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 شناسی سالمت روان از دیدگاه اسالم و روانشناسیمفهوم

 

 سهیالچگینی

 استادیار دانشگاه فرهنگیان قزوین

s.chegini@cfu.ac.ir 

 

 چکیده

جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِی الصُّدُورِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ  یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْلَ اهللُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: قَا"

های دین اسالم مبتنی بر امید به رحمت خداوند است که از طریق ایمان و عمل صالح آموزه(. 75)یونس،"لِّلْمُؤْمِنِینَ

های پیشگیرانه به جای درمان تمرکز دارد. نفسِ های الهی بر نفس، روح و استفاده ازروششود. آموزهحاصل می

هاى فكرى و پذیرد و با ممارستهای متعدد و مختلف، اعم از محسوسات و معقوالت را مىغیرجسمانىِ انسان صورت

او کند و شدن از نعمتها را در انسان ایجاد میمندشود. امید در علوم دینی، انتظارِ بهرهاندیشیدن، قوه ادراک تقویت مى

تواند از زندگی لذت ببرد، چون امیدی به حُسن عاقبت دارد. انسان ناامید از رحمت الهی، نمیرا به تالش وحرکت وامی

ریزی و هدف خواهدداشت و برای رسیدن به اهداف امور ندارد؛ لیكن نوع بشر، در صورت داشتن امید به زندگی، برنامه

دهی به آینده انسان دارد. بدون یت، نقش اساسی در امیدبخشی و جهتقرآن به عنوان کتاب هداکند. خود، تالش می

قرآن  شد.گیری علمی و عملی از راهكارهای قرآنی، سبب پویایی، حرکت و نشاط در فرد و اجتماع خواهدتردید، بهره

مت تازه و دلپذیر هاست و این کتاب در هر زمانی جدید و برای هر قومی تا روز قیاها در تمام زمانکتاب تمام انسان

در  السالم(است،بیت)علیهمهای ما برگرفته از قرآن و سیرۀ اهلبا توجه به این که مبانی بینشی و ارزشاست. بنابراین، 

السالم(که سازگار با فطرت و دارای ظرفیتی نیز راهكارهای امید به زندگی را از قرآن و نظر ائمه )علیهمپژوهش حاضر 

کنیم که برای تمام ابعاد و ساحات زندگی انسان برنامه دارد. قرآن در حی است استخراج میالیتناهی و متصل به و

 تمامی اعصار، حجت و برهان قطعی برای اثبات حقانیت خود و راهنمایی قطعی برای سعادت انسان دارد. 

 کلمات کلیدی: قرآن، فطرت، آرامش، امنیت، هدفمندی.
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 مقدمه 

هویتی، خودکشی، حسادت، طمع، ظلم و... جامعه بشری را تهدید هایی چون اضطراب، بیدر عصر کنونی، ناهنجاری

شود و توانایی دارد که از انسان موجودی است که خلیفه خدا در زمین معرفی میکند، که ریشه در ناامیدی دارد. می

 توان کمال وسعادتی را برای انسان فرض کرد. بعد جسمی نمی تر باشد و تنها با توجه بهمَلک برتر و ازحیوانات پَست

ریزی دارد؛ ولی عقل، توان شناخت و مبارزه با ناراستیها را در کلیة مسایل ندارد تا سعادت انسان در امور زندگی برنامه 

تواند سد، چگونه میاست همه استعدادها و امكانات وجودی خود را بشناخود را تأمین کند. حتی انسان هنوز نتوانسته

جانبه نماید؟ بنا براین، انسان که به عنوان موجودی برتر وبرگزیده که بُعد ریزی همهدر جهت نیل به سعادت خود برنامه

درآوردن آن بُعد، نیاز به راهنمایی غیر از عقل دارد  تا او را به مقصد ملكوتی دارد، برای به فعلیتمادی و نیمهنیمه

  شود.ین، ضرورت نیاز به دین و وحی آشكار میبرساند، بنابرا

گوی نیازهای اساسی انسان وضع قوانین اساسی اسالم مطابق فطرت بشر و مقتضاى سعادت او و در نتیجه پاسخ

شود هر چند شكل زندگى تحول یابد. البته در شرایطی که اصل است و در اعصار مختلف دستخوش تحول نمىشده

السالم( و پیامبر باشد. برای مثال؛ اسالم عصر حضرت موسی)علیهدچار دگرگونى و انحراف نشدهفطرت محفوظ مانده و 

اما احكام جزئی که به مقتضای اند، امروز هم چنین است. سلّم( با اقتصاد ربوی مخالف بودهوآلهوعلیهاهللخاتم )صلی

شود و غیر از احكام الهی است ا تغییر مصالح دگرگون مىیابد. این امور جزئی بهای مختلف تفاوت دارد، تغییر مىزمان

 که کتاب و سنت مشتمل بر آن است، زیرا احكام الهى دائمى و به مقتضاى فطرت بشر است.

های فردی و اجتماعی، برای بشر به ارمغان خداوند عزوجلّ از طریق دو ثقل عظیم، شیوه چگونه زیستن را در تمام حوزه

فرماید: سوره نور می 77است. آیه اب جاودانه خدای متعال، آینده را مبتنی بر امید ترسیم کردهقرآن کتاست. آورده

هُمْ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَكِّنَنَّ لَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ "

شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ  ال یُشْرِکُونَ بی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنی دینَهُمُ الَّذِی ارْتَضى

دهد که قطعاً آنان را حكمران ده مىاند وعخداوند به کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده :"الْفاسِقُونَ

روى زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها خالفت روى زمین را بخشید و دین و آیینى را که براى آنان 

 کند. ساخت؛ و ترسشان را به امنیّت و آرامش مبدّل مىدار خواهدپسندیده، پابرجا و ریشه

است: رسیدن به حكومت باشند سه وعده برای آینده دادهان و عمل صالح داشتهخداوند به گروهى از مسلمانان که ایم

 آیة خداوند در سوره یونس،در تمام جهان، نشر آئین حق در همه جا، از میان رفتن اسباب ترس، ناامیدی و ناامنى. 

: همانطور که همواره رسوالن و "نا نُنْجِ الْمُؤْمِنینَرُسُلَنا وَ الَّذینَ آمَنُوا کَذلِکَ حَقًّا عَلَیْ ثُمَّ نُنَجِّی " فرماید:می 301

ایم، همچنین نجات دادن مؤمنین به وسیله تو نیز هاى گذشته را هنگام نزول عذاب نجات دادهآورندگان از امتایمان

د، انبیاء و دهد که خداونآیه مبارکه این امید را می  (.390، ص: 30حقى است بر عهده ما )ترجمه تفسیرالمیزان، ج

هاى الهى و از جمله حقوقى که مؤمنان بر خدا دارند، نجات و حمایت کند. از سنّتمؤمنان را به قهر خود گرفتار نمى

است. آینده از آنِ مؤمنان باعث امیدواری نجات و رهائى، بهترین پشتوانه و  آنان به هنگام عذاب و خطر است. وعدۀ

 (.725،ص:  1است)تفسیر نور، ج
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    روان ، روح  و نفس

دهد. اما، نفس اگر تحت تعلیم و تربیت واقع نشود، در همان حدّ نفس نباتى و هویت واقعى انسان را روح تشكیل مى

کند، مانند حقیقت نور که در ماند. اما اگر در مسیر هدایت و رشد واقع شود وسعت وجودى پیدا مىحیوانى باقى مى

شعله یک شمع، نور است و تابش پر فروغ خورشید نیز نور است. لذا این قابلیت در  عین وحدت، مراتب مختلف دارد،

است که با تزکیه و ترک گناهان و کسب معرفت و حكمت، نور وجود خویشتن را قوت بخشیم و به شدهوجود ما گذاشته

پایین این حقیقت هاى مراحل عالى نفس)نفس کلى الهى( دست یابیم. اما در خصوص نامگذارى، به بعضى ساحت

اند. به عبارتى ساحت نفس، ساحت تمایز ما اند و بر ساحت واالى آن نام روح گذاشتهمجرد، نام نفس اطالق کرده

ازدیگران و ساحت تفرد انسان است. اما ساحت روح، ساحت عدم تمایز و احساس وحدت با همه هستى است. لذا در 

گردیم و هر چه در تر مىحقایق عالى مراتب نفس دست پیداکنیم، متعالى تر شویم؛ یعنى، بهعالم انسانى، هر چه ژرف

شد، چون در مراتب عالى نفس تر شویم؛ از لحاظ ارزشى واالتر و سعه وجودى ما بیشتر خواهدکران، عمیقاین دریاى بى

وه حضرت حق کند و خود را جلقرار گرفته و به عبارتى در ساحت روح است و احساس وحدت با نظام هستى مى

گونه که قطره چون به دریا واصل گشت دریاست. اما آن که در ساحت نفس یابد، که یک امر ارزشى است. همانمى

است، قطره است و انانیت، ناشى از خودبینى و نفسانیت انسان است. مفهوم سالمت روحى نیز در حوزۀ  اخالق محقق 

است. به این ترتیب هاى رفتارى اطالق شدهروان، بیشتر به واکنش کلمهپزشكى، شناسى و رواندر علم روان شود. امامی

 شناسى یا معرفة النفس تفاوت دارد.روانشناسى با روح

تو درباره روح (: اى پیامبر، از 57)اسراء، "وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ ما أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا" 

اند. یعنى آگاهى کنند، بگو: روح از عالم امر)در مقابل عالم خلق( است و به شما، جز کمى از علم و دانش ندادهسؤال مى

 شناسى، اندک است.شما در زمینه روح

 

 جایگاه امید در زندگی 

شادی یک انبساط هیجانی با امید و نشاط در ارتقای کیفیت زندگی فردی و اجتماعی نقش اساسی دارد. البته، 

تر است. شادی همیشه با تظاهرات بیرونی و زودگذر است؛ اما امید و نشاط از نوع انبساط درونی، پایدارتر و بادوام

های ظاهری مانند؛ لبخند، و تحرک همراه است؛ اما در نشاط احساس بهجت و سرور، لزوماً با تظاهراتی مانند هیجان

احساسی همراه با لذت است. بنابراین، شادی می تواند یک هیجان کاذب و زودگذر باشد؛ در خنده همراه نیست؛ ولی 

  حالی که ماهیت امید و نشاط، مثبت، اصیل و بادوام است.

ها عمل نیک انجام است تا معلوم شود کدام یک از انساناین دنیا به تعبیر قرآن بازی است؛ بلكه فقط خلق شده

أَحْسَنُ عَمَالً وَ لَئِنْ  سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ ِلیَبْلُوَکُمْ أَیُّكُمْ  ذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فیوَ هَُو الَّ"دهند.  می

او کسى است که آسمانها و  (.5هود،)"قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا إِنْ هذا إِالَّ سِحْرٌ مُبینٌ

[ آفرید؛ و عرش)حكومت( او، بر آب قرار داشت؛ )به خاطر این آفرید( تا شما را زمین را در شش روز ]شش دوران

شوید، مسلّماً کافران بیازماید که کدامیک عملتان بهتر است. و اگر )به آنها( بگویى: شما بعد از مرگ، برانگیخته مى

دهد؛ زیرا انسان در هر آزمون انسانها برای عمل بهتر، انگیزه امید را افزایش می سحرى آشكار است.گویند: این مى

 شرایطی متناسب با توان و جایگاه مقدّر خود قادر است بهترین عمل را انجام دهد، پس ناامیدی جایگاهی ندارد. 
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وچک بودن زندگی دنیا نسبت به آخرت معتقد بنابراین، ضرورت دارد مؤمن به روح انسان اصالت دهد و به فانی و ک

بین و امیدوار به زندگی است، قدر آن را باشد. مؤمن حتی در اوج مشكالت، به دلیل اصالت ندادن به دنیا، خوش

شود و به کسی کند؛ زیرا در پیشگاه عدل خدا، همة اعمال ضبط و محاسبه میشناسد و از نعمت زندگی استفاده میمی

مَْن جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ "شد. هنگامی که هر کار خوبی ده برابر پاداش دارد: ظلمی نخواهد

 بینانه حاکم است.نگری واقع، در نتیجه، نوعی مثبت(370)انعام،"إِالَّ مِثْلَها وَ هُمْ ال یُظْلَمُونَ  فَال یُجْزى

هرگاه یكی از شما اراده کند و بخواهد خدا چیزی به او عنایت نماید باید از مردمان  الم( فرمودند:امام صادق)علیه السّ

اش بداند باشد پس چون خداوند چنین حالتی را از دل بندهناامید و مأیوس شود و امیدی جز به خداوند عزوجل نداشته

 (.109امالی مفید، ص: که خداوند به او ببخشد)آن بنده چیزی از خدا نخواهد؛ مگر این

کند که فرزندانش از جستجو برای پیداکردن یوسف و برادرش ناامید نشوند، چرا که حضرت یعقوب نیز سفارش می

یا بَنِیَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَ أَخِیهِ وَ ال " کردن قدرت خداوند است:ناامیدی نوعی کفر و در حقیقت محدود

(. اما در مقام معرفت به کیفیت امید به 55)یوسف،"رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ ال یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ تَیْأَسُوا مِنْ

آمرزد، گستاخ ای باشد که تصور کند خدا همه انسانها را میرحمت خداوند، اگر امید انسان به رحمت خداوند به گونه

گناهان باکی ندارد. بنابراین چنین امیدی واقعیت ندارد؛ زیرا به ضرر انسان است. پس، حدّی از رجا  شود و از ارتكابمی

گردد، الزم است و اگر خوف بیش از رجا باشد و فرد فكر کند که چون مرتكب گناهی که موجب انجام اعمال خوب می

جام کارهای نیک، به رحمت و آمرزش خداوند است حتماً بخشیده نخواهدشد، چنین فردی باید توبه کند و با انشده

 امیدوار باشد. براین اساس، میان این دو باید توازن برقرار باشد.

توضیح آن که، خوف یعنی دردمند شدن دل و سوختن آن به سبب توقع رنج در آینده و رجا، یعنی انتظار واثق به 

د و حق تعالی، دل او را فراگیرد و حال او غرق در لذت بخشش و مغفرت پروردگار؛ امّا هر که با خدای متعال انس پذیر

شود و دائم جمال حق را ببیند، او به آینده و قیامت التفاتی ندارد، پس برای او خوف و رجا مطرح نخواهدبود؛ بلكه حال 

تالش و جهاد  یابد؛ مگر باشود، البته این از اوصاف خواص است و هر کسی به آن دست نمیتر از خوف و رجا میاو عالی

 اکبر در مقابله با نفس. 

به این ترتیب، ناامیدی معنا ندارد. زیرا، زندگی دنیا، مزرعه آخرت است و آخرت تداوم بخش دنیاست. این دنیا، مكانی 

ها و توانیم خود را رشد دهیم و به لذتبرای رشد دادن روح انسان است، اگر از این امكان برخوردار نباشیم، چگونه می

اختیار و اراده خود گمراه های باالی انسانی برسیم؟ هر کسی بار اعمال خود را دارد و کسی که گمراه است به سوءاممق

شد و است کسی که خطایی کند به همان مقدار مجازات خواهداست؛ امّا البته خداوند از روی لطف خود فرمودهشده

دار در فصل کشت، آمادگی دارد که خود را شد. مزرعهاده خواهدای انجام دهد ده برابر پاداش دکسی که کار شایسته

باشد، او نگاه و امیدش به فصل درو خسته کند و بیشتر و بهتر بكارد تا در زمان درو، محصول بیشتر و بهتری داشته

 است.

کند و کارهایی با این استدالل، زندگی و به تبع آن کل هستی هدفمند است. انسان الزاماً یک مطلوب نهایی را دنبال می

بود؛ گرچه ممكن است چیزی که برای کسی هدف نهایی است، برای دهد برای دستیابی به آن خواهدرا که انجام می

 به دنبال رسیدن به یک هدف نهایی دیگر است. شخص دیگر نهایی نباشد، ولی نهایتاً، شخص دوم نیز 

 :کنندکنندگان را به سه دسته تقسیم مىامام صادق)علیه السالم( در روایتى عبادت
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کنند، مانند : خداوند را از ترس عذاب جهنم عبادت مى"قَوْمٌ عَبَدُوا اللّهَ عَزَّ وََجلَّ خَوْفاً فَتِلْکَ عِبادَۀُ الْعَبیدِ"دسته اول: 

 .کنندکه از ترس تازیانه و شالقِ صاحبشان، از او اطاعت مى ت بردگانعباد

: خداوند را به امید ثواب و پاداش عبادت "وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللّهَ تَبارَکَ وَ تَعالى طَلَباً لِلثَّوابِ فَتِلْکَ عِبادَۀُ االُُْجَراءِ"دسته دوم: 

زرگانى که براى رسیدن به سود و مزد به معامله و داد و ستد مانند با .گان استکنند، این عبادت تجارت پیشهمى

کنند؛ در واقع با خدا داد و ستد پردازد و یا کسانی که براى رسیدن به پاداش اخروى و حورالعین عبادت مىمى

 .کنندمى

کسانى که از روى عشق و محبت به " :فْضَلُ الْعِبادَۀِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللّهَ حُبًّا لَهُ فِتِلْکَ عِبادَۀُ االَُْحْرارِ، وَ هِىَ اَ: "دسته سوم

: "ولكِنّى اَعْبُدُهُ حُبّاً لَهُ"فرمایند: کنند، این عبادت آزادگان و برترین عبادتهاست. سپس امام مىخداوند او را عبادت مى

 (.217، ص: 50کنم )مجلسی، بحاراالنوار، جولى من خداوند را از روى محبت به او عبادت مى

کنند و به جهت ترس از عذاب الهى و یا براى رسیدن به ثوابهاى اخروى، از گناهان لبته قرآن کسانى که تقوا پیشه مىا

است؛ امّا در مقام مقایسه با کسانى که از روى محبت و عالقه به خدا، او جویند، را نیز مورد ستایش قرار دادهدورى مى

ولى به آخرت و عذاب اخروى یقین دارند. باالترین عبادتها، عبادت کسى  تر است؛کنند مقامشان پایینرا عبادت مى

سازد، تا در حد توان، حق است که خدا را شایسته پرستش یافته، در راه بندگى او رنج و سختى را بر خود هموار مى

 بندگیش را ادا کند. 

 

 تأثیر آرامش و امنیت بر امیدواری 

: "کُلُّ سُرُورٍ یَحْتَاجُ إِلَی أَمْن"السالم( فرمودند: امنیت است. امیرالمؤمنین )علیه گام اول در امیدواری، کسب آرامش و

(. امیدهای انسان بدون امنیت، ناقص است. قرآن 5، ص: 57ها احتیاج به امنیت دارد )مجلسی، بحاراالنوار، ج تمام سرور

؛ دو نعمت "فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ"ا بندگی کنند: خواهد خدا رکریم نیز در سوره مبارکه قریش وقتی  از انسانها می

)قریش، "هُم مِّنْ خَوْفٍالَّذِی أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَ "کند:خداوند را که نجات از گرسنگی و امنیت است یادآوری می

مِنْ بَعْدِ  لَیُبَدِّلَنَّهُمْ "گردد:داوند میساز پرستش خشود که زمینه، به امنیتی اشاره می77در سوره مبارکه نور آیه (. 1و4

 ."خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنی

ها و توان اقتصادی افراد تواند آرامش را تبدیل به اضطراب و ناامیدی نماید؛ مقایسه کردن جایگاهعامل دیگری که می

أَنْ "سلّم( به من سفارش کرد: وآلهوعلیهاهلل)صلیخلیل من، رسول خدا  فرماید:در زندگی اجتماعی است. سلمان می

 (.442، ص: 9الشیعه، ج ات نزولی باشد نه صعودی )وسائل: در دنیا مقایسه"[1]أَنْظُرَ إِلَی مَنْ هُوَ دُونی..

ذینَ یُریدُونَ الَّ "السالم( فقط به دنبال دنیا بودندای که در زمان حضرت موسی)علیهفرماید: عدهقرآن در این زمینه می

قالَ الَّذِین "؛ اما "یا لَیْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِیَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظیمٍ"، گفتند: کاش ما هم مانند قارون بودیم:"الْحَیاۀَ الدُّنْیا

ان و عمل صالح بهترین ثروت است : ایم"ثََوابُ اللَّهِ خَیٌْر لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا"خردمندان گفتند:  "اُتُوا العِلْم

)فزونى(  "َُالَ تُعْجِبْکَ أَمْوَالُهُمْ وَالَ أَواْلَدُهُمْ":فرماید: ای پیامبر، به مسلمانان بگوچنین قرآن می(. هم 59و 50)قصص،

 (.77اموال و اوالد آنها، تو را در شگفتى فرو نبرد)توبه، 
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شود و فرد آرامش خود است که درپی آن احساس ناامنی ایجاد میکردن حسادت و درپی آن ناامیدی، ناشی از مقایسه

: ای مردم! خداوند به کسی که "أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ  "دهد، به فرمودۀ قرآن:را از دست می

 ود با دیگران در امور مادی است. (. این حسادت ناشی از از مقایسه خ74ورزید )نساء، بیشتر داده شما حسادت می

برد و آرامش ندارد. (. حسود از دنیا لذت نمی5الوسائل، ج )مستدرک "الَ لِحَسُودٍ لَذَّۀٌ "السالم( فرمودند:امام صادق )علیه

 (. انسان حسود راحت نیست. 252، ص: 50مجلسی، بحاراالنوار، ج )"الَ رَاحَةَ لِحَسُودٍ"و نیز فرمودند:

اش اسیر است که به دنیا دل بسته و در بند عالقهالسالم( در باره علت ناامیدی فرمودند: کسیامام صادق )علیه چنینهم

شود، آرزوئی که هرگز برآورده همواره گرفتار سه حالت روحی است: غصّه و اندوهی که هرگز از صفحه دلش زدوده نمی

 (.120،ص2ی ، جلد یابد )کافگردد و امیدی که هرگز به آن دست نمینمی

ها و ابتالئات به صورت مساوى : گرفتارى"أَلْمَصائِبُ بِالسَّوِیَّةِ مَقْسُومَةٌ بَیْنَ الْبَرِیَّةِ "السالم( فرمودند:امیر مؤمنان علی)علیه

  .(453، ص: 2)مستدرک الوسائل، ج (، 30)غررالحكم، ص: استو یكسان میان مردم تقسیم شده

هائى : چشمان خود را به بهره"ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَۀَ الْحَیاۀِ الدُّنْیا قَالَ وَ ال تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلى "قرآن: به فرموده

 (.313که اینها همه نمودهاى فریبنده زندگانى دنیاست )طه،ایم مدوز، حال آنکه به زوجهای کافران داده

ریزی برای زندگی سبب دارد، به زندگی امیدوار خواهدشد؛ اما نداشتن هدف و برنامهفردی که در زندگی خود هدفی 

شود. ریزی برای آینده خود ندارد، در نتیجه دچار یأس و ناامیدی میشود فرد تالشی انجام ندهد؛ چون برنامهمی

 کنند.ندارند و تالش نمیکنند؛ امّا امیدی ندارند، چون هدف و برنامه بسیارند افرادی که در رفاه زندگی می

شوند و در زمینة خودسازی و افرادی که در زندگی مادی خود قانع هستند، در عین تالش مطلوب، دچار ناامیدی نمی

دارند و از خود خشنود نخواهندشد، در نتیجه، این رویه سبب تربیت نفس خود نیز،  دست از کار و کوشش برنمی

کنند، در نتیجه شود. این افراد؛ خود را در زمینة مادیات با دیگران قیاس نمیامیدواری آنها میپویایی در اصالح رفتار و 

دانند که برای برند؛ بلكه مشكالت خود را نیز ناشی از حكمت و تقدیر الهی میاز احساس حسرت و حسادت رنج نمی

این جهت است که در انجام مسئولیت خود  است، این استدالل ازرشد آنها از طرف خالق مهربان به آنها هدیه شده

اند که خود را مقصر بدانند و ناامید شوند. برعكس، این  انسانها در حوزۀ تربیت و اخالق به افرادی که به کوتاهی نكرده

دست خورند و با تالش و توکل بر خدا امیدوارند بتوانند به مراحل باالتر اند، غبطه میمدارج باالیی در خودسازی رسیده

 یابند.

یَا حُمْرَانُ انُْظرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَکَ فِی الْمَقْدُرَۀِ وَ لَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَکَ فِی " :امام صادق )علیه السّالم( فرمودند

: اى حمران به کسانى که "مِنْ رَبِّکَ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَقْدُرَۀِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَقْنَعُ لَکَ بِمَا قُسِمَ لَکَ وَ أَحْرَى أَنْ تَسْتَوْجِبَ الزِّیَادَۀَ

باشید، اگر باشد توجه کنید و به باالتر از خود هرگز توجه نداشتهتر از تو هستند و توانائى آنها از شما کمتر مىپائین

سوی کرد )داشتن آرامش(. در این صورت، شایستگى زیادت از چنان کنى به آنچه در دست دارى قناعت خواهى

 (.729، ص: 3یابی)مجلسی، بحاراالنوار، جخداوند، می

 نقش دین در امیدبخشی

تواند های وحیانی دارد. دین به عنوان یک ایدئولوژی میانسان از نظر فردی و اجتماعی نیاز به هدایت دین و آموزه

یری از وحی سبب بسط و تكوین گترتیب، در بُعد فردی، بهره پشتوانه اخالق فردی و اجتماعی انسان باشد. به این
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ایمانی، یا موجودی شود و او را از خودخواهی وخودپرستی ناشی از بیشخصیت انسان در راستای فطرت الهی او می

 کند.  داند، رها میمردد وسرگردان که تكلیف خویش را در زندگی و در مسایل اخالقی نمی

شداید و مصائب زندگی  شود، زیرا به انسان قدرت تحملیدبخشی میهای دینی سبب امدر بُعد فردی، استفاده از آموزه

(. 377)بقره،  "الَّذینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ"فرماید:دهد. قرآن میو معاقب آن امیدواری می

العملی ایمان یقین دارد که جهان حساب معینی دارد و عكس آفریند. انسان بادین نیروی مقاومت در وجود انسان می

 شود، در نتیجه همیشه امیدوار خواهدبود. های مطلوب او جبران  میباشد و تالشمتناسب با عمل او در انتظارش می

و فنا کند. توهم وحشت از مرگ را که ناشی از تصور نیستی دیدگاه دینی نگرش به مرگ و ترس از آینده را عوض می

است به حیات ابدی و انتقال از زندگی توأم با سختی به زندگی جاویدان و حصول پاداش متناسب و در نتیجه امیدواری 

های مربوط به ترس از انجام کارهای سخت آینده را با اعتماد به خدا و باور هویت خود تأمین و و دغدغهکند تبدیل می

نماید. چنین آرامش و امیدواری خدا را جانشین امید و اعتماد به دیگران می نماید، یعنی فرایند اعتماد بهبرطرف می

شود. بنابراین، افراد مذهبی که ایمان قوی و محكم ها و مشكالت زندگی میهای روانی ناشی از تلخیمانع بروز بیماری

داند زیرا انسان امیدوار و مؤمن می باشند به دلیل اتكاء به نیرویی قدرتمند، دارای احساس مصونیت خواهندبود.داشته

یا أَیُّهَا الَّذینَ "دهد:که حاصل تالش در جهت حق، پیروزی است و خداوند قادر او را در طی نمودن این مسیر یاری می

 (5)محمد، "آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ 

های مادی با تر از لذات مادی است، زیرا لذتشوند که پایدارتر و قویی معنوی آشنا میمداران با لذتبه این ترتیب دین

های شود؛ مانند لذت چشم  به وسیلة دیدن، در حالی که لذتارتباط حواس انسان با خارج از وجود خود حاصل می

مانند لذتی که انسان از عبادت شود و نیازی به عامل کمكی خارجی ندارد؛ معنوی با عمق روح و جان انسان عجین می

رسد و جهان بینی و امیدواری میکند. با چنین نگرشی به نظام هستی، فرد به خوشو یا احسان به نیازمندان کسب می

 بیند.آفرینیش را هدفدار و در مسیر تكامل و خیر و سعادت می

یابد و در تملک نفس و اصالح آن و تخلّق به ای استوار میبا این مقدمه مؤمن به زندگی امیدوار خواهدشد، پس اراده

 یابد.  کوشد و در غلبه بر شهواتِ نفس امّاره و تهدیدها و وساوس آن،  نیرو و تقوای بیشتری میفضائل می

مدار قادر است در مقابل فشارهای دین در بُعد اجتماعی نیز در زندگی انسان آثار امیدبخشی دارد. وقتی انسانِ دین

آورد، مقاومت کند، طبیعی های مادی و زودگذر دنیایی برای او به ارمغان میغیرعقالئی درون خود که لذتنفسانی و 

مندان دیگر نیز ایستادگی خواهدکرد و تابع آنها های قدرتهای خارجی، تهدیدات و زورگوییاست که در مقابل فشار

است، است و به ندای نفس پاسخ مثبت ندادهوجه نكردههای غیرعقالئی خود تنخواهدشد، به این دلیل که او به خواهش

 است. پذیرد، زیرا قبالً این ریاضت را در درون خود  مشق کردهنتیجتاً خواستة غیرعقالئی دیگران را نیز نمی

 یابد وتر تربیت دینی، فرد متقّی به تبع مبارزه با نفس و کسب قدرت درونی، التزام به عدالت میدر مراحل متكامل

شود، در نتیجه به حقوق خود قانع و برای حقوق طالب عدالت برای جامعه خود در سطح ملی و جامعة جهانی می

به این جهت است که  کند.نیافته است پرهیز میدیگران احترام قائل است و از ظلم و ستم که خصلت خوی پرورش

 کشیده، از خصائص افراد مؤمن است.نجخواریِ بندگان رامیدواری، مهر و محبت ورزیدن  به دیگران و غم

 راهكارهای امید به زندگی در قرآن
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های آنهاست. با توجه به این که انسان، موجودی مختار است، ها و نگرشسر منشأ عادات رفتاری افراد، مبانی و بینش

ر حالت فردی و چه در های خود تنظیم کند. انسان، چه دای و بینشتواند عادات خود را بر اساس مبانی اندیشهمی

کند. برای یافتن دهد و زندگی خود را مدیریت میحالت جمعی، به وسیله این نظام بینشی، رفتارهایش را شكل می

راهكارهای امیدوار بودن به زندگی و نظام ارزشی متعادل وپسندیده آن که دور از افرط و تفریط باشد از آیات قرآن بهره 

 رنگ نپذیرد و کهنه نشود.  گیریم که با گذشت زمان می

فرمایند: آیات قرآن را با دقت بخوانند، حقایق آن را درک کنند و به احكام آن السالم( درباره قرآن میامام صادق )علیه

های آن عبرت گیرند، به اوامرش گردن های آن امیدوار و از وعیدهای آن ترسان باشند، از داستانعمل نمایند، به وعده

 (.413، ص:3هی آن را بپذیرند )تفسیر نمونه، جنهند و نوا

فرمایند: قرآن مانند خورشید و ماه جریان دارد و تاویل آن در مورد مردگان )گذشتگان( و السالم( میامام باقر)علیه

 (. 197زندگان جریان دارد و مانند منظومه شمسی ایستایی ندارد )حرعاملی،ص: 

 قرآن عبارتند از:راهكارهای امید به زندگی از منظر 

ای که سلّم(، به گونهوآلهوعلیهاهللداشتن: ایمان عبارت است از باور و تصدیق قلبی به خدا و پیامبر)صلیایمان -3

زْدادُوا قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ لِیَ هُوَ الَّذی أَنْزَلَ السَّكینَةَ فی "ها در آن تأثیر نگذارد. تردیدی در آن راه نیابد وخیاالت و وسوسه

اى از مراتب روح است در قلب مؤمن جاى داد، : خداوند است که ثبات و اطمینان را که الزمه مرتبه "إیماناً مَعَ إیمانِهِمْ

(. چون ایمان به هر چیز عبارت است از علم و 4تر شود )فتح،تا ایمانى که قبل از نزول آرامش داشت بیشتر و کامل

(. پس ایمان، صِرف علم 155، ص: 35آثارش در عمل فرد ظاهر شود )تفسیر المیزان،جالتزام عملی به آن، طورى که 

 "دهد که با علم به انحراف خود کافر و مرتد شدند، مانند آیهنیست، مانند این آیات که از کفر و ارتداد افرادى خبر مى

: همانا کسانى که پس از آن که راه هدایت برایشان روشن شد "لَهُمُ الْهُدَى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلى

(. و آیة 27است )محمد،به آن پشت کردند، شیطان )رفتار بدشان را( برایشان آراسته و آنان را با آرزوهاى طوالنى فریفته

و با آن که در دل به آن یقین  :"انْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدینَوَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَ"

 . (34جویى انكارش کردند، پس بنگر که فرجام تبهكاران چگونه است )نمل،داشتند، از روى ستم و برترى

انسان با ایمان، افكار شود؛ ولی ها دچار پریشانی میگیریهای فراوان روبروست ودر تصمیمانسان بدون امید با نگرانی

کند و به نماید و آن، خشنودی خدای متعال است و برای رسیدن به آن تالش میخود را متمرکز بر هدف بزرگی می

الَّذینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ لَهُمُ "شود. آیة دلیل عظمت هدف، از خشم مردم دچار یأس و ناامیدی نمی

: آنها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک وستم نیالودند، ایمنی تنها از آن آنهاست وآنها ''أَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَالْ

(. متضمن تأکید قوی بر اختصاص امنیّت و هدایت برای مؤمنین است که از خواص و آثار 52هدایت یافتگانند )انعام،

هایی مانند شرک وستم پوشیده نشود شود. البته به شرط این که ایمان با پردهیباشد و به امیدواری منتج مایمان می

سازد، زیرا، حاصل ارتكاب ظلم، ناراحتی وجدان و ناامیدی است. بنابراین، اثر میکه برای ایمان مضرّ است وآن را بی

ن و عدالت اجتماعی حكومت شود که دو اصل، ایماامید به زندگی وآرامش روحی در جوامع انسانی زمانی حاصل می

 کند. 

رود و در ذاکربودن: ذکر یادآوری به قلب و زبان است که گاهی در برابر غفلت وگاهی در برابر نسیان به کار می -2

نداشتن و نسیان به معنای زایل شدن معنی از ذهن است. قرآن یكی از عوامل آرامش را  مقابل آن غفلت به معنی توجّه
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:  "الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَِّه أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب"فرماید: است و میدا معرفی کردهو یاد خ ''ذکر''

اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن است، آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش آنها کسانی هستند که ایمان آورده

(. اطمینان به معنی آرامش و امید به آینده است و دل مطمئن، همان نفس مطمئنّه است که در 25)رعد،یابد می

است که پاداش کسی که با یاد خدا به این مقام اطمینان رسیده، درآمدن در سلک بندگان سورۀ فجر آمده 25-10آیة

 ِعبادی، وَادْخُلی فی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً، فَادْخُلی إِلى ةُ، ارْجِعییا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ"خدا و ورود به بهشت است: 

 . "جَنَّتی

شود که عامل محبّت به خدا و در نتیجه شكر و توکّل بر اوست. به عالوه، یادِ آوردن نعمتهای او مییاد خدا، سبب به یاد

توجه به قهر و خشم خدا، عامل خوف و ترس از اوست، پس  چنینعظمت و بزرگی خدا، سبب خشیّت در برابر او و هم

شود و به علم پنهان و آشكار پروردگار به بندگان توجه بنده از عظمت و جالل الهى ترسان و به رحمت او امیدوار می

ه به شود کچنین یاد خدا سبب توجه به عفو و کرم او میکند که این امر سبب حیا و پاکدامنی ذاکرخواهدشد، هممی

وَ إِذا "گردد و عدل خدا عامل دیگری برای امیدواری و در نتیجه تقوی و پرهیزگاری است. امیدواری و توبه منجر می

 (.357ره، )بق "لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ وَ لْیُؤْمِنُوا بی سَأَلَکَ عِبادی عَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ أُجیبُ دَعْوَۀَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْیَسْتَجیبُوا لی

اهلل، حیات روح و در نتیجه عامل امیدواری بنده به حیات این دنیا و حیات بعد از مرگ دعا کلید عطاء، وسیله قرب الى

از که دعا سیر شهودى و کشف وجودى اهل کمال و تنها رابطه انسان با خداى متعال است. دل در مراتب باالتر،  است.

الزم است خدا در دل شكسته است.  زیراترین کاالى بازار هستى است، ارزندهترین و درست، ذکر و دعا شكسته شود

نجات  ةامید بخوانند و آن را وسیل باآمده حاالت پیش وآن اسم ه خداوند را ب ،آمدهاى زندگى خوددر پیشبندگان خدا 

دقت با  "الْمُؤْمِنینَ  وَ کَذلِکَ نُنْجِی "باید که سوره مبارکه انبیاء 55در آیة  نسیهکر یومانند ذ .و سعادت خود قرار دهند

 574( ) نكته 11-15:ص3153زاده آملی، شود )عالمه حسناست شامل همه مؤمنین مىاعمال گردد که وعده فرموده

 (.کتاب هزار و یک نكتهاز

لَوْ ال أَنْ تَدارَکَهُ « 45» وَ هُوَ مَكْظُومٌ  إِذْ نادى الْحُوتِ بِ کَصاحِ وَ ال تَكُنْ  رَبِّکَ فَاْصبِرْ لِحُكْمِ «.... 3»ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ 

 سوره قلم(«)70»فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِینَ « 49»نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ 

 السالم شباهت دارد: نفس با یونس علیه

 است.س را در دریا به حوت  مبتال کرد و نفس را نیز به تعلق در جسم مبتال نمودهخداوند یون -الف

و خداوند در حق او  (55)انبیاء، "إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمینَ  ال إِلهَ إِالَّ أَنْتَ سُبْحانَکَ "یونس در ظلمات ندا کرد که:  -ب

، نفس نیز در ظلمات  طبیعت و بحر (55)انبیاء،  "مِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنینَمِنَ الْغَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ "فرمود: 

 است. هیوالئی و جسم ظلمانى به ربّ خود توجه نموده

 اند. پس وحدانیت حق براى آنها منكشف شده و به عجز و قصور خود اعتراف نموده -ج

و نیز است سپس خداوند آنها را از مهالک طبیعت نجات داده و در انوار شریعت، طریقت و حقیقت داخل نموده -د

مقارنه کلمه یونسى با حكمت نفسى از مناسبات دیگر بین نفس و یونس است که حوت رحم، نطفه مشتمل بر روحانیت 

مت شكم مادر، ظلمت رحم و مشیمه )کیسه غشائی دور ظل؛ بلعد و در ظلمات ثالثنفسى که انوار آن مجرد است را مى

(. این 7)زمر،"یخْلُقُكُمْ فِی بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِی ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ  ...خَلَقَكُمْ مِنْ "گیرد. جنین( قرار مى

 باشد. و جسم ظلمانى مىبحر هیوالنى ، سه در مقابل آن ظلمات ثالث است که ظلمات طبیعت
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 سلم( فرمودند: الشریعه اقوالى و الطریقه افعالى و الحقیقه احوالى. والهوعلیهاهلل)صلىاهللرسول

جسم ما با عالَم ملک، خیال با عالم مثال و عقل با عالم عقول است. بنابراین، انسان قابل حشر با همه و داراى سرمایه 

مِنْ نارٍ وَ  قالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنی "السالم( سجده نكرد و با تكّبر وگفت: بر آدم )علیهشیطان کسب همه عوالم است. 

(. بنابراین، دل فرزندان آدم باید همواره متوجه و مشغول به خداى یكتا باشد تا شیطان 32)احزاب،"خَلَقْتَهُ مِنْ طینٍ

 توانى؛ بلكه بهز هوا خالى کنى تا آن را از چیز دیگر پر نسازى نمىمجالى در آن نیابد، مانند ظرفی که اگر بخواهى ا

ماند. اما اگر شود، دل و فكر نیز اگر مشغول دین باشد در امان میقدرى که مثالً آب در آن داخل کنى از هوا خالى مى

عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمنِ نُقَیِّْض  وَ مَنْ یَعْشُ"حتى یک لحظه از خدا غافل گردد در آن لحظه قرینى جز شیطان نخواهد داشت، 

 (.17: و هر که از یاد خداى رحمان برگردد شیطانی را برانگیزیم تا قرین وى باشد )زخرف، "لَهُ شَیْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرینٌ

 

 های دفع شیطانراه

 صفات رذیله. بستن درهاى بزرگ نفوذ شیطان در قلب مانند: شهوت و خشم و حرص و حسد و غیر اینها از  -الف 

 آباد ساختن دل به اخالق فاضله و تقوى. -ب

 داشتن سیر درونى، خواندن ادعیه، اذکار و قرائت قرآن با حضور قلب به همراه تفكر درونى. -ج

هنگام ذکر قلبى، خود ذکر محو شود، و قلب به خود و به ذکر توجه ندارد؛ بلكه با تمامى وجود مستغرق در متعلق ذکر 

شود. این مرتبه ذکر مطلوب است و مراتب دیگر مقدمه است. به این ترتیب براى قوه عاقله، ملكه برترى بر قواى می

کند، نده از خبائث و آلوده به انواع رذائل، نور یقین را خاموش مىشود؛ اما نفسِ آکشهویه و غضبیه و وهمیه حاصل مى

وَ سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال "سازد و پیوسته جایگاه وساوس شیطانى است.قدرت ایمان را ضعیف مى

( و آن نفوس همه 30آورد )یس، یمان نخواهند:  بر آنها یكسان است، خواه بیمشان دهى یا بیمشان ندهى، ا"یُؤْمِنُونَ

کافران است. بین این دو نفس، نفس متوسطى در سعادت و شقاوت هست، گاهی اندیشه هوى و هوس در آن پدید 

شود و او را به شود، گاه اندیشه ایمان در نفس پیدا مىخواند، و سپس ناامیدی بر او چیره میآید و او را به شرّ مىمى

انگیزد. بنابراین، معرکه درون نفس، حمله متقابل سپاهیان شیاطین و مالئكه است که به خداوند و خیر برمىامیدواری 

روایت شود. کند و بر او چیره مىکند و گاهى شیطان حمله مىبرد و او را طرد مىگاهى فرشته بر شیطان حمله مى

اسالم، ایمان و دفع شر شیاطین و نفى خواطر است  قرائت آیات قرآن موجب صفاى نفس و اطمینان آن بر شده

 .(از هزار و یک  نكته 955( )نكته49-70، ص: 3153، زاده آملیعالمه حسناست)

ماه، زکات از نصاب  مثالً نماز پنج مرتبه، روزه یک ،استحدّ براى آن معین فرمودهو خداوند در هر چیز به کم اکتفا کرد 

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثیراً، وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَۀً وَ "است: معین نفرموده مقدار معینى؛ ولى براى ذکر، حدّى

نماز، مناجات و ذکر حق است  و کسى که ذکر حق کند همنشین حق است و حق همنشین (. 43-42)احزاب، "أَصیالً

وَ أَقِمِ ". (372)بقره، "أَذْکُرْکُمْ فَاذْکُرُونی"اال جلیس او نیست.  بیند واو است و کسى که جلیس ذاکر خود است او را مى

(: یعنى بر پاى دارید نماز را به واسطه فكر من. پس ذکرحق که هدف است از نماز برتراست و 34)طه، "الصَّالۀَ لِذِکْری

کم به الم و اراده تكلّم، کمنماز وسیله و سبب حصول ذکر است. همانطور که طفل مطابق استعدادش بعد از شنیدن ک

و هر عمل و ذکرى که آید آید، قلب  سالک صادق هم بر اثر مداومت در حضور و دوام ذکر حق، به نطق مىنطق مى

 کمتر از اربعین باشد چندان اثر بارزى ندارد و خاصیت اربعین در ظهور فعلیت و بروز استعداد از قوه به فعل است.
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: آنانى که در حالت  ایستاده و نشسته و "الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً"فرماید: مى خداوند در وصف  خردمندان

  (.393)ال عمران،کنند خفته، خدا را یاد مى

پس اگر انسان در اکثر اوقات به دل متوجّه خدای متعال باشد وبه زبان بر اذکاری که از طریق شرع رسیده، مداومت 

است. چرا که خداوند باشد به آرامش و امید واقعی رسیدهکند وکسی که با خداوند انس گرفتهبه حق پیدا میکند اُنس 

 باشد. باشد وکسی نیست که بتواند مقابله با قدرت الهی داشتهترین موجود میبهترین و امنیّت بخش

قطع امید کند وتنها به خداوند امید داشتن: توکل یعنی بنده برای رسیدن به آرزوهایش از همة مردم توکّل -1

: هرکس از "مِنْ حَیْثُ ال یَحْتَسِبُ َو مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَْل لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ"باشد وحوائجش را تنها از او بخواهد. داشته

رساند )طالق، به او روزى مى کند،دهد و از جایى که حسابش را نمىخدا پروا کند، براى او راه خروج و گشایش قرار مى

 (. 1و2

نفوذ اراده و رسیدن به مقصود درعالم ماده نیازمند یک سلسله اسباب و عوامل طبیعى و یک سلسله عوامل روحى و 

کند، تنها چیزى که شود و کلیه عوامل طبیعى مورد نیاز را آماده مىنفسانى است. هنگامى که انسان وارد میدان مى

اندازد همانا برخی از عوامل روحى از قبیل سستى اراده، ترس، عدم اطمینان، غم و اندوه، فاصله مىمیان او و هدفش 

تجربگى و بدگمانى به علل و اسباب و امثال آن است. در چنین موضعى اگر انسان بر زدگى، عدم تعادل، کمشتاب

شد، زیرا موانع روحى در برابر آن خنثى خواهدگردد و اش قوى و عزمش راسخ مىباشد، ارادهخداوند متعال توکل داشته

خورد و با چنین پیوندى دیگر جایى براى نگرانى و ناامیدی باقى االسباب پیوند مىانسان در مقام توکل به مسبب

کند. به عالوه، خداوند متعال شخص متوکل را با امدادهاى غیبى ماند و با قاطعیت تا رسیدن به مقصود تالش مینمى

رساند. و این امدادهاى غیبى از حوزۀ اسباب عادى و طبیعى فراتر و در ردیف مافوق ( مدد مىحَیْثُ ال یَحْتَسِبُ مِنْ)

های اخالقی قرآن کریم است. است که هر که به غیر خدا دل خوش کند و توکل از مهمترین آموزه علل مادى قرار دارد.

 شود.پشت گرم حمایت او باشد، ناامید و خوار مى

السالم( در آغاز حرکت خویش از مدینه، تنها با توکل بر خدا این راه را برگزیدند. حضرت در وصیّتى امام حسین )علیه 

که به برادر خود محمد حنفیّه در آغاز حرکت از مدینه داشتند، ضمن بیان انگیزه وهدف خویش از این قیام، در پایان 

إِالَّ بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ َو  ما أَنْهاکُمْ عَنْهُ إِنْ أُریدُ إِالَّ الْإِصْالحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفیقی إِلى وَ ما أُریدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ "فرمودند:

بر او توکّل  .و توفیق من، جز به خدا نیست خواهمنمى -تا آنجا که توانایى دارم -من جز اصالح...  (55)هود،  "إِلَیْهِ أُنیبُ

 (.110، ص: 44)مجلسی، بحاراالنوار، ج گردم؛ و به سوى او بازمىکردم

صبح عاشورا با شروع حمله دشمن به اردوگاه امام، آن حضرت در نیایشى به درگاه خدا، این اتّكال واعتماد به پروردگار 

کَرْبٍ وَ اَنْتَ رَجائى فى کُلِّ شِدَّۀٍ  اَللّهُمَّ اَنْتَ ثِقَتى فى کُلِّ "را در هر گرفتارى و شدّت و پیشامد سخت چنین بیان کردند: 

 (. 97، ص: 2)ارشاد، شیخ مفید، ج "وَ اَنْتَ لى فى کُلِّ اَمْرٍ نَزَلَ بى ثِقَةٌ وَ عُدَّۀٌ...

هاى دیگرى که خطاب به سپاه کوفه داشتند، با تالوت آیاتى که متضمنّ والیت و نصرت الهى نسبت به و در سخنرانی

)اعراف، آیه "اِنَّ وَلِیىَّ اللّهُ الَّذى نزَّلَّ الْكتابَ وَ هوَ یتوَلّى الصّالِحینَ"صالحان است، توکل خویش را بر خدا ابراز نمودند: 

را بیان کردند که شاهد دیگرى بر روحیه  "اِنّى تَوَکَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبّى وَ ربُّكُمْ "شورا، جمله: ( و در خطبة روز عا397

  (.9، ص: 47توکل حضرت است )مجلسی، بحاراالنوار، ج 
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اند، برای رفع همة این ها شدهها ونگرانیکنند و یا دچار ناراحتیکسانی که در زندگی احساس فقر و ناامیدی می 

شكالت بهتر است به قدرتی که فوق قدرتها و فناناپذیر است اعتماد کنند و خود را به او بسپارند، چون قدرتی باالتر از م

دهد و در مقابل مشكالت قدرت الهی نیست. کسی که دارای روح توکّل است، هرگز یأس و ناامیدی به خود راه نمی

شود که او در درون خود مقاوم است. همین حالت موجب می کند و در برابر حوادث سخت،احساس ضعف وزبونی نمی

ها ومشكالت را شود و به راحتی سختیاحساس آرامش و امید کند و لذا قدرت او برای رفع مشكالت چند برابر می

دهد ایی که میه، از نفس و هواهای آن و فرمان"عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ "کند. کسی که بر خدا توکل کند: تحمّل می

خواهد بر عملی که خود را مبرّا کند و اراده خدای سبحان را بر اراده خود مقدم بدارد و عملی را که خداوند از او می

فَهُوَ خودش دوست دارد ترجیح دهد و به دین خدا متدین شود و به احكام او عمل کند؛ خدا کافی وکفیل او خواهد بود)

خواهد، البته آنچه را که به مقتضای فطرت او و سبب کند خدای تعالی هم همان را برایش می ( و آنچه که او آرزوحَسْبُهُ

داند. بنابراین کسی که وکالت همة امور خوشی وسعادت اوست؛ نه آنچه را که واهمة کاذبش سعادت و خوشی می

تواند به می قبت کار نیست، در نتیجهکند و نگران نتیجه و عازندگی خود را به خداوند بسپارد، یقیناً احساس آرامش می

 داند.شود را پشتیبان خود میزندگی امیدوار باشد، زیرا قدرتی که همة قدرتها به او ختم می

داشتن تقوا و پرهیزگاری: تقوا از ماده وقایه به معنی نگهداری است، به این معنی که انسان با نیروی کنترل درونی،  -4

شود. بخشی بنابراین، تقوا به معنای محافظت نفس است از آنچه سبب ضرر میدارد. ا نگه میخود را از گناهان و زشتیه

های عقل سالم مورد تأیید است. البته، خواستهدهد و بخشی را حكم شرع بیان کردهاز ضررها را عقل سلیم تشخیص می

: تقوا یعنی "ث امرک و ال یراک حیث نهاکان ال یفقدک اهلل حی "فرمایند:السالم( میباشد، امام صادق)علیهشرع می

آنجا که خداوند دستور داده حاضر باشی، تو را غایب نبیند و آنجا که نهی کرده، تو را مشاهده نكند )مجلسی، 

(. بنابراین، انسان با تقوا کسی است که افكار، کردار و گفتار خویش را با معیار عقل و شرع 257، ص:75بحاراالنوار، ج 

 د و هیچ کاری را بدون مشورت آن دو انجام ندهد و فرمان این دو معیار را زیر پا نگذارد.تنظیم کن

 

 انواع تقوا

های معاصی و ضررها حفظ کند، خود را همیشه از تقوای ضعیف، آن است که انسان برای این که خود را از آلودگی

شدن با محیط گناه حفظ کند. اما، تقوای ت مواجهتواند انسان را در صورمحیط گناه دور نگه دارد، چنین تقوایی نمی

دهد که اگر فرضاً قوی، آن است که انسان در روح خود، حالت و قوّتی به وجود آورد که به او مصونیّت روحی و اخالقی 

 شود کهکند و مانع در محیطی قرار گرفت که وسایل و موجبات گناه فراهم بود، آن حالت و ملكه روحی، او را حفظ 

 آلودگی یابد.

 

 مراتب تقوا

وَ اسْمَعُوا وَ أَطیعُوا وَ أَنْفِقُوا خَیْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَ مَنْ یُوقَ  فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "فرماید: می تغابنسورۀ  37خداوند در آیة 

: هر چه توان دارید تقوای الهی پیشه کنید... آیه به روشنی داللت دارد که تقوا دارای "شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

درجات و مراتب است. با این بیان که یک زمان، انسان تقوایش در حدّی است که از گناهان کبیره و از اصرار بر گناهان 

شود. درجه باالتر این است که انسان یکند، این اولین درجه تقواست که به آن، عدالت محقق مصغیره، اجتناب می
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خودش را از گناهان صغیره هم حفظ و نگهداری کند و باالتر از این، آن است که خود را از مكروهات نگه دارد، یعنی به 

 ای خود را حفظ کند که هیچ وقت، مكروهی را هم مرتكب نشود.گونه

اوجه: تقوی باهلل و هو ترک الحالل و فضالً عن الشبهه، و هو  التقوی علی ثالثة"فرمایند: السالم( میامام صادق)علیه

تقوی خاص الخاص، و تقوی من اهلل تعالی و هو ترک الشبهات فضالً عن الحرام، و هو تقوی الخاص، و تقوی من خوف 

ست: اول ترک از تقوا سه گونه ا. (51.22، باب 15الشریعه،ص: ) مصباح"النار و العقاب و هو ترک الحرام و هو تقوی العام

الخواص است، دوم، ترک از شبهات، چه رسد به ترک محرمات، حالل، چه رسد به ترک از شبهات، که این تقوای خاص

این تقوای خواص است، سوم، ترک محرمات و آن تقوای عام است. بنابراین، تقوا از اموری است که هر کس به اندازه 

ای که از محرمات و ای از آن را کسب کند و به هر اندازهتواند درجه و مرتبههمّت و توان خود به مدد و کمک الهی، می

 تر خواهد شد.مكروهات فاصله بگیرد، به همان اندازه به خدا نزدیک

 آمَنُوا وَ کانُوا یَتَّقُونَ* أَال إِنَّ أَوْلِیاءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ*الَّذینَ"شود. می تقوا عامل امید به زندگی شمرده

ال خَوْفٌ "(: آیة 72-74)یونس، "فِی الْحَیاۀِ الدُّنْیا وَ فِی الْآخِرَۀِ ال تَبْدیلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ  لَهُمُ الْبُشْرى

. این جمله داللت بر آن ایمانى شوددر آخرت مىشامل نفى ترس و اندوه هم در دنیا و هم ، "عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ

شود که خودش چیزى ندارد تا از فقدان آن مى بیند و معتقدشریک مالكى نمىدارد که بنده غیر از خداى واحد بى

تحقق این خوف و اندوه وقتى قابل تصور است که آدمى براى زیرا،  دادن آن اندوهناک گردد.بترسد و یا برای از دست

لكیت و یا حقى نسبت به آن چیزى که از آن خوف و اندوه دارد قائل باشد. بنابراین، اولیاى خدا نه از چیزى خود م

که خداى تعالى اراده کند که آنان از مگر آن -نه در دنیا و نه در آخرت -خورندترسند، و نه براى چیزى اندوه مىمى

است تا از پروردگارشان بترسند، و از فوت که از آنان خواستهچیزى بترسند و یا در باره آن اندوه خورند، همانطور 

خوف، اضطراب دل از کرامتى الهى که از آنان فوت شده اندوه بخورند، و همه اینها مراحلى است از تسلیم خدا شدن. 

 ست.وقوع امری ناگوار است و مقابل آن امنیت وآرامش است وحزن، سختی اندوه است ومقابل آن سرور وخوشحالی ا

که اگر پس، اولیاى خدا هم در دنیا امیدوارند و هم در آخرت. افراد مؤمنِ با تقوا و صالح، علم و اعتقاد دارند به این

خداى تعالى آنان را گرفتار خوف و اندوه کند به جهت تربیت و تكمیل نفوس آنان و خالص کردنشان از راه جهاد در راه 

کنند و ها صبر مىها و اندوهصبر بر مصائب، اجرشان را زیاد کند، لذا در برابر خوفکند تا در اثر اوست و گرفتارشان مى

خداى تعالى در این آیه شریفه  به این سنتى که خداى تعالى در میان همه افراد بشر جارى ساخته راضى هستند.

شود و هم در آخرت براى آنان واقع مى ، این بشارت هم در دنیا"لَهُمُ الْبُشْرى "دهد،اولیاى خود را بشارتى اجمالى مى

که این بشارت قضاى حتمى الهى است )ترجمه ، اشاره است به این"ال تَبْدِیلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ "فرمود:شد و واقع خواهد

  (.313-317،ص:  30تفسیرالمیزان،ج

وَ  "فرماید:سورۀ اعراف، باز شدن درهای برکات آسمان و زمین را در گرو ایمان و تقوای جامعه قرار داده و می 97آیه  

اگر : "کانُوا یَكْسِبُونَآمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما  لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى

لَفَتَحْنا  "در جمله گشاییم.مردم هر منطقه ایمان آوردند و تقوا بورزند، درهای برکات آسمان و زمین را بر آنان می

ان هاى الهى از آن مجرا بر آدمیان جری، برکات را به مجرایى تشبیه کرده که نعمت"عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ

بارد، هوا در موقعش گرم و در موقعش سرد شده، و یابد، باران و برف هر کدام در موقع مناسب و به مقدار نافع مىمى

شود، البته این در موقعى است که مردم به خداى خود ایمان آورده و تقوا پیشه ها فراوان مىدر نتیجه غالت و میوه
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گردد. این برکات که ناشی از تقوای مردم است، سبب امیدواری ع مىکنند وگرنه این مجرا بسته شده و جریانش قط

داللت دارد بر این که افتتاح ابواب از برکت ایمان و  "آمَنُوا وَ اتَّقَوْا ... وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى "جملهشود. بیشتر جامعه می

داللت دارد  "لكِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَكْسِبُونَ وَ "جملهها است، نه ایمان یک نفر و دو نفر از آنها. تقواى جمعیت

بنابراین، گردد. شده، در حقیقت اعمال خود مردم است که به آنان بر مىها نازل مىبر اینكه عذابى که بر جمعیت

غرور و از عالَم هاى مادى و محسوس، مها اینچنین بوده که با رسیدن نعمتحال جمعیتشود که معنایش این مى

)ترجمه  استکردهشدند، عذاب خدا بدون اطالع قبلى آنان و به طور ناگهانی، همه را نابود مىماوراى حس غافل مى

 (.277، ص: 5تفسیرالمیزان، ج

برایش آسانى قرار  ( یعنى کسى که از خدا بترسد، خداى تعالى4)طالق،"وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً" 

و امور دنیا و آخرت را آسان نموده، یا فرجى  سازدآید آسان مىهایى را که برایش پیش مىدهد و شداید و مشقتمى

 (.713، ص: 39)ترجمه تفسیرالمیزان، ج دهدفرستد، و یا عوضى آخرتى به او مىدنیایى برایش مى

 لَكُمْ وَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَ یُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاتِكُمْ وَ یَغْفِرْ "، سورۀ انفال:29در آیة  "فرقان "

در اعتقادات و چه در عمل، فرقان در گذارد، چه به معناى چیزى است که میان دو چیز فرق مى، "اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الَْعظِیمِ

اطاعت و هر عمل مورد خشنودى  اعتقادات، جدا کردن ایمان و هدایت است از کفر و ضاللت، و در عمل، جدا کردن

خدا است از معصیت و هر عملى که موجب غضب او باشد، و فرقان در رأى و نظر، جدا کردن فكر صحیح است از فكر 

آید، پس فرقان در آیه مورد بحث شامل همه انحاء اى است که از درخت تقوا به دست مىمیوه باطل، همه اینها نتیجه و

شود، چون همه امور روی مىپذیری و امور شرّ مانند یأس، سستی و کجخیر مانند امید به زندگی، تالش و مسئولیت

   (. 53 -52، ص: 9احتیاج به فرقان دارند )ترجمه تفسیرالمیزان، ج

ها، تشخیص ها از ضد ارزششود و در پرتو آن، حق از باطل و ارزشبینی و افزایش بصیرت میوه تقوا سبب روشنبه عال

(. آنان که تقوای الهی 203)اعراف، "إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ "شود.داده می

شوند. کنند و آن گاه از بینایان میهای شیطانی در آنها به وجود آید، خدا را یاد میر ناامیدی و یأس و اندیشهدارند اگ

اى پیدا کرده وسوسه خود را وارد قلب کند یا آن کند تا رخنهمنظور شیطانى است که پیرامون قلب آدمى طواف مى

به معناى تفكر آدمى در  "تذکر "و کلمهباز کرده وارد شود  چرخد تا راهى به قلباى است که در حول قلب مىوسوسه

اى که قبالً مجهول و یا مورد غفلت بود و معنایش این است که در موقع مداخله امور است براى پیدا کردن نتیجه

ود به شپرهیزکاران وقتى شیطان طائف نزدیكشان مى شیطان به خدا پناه ببر، زیرا این روش، رفتار پرهیزکاران است.

افتند که پروردگارشان خداوند است که مالک و مربى ایشان استو همه امور ایشان به دست او است،  پس یاد این مى

چه بهتر که به خود او مراجعه نموده و به او پناه ببریم، خداوند هم شرّ آن شیطان را از ایشان دفع نموده و پرده غفلت 

بنابراین، پناه بردن به خدا خود یک نوع تذکّر است، چون اساسش  شوند.بینا مىسازد و ناگهان طرف مىرا از ایشان بر

تواند این دشمن مهاجم را بر این است که خداى سبحان که پروردگار آدمى است یگانه رکن و پناهگاهى است که مى

 201رۀ اعراف، آیةچنانچه در سودفع کند، عالوه بر این که پناه بردن به خدا، خود یک نوع توکل به او است. 

بگو: من از خود چیزى ندارم، تنها گوش به فرمان دستوراتى هستم ، "إِلَیَّ مِنْ رَبِّی قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما یُوحى "فرماید:می

او هایى است از ناحیه پروردگار شما، : و این قرآن بصیرت"هذا بَصائُِر ِمنْ رَبِّكُمْ "فرستد،که پروردگارم به من وحى مى

 (. 499- 703، ص: 5)ترجمه تفسیرالمیزان، جخواهد شما را به وسیله آن بینا و روشن کندمى
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کننده توبه: توبه و بازگشت از گناه وحرکت به سوی خدا، سبب تخلیة روان از فشار گناه، امیدواری ناامیدان و تبدیل -7

داند گرداند. زیرا، فردی که خود را گنهكار مییسیئات به حسنات است وحالت پاکی وطهارت نخستین را به انسان برم

قُلْ یا عِبادِیَ الَّذِینَ  "شود. برد، بنابراین، توبه باعث ایجاد آرامش روحی و امیدواری میدر اضطراب و نگرانی به سر می

: قنوط به معناى نومیدى "نَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِال تَقْ "(، در آیة 71)زمر،"أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَسْرَفُوا عَلى

گوید: اى بندگان من از رحمت من نومید نشوید، اللَّه است چون که، آن کسى که مىنماید به اینیعنی اشاره میاست، 

اامیدى را تعلیل نموده و اعالم ، نهى از ن"إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوَب جَمِیعاً"آیة اسماى حُسنى از جمله غفور و رحیم دارد. 

    .(422-424،ص: 35)ترجمه تفسیر المیزان، جدارد که مغفرت خدا عام است مى

وَ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ ال نُزِّلَ عَلَیِْه "شود. انس با قرآن: خواندن قرآن و مداومت برآن موجب استحكام قلب و دل می -7

شود؟ این به : وکافران گفتند: چرا قرآن یكجا بر او نازل نمی"کَذلِکَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَکَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِیلًاالْقُرْآنُ جُمْلَةً واِحدَۀً 

گونه (. همان12خاطر آن است که قلب تورا به وسیله آن محكم داریم، از این رو آن را به تدریج بر تو خواندیم )فرقان،

گردد، تالوت و سلّم( موجب آرامش روح و استحكام نفس او میوآلهوعلیهاهللامبر )صلیکه نزول تدریجی قرآن بر قلب پی

ساز امیدواری تواند موجب تثبیت قلوب و آرامش نفس افراد دیگر نیز گردد و آرامش زمینهانس مداوم با آیات قرآن، می

 قلوب است.

ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ، وَ نَقْصٍ وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْ "شود. یصبر: صبر در قرآن به عنوان یكی از عوامل آرامش مطرح م -5

(. 377)بقره، "لَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَمِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرات وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ الَّذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالُوا إِنَّا لِ

هایی که ممكن است مسلمانان در راه مبارزه با باطل گرفتار شوند، اشاره نموده تعالى در این آیه به عموم سختیخداى 

ها، و اما کلمه ثمرات، ظاهراً مراد اوالد است، چون نقص که عبارت است از خوف و گرسنگى و نقص اموال و جان

ها نتیجه هاى درختان. صبر در برابر مصیبتنقص میوه شدن مردان و جوانان با جنگ مناسبتر است تافرزندان و کم

، زیرا، قوام ذات آدمى به خدائی است که انسان را آفریده و در ایمان به مالكیت مطلق خداوند بر تمام هستى است

کند، ضرورت زندگى اجتماعى ناگزیرش کرده حدوث و بقاءش، مستقل از او نیست. آدمى تا در این نشئه زندگى مى

رفته امر بر او ى اعتبارى براى خود درست کند و خدا هم این اعتبار را معتبر شمرده و این نیز باعث شده که رفتهملك

لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ "مشتبه گردد و خود را مالک واقعى ملكش بپندارد. لذا خداى سبحان در آیه: 

گردند و روزى شد و اشیاء به حال قبل از اذن خدا برمیدى اعتبار نامبرده لغو خواهدفرماید: بزو(، مى37)غافر،"الْقَهَّارِ

رسید که دیگر ملكى نماند، مگر براى خدا و بس، آن وقت است که آدمى با همه آن چیزها که ملک خود خواهد

بیند که ود، مىگردد. پس اگر آدمى متوجه حقیقت ملک خداى تعالى بشپنداشت، به سوى خداى سبحان برمیمى

خودش ملک مطلق پروردگارش است، و خود او مالک هیچ چیز نیست، نه ملک حقیقى و نه مجازى. بنابراین،کسى که 

گردد شود و نه از فقدان مایملكش اندوهناک مىمعتقد است مالک هیچ چیز نیست، دیگر نه از ورود مصیبت متأثر می

 (.710- 711، ص:3)ترجمه تفسیرالمیزان،ج

وَ استَعِینُوا بِالصبرِ وَ الصلَوۀِ  وَ إِنهَا لَكَبِیرَۀٌ إِال عَلى "فرماید: است و میآن کریم صبر را رمز پیروزی و موفقیت شمردهقر

گین است ؛ از صبر و نماز کمک بجویید و آن بسى سن"الخَُْشِعِینَ * الَّذِینَ یَظنُّونَ أَنهُم مُّلَقُوا رَبهِمْ وَ أَنهُمْ إِلَیْهِ رَجِعُونَ

(. 47-47گردند )بقره، روند و نزد او باز مىگان که یقین دارند به پیشگاه پروردگار خویش مىمگر براى خشوع پیشه

اى را تواند مشكل و حادثهگیرد که انسان به تنهایى نمىکلمه استعانت به معناى یاری خواستن است و وقتى صورت مى
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کند و نماز که ازد. صبر، هر بال و حادثة عظیمى را کوچک و ناچیز مىکه پیش آمده بر وفق مصلحت خود برطرف س

پذیر فهماند که به جایى تكیه دارد که انهدامسازد و به آدمى مىاقبال به خدا و التجاء به او است، روح ایمان را زنده مى

 (.229، ص: 3شدنى نیست )ترجمه تفسیرالمیزان، جزده که پارهنیست و به سببى دست

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ "کند. دعا: دعا به درگاه خداوند یكی از عواملی است که امید و آرامش در وجود انسان ایجاد می -5

و  "صالۀ"از "صل"(. کلمه301)توبه،"صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالتَکَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

به معناى چیزى است که دل را راحتى و آرامش بخشد. بنابراین، دعای خیر در حّق  "سكن "کلمهبه معناى دعا است و 

کردن داند که خداوند، اجابتشود. زیرا مؤمن مییكدیگر موجب کاهش شدّت اضطراب و تسكین و آرامش روحی می

دارد، به رفع شدن حاجاتش دست به دعا برمیمشكالتش و برآوردهاست و وقتی که برای رفع دعای او را تضمین فرموده

  .(732، ص: 9)ترجمه تفسیرالمیزان، ج آنها امیدوار است

(. این آیه، دعوتى از خداى تعالى به همه بندگانش است که به دعا و 70)غافر،"وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ" 

ادْعُونِی َأسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ "در صحیفه سجادیه است که: پروردگارا توخودت فرمودى:  است.خواندن خود دعوت کرده

( و در این کالم شریفت دعا و خواندن خود را عبادت، 70)غافر،"الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ 

( و 47)صحیفه سجادیه، دعاى ا به دخول در جهنم با خوارى تهدید فرمودى و ترک آن را استكبار خواندى، و تارکین ر

 السالم( روایت است که فرمودند: دعا کن و مگو مقدرات تقدیر شده و دعا تغییرشدر کافى، از امام صادق )علیه

تَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ إِنَّ الَّذِینَ یَسْ "فرماید:که دعا خود عبادت است، و خداى عز و جل مىدهد، براى ایننمى

( پس بهترین پناهگاه و 1، ح 477، ص: 2کافى، ج ) "ادْعُونِی َأسْتَجِبْ لَكُمْ "(و نیز فرموده:70)غافر، "جَهَنَّمَ داخِرِینَ

ودین و در ها و رسیدن به آرامش و امیدواری، روآوردن به مذهب ها وناراحتیترین جایگاه برای غلبه بر نگرانیامن

 نهایت، دعا و نیایش است.

کند که کردن دل دیگران، امیدواری و شادابیِ روحی نصیب انسان مینیكوکاری به بندگان: نیكی به دیگران وشاد -9

)بقره، "یْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَفَلَهُ أَجْرُهُ ِعنْدَ رَبِّهِ وَ ال خَوْفٌ عَلَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ  بَلى"قابل وصف نیست. 

پاداش او نزد پروردگار ثابت است، نه ترسی بر آنهاست و نه  کند و نیكوکار باشد خداکسی که روی خود را تسلیم ( 332

خداوند  ،کنندبه مردم، که موجبات آرامش دیگران را فراهم می رسانافراد نیكوکار وخدمتبنابراین،  شوند.غمگین می

کند. منظور از احسان، صرفاً نیكی به دیگران نیست؛ بلكه دنیا وآخرت آنها را فراهم می واریآرامش و امید ،ر مقابلهم د

شدن بخش احساس، آرامش و امنیت در دنیا و گشودهمنظور احسان و عمل صالح به صورت مستمر است که آثار امید

(. 72یونس، )" إِنَّ أَوْلِیاءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ أَال "باشد. درِ بهشت در آخرت بر روی مسلم و محسن می

)ترجمه  تواند انسان را محبوب دیگران قرار دهداحسان شامل؛ ایثار، گذشت، عفو، بخشش، انفاق، صدقه و... می

 (. 190، ص: 3تفسیرالمیزان، ج

هایی که خداوند در اختیار او گذاشته، باشد، انرژی مثبت در درونش به شكرگزاربودن: کسی که قدرشناس نعمت -30

وَ ِإذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ  " فرماید:می 5در سورۀ ابراهیم،آیة  خداى تعالىگردد. آید وباعث امیدواری او میوجود می

دهد که شكر نعمتهایش را به جاى آورند، و به مقتضاى عزت و دستور می "نْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِی لَشَدِیدٌلَأَزِیدَنَّكُمْ وَ لَئِ

کند، و اگر کفران کنند عذابش شدید است، دارد که اگر شكرگزار باشند نعمتش را برایشان زیاد مىاش اعالم مىمطلقه

کنندگان، به صراحت نفرموده که کنم؛ ولى در تهدید علیه کفراند مىحتماً نعمت را برایتان زیا: "ألزیدنكم "فرموده:
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کنم؛ بلكه به طور اشاره فرموده: عذاب من سخت است، این، روش کریمان است که در وعده و وعیدشان عذابتان مى

الْأَرْضِ جَمِیعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ  إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِی وَ قالَ مُوسى "کنند و فرموده: غالباً تصریح به عذاب نمى

او غنى است، هر چند که شما و تمامى مردم روى زمین کفر بورزید. غناى او از هر چیز، ذاتى  (5)ابراهیم،"حَمِیدٌ

و  شود؛ بلكه نفع شكر، و ضرر کفر به خود انسانهاى شاکرمند، و از کفر کسى متضرّر نمىاوست، و او از شُكر کسى بهره

  .(29-10،ص:32گردد )ترجمه تفسیرالمیزان، جکافر بر مى

است است؛ بلكه انسان را آفریدهخداوند، انسان را به خاطر کسب منفعت و سود و یا دور ساختن ضرر و خسارت نیافریده

و إختالف  باب علة خلق الخلق (،)9،ص:  3157تا او را به منفعت و نعمت و رحمت ابدی و اخروی درآورد )شیخ صدوق،

 (2أحوالهم، حدیث 

بودن اموال: حـرص و آز و جـاه طـلبـی و مـال دوسـتـی انـسـان از عـوامـل ایجادکنندۀ اضـطراب و ناامیدی پاک -33

است که اگر با قناعت، عزت نفس، مناعت طبع، پرهیزکاری و توجه به وعده و وعیدهای الهی تـعـدیل نشود به دلیل 

گردد. برای نمونه، ربا از اعمالی است که  دنـیـا و مـادیـات، منجر به افزایش اضـطـراب و یأس میتـوجـه کـامـل بـه 

منظور رباخوار از عمل خود  برکتی مال است.شود و عامل ناامیدی روحی و بیاعالم جنگ با حضرت حق محسوب می

گذارد او رصى که در رباخوارى است نمىاین است که به زندگى خوشى برسد و لذت زندگى گوارایى را بچشد؛ لیكن ح

شود؛ بلكه باید با کسانى که رقیب او کند و مال به آسانى جمع نمىاز زندگى لذت ببرد و او را حریص به جمع مال مى

است، در هستند و یا قصد خوردن سرمایه او را دارند دائما مبارزه کند، از طرفى دیگر مردمى که او به آنان ظلم کرده

 شود.کنند، در نتیجه یأس و ناامیدی گریبانگیر او میآیند و آرامش را از او سلب مىدشمنى با او برمىمقام 

یكى از  دهد.کند و صدقات را نمو و زیادت مى(: خدا ربا را نابود مى257)بقره، "یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ " 

د و این نمو، الزمه قهرى صدقه است و از آن جدا شدنى نیست؛ چون باعث کنخصوصیات صدقات، این است که نمو مى

جلب محبت و حُسن تفاهم و جذب قلوب است و امنیت را گسترش داده و دلها را از این که به سوى غصب و دزدى و 

امیدواری در دارد و نیز باعث اتحاد و مساعدت مردم و در نتیجه امنیت، مصونیت و افساد و اختالس بگراید، بازمى

شود که مال آدمى در دنیا هم زیاد شود بندد و همه اینها باعث مىجامعه گشته و اکثر راههاى فساد و فناى اموال را مى

    (.741 -745،ص:  2و چند برابر گردد )ترجمه تفسیرالمیزان،ج

به آرامش روحی و روانی های اخالقی، سبب رسیدن اصالح خود و جامعه: طهارت و پاکسازی روح از آلودگی -32

کند و اگر جامعه اصالح شود و تخلفات و شود و در گام بعدی، اصالح جامعه نیز به اصالح افراد جامعه کمک میمی

آدَمَ ِإمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ رُسُلٌ  یا بَنی"کنند. های اجتماعی به حداقل برسد، افراد آن جامعه احساس امید و آرامش میآسیب

ای فرزندان آدم اگر (: 17)اعراف،"وَ أَصْلَحَ فَال خَوْفٌ عََلیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ فَمَنِ اتَّقى عَلَْیكُمْ آیاتی قُصُّونَ مِنْكُمْ یَ

رسوالنی از خود شما به سراغتان بیایند که آیات مرا برای شما بازگو کنند، ازآنها پیروی کنید، زیرا آنها که پرهیزگاری 

و عمل صالح انجام دهند و در اصالح خویش و دیگران بكوشند، نه ترسی برآنها هست و نه غمناک هستند. پیشه کنند 

کند؛ در نتیجه، نه در این کوشش در جهت اصالح خویشتن و جامعه، ترس و غم را از دل آدمی دور می با این وصف،

ئی خلقت، خودسازی و تكوین هویت واقعی انسان کند و نه در آخرت؛ زیرا هدف غادنیا ناامیدی و ترس او را تهدید می

شود و در نتیجة وجود نعمت اصالح خود، حس امیدواری و تشكیل یک جامعه آرمانی است که موجب رضای الهی می

آورد برای مثال متخلق بودن به خصیصة شاکربودن انرژی مثبت در درون فرد به وجود می شود.در انسان ایجاد می
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( شكر نعمت، در 5)ابراهیم، "لَأَزیدَنَّكُمْ وَ ِإذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ "فرماید:شود. خداوند میو میوباعث امیدواری ا

کند. او غنى است، هر چند که تمامى مردم روى زمین کفر بورزند،  زیرا حقیقت احسان منعم را یادآورى و اظهار مى

شود، بلكه نفع شكر، و ضرر کفر به خود مند، و از کفر کسى متضرر نمىغناى او، ذاتى اوست، و او از شكر کسى بهره

( با 32)لقمان، "وَ مَنْ یَشْكُرْ فَإِنَّما یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ"(. 13،ص: 32گردد )ترجمه تفسیرالمیزان،جبر مىانسانهاى شاکر و کافر 

کنیم، اگر شكر کنید، شما را با دادن شود، بلكه خود ما نیز رشد پیدا مىهاى خداوند بر ما زیاد مىشكر، نه تنها نعمت

 (. 190،ص: 4هاى خداوند، به سود خود انسان است )تفسیر نور، جشكر نعمت ."لَأَزِیدَنَّكُمْ "کند: روزى زیاد مى

شود، چنانچه در چنین ویژگی رفتاری تبعیت از والیت، سبب امنیت و امیدواری مسلمانان و یأس دشمنان آنها میهم

های آینده امیدوار ایندیهای فردی و اجتماعی مورد توجه است و این که باید به خوشسورۀ مائده نشاط و فعالیت 1آیة 

شود، فراهم ساختن پشتوانه محكمى براى آینده اسالم باشیم. چیزى که سبب یأس کفار و امیدواری مسلمانان مى

السالم( را رسما براى على)علیه سلّم(، امیر مؤمنانوآلهوعلیهاهللاست، و آن روز غدیرخم است، که پیامبراسالم)صلی

 رد و در آن روز نعمت خدا با تعیین رهبری الیق براى آینده مردم تكامل یافت،)...الْیَوْمَ یَئِسَ جانشینى خود تعیین ک

،ص: 4...( روزى که کفار از دین مسلمانان مأیوس شدند)تفسیر نمونه، جالَّذینَ کَفَرُوا مِنْ دینِكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتی

است به مسلمانان امنیت بدهد و بفرماید: بعد از ( خواسته1)مائده،"...فَال تَخْشَوْهُمْ..."(. بنابراین با این فرموده:274 -7

( از وجود آن خطر 79عمران،)آل"...وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ یُضِلُّونَكُمْ..."امروز دیگر از بروز آن خطر نترسید، آیة 

مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ یَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمانِكُمْ کُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ، مِنْ بَعْدِ ما  وَدَّ کَثِیرٌ "دهد و نیز آیة:خبر مى

دهد که کفار ( آگاهی می309قره،)ب"ءٍ قَدِیرٌکُلِّ شَیْ  تَبَیَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا َحتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، إِنَّ اللَّهَ عَلى

پروریدند، مگر به خاطر دین آنها؛ زیرا دین آنان بود که عزّت و شرف و آرزوى سرنوشت بد براى مسلمانان در سر نمى

کرد و نفوسشان به آن عادت شد که هوا و هوسشان اقتضاء میکرد و مانع انجام آن چیزی میآزادى ایشان را حفظ می

خواستند نور داد. دشمنان مسلمانان مىقید و شرط نفس خاتمه مىهاى بىرتیب، دین به شهوترانیداشت، و به این ت

...  لَوْ یَرُدُّونَكُمْ "خدا را خاموش سازند، و ارکان شرک را که در حال تزلزل و فروریختن بود تحكیم بخشند، و مؤمنین را:

نُورَ اللَّهِ "فرماید:سوره صف، به این حقیقت تصریح نموده، مى 5در آیهبه کفر قبلى خود برگردانند، هم چنان که  "کُفَّاراً 

سوره کوثر مخالفان دین اسالم، آرزوی خود را مبنی بر پایان  1و یا در آیة  "بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْكافِرُونَ

 "إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ "کنند:(به دلیل نداشتن فرزند ذکور اعالم میسلّموآلهوعلیهاهللیافتن دعوت رسول خدا)صلی

 (. 251 – 251، ص: 7)ترجمه تفسیر المیزان، ج

اعتقادی مصداق دیگر اصالح رفتار برای دستیابی به امیدواری در زندگی دوستی نكردن با کسانی است که به دلیل بی

غیرقابل این افراد پذیرند. انی که به توحید اعتقاد ندارند، معاد را نیز نمیبه آخرت مورد غضب خداوند هستند. کس

 یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ قَدْ یَئِسُوا مِنَ الْآخِرَۀِ کَما یَئِسَ "اعتمادند و صمیمیتشان اعتبارى ندارد:

اید با قومى که خداوند آنان را مورد غضب قرار داده (:اى کسانى که ایمان آورده31)ممتحنه،"الْقُبُورِ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ

،ص: 24باشند)تفسیر نمونه،جگونه که کفار مدفون در قبرها مأیوس مىدوستى نكنید؛ آنان از آخرت مأیوسند همان

71- 72).    

که به معناى نومیدى از "وَ یَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ "کند: سوره روم حال مجرمین را بیان مى 32آیه چنانچه 

وَ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَکائِهِمْ " فرماید:مى31ها است. سورۀ روم، آیة رحمت خداست، که منشا همه شقاوتها و بدبختى
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یأسى که از ناحیه اعمال خودشان دارند، مأیوس خواهندشد، و عبادت  : این گروه با"شُفَعاءُ وَ کانُوا بِشُرَکائِهِمْ کافِرِینَ

ترجمه است ) "ساترین "به معناى "کافرین "، چون کلمه"وَ کانُوا بِشُرَکائِهِمْ کافِرِینَ "کرد: ها را پنهان خواهندبت

از شدت یأس و نامیدى ، به معنى غم و اندوهى است که "ابالس "از ماده "یبلس " (.243، ص: 37تفسیرالمیزان، ج

اند که از را نیز به همین مناسبت ابلیس گفته "ابلیس"روند. دهد. مجرمان در نامیدى و غم و اندوه فرو مىدست مى

به هر حال مجرمان حق دارند که در آن روز مأیوس و غمناک شوند، چرا که نه ایمان  رحمت خدا مأیوس و غمناک شد.

اند، نه یار و یاورى دارند و نه امكان بازگشت به دنیا و جبران گذشته وجود محشر آوردهو عمل صالحى با خود به عرصه 

ارزش که تبعیت از آنها را جانشین اطاعت از فهمند که هیچ خاصیتى بر وجود معبودهاى تو خالى و بىدارد و مى

د در دنیا امیدوارند، چنانچه در آخرت دهنامّا؛ افرادی که اعمال صالح انجام می فرامین خالق خود کردند مترتب نیست.

گروهى که ایمان آوردند و  (:37)روم،"فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَهُمْ فِی رَوْضَةٍ یُحْبَرُونَ ":نیز متنعم و شادند

که آثار شادى در عمل صالح انجام دادند آنها در باغى از بهشت متنعم و شاد و مسرور خواهند بود، آن چنان 

)بر وزن قشر(، به حالت شادى و سرورى که آثار آن در چهره  "حبر "از ماده "یحبرون " .گرددهایشان هویدا مىچهره

و اما (: 37)روم،"وَ أَمَّا الَّذِینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَۀِ فَأُولئِکَ فِی الْعَذابِ مُحْضَرُونَ "شود. ظاهر گردد گفته مى

در مورد بهشتیان دو  .شوندآنها که کافر شدند و آیات ما و لقاى آخرت را تكذیب کردند آنها براى عذاب الهى احضار مى

کند؛ در حالى که در مورد دوزخیان تنها به عدم ایمان )انكار مبدأ و معاد( را ذکر مى "عمل صالح "و "ایمان "قید: 

به اینكه براى ورود در بهشت تنها ایمان کافى نیست، عمل صالح نیز الزم است، اما براى است، اشاره قناعت نموده

دخول در دوزخ عدم ایمان کافى است هر چند گناهى از او سر نزده باشد، چرا که کفر خود بزرگترین گناه است )تفسیر 

  (.159-153،ص:   37نمونه،ج

: "وَ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ کَفَرُوا بِآیاتِ اللَّهِ وَ لِقائِهِ أُولئِکَ یَئِسُوا مِنْ رَحْمَتی وَ الَّذینَ " فرماید:می 21سورۀ عنكبوت، آیة 

کسانى که به آیات خدا و دیدار او کافر شدند، از رحمت من مأیوسند؛ و براى آنها عذاب دردناکى است. از اطالق 

اى است که بر وحدانیت حق تعالى، و نبوت رسول خدا دلهآید، مراد از آن تمامى ابرمى "آیات اللَّه"کلمه

سلّم(، و حقانیت معاد داللت دارد، چه آیات آفاقى، و چه معجزات نبوت، که یكى از آنها قرآن کریم وآلهوعلیهاهلل)صلی

ر به لقاى خدا شود، و اگر در عین حال دوباره کفاست، پس کفر به آیات خدا به عمومیتش شامل کفر به معاد نیز مى

شود. و مراد از یعنى معاد را ذکر کرده، اشاره به اهمیت ایمان به آن است، چون با انكار معاد، امر دین به کلى لغو مى

شود، و در کالم خداى تعالى اطالق رحمت بر رحمت، چیزى است که مقابل عذاب باشد، که قهراً شامل بهشت مى

فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَیُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِی  "ه هست، مانند آیهبهشت مكرر شده، چون بین آن دو مالزم

که و مراد از این (13)انسان،  "یُدْخِلُ مَنْ یَشاءُ فِی رَحْمَتِهِ، وَ الظَّالِمِینَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِیماً "، و آیه(10)جاثیه،"رَحْمَتِهِ

یدى به ایشان داده، چون حیات آخرت را منكرند، و کسى که اصالً اعتقادى به آن ندارد، قهراً از سعادت ابدى نسبت ناام

و رحمت جاودانى ناامید است، و معناى آیه این است که: کفارى که آیات خدا را که داللت بر دین حق و مخصوصاً بر 

ت ناامیدند، و ایشان عذابى دردناک دارند )ترجمه کند منكر شدند، ایشان از رحمت خدا و بهشمسأله معاد مى

    (. 355 -355 ،ص:37تفسیرالمیزان ، ج
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 راهکارها و نتایج

چنان که انسان برای داشتن پندارند. همافراد امیدوار در مقابل مشكالت مقاومت بیشتری دارند و خود را ناتوان نمی .1

تواند منجر به وسیعی برای آینده دارد. نداشتن هدف در زندگی می ها و چشم انداززندگی توأم با آرامش نیاز به هدف

جویی، تمایل به هایی مانند لذتکنند و کنشمی زندگی همراه با یأس گردد و در نتیجه افراد به رفتاری ناسالم عادت

 شود.اد میای نامناسب ایجهای رسانهگذرانی، پرخوری، استفاده از محتوای برنامهافراط در تفریح و خوش

های امیدواری بر شود، زیرا پایهاگر آرامش به عنوان یک عنصر درونی فراهم نباشد، امیدواری حاصل نمی .2

شود؛ اما از منظر عقل، نگری، امید به خویشتن ترویج میشناسی با گرایش مادیامنیت و آرامش قرار دارد و در روان

ها حاکم است و او قدرت کانونی د نیست، لیكن اراده خدا بر تمام ارادهپذیر است و قابل اعتماقدرت خود و دیگران زوال

إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ  وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ال یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ"ناپذیر است: مطلق و شكست

 (.1)طالق،"ءٍ قَْدراً اللَّهُ لِكُلِّ شَیْ 

قُلْ یا عِباِد  "مداری عامل اصلی در تأمین آرامش و در نتیجه امیدواری است.انتخاب سبک زندگی مبنی بر دین .3

 "أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ الصَّابِرُونَ  هذِهِ الدُّنْیا حَسَنَةٌ وَ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ إِنَّما یُوَفَّى الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذینَ أَحْسَنُوا فی

اید از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید. براى کسانى که در این دنیا نیكى ( بگو: اى بندگان من که ایمان آورده30)زمر،

اند پاداش نیكى است. و زمین خدا وسیع است، )اگر تحت فشار سران کفر بودید مهاجرت کنید( که صابران اجر و کرده

 دارند.حساب دریافت مىىپاداش خود را ب

جـهـان نـسـبـت بـه تـالش مـردمـی کـه در راه صـحـیـح و یـا بـاطـل و پـیـمـودن مـسـیـر عدل یا ظلم  .4

هستند، بی طرف و بی تفاوت نیست؛ بلكه دستگاه آفرینش حامی کسانی است که در راه حق و عدالت و خیرخواهی، 

 (.320)توبه، "أَجْرَ الْمُحْسِنینَ ِإنَّ اللَّهَ ال یُضیعُ "کنندتالش می

باشد، داربودن جهان را باور نداشتهگیری امید در زندگی است. اگر فرد هدفهای شكلهـدفـمندی از پایه .5

تواند بپذیرد و در این صورت عدالت، بـرابری، ایثار و دیگر هدفمندی انسان را هم که جزئی از جهان است، نمی

اگر واقعاً جهان رسند که سپس با این باور به این نتیجه می بود.مـحـتـوا خواهندو بیمعنا هنجارهای اخالقی بی

شعور است، چـه تـفـاوتـی مـیان خوبی و بدی و ظلم و عـدل وجود دارد و چـرا باید فرد تالش کند یا در هدف و بیبی

 شود.و اضطراب میراه برقراری عدالت اجتماعی بكوشد؟ با چنین نگرشی است که فرد دچار یأس 

امیدواری مبتنی بر اعتماد به خالق هستی، سبب مـوفـقـیـت انـسـان در زندگی فردی و اجتماعی  .6

انگیزد و از سوی دیگر نسبت  بـه فـراهـم بـودن شـرایـط مـوفـقـیت، سو فرد را به تـالش برمیگـردد، زیرا از یکمـی

ه خـدای مـتعال و اطمینان به ضبط اعمال در جهان هستی و امیدواری دهد. چنین فردی، با اعتماد بـاطـمـیـنـان می

به دریافت پاداش، نـگـران بـرخـورد غـیـرعـادالنـه و نگرفتن نتیجه از تالش خود نیست. بنابراین، ایـمـان و در پی آن 

 بخشد که نگران آینده نباشد.اعتماد، به فرد امید می

ش و هستی، زمینه ترقی و تعالی روحی را برای خود و دیـگـران فـراهم بین به قوانین جهان آفرینفرد خوش  .7

بیند، نه نظام نماید. او خود و دیگران را مـسـئول مشكالت و نقائص میبیند و متعاقب آن احساس مسئولیت میمی

ن به اصالح امور بینی و امیدواری تكاپو و جنبش خواهدداشت، تا بتواند در حدّ تواهستی را، به این ترتیب با خوش

 بپردازد. 
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شناسد و رویدادها و حوادث آن را به شكلی فـرد بدبین، نظام هستی و قوانین حاکم بر آن را به درستی نمی .8

کند. در نتیجه مملو از حس حقد و کینه نسبت به بیرون از وجود خود خواهدبود، به این جهت، هرگز غلط تفسیر می

جا احاطه پندارد هنگامی که جهان ناهماهنگ است و ظلم و جـور بر همهه مـیدر اندیشة اصالح خود نیست؛ بـلكـ

های بنیادین خود، حتی دارد، درستی و عدالت او چه اثری در هستی دارد. چنین فردی به دلیل ناامیدی ناشی از نگرش

 شود.می شود، در نتیجه به یأس او افزودههای زندگی مسرور نمیاز موفقیت

ت فطری نقش مهمی در امیدواری انسانها دارد. تمایل به فضائل اخالقی و سجایای انسانی، جزء پرورش روحیا .9

شكنی را فضیلت شمارد، البته بر اثر توان یافت که وفای به عهد را بد و پیمانسرشت بشر است؛ برای مثال کسی را نمی

ی، با بیان پاداشها و کیفرهای خداوند، در های دینکنند. آموزهگناه و دورشدن از فطرت، حقایق وارونه جلوه می

بازگرداندن روحیات فطری انسان نقش مؤثری دارند. زیرا، در بـسـیـاری از مـواقـع مانند پرداخت صدقات که به ظاهر 

دهنده را در پی دارد، فـرد بـدون انـگـیـزه روحـی و مـعـنـوی برگرفته از فطرت، مادی صدقه مـحـرومیت

کند و امیدی به انجام آنها ندارد؛ مگر معتقد گردد که این محرومیتها در سرای دیگر ـا را تـحمل نمیمـحـرومـیـتـه

 شد.پاداش دارد و جبران خواهد

 نوشتپی

عَلَی کُلِّ َحالٍ أَوْصَانِی أَنْ قَالَ سَلْمَانُ اْلفَارِسِیُّ رَحْمَةُ اهللِ عَلَیهِ أَوْصَانِی خَلِیلِی رَسُولُ اهللِ ص بِسَبْعِ خِصَاٍل الَ َأدَعُهُنَّ  -3

أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَ إِنْ کَانَ مُرّاً وَ أَنْ  أَنْظُرَ إِلَی مَنْ هُوَ دُونِی وَالَ أَنْظُرَ إِلَی مَنْ هُوَ فَوْقِی وَ أَنْ أُحِبَّ الْفُقَرَاءَ وَ الدُّنُوَّ مِنْهُمْ وَ

نوزِ ۀً وَ أَنْ الَ أَسْأَالَ النَّاسَ شَیْئاً وَ أَصَانِی أَنْ أَقُولَ الَ حَوْلَ وَ الَ قُوَّۀَ إِلَّا بِاهللِ فَإِنَّهَا مِنْ کأَصِلَ إِلَی رَحِمِی وَ إِنْ کَانَتْ مُدْبِرَ

 الْجَنَّة.
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