليل اصلي بروز عوارض بيماريهاي رواني اضطراب است ، متفق القولند ولي در تعيين عوامل اضطراب برا

ايـن هـدف از   اين مكاتب متفقاً هدف اصلي روان درماني را ، رهايي از اضطراب و به وجود آوردن احساس امنيت در نفس انسان مي دانند ، اما براي تحقـق  . هم دارند 

  .رمان كامل بيماريهاي رواني موفق نيستندروشهاي مختلف درماني پيروي مي كنند و همان طور كه قبالً يادآور شديم ، اين روشها هميشه در د
گيري از اضـطراب و  بررسي تاريخ اديان بويژه دين اسالم ، نشان مي دهد كه ايمان به خدا ، در درمان اين گونه بيماريها و تحقـق احسـاس امنيـت و آرامـش و پيشـ       

است كه درمان ، معموالً پس از ابتالي شخص به بيماري روانـي شـروع مـي شـود ، امـا      اين مسأله شايان توجه . بيماريهاي رواني ناشي از آن ، كامالً موفق بوده است 

قـرآن ، امنيـت و آرامشـي را كـه     . ايمان به خدا اگر از كودكي در نفس انسان استقرار يابد نوعي مصونيت و پيشگيري از آسيب بيماريهاي رواني به شخص  مي بخشد 

  : ن توصيف مي فرمايدچني. ايمان ، در نفس مؤمن ايجاد مي كند 
  ))الَّذينَ ءامنُواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمنَهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمنُ و هم مهتَدونَ (( 
  »آري ، آنها كه ايمان آوردند و ايمان خود را با شرك نياميختند امنيت ، مال آنها است و آنها هدايت يافتگانند « 

. سازد ستقرار و امنيت نفس براي مؤمن متحقق مي شود ، زيرا ايمان راستينش به خداوند ، او را نسبت به كمك و حمايت و نظر خداوندي اميدوار مياصوالً آرامش و ا

ره بـا اوسـت و بـه او    مؤمن در عبادت و كارهايي كه براي رضاي خدا انجام مي دهد ، همواره به خداوند نظر دارد و به همين دليل احساس مي كند كه خداونـد همـوا  

مؤمني كه حقيقةً به خدا ايمان دارد از هـيچ  .همين احساس مؤمن كه خدا ياور اوست ، ضامن استقرار احساس امنيت و آرامش در نفس وي مي باشد. كمك مي كند 

هد هيچ انسان و يا قدرتي در دنيا قادر نيست بـه او ضـرري   چيز در اين دنيا نمي هراسد چون مي داند كه تا خدا نخواهد هيچ شر و آزاري به او نمي رسد و تا خدا نخوا

  .به همين دليل مؤمن واقعي ، انساني است كه امكان ندارد ترس يا اضطراب بر او چيره شود. برساند يا خيري را از او منع كند 
» و بِّهر ندع رُهأَج نٌ فَلَهسحم وه و لَّهل ههجو لَمنْ أَسلَي مزَنُونَ بحي ملَا ه و هِملَيع فلَا خَو «  

ـابراين بهشـت   ( د آري كسي كه در برابر خداوند تسليم شود و نيكوكار باشد ، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است ، نه ترسي بر آنهاست و نه غمگين خواهنـد شـ  «  بن

  ») خداوند در انحصار هيچ طايفه اي نيست 
اگـر تقـدير   . بنابراين ، از فقر و تنگدستي نمي ترسـد . روزي اش در دست خداست و هموست كه ارزاق را بين مردم به اندازه تقسيم مي كند مؤمن واقعي مي داند كه 

طر را بـه خـا  خدا بر اين تعلق گرفته باشد كه روزي اش كم باشد به خواست خدا درباره خود راضي است و به همان اندك قناعت مـي كنـد و شـكر و سـپاس خـداي      
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مؤمن واقعي درباره رزق و روزي اصالً ترس را نمـي شناسـد ،   . نعمتهاي فراوان ديگرش همچون نعمت زندگي ، ايمان ، تندرستي و آسودگي خاطر ، به جاي مي آورد 

  .زيرا عقيده دارد كه تنها خداوند متعال ، روزي دهنده و صاحب قوت و قدرت است
  » خداوند روزي دهنده و صاحب قوت و قدرت است «» والْقُوةِ الْمتينُإِنَّ اللَّه هو الرَّزاقُ ذُ «  

ـاه كـه      مؤمن واقعي از مرگ نمي هراسد و به آن با ديدي واقع بينانه مي نگرد ، زيرا مي داند كه هيچ گريزي از آن نيست و هر انساني داراي اجلـي  معـين اسـت و آنگ

  . ندارد اجلش فرا رسد ياراي به تاخير انداختن آن را 
»  توقَةُ الْمهر كس مرگ را مي چشد «» ...كُلُّ نَفْسٍ ذَآئ.... «  

بنابراين ، در دنيا كارهاي خود را بر اين اساس انجام . مؤمن واقعي بخوبي مي داندكه در اين جهان ، تنها يك رهگذر است كه بسرعت به جهان آخرت منتقل مي شود 

مؤمن واقعي آن طور كه اكثر مردم از مرگ مي ترسند ، از آن نمي هراسد ، زيرا مـي  . ت و عمل صالح ، آماده زندگي آن جهان شود مي دهد كه با ايمان به خدا و عباد

اونـد  هـاي بهشـتي كـه خد   داند كه مرگ ، او را به سوي قرب الهي منتقل مي كند ، آن جا كه از رضوان الهي مغتنم و به ديدار انبياء و صديقين ، خوشـبخت و از نعمت 

  .وعده آن را داده است ، بهره مند مي شود 

ـاكي نـدارد زيـرا معتقـد اسـت كـه       . مؤمن واقعي از مصائب روزگار و حوادث دهر نمي هراسد   او از گرفتار شدن به امراض يا پيش آمدن حوادث ناگوار و وقوع فاجعه ب

ت تا معلوم شود چه كساني در هنگام شادي و گشايش سپاس مي گويند و يـا بـه وقـت    حوادث خوب يا بد كه براي مردم روي مي دهد ، آزمايشي از طرف خداوند اس

به همين دليل است كه مؤمن ، هنگام گرفتار شدن به بال و شر ، شكوه و زاري نمي كند ، بلكه صبر و بردباري را پـيش مـي گيـرد و    . گرفتاري ، صبر پيشه  مي كنند 

  .شر و گرفتاري را از او دور سازدخدا را شكر مي كند و از او مي خواهد كه 
  » و نَبلُوكُم بِالشَّرِّ و الخَيرِ فتْنَتةً و إِلَينَا تُرْجعونَ...  « 
  » و ما شما را با بديها و نيكيها آزمايش مي كنيم و سر انجام به سوي ما باز مي گرديد...  «

بـه همـين   . اندوهناك گذشته ، زندگي نمي كند و براي چيزهاي از دست رفته افسـوس نمـي خـورد    مؤمن واقعي غم و اندوه خود را آشكار نمي سازد و در خاطرات  

ه به هنگام رسـيدن بـه   دليل ، علي رغم بسياري از مردم كه اندوه ناشي از غم و درد ايام گذشته را بر دوش مي كشند ، وي هيچ گونه احساس اندوه نمي كند چنان ك

  .هي در پيش نمي گيرد و استكبار و طغيان نمي ورزد ، بلكه خدا را به خاطر خيري كه به او عطا فرموده است سپاس مي گويدخير و خوبي نيز راه فساد و تبا
عـدم  . اين احساس گناه همان چيزي است كه اكثر بيماران رواني از آن رنج مي برند . مؤمن واقعي هيچ وقت دچار اضطراب ناشي از احساس ناخودآگاه گناه نمي شود 

  .اضطراب مؤمن خود معلول چند علت است

اني وادار نمـي  مؤمني كه از دوران كودكي بر اساس تربيت صحيح اسالمي رشد كرده است ، به آساني در معرض فريب قرار نمي گيرد و به ارتكاب معاصـي و گناهـ  - 1

  .ن شودشود كه باعث عذاب وجدان و احساس پستي و حقارت نفس ، و قرباني احساس گناه و سرزنش وجدا

يادآوري گناه و اعتراف به آن  بديهي است كه هر انساني در معرض ارتكاب اشتباه قرار دارد و مؤمن نيز از اين قانون مستثنا نيست ، اما او به هنگام ارتكاب خطاء ، در- 2

، زيرا مي داند كـه خداونـد سـبحان توبـه پـذير و بخشـاينده       ترديدي به خود راه نمي دهد و در پيشگاه خداوند متعال به خاطر ارتكاب خطاء ، استغفار و توبه مي كند 

  . گناهان است

  »ومن يعملْ سوء أو يظْلم نَفْسه ثُم يستَغْفرِ اهللاَ يجِداهللاَ غَفُوراً رحيماً  «  

         »رزنده و مهربان خواهد يافت كسي كه كار بدي انجام دهد يا به خود ستم كند سپس از خداوند طلب آمرزش نمايد خدا را آم«   
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به منظور رهايي از ناراحتي رواني ناشي از احساس گناه  –اصوالً اعتراف مؤمن به گناه و توبه به درگاه خداوندي ، او را از كوشش براي دور نگاه داشتن فكر گناه از ذهن 

هن نهايةً به سركوب ناخودآگاه آن منجر مي شود، اما بايد توجه داشته باشيم كه سركوب فكـر  توضيح اينكه كوشش براي دور نگه داشتن فكر گناه از ذ. باز مي دارد  –

بنابراين ، نيـروي انفعـالي مزبـور بـه شـكل      . گناه باعث  نمي شود كه آن نيروي انفعالي احساس پستي و حقارتي كه همراه فكر گناه وجود داشته است نيز از بين برود

انسان بروز مي كند كه باعث رنج و ايجاد تشنج رواني در شخص مي شود ، در نتيجه انسان سعي مي كند با پناه بردن به عوارض برخي از اضطرابي مبهم و پيچيده در 

ده در ضـمير  اصوالً قسمت اعظم تالش روانكاو در چنين حاالتي مصروف كاوش درباره اين مهارتهاي دردآور ، كهنه و سركوب ش. بيماريهاي رواني ، از شدت آن بكاهد 

شـان از رودر  روانكاو سعي مي كند بيمار را به يادآوري مجدد آن كارها و مقابله با آنها وادارد تا به جاي اين كه آنها را انكار كرده و با سركوبي .ناخودآگاه انسان مي شود 

ـان توسـط مـؤمن و      . ره شان بپردازدرويي با آنها فرار كند ، نوعي قضاوت عقالني درباره آنها پيدا كند يعني به صدور حكم دربا به همين دليل است كـه يـادآوري گناه

راب و بـروز بيماريهـاي   اعتراف به آنها و استغفار و توبه ، باعث جلوگيري از سركوب ناخودآگاه احساس گناه مي شود ، زيرا اين گونه سركوب كردن باعـث ايجـاد اضـط   

  .رواني مي گردد

د كه مؤمن واقعي از چيزهايي كه اكثر مردم از آنها مي ترسند ، مانند مرگ، فقر و بيماري و گرفتاريهاي روزگار ، نمي ترسد و از از مطالب فوق اين موضوع روشن ميشو

س گناه خـود را  او احسا. ست آن جا كه مصائب روزگار را آزمايشي الهي مي داند و معتقد است كه بايد در برابرشان صبر كند داراي توانايي زيادي در تحمل گرفتاريها ا

با توجه به اين مسائل تعجبي ندارد كه يك مـؤمن واقعـي همـواره داراي امنيـت خـاطر      . سركوب نمي كند ، بلكه به آن اعتراف مي كند و از خداوند آمرزش مي طلبد

  .رواني و آرامش قلبي و وجودش لبريز از احساس رضايت و آرامش خاطر باشد

  »ونَ أَو أُنثَي وهو مؤْمنٌ فَلَنُحيِينَّه حيوةً طَيبةً ولَنَجزِِينَّهم أَجرَهم بِأَحسنِ ماكَانُواْ يعملُ منْ عملَ صلحاً منّ ذَكَرٍ «

كه انجام دادند خـواهيم داد  هر كس عمل صالح كند در حالي كه مؤمن است خواه مرد باشد يا زن ، به او حيات پاكيزه مي بخشيم و پاداش آنها را به بهترين اعمالي  «

.
فقدان ايمان به خدا ، زندگي را از مفاهيم عالي و ارزشهاي شريف انساني تهي

 
مي كند و باعث مي شود كه انسان ، احساس رسالت بزرگ خود را در زندگي به عنـوان  

خدا و قرب به او جهاد با نفس براي رسيدن به تكامل انساني كـه  يعني عبادت  - جانشين خدا در زمين از دست بدهد و بينش روشني درباره اهداف بزرگ زندگي خود

ـان دسـت مـي دهـد ، بـه حالـت       . نداشته باشد- موجب سعادت دنيا و آخرت اوست  قرآن حالت تعارض و اضطراب و سرگرداني و خودباختگي را كه به انسان فاقد ايم

  .رندگان او را در ميان آسمان و زمين مي ربايند ،  يا تندباد به مكاني دور پرتابش مي كندانساني شبيه مي كند كه حس مي نمايد از آسمان فرو افتاده است و پ

» ...حي مكَانٍ سف الرِّيح وِي بِهتَه رُ أَوالطَّي فَتَخْطَفُه ءĤمنَ السا خَرَّ مفَكَأَنَّم بِااللَّه شْرِكن يميقٍ و«  

  »او را مي ربايند و يا تند باد او را به مكاني دور پرتاب مي كند ) در وسط هوا ( د گويي از آسمان سقوط كرده و پرندگان و هركس شريكي براي خدا قرار ده... «

نسـان  ايمان به خداوند متعال و پيروي از روشـي كـه در قـرآن بـراي ا    . قرآن بر حالت خودباختگي و خسراني كه كافران از آن رنج مي برند ، با سوگند تأكيد مي ورزد 

همچنـان كـه فقـدان    . ، تنها راه رهايي انسان از اندوه و اضطراب است و منتهي به امنيت و سعادت انسان مي شـود  ) ص(ترسيم شده و تبعيت از سنت و سيره پيامبر

  .ايمان و عدم پيروي از روش الهي ، سرانجام به اندوه و اضطراب و بدبختي منجر خواهد شد
  

  شفا و رحمت است قرآن

مـثالٌ اگـر كسـي در    . ونه كه گاهي انسان از لحاظ جسم مريض مي شود و نياز به درمان دارد گاهي از لحاظ روح بيمار مي شود و احتياج به درمان پيدا مي كند همانگ

و تزلـزل و شـكي پديـد آمـد چنـين      عقايد صحيح مربوط به مبدأ و معاد و يا در اصول معارف و اخالق فاضله اي كه از آن اعتقاد سرچشمه مي گيرد ، خللي واقع شد 

ـاس        .شخصي از طريق معتقدات سليم و فطري منحرف و بيمار شده است قرآن كريم انسان را از اينگونه بيماريها شـفا مـي بخشـد ، و پـس از شـفاء از راه رحمـت ، لب
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اما كساني كه به قرآن كفر ورزيده اند و از آن روگردان  شده اند و قـرآن   ولي اين امتياز براي افرادي است كه ايمان به قرآن دارند ،. سعادت و استقامت براو مي پوشاند 

  .مي افزايد آنان را ستمكار مي شناسد ، گذشته از آنكه شفا و رحمتي از جانب قرآن نمي بيند ، به واسطه ستمي كه روا داشته اند قرآن زيان آنان را 
جهت ارايه راهي است كه هم انسان را از غفلت نجات مي بخشد و هم رنجها را آسان نمـوده و حتـي آن را بـه    اينكه قرآن كريم خود را شفاي دلها معرفي مي كند به  

  13.بزرگترين لذت ها تبديل مي نمايد
  

  :داروي شفا بخش دلها
  »يا ايها النّاس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لماض الصدور و هدي و رحمةً للمومنين  « 
ي انند گوهرهاي گرانبهايي است كه هر انساني را از رنج و تهيدستي رهايي مي بخشد ، قرآن هم پند است و هم بـيم ، ابتـدا پنـد مـي دهـد و بسـو      ندا هاي قرآن هم 

دم بايـد پـذيراي   ه مـر رحمت و هدايت الهي و انسان را مي خواند ، اگر نپذيرفتي ، سهم تو از رنج و دشواريها ، خواري دو جهان است ، خطاب به ناس است يعني همـ 

  .است »شفاء لماض الصدور  «قرآن باشند چون پندهاي      قرآن 
، نيرنـگ ، حـب دنيـا ،     در درون سينه هاي ما انسانها ، مگر چيست كه قرآن مايه شفا و بهبودي آن  مي شود؟ كينه ، بغض ، حسادت ، ريا ، بخل ، خصومت ، انانيـت 

ـال و        نيازهاي دنيايي ، توجه به غير حق ،  نجات از عذابهاي دنيوي و اُخروي ، برآورده شدن حاجات و سرانجام نجـات از همـه شـرور در دنيـا و آخـرت و تحصـيل كم

براي رسيدن به اينگونه مقام ها فقط يك راه وجود دارد آن هم پذيرفتن پندهاي قرآن و عمل به آنهاست تا اينكه از همه گمراهـي هـا رهـايي    . سعادت و تقرب الي اهللا

رات باران فيوضات الهي از يافته و به مقام بلند هدايت نايل بشويم و آنگاه عطر بوستان رحمت الهي به مشام ما خواهد رسيد و در باغ سعادت گام خواهيم گذاشت و قط

ه پديده ها را به عنـوان نشـانه اي از حـق    ابر رحمت سيرابمان خواهد نمود و در زير سايه قدس او همانند طبيعت زيباي بهاري ، زندگي سرسبزي خواهيم داشت ، هم

ه نمـايش خواهـد گذاشـت و مـا در     خواهيم ديد و همه چيز به زبان حال ، او را به ما نشان خواهند داد ، هر پديده اي مانند تابلويي چهره زيبا و دلفريب او را براي ما ب

  ه با ياد خدا دلها آرامش پيدا مي كندالبت14.ميان آيات كتاب خدا و آيات طبيعت انطباقي رازآميز خواهيم يافت

  »الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكراهللا اال بذكراهللا تطمئن القوب  «

و از ظاهر سياق بر مي آيد كه صدر آيه قبـل  .اطمينان به معناي سكونت و آرامش است و اطمينان بسوي چيزي به اين است كه آدمي به آن دلگرم و خاطر جمع شود

همان ايمان و اطمينان قلب است با ذكر خدا البته اين از ناحيه عبد است ، كه او را آمـاده و مسـتعد   » انا به « است ، ومي فهماند  »من اناب«: ن جمله است ، يعني بيا

اضالل خدائي مـي كنـد ، و لـذا     مي سازد براي اينكه مشمول عنايت و عطيه الهيه گردد ، همچنانكه فسق و اعراض از حق در طرف ضاللت ، خود زمينه را آماده براي

مايل به باطل فلما زاغوا انزاغ اهللا قلوبهم واهللا ال يهدي القوم الفاسقين ، و چون بسوي باطل ميل كردند خداوند هم دلهايشان را گريزان از حق و مت« : مي بينيم فرموده 

  ). 5: صف ( » كرد ، و خدا مردم تبهكار را هدايت نمي كند 

كـار هـم   بصرف اين نيست كه انسان بداند و درك كند كه خدا حق است ، زيرا مجرد دانستن و درك كردن مالزم با انسان نيست ، بلكه با استكبار و ان و ايمان به خدا 

  ) . 14: نمل ( » آنرا انكار مي كردند در حاليكه دلهايشان بدان يقين داشت  –وجحدوا بها و استيقنتها انقسم « : مي سازد ، همچنان كه خودش فرموده 
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ه نفـس ، نسـبت بـه    و چون مي دانيم ايمان با انكار نمي سازد ، پس نتيجه مي گيريم ايمان صرف ادراك نيست بلكه عبارتست از پذيرائي و قبول مخصوصـي از ناحيـ  

ـاير قـوا و    آنچه كه درك كرده ، قبوليكه باعث مي شود نفس در برابر آن ادراك  و آثاري را كه اقتضاء دارد تسليم شود ،  و عالمت داشتن چنين قبولي اين است كـه س

اينجاست كه مي بينيم بسياري از اشخاص با علـم و درك زشـتي و پليـدي علمـي ،  مـع      . جوارح آدمي نيز آن را قبول نموده، مانند خود نفس در برابرش تسليم شود

راي همين قبح آن را تنها درك كرده اند ، ولي ايمان به آن ندارند ، و در نتيجه تسليم درك خـود  ذلك به آن عمل اعتياد دارند ، و نمي توانند خود را از آن باز دارند ، ب

  .ين همان ايمان است نشدند ، و بعضي ديگر را مي بينيم كه عالوه بر درك تسليم هم شده اند ، و بعد از تسليم توانسته اند بدون درنگ دست از آن بردارند و ا

ري از ناحيه خدا نازل نمي شود ، و چون ترس هميشه از شري است كه ممكن است پيش بيايد ، نتيجه مي گيريم كه حقيقت ترس از خـدا  و مسلم است كه هيچ شّ  

د دل آدمـي بـه يـا    همانا ترس آدمي از اعمال زشت خويش است ، كه باعث مي شود خداوند از انزال رحمت و خيرخود امساك و خودداري كند ، بنابر اين هر وقت كه

ملـش در جـوارح لـرزه    خدا بيفتد اولين اثري كه از خود نشان مي دهد اين است كه ملتفت مقصورها و تقصيرها و گناهان خود گشته ، آنچنان متأثر شود كه عكس الع

، و به ياد او دلـش آرامـش مـي     اندام باشد ، دومين اثرش اين است كه متوجه پروردگارش مي شود ، كه هدف نهايي فطرت اوست و در نتيجه خاطرش سكونت يافته

تنبيهي است براي مردم به اينكه متوجه پروردگار خود بشوند ، و با ياد او دلهاي خود را راحت سازند ،  چـون   »اال بذكراهللا تطمئن القلوب « و در اينكه فرموده . يابد

شاء ، و ولي مؤمنين و پناهندگان به اوست ، پس ياد او براي نفسي كـه اسـير حـوادث    بازگشت همه امور به اوست ، و اوست كه فوق بندگان و قاهر بر آنان ، و فعال ماي

مي برنـد و بـراي   است همواره در جستجوي ركن وثيقي است كه سعادت او را ضمانت كند و نفسي كه در امر خود متحير است ، نمي داند بكجا مي رود و به كجايش 

نچنانكه نوش دارو مايه راحتي و آرامش مار گزيده است ، همانطور كه مار گزيده به نوش دارو اعتماد نموده ، خـود را بـه   چه آمده است ، مايه انبساط و آرامش است ، آ

  .آن  مي رساند ، و پس از بكار بردن آن احساس نشاط ، سالمتي و عافيت مي كند ، نفس نيز با ياد خدا اين احساس را مي نمايد

با ذكر خدا اطمينان مي يابد ، و خلق و اضطرابش تسكين پيـدا مـي كنـد ، آري ايـن معنـا       –افاده مي كند ) القلوب ( لف و الم پس هر قلبي بطوريكه جمع محلي با 

آن را قلـب ناميـد ،   حكمي است عمومي كه هيچ قلبي از آن مستثناء نيست ، مگر اينكه كار قلب به جائي برسد كه در اثر از دست دادن بصيرت و رشدش ديگر نتوان 

فانها ال تعمي االبصار و لكن تعمي القلوب التي فـي  « : البته چنين قلبي از ذكر خدا گريزان ، و از نعمت طمأنينه و سكون محروم خواهد بود همچنانكه فرمـوده  

قلب دارند و لكـن بـا آن    – فقهون بهالهم قلوب ال ي« : و نيز فرموده )   46: حج ( » ديدگان كور نمي شود و لكن دلها كه در سينه هاست كور مي گردد  - الصدور

پس تنها به يـاد خـدا دلهـا    ).  67: توبه ( » خدا را فراموش كردند خدا هم ايشانرا فراموش كرد  – نسوا اهللا فنسيهم« : و نيز فرموده )  179: اعراف ( » نمي فهمند 

حال خود غافل است ، اگر متوجه وضع خود بشود بدون درنگ دچـار رعشـه و اضـطراب    آرامش مي يابد و اگر دلي به ياد غير او آرامش يابد ، دلي است كه از حقيقت 

  15.مي گردد
  نتيجه  
ـام چـه در بعـد      . به نظر مي رسد كه چكيده پيام قرآن اين باشد كه آدمي داراي يك نظام منسجم وجودي زيستي و رواني مي باشد   مشخصات و ويژگيهـاي ايـن نظ

در صورت اسـتفاده از ايـن چيزهـاي    . او سازگار نيست و نمي تواند مورد استفاده قرار گيرد»  مزاج« ، آنچنان است كه هر چيزي با  زيستي و چه در بعد ذهني و روان

عقد يا گره اسـت ،   واژه حالل كه براي بسياري از رفتارهاي آدمي بكار مي رود ، از حلَّ ، كه در مقابل.ناسازگار انواع اختالالت در سيستم حياتي انسان بروز خواهد نمود

. يسـتم مـي شـود    يعني باز كردن گره ، واژه حالل كه در برابر حرام است ، هر آن چيزي است كه در مطابق سيستم زيستي يا روان آدمي است و به راحتي جـذب س 

عمل حالل آن نوعي از رفتارهاست كه با كـل وجـود    .نظير غذاهاي طبيعي و مواردي كه بعد از فعل و انفعالها و تركيب  و تجزيه هاي دروني قابل جذب بدن مي شود
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با دقت در آيات قرآن واژه هاي متعددي را كه جلوه هاي مختلف از رفتارهاي نابهنجـار و بيمـار   .انسان هماهنگي كامل دارد و ارتكاب به آن ايجاد گره يا عقده نمي كند

  .و نشانه هاي عملكرد نرمال و بهينه دل و روان آدمي است مي توان استخراج كردگونه آدمي و مراحل مختلف آنهاست و هم چنين اصطالحاتي كه عالئم 
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