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  قرآن دیدگاه از حقیقی آرامش

  

  کریم قرآن اي رشته میان هاي پژوهش تخصصی دوفصلنامه

  95- 119ص ،1394 زمستان و پائیز دوم، شماره ششم، سال

  15/8/94: مقاله دریافت تاریخ

  11/2/94: مقاله پذیرش تاریخ

  چکیده

 و سعادت در مهمی بسیار نقش و باشد می بشر نیازهاي ترین ازاصیل یکی که است نایاب گوهري آرامش
 رود،زیرا می شمار به سالم انسان هاي ویژگی مهمترین از آرامش احساس. دارد جامعه و شخص روحی سالمت

 به براي نسخه بهترین بشر، هدایت کتاب عنوان به قرآن. رسید کمال و رشد به توان می که است آرامش سایه در
 شناخت اوالً)  موضوع اهمیت به توجه با( مقاله این نگارش از هدف. باشد می انسان مطلوب این آوردن دست

 در آرامش تثبیت و ایجاد در مؤثر عوامل بررسی وثانیاً است آن به نسبت انسان بینش تصحیح و حقیقی آرامش
 لغوي معناي بر عالوه باید آرامش حقیقی مفهوم شناخت در. باشد می قرآنی هاي آموزه به توجه با آدمی قلب

 جنبه دو به توجه حاصل آرامش وحی هاي آموزه طبق همچنین. داشت توجه آسایش با آن مصداقی تفاوت به
  روح، اصالت دلیل به نیاز، دو این بین تعارض مواقع در که داشت توجه باید و است بشر معنوي و مادي نیازهاي

 می نمونه عنوان به که هستند آرامش معناي حاوي متفاوتی تعابیر درقرآن.  انساناست معنوي بعد با ارجحیت

 توان می آیات در عبارات این بررسی با و کرد یاد سکینه سکن، قلب، ربط ثبات، فوءاد، تثبیت اطمینان، از توان
 در تنها بشر مطلوب این و است متعال خداوند آدمی قلب به آرامش کنندة نازل مبداء و منشاء تنها که دریافت

 آن از که مؤثرهستند آرامش ثبات و ایجاد در متفاوتی عوامل قرآن منظر از. شود می حاصل او با ارتباط سایۀ
 مناسک انجام و تقوا شکرگذاري، توکل، دنیا، به نسبت انسان بینش تصحیح ذکر، ایمان، به توان می دسته

  . کرد اشاره عبادي

  .اضطراب روان، روح، آسایش، آرامش،قرآن،:ها واژه کلید
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  مقدمه ـ 1

 گرایشی و عقیده هر اعصار،با تمام در انسانها تمام خواسته آرامش که دهد می نشان بشر تاریخ به گذرا نگاهی
 گفت توان- می دیگر تعبیر به. است شده متحمل را بسیاري رنج و تالش آن آوردن دست به براي که باشد می
 با.باشد نمی بینی جهان از خاصی نوع به محدود و هست و بوده تشکلها و مذاهب کلیه مشترك هدف این که

 بشر نیاز این به گویی پاسخ براي زیادي بسیار شرق،تالش و غرب از اعم جوامع اهمیت،کلیه از درجه این درك
 انجام سمینارها و کالسها برگزاري و گوناگون کتابهاي نوشتن قالب در اندکه کرده متفاوت دیدگاههاي با

 کتاب و شده معرفی انسان به متعالی زندگی کسب براي دین ترین کامل و آخرین عنوان به  اسالم. است گرفته
  .است داده قرار او روي پیش داشته نیاز سعادت به رسیدن براي بشر که را آنچه تمام قرآن مقدس

 افتادن جلو و رقابت و سرعت محور بر چیز همه شودو می دیده بسیار آن در هیجان و شتاب که حاضر عصر در
 بوده تالشها تمامی هدف که شود می فراموش کلی به گاهی و است اي گمشده حلقه آرامش چرخد، می

 کنندة تبیین قرآن که جایی ازآن است، شده فراوان بسیار روانی و روحی هاي پریشانی که اوضاع این در.است
 دست به براي نسخه بهترین که معتقدیم است، نیازمند آن به سعادت به رسیدن براي بشر که است چیزي آن هر

  .کرد جستجو باید وحی هاي آموزه در باشد، می همگان مبرم نیاز آرامشراکه آوردن

 مقاله قالب در که اند کرده راستا این در بسیاري تالش پژوهان قرآن و اندیشمندان پژوهش، این ي پیشینه باب در
 به رسیدن راههاي مقالۀ: شود می اشاره آنها از تعدادي به نمونه براي که است شده آوري جمع مختلف کتب و

 نوشتۀ قرآن منظر از آرامش موانع و عوامل به نگاهی مقالۀ عسگري، حسن نوشتۀ قرآن نگاه از روانی آرامش
 در روانی آرامش به دستیابی آبادي، علی هاشمی احمد سید نوشتۀ قرآن نگاه از آرامش عوامل منصوري، خلیل
 حسینی اسحاق سید قلم قرآنبه دیدگاه از روانی فشار کتاب سلطانی، مهدي سید دکتر نوشتۀ قرآن آینۀ

  .مازندرانی شفیعی محمد سید نگارش به اسالمی روانشناسی در آرامش هاي سرچشمه کوهساري،

 ذکر البته.کنیم جستجو قرآن در را آن ایجاد در مؤثر عوامل و حقیقی آرامش تعریف که برآنیم پژوهش این در
 ولی گنجد نمی مقاله یک محدوده در که دارد بسیاري شرح و بسط به نیاز هدف این که است الزم نکته این

  .شود باز آنها مهمترین بلکه بشر، اصیل نیاز این به نیل براي تازه اي دریچه مجال این در است امید
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  :بود خواهیم زیر سواالت به پاسخگویی صدد در مقاله این در

  چیست؟ در آسایش با آن مهم تفاوت و کرده استفاده آرامش براي تعابیري چه از قرآن ـ1

  چیست؟ آن منبع و منشاء دیگر تعبیر به و کرد جستحو طریقی چه از باید را آرامش قرآن منظر از ـ2

  هستند؟ چیزهایی چه انسان روان و روح در آرامش ثبات و ایجاد عوامل ـ3

  :آرامش تعریف

 چه دنبال به که بدانیم تا شناخت را آن درست و دقیق معناي ابتدا بایستی آرامش کسب براي که است بدیهی
  . نشویم آن اشتباه مصادیق دچار مفهوم به جهل با احیاناً و  هستیم

  : آرامش لغوي معناي

  در و باشد می ثبات و آسودگی با همراه نفسانی حالتی معنی به لغت در است،که آرمیدن از مصدر اسم  آرامش
 گفته)طمانینه و خاطر،ثبات آسودگی( خاص قلبی صفت به و میرود کار به دلهره و اضطراب  برابر در اصطالح

 مانند و درد اضطراب،نگرانی،خشم، آن در که است وضعیتی دیگر تعبیر به و)  98 1،  1377دهخدا،.(شود می
  )545/ 1،  1392صادقی، اشرف. (نیست آن

 و ایمنی آشتی، و آسایش،صلح و فراغت سنگینی، و وقار آرامیدن،:  معنی به آرامش معین، فارسی فرهنگ در
  .دانست آرامش از مصادیقی توان می را اینها از کدام هر تقریبا که است آمده سبک و اندك خواب امنیت،

  : آسایش با آرامش تفاوت ـ 2 ـ 2

  .است اهمیت حائز بسیار آرامش معناي فهم در آسایش، و آرامش تفاوت در دقت

 مقابل در و آسودگی آسانی، استراحت، راحت، معناي به که باشد می آسودن دوم مصدر و مصدر اسم آسایش،
 خاطر دغدغه و نگرانی و سختی و رنج از یا و است برخوردار مادي رفاه از آن در شخص که حالتی. است رنج
  )653همان،. (است فارغ

 روانی و روحی صفتی و  قلب از حالتی به آرامش که شویم می متوجه کلمه دو این لغوي معناي در دقت با
 به مربوط و  است انسان درون از خارج عوامل به مربوط آسایش  ولی. نیست رویت قابل که شود می گفته
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 به مربوط آرامش  خالف بر  و باشد نسبی رفاه در مالی و زندگی امکانات لحاظ از انسان که است شرایطی
 آرامش ولی است، رنج مقابل در شد،آسایش گفته دو این لغوي معناي در که طور همان. است بیرونی عوامل

  .باشد می دلهره و اضطراب مقابل در

 بلکه ندارند یکدیگر با منافاتی البته که شویم می واژه دو این در زیادي ماهوي هاي تفاوت متوجه تأمل با پس
 اشتباه آرامش با را آسایش اکثراً که پیداست توضیحات این با و ندارند هم با تالزمی عمومی عقیده خالف بر

 و روند-می اي تازه امکانات و قدرت و مال کسب دنبال به روز هر آرامش اوردن دست به براي و اند گرفته
 همین گاهی که شود می دیده حتی و آرامش نه باشد می زندگی در آسایش کسب عوامل اینها آنکه از غافل

 کمبودي گونه هیچ که هستند افرادي مدعا این شاهد و هستند بشر زندگی آرامش دادن دست از باعث عوامل
 مطلب، این مؤید. ندارد وجود آنها زندگی در آرامشی که دارند اذعان ولی ندارند رفاهی و مالی هاي زمینه در

 روز به روز رفاهی، و علمی هاي پیشرفت و  امکانات روزترین به داشتن دست در با که باشند می غربی جوامع
  .میابد افزایش آنها در اضطراب و حاد هاي افسردگی آمار

-ملت کار این با و اند کرده نهادینه شان مردمان وجود در آرامش جاي به را آسایش غربی جوامع سردمداران
 به متاسفانه که کنند عوض هم را اسالمی جوامع مذاق که هستند صدد در و اند کشانده تباهی به را خود هاي
  .اند بوده موفق حدودي تا میرسد نظر

  :انسان نیازهاي به جانبه دو رسیدگی حاصل آرامش

 خودآگاهی یک وسیلۀ به بشر. است انسان بودن بعدي چند به توجه آرامش، شناخت در اهمیت حائز نکتۀ یک
 کامل آرامش به رسیدن براي و نیست مادي صرفاً و بعدي تک موجود یک که یابد می خود در را حقیقت این
 آن در که است وحی هاي آموزه درونی دریافت این مؤید. باشد داشته توجه اش وجودي بعد دو هر به باید

 به و است ماده عالم به مربوط که بدن همین او وجودي بعد یک که شود می معرفی سرشتی دو موجودي انسان
 بر در را او روح و است ملکوت عالم به متعلق او دیگر بعد و) 2/انعام( است شده آفریده خاك از قرآن شهادت

 موجب که اموري از  یکی گفت توان می دیگر تعبیر به).29/حجر.(است الهی نفخۀ از قرآن تعبیر به که دارد
 بنا زیر که است هایی بینی جهان در تفاوت است، گردیده آرامش تعریف در فراوانی آراي اختالف آمدن پدید

 تعریف ارائه در صحیح، اي بینی جهان به یافتن دست رو این از. است اخالقی و اعتقادي هاي نظام اساس و
  .داشت خواهد سزایی به نقش آن، به وصول چگونگی و ازآرامش درستی
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  :انسانی اصیل سرشت

 مادي کلی گروه دو به  هستند  انسان زندگی در آرامش احساس متضمن که ها خوشی لذّاتو گفت باید بنابراین
 بینی جهان در. است انسان بودن سرشتی دو  همان از گرفته نشأت گروه دو این و شوند می  بندي تقسیم معنوي و

 براي و شود نمی نفی آنها از یک هیچ و است شده تبیین انسان نیاز نوع دو هر خوبی به اسالمی مکتب و الهی
 این نوع دو هر آیا دانست باید که جاست این مهم نکته اما است، شده ارئه خصوصی به راهکار هریک تأمین
 سرشت دو این از بایکی انسان وجود اصالت یا و هستند یکدیگر عرض هم اصطالحاً و سطح یک در نیازها

  بود؟ خواهد او نیازهاي بعد همان اصالت باعث طبع به که اوست

 مادي عنصر جسم که دارند اذعان همگان. یافت خواهیم انسان روح و جسم بین مقایسه در را پرسش این جواب
 مقابل در اما. رود می پیش نیستی به رو نهایت در و است تبدل و تغییر حال در روزه هر کلی قاعدة طبق که است
 این روز هر هرچند کند، تغییرنمی او زندگی طول در انسان منِ علما قول به و است ابدي و متغیر غیر عنصر روح

. یافت در توان می نیز مرده و زنده انسان یک بین مقایسه در را عنصر دو این تفاوت. دارد قرار نو جسمی در من
 مانده باقی جسم و ندارد حضور بدن در دیگر که است روحی آن خواب، شخص یک با مرده انسان تفاوت تنها
 گفت توان می نیز، عقل کارگیري به و تأمل با بنابراین. شود می سپرده خاك به نهایت در و ندارد، کارایی هیچ

 خواهد اش روحی و معنوي لذات گرو در هم او حقیقی آرامش سان بدین و اوست روح به انسان وجود اصالت
  .بود

 حاصل و ندارند آن به توجهی گونه هیچ اساساً بلکه، نیستند قائل انسان روح براي اصالتی تنها نه مادي مکاتب
 لذایذ بیشتر چه هر استفاده در  را خیالی آرامش آوردن دست به راه تنها شود می باعث انسان به نگاه نوع این

 به توجهی بی دلیل به روح نتیجه در و کنند توصیه انسان مادي نیازهاي ارضاء به وتنها کنند خالصه مادي
 شود می تر پست نیز حیوان از قرآن تعبیر به و کند می تنزّل  خودش اصلی جایگاه آن از روز به روز نیازهایش

 تضمین و تعریف در مکتبی بنابراین.شود می دیده وفور به مادي جوامع در مطلب این شاهد که)  179/اعراف(
 براي و باشد داشته انسان وجودي بعد دو هر لذّات و نیازهاي به توجه که بود خواهد موفق پیروانش به آرامش

  .دهد ارائه را راهکارهایی ازآنها کدام هر تأمین

  :مرجوح و راجح لَذّات تبیین
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 خوشی و ها لذت بین تعارض مواقع در که است این شود پرداخته آن به باید رسد می نظر به که دیگري سؤال

 همان معنوي و مادي لذات دیگر عبارت دانست؟به مرجوح را یک کدام و راجح را آنها از یک کدام باید ها
 موارد بعضی  اما. برند می لذّت هم کنار در دو هر روح و جسم یعنی هستند، هماهنگ یکدیگر با گاهی که طور

 مستلزم دو، آن از یکی نیاز تأمین به رسیدگی که ترتیب این به گیرند، می قرار یکدیگر تضاد و تقابل در نیز
 باید اساسی چه بر یعنی است؟ کدام مرجوح و راجح لذت مواقع این در دید باید. است دیگري شدن محروم

  داد؟ ارجحیت دیگري بر را یکی

 را حقیقی آرامش بنابراین و اوست روح به انسان شرافت و اصالت که شد اشاره نکته این به گذشته مباحث در
 از و دهد می توجه پایدار منافع سوي به را انسان اساساً، قرآن در خداوند. کرد جستجو روحی لذّات در باید نیز

 هاي خواهش با مبارزه و داري خویشتن گفت توان می کلی طور به.  میدارد باز زودگذر هاي لذت و منافع
 به رسیدن براي است زودگذر خوشیهاي و لذتها از پوشی چشم است، شده تقوا به تعبیر ازآن قرآن در که نفس
  .خوشیاست و لذت تداوم آرامش، لوازم از که است واضح پر و پایدار خوشی و لذت

 افرادي خداوند. داند نمی نشاط و خوشی با منطبق کامالً را آرامش قرآن که داشت نظر مد رو نکته این باید البته
 نمی صحه ها سرمستی و شادي نوع این بر و)76/قصص(ندارد دوست هستند، غرورشاد و غفلت  سر از راکه

 گرفته نادیده خداوند دستورات از امري آن به رسیدن براي و باشند می گناه حاصل که خوشیهایی قرآن.گذارد
 فضل دریافت اثر بر که کند می یاد افرادي از مقابل در و) 81/توبه(میداند ناپایدار و زودگذر را شود می

 آنها به حزنی و خوف هیچ: میفرماید آنها زندگی خاص ویژگی بیان در کرّات به و هستند شاد خداوند
 ثبات و ایجاد در مؤثر عوامل از که دارند اذعان همگان و) 170/عمران ال ـ 112 و 62 و 38/  بقره(نمیرسد

  .  است انسان زندگی در حزن و خوف وجود عدم آرامش،

  :آرامش براي قرآن تعابیر

 معرفی را آن ثبات و ایجاد بر موثر عوامل و نموده مطرح را آرامش موضوع زیبایی تعابیر با قرآن در خداوند
 این آوردن دست به در مؤثري و مفید بسیار تغیرات آیات دسته این در تأمل وسیله به توان می که است، کرده

  .ساخت مطمئن و آرام کامل، انسان،شخصیتی ترتیباز این به و کرد ایجاد مطلوب

 ال سکینه، سکن، قلب، ربط ثبات، فوءاد، تثبیت ماننداطمینان، بلندي تعابیر از آرامش معناي براي قرآن حضرت
 هر مفسران که معنا این به. است کرده استفاده) 1/215،  1383رفسنجانی، هاشمی( یحزنون هم ال و علیهم خوف
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 آن از مفسرین برداشت و تعابیر این از نمونه سه به جا این در.اند دانسته آرامش معناي حاوي را تعابیر این از یک
  :شود می اشاره

 که است قلب اطمینان اند کرده برداشت را آرامش معناي آن از مفسرین تمامی اتفاق به که اي واژه اولین ـ الف
 اللَّه بِذکْرِ أَال اللَّه بِذکْرِ قُلُوبهم تَطْمئنُّ و آمنُوا الَّذینَ «:فرماید ومی است شده بیان رعد سوره 28 مشهور آیه در

 باشید، آگاه است؛) آرام و( مطمئن خدا یاد به دلهایشان و اند، آورده ایمان که هستند کسانى آنها.»الْقُلُوب تَطْمئنُّ
  .یابد مى آرامش دلها خدا یاد با تنها

 به اطمینان و است، آرامش و سکون معناى به اطمینان: نویسد می باره این در المیزان تفسیر در طباطبایی عالمه
 قابل که طور همان) 353/ 11،  1417 طباطبایی،.(شود جمع خاطر و دلگرم آن با آدمى که است این به چیزى

 قسمت به را باب این در  بیشتر توضیحات.کند-می آرامش به تعبیر واژه این از صراحت به عالمه هست، مالحظه
  .دهیم می ارجاع آرامش عوامل

 به خطاب قرآن در خداوند. باشد می »فؤاد تثبیت است آرامش معناي حاوي قرآن در که دیگري عبارت ـ ب
 و موعظَۀٌ و الْحقُّ هذه  فی جاءك و  فُؤادك بِه نُثَبت ما الرُّسلِ أَنْباء منْ علَیک نَقُص کُال و:  فرماید می پیامبرش

 را قلبت آن، وسیله به تا کردیم، بازگو تو براى انبیا سرگذشتهاى از یک هر از ما) ) 120/هود( للْمؤْمنینَ  ذکْرى
 و موعظه مؤمنان براى و حقّ، تو براى) سرگذشتها، و اخبار( این در و. گردد قوى ات اراده و بخشیم؛ آرامش

 نقل که فهماند مى نموده، اشاره جناب آن به نسبت داستانها این کردن نقل فایده به آیه این در.  است آمده تذکّر
 11،   1417 طباطبایی،(کند برمى او دل از را اضطراب و قلق ماده و بخشد، مى سکون و آرامش را او قلب آنها

/70 (  

 قالَ و: فرماید می رسولش به خطاب باز قرآن نزول بودل تدریجی بر مبنی کافران جواباعتراض همچنیندر و
 کافران و)32/ فرقان( تَرْتیال رتَّلْناه و  فُؤادك بِه لنُثَبت کَذلک واحدةً جملَۀً الْقرآن علَیه نُزِّلَ ال لَو کَفَرُوا الَّذینَ
 و داریم، محکم آن بوسیله را تو قلب که است آن بخاطر این!» شود؟ نمى نازل او بر جا یک قرآن چرا: «گفتند

  . خواندیم تو بر تدریج به را آن) رو این از(

 و موسی حضرت ماجراي در خداوند. باشد می»  قلب ربط«  آرامش براي قرآن تعبیرات زیباترین از یکی ـ ج
  الْمؤْمنین منَ لتَکُونَ قَلْبِها  على ربطْنا أَنْ ال لَو بِه لَتُبدي کادت إِنْ فارِغاً  موسى أُم فُؤاد أَصبح و: فرماید می مادرش

 موسى بود نزدیک شد نمى فارغ اگر که گشت اندوه از فارغ و مطمئن موسى مادر قلب نتیجه در) 10/  قصص(
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 می آیه این ذیل طباطبایی عالمه. باشد مؤمنین از تا بستیم محکم جایى به را قلبش که بودیم ما این دهد، لو را

 دادن اطمینان از کنایه شریفه آیه در و است، آن بستن چیز، هر بر ربط و است، »ربط«ماده از»ربطنا «کلمه: نویسد
 و خالىشد، اندوه و ترس از دلش: که است این موسى مادر قلب فراغت از مراد و. است) ع( موسى مادر قلب به

 را دلش و نکند، خطور دلش در زا وحشت خاطرات و پریشان خیالهاى دیگر که است این قلب فراغت این الزمه
  است شده آن سبب خدا که بوده قلبش بر ربط خاطرش فراغت علت نگرددو جزع دچار و نکند مضطرب

  ) 12/  16،   1417 اطباطبایی،(

 فَقالُوا قاموا إِذْ قُلُوبِهِم  على ربطْنا و: فرماید می و برد- می کار به نیز کهف اصحاب با رابطه در را تعبیر این  قرآن
 آنها بر خاستند، پا به چون و)14/کهف( شَطَطا إِذاً قُلْنا لَقَد إِلهاً دونه منْ نَدعوا لَنْ الْأَرضِ و السماوات رب ربنا

 اسب بر صباحى چند که آنها نه[ است زمین و آسمانها خداى ما اختیار صاحب: گفتند که بخشیدیم قلب قوت
 حق از دور سخنى صورت آن در که خواند، نخواهیم]  نیایش به[ را معبودى او غیر هرگز ،]اند نشسته قدرت

 بیش خویش زمان ستمگر و مستبد طاغوت مقابل در قیام و بزرگی کار چنان انجام براي کهف اصحاب. ایم گفته
 گذران و کار انجام براي لوازم مهمترین از یکی و داشتند نیاز قلب قرآنربط تعبیر به و آرامش به چیزي هر از

 نباشد برقرار قلبش در آرامش انسانی تا گفت توان-می دیگر تعبیر به. است آرامش شرایطی هر در زندگی
  . دهد نمی رخ اي زمینه هیچ در رشد و شکوفایی

  : آرامش منشاء ـ 3

 و رفاه و امکانات سایه در آرامش که دیدیم و شدیم آشنا قرآن منظر از آرامش مفهوم با حدودي تا که حال
 قرآن منظر از آرامش منشا کنیم بررسی که رسیده آن وقت آید، نمی دست به مطلقاً خوشی و شادي همچنین
  !چیست؟

 خداوند را آرامش به رسیدن اصلی سرچشمه و فاعلی مبداء قرآنتنها که دهد می نشان آیات در بررسی حاصل
  :شود می اشاره مطلب این شدن روشن براي آیات از تعدادي به ادامه در که نماید، می معرفی متعال

- می و کند می معرفی ها قلب بر آرامش کنندة نازل تنها را خداوند صراحت با فتح سورة در قرآن ـ الف
 کانَ و الْأَرضِ و  السماوات جنُود للَّه و  إِیمانهِم مع إِیماناً لیزْدادوا الْمؤْمنینَ قُلُوبِ فی السکینَۀَ أَنْزَلَ الَّذي هو:فرماید

یماً اللَّهلیما عکو بیفزایند؛ خویش ایمان بر ایمانى تا کرد القا مؤمنان دلهاى بر را آرامش که اوست) 4/فتح(ح 
: نویسد می البیان مجمع تفسیر در طبرسی.است فرزانه و دانا خدا و خداست؛ اختیار در زمین و آسمانها سپاهیان
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 که کنند پیدا حق به بصیرتى چنان آن اثر در و نماید لطفى آنان باره در خداوند آنکه از است عبارت سکینه این
 بر که اى شبهه اولین با روحشان مؤمنین غیر اما و است، مؤمنین مخصوص نعمت این و یابد آرامش روحشان

 قلبشان نداشته، بهره مطمئن روح و یقین آرامش از آنان زیرا شد، خواهد تردید و شک گرفتار شود مى دارد آنان
  )9/169، 1372طبرسی،.(است اضطراب در

 او براى را بسیارى نتایج کند، عنایت کس هر به را حالت این خداوند و است آرامش و سکون معناى به »سکینه«
 اگر و شود نمى غمناك بدهد دست از را چیزى اگر دارد، توکّل هراسد، نمى ها مالمت از: جمله از دارد، پى در

 او در غنا و فقر و گمنامى یا شهرت مردم، اعتنایى بى یا استقبال.کند نمى نافرمانى و طغیان آورد دست به را چیزى
 آرامش انسان به تواند نمى دیگرى چیز یا فرد هیچ و است الهى الطاف سایه در تنها روحى آرامش.ندارد اثرى
 نیروى از عبارت سکینت و فرمود موهبت را مقاومت و سکینت نیروى پروردگار)9/115، 1383قرائتی،(دهد

 خاطر اطمینان و بایمان مستند که ناگوار حادثه مقابل در است روح و اراده ثبات و قلب استقرار و سکونت
 صلى رسول همرهان و ایمان باهل که پروردگار فضل از است موهبتى و تو بر قلب ثبات و سکینت نیروى.باشد

 این در شود می مالحظه که طور همان). 335/ 15، 1404همدانی، حسینی( است فرموده افاضه آله و علیه اللّه
 آرامش معناي حاوي شد اشاره قبالً که سکینه  هستند القول متفق همگی شد، ذکر نمونه عنوان به که تفاسیري

 فراهم خود در را آن دریافت شرایط که کند می نازل قلوبی به و است خداوند طرف از فضلی و عنایت ، است
  .است شده پرداخته آنها به بعدي بخش در و باشند کرده

 سورة 28 آیه به زمینه این در و است قلب اطمینان آرامش، دربارة قرآن تعابیر از یکی که کردیم قبالًبیان ـ ب
 باشید، آگاه.»الْقُلُوب تَطْمئنُّ اللَّه بِذکْرِ أَال«:فرماید-می و داند می خدا یاد گرو در را آن قرآن که شد اشاره رعد
 قاعده یک عنوان به توان می:  که است آمده آیه این ذیل نمونه تفسیر در. یابد مى آرامش دلها خدا یاد با تنها

 مکارم. (است داده قرار خودش یاد در را آرامش تنها و تنها خداوند که کرد بیان فراگیر و جاویدان اصل و کلى
 به توجه به توجه با را خود دلهاى که کند مى تشویق را خود بندگان متعال، خداوند) 209/ 10 ، 1374شیرازي،

 آرامش براى چیز هیچ و است حتمى خداوند، وعده زیرا بخشند، آرامش و دهند تسکین او پاداش و نعمتها
  )6/447، 1372طبرسی،. .(نیست صادق نویدهاى از بهتر مضطرب، دلهاى

 بشر قلب استقرار اساس و پشتیبان یگانه که است فطرى قاعده یک بیان صدد در آیه این گفت توان می بنابراین
 آن بر تزلزل هرگز و نگهدارد را خود آرامش و استقرار گوناگون حوادث و خاطرات برابر در که زندگى در

 قاعده این علت و)  9/220، 1404همدانی، حسینی (است کبریائى بعظمت توجه و بودن خدا بیاد همانا ندهد رخ
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 کسب انسان اصلى هدف و حقیقى همت  که است این آن و  کرد جستجو فراگیر اصل یک در توان می را
 و سازد آشنا بدان را خود خاطر و باشد خدا بیاد که صورتى در باشد، مى خود شده گم جستجوى و سعادت

 و ورود از که افکند اى پرده خود خاطر بر و برد بسر او با بخلوت و بگیرد انس آفریدگار با که کند تمرین بخود
 محصول و بشرى سلوك و سیر درجه اقصى خاطر اطمینان از درجه این بماند مصون و محفوظ اغیار خطور
 که مادام باشد صفت یا و ملکه یا و حال بطور است ممکن تذکر که این به نظر و است او فاضله ملکات و ایمان

 تصور آن مانند آرامشى و لذتى که بود خواهد فرمانروا روان بر استقرارى و فراغت گرفته فرا را قلب خدا یاد
  )221/همان.( رود نمى

 می معرفی فلبی اطمینان و آرامش عامل را خود نصرت و یاري وعدة عمران، آل سورة 126 آیه در خداوند ـ ج

لَّا اللَّه جعلَه ما و  : فرماید-می و کند  آل(  الْحکیم الْعزِیزِ اللَّه عنْد منْ إِلَّا النَّصرُ ما و بِه قُلُوبکُم لتَطْمئنَّ و لَکُم  بشْرى إِ
 و یارى و نداد؛ قرار یابد آرامش آن به هایتان دل آنکه براى و شما براى بشارتى جز را وعده خدا و)126/عمران
 سبب و اسباب نظام به آیه این ذیل مفسرین.نیست حکیم و ناپذیر شکست تواناى خداى سوى از جز نصرت
 آرامش موجبات خداست، دست در آنها تمامی اینکه به نتیجهعلم در و اند کرده اشاره خلقت نظام در حاکم

 مالئکه حتی موجودي هیچ که کرد نهادینه خود قلب در را اعتقاد این باید. کند می فراهم را انسان قلبی
 که هستند اى ظاهریه اسباب آنها بلکه ندارند، اختیارى هیچ کردن یارى و رساندن مدد مساله در مددرسان،

 و باشد، آنها یارى به مستند شما پیروزى و فتح راستى که این نه آفرینند، مى شما براى را قلبى آرامش و بشارت
 که خدایى کند، نیاز بى خدا از را کسى که نیست موجودى هیچ نه، کند، نیاز بى خدا یارى از را شما آنها یارى
 خداى شود، نمى واقع کسى مغلوب ابد تا و هرگز که عزیزى خداى شود، مى منتهى او به اوامر و امور همه

 الّا اهللا ال( توحید کلمه معانی از  یکی اساسا)4/11،   1417 طباطبایی،.(گردد نمى جهل دچار هیچگاه که حکیمى
 امام. اند کرده استفاده عبارت این از توحید تعریف باب در زیادي علماي که است اهللا الوجود فی مؤثر ال ،)اهللا

 تصرف دست) اهللا الوجود فی مؤثر ال( برهان این برکت به: نویسد می خود الصلوه اسرار کتاب در خمینی
. کنیم می رد صاحبش به را، عوالم و ملک و ملکوت و کنیم می کوتاه وجود کبریایی ساحت از را موجودات

 این. دارد زیادي تأمل به نیاز روشنی عین در) اهللا الوجود فی مؤثر ال( عبارت این معناي) 90، 1388 خمینی،(
 ابزار و مجرا تنها دیگر، موجودات تمام و خداست فقط عالم این در حقیقی مؤثر که، معناست این حامل عبارت
 کند می وجود افاضه خودش از که کس آن دیگر، تعبیر به. گذارند می تاثیر او اذن به تنها که هستند الهی قدرت
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 و عظیم آرامش و سکینه چه اعتقادي چنین که است پرواضح خداستو ندارد، دیگري اذن به نیاز قرآن تعبیر به و
  .کند می آزاد غیري هر به وابستگی از انسان و آورد می وجود به انسان قلب در پایداري

 به را آن کرات به قرآن جاي جاي در خداوند و است قلب از اندوه و غم رفع آرامش هاي مؤلفه از یکی دـ
 تسبیح به و شده گرفتار ماهی دل در که آنجا یونس حضرت ماجراي در نمونه عنوان به. دهد- می نسبت خود

 ندایش پس)88/انبیاء(  الْمؤْمنین نُنْجِی کَذلک و الْغَم منَ نَجیناه و لَه فَاستَجبنا:فرماید می شود، می مشغول خداوند
 حضرت به همچنینخطاب و. دهیم مى نجات را مؤمنان گونه این و دادیم؛ نجاتش اندوه از و کردیم اجابت را

 ال و عینُها تَقَرَّ کَی أُمک  إِلى فَرَجعناك:فرماید می کند می آوري یاد برایش را اش سرگذشت که آنجا موسی
 و شود؛ روشن تو به چشمش تا بازگرداندیم، مادرت به را تو پس)40/طه(  الْغَم منَ فَنَجیناك نَفْسا قَتَلْت و  تَحزَن

  !دادیم نجات اندوه از را تو ما اما کشتى؛ را) فرعونیان از( یکى تو و! نگردد غمگین

 زمینۀ وسیله این به و دهد می نسبت خودش به را اندوه و غم رفع خداوند هست مالحظه قابل که طور همان
 تجارب در تأمل با فردي هر که است حقیقتی مطلب این و کند می ایجاد قلب در رو آرامش ثبات و پیدایش
 فراهم ظاهر به انسان نشاط و شادي براي شرایط همۀ که اوقاتی بسیار چه. کند می تایید را آن خود شخصی

. یابد- نمی آن براي دلیلی هیچ که دارد اذعان خود فرد و گیرد می فرا اندوه و غم سراسر رو انسان قلب اما است
 فشارها باز زیر آنکه جاي به فرد اما فرساست، طاقت و شکستننده براي موجود شرایط گاهی طرف آن از و

 واقعۀ تصویري چنین بارز ونمونۀ. گیرد نمی جاي دلش در نیز اندوهی و غم برعکس شود، افسرده و خورد
 آنها بشاشیت و برافروختگی شد، می سختر یارانش و اباعبداهللا براي اوضاع هرچه تاریخ سند به که عاشوراست

 که بود این روز آن از توصیفش) علیه اهللا سالم( زینب حضرت عاشورا، رسان پیام نهایت در و شد می بیشتر نیز
  .جمیال الّا مارایت

 و مبدا تنها که رساند می را نکته این هم کنار در آنها بندي جمع که بودند زیادي بسیار موارد از هایی نمونه اینها
 آن گیرنده انسان قلب طرف آن  از و است آرامش کنندة نازل که اوست و است متعال خداوند آرامش، منشا
  .باشد کرده ایجاد خود در را الهی موهبت این  دریافت براي الزم شرایط که قلبی منتها باشد، می

 نکته این.  اند شده آوري جمع  است مؤثر قابلیت، این ایجاد در قرآن منظر از که عواملی از تعدادي ادامه در
-می بیان آنها اهم از تعدادي فقط و باشد نمی عوامل کلیه آوري جمع صدد در نگارنده که است ذکر قابل

  .گردد
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  :آرامش ثبات و ایجاد عوامل ـ4

 صدد در حالباید. کند می معرفی متعال خداوند را آرامش فاعلی مبداء تنها قرآن که دیدیم قبل قسمت در
 دیگر تعبیر به و باشد خداوند فیض این براي مناسبی ظرف تواند می قلبی چه که برآمد سؤال این به پاسخگویی

  است؟ مؤثر آدمی قلب در آرامش ثبات و ایجاد در عواملی چه قرآن منظر از

  :ایمان

 و آن کذب عدم و صحت از یافتن اطمینان اثر بر کسی کردن تصدیق معناي به که است امن ریشه از ایمان واژه
 سر و) 227و1414،1/223منظور، ابن( است آن کاربردي معانی دیگر از وحشت و اضطراب و ترس رفتن بین از

 می است، اعتقاد افت که شک و اضطراب ریب، از  را خود اعتقاد مؤمن که است آن عقیده بر ایمان اطالق

 به عملی التزام با همراه یا تنها تصدیق دیگر عبارت به). 156/ 1391،1آملی، جوادي(میکند ایمن را آن و رهاند
 در آرامش و اطمینان ایجاد معناي به امن ریشۀ از است افعال باب مصدر ایمان...و خدا،اخرت مانند غیبی امور

  ) .1382،5/188قرآن، فرهنگ مرکز(دیگري یا خویش قلنب

 وارد آن بر تردیدي و شک که آنچنان رسولش و خدا به قلب تصدیق و باور از است عبارت اصطالح در ایمان
  .  نشود

 و جلی نوع دو داراي شرك). 42/انعام(باشد نشده آلوده شرك با که داند می آرامش عامل را ایمانی قرآن
 مال و طلبی جاه قالب در پرستی دنیا هرگونه ولی است، پرستی بت آن اول نوع بارز نمونه که است خفی

 شرك را نفس هواي از تبعیت قرآن نمونه عنوان به. گیرند می قرار دوم دسته پرستی،در هوا نوع هر و اندوزي
 به ایمان و اعتقاد و طبیعی علل و اسباب به اتکاء و اعتماد گونه هر همچنین و) 23/جاسیه و 43/فرقان( میداند

 داراي را، ایمان مدعیان بیشتر قرآن که است دلیل همین به و شود می شرك از نوع این شامل آنها گشایی گره
 شرك از عاري و مؤمن را خود تواند نمی سادگی به انسان بنابراین) 14/حجرات(داند نمی واقعی ایمان
 باعث است ایمان از ناشی که والیت و مالکیت و رحمانیت قدرت، علم، قبیل از خداوند صفات به اعتقاد.بداند

 می را ما مشکالت و نیازها ،پس)38/فاطر(است عالم خداوند. نشود مضطرب سختیها با برخورد در انسان میشود

 می همگان حال شامل او واسعۀ رحمت طرفی از کندو رفع را آنها تواند پسمی) 65/انعام(است قادر او.داند

 زندگی شرایط تمامی در آرامش کسب قطعا خداوندي، چنین به راسخ ایمان حتمی نتیجه).147/انعام(شود
 طباطبایی عالمه تعبیر به که)82/انعام(میداند مومنین به مختص را هدایت و امنیت قرآن دلیل همین به.بود خواهد
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 و شک مومن براي هدایت و امنیت اختصاص در وجه هیچ به نباید که است این پی در پی تاکیدهاي این نتیجه
  .است شده معرفی ایمان آثار و خواص از دو این و)1417،7/279طباطبایی،( داشت تردید

 تعالیم به نسبت داشتن آگاهی یا و زبانی ادعاي صرف که است آرامش مایۀ ایمانی قرآن دیدگاه از بنابراین
 ایمانی،عمل چنین حتمی نتیجه که است قلب در وحی هاي آموزه رسوخ و استقرار آن اساس بلکه نباشد، اسالم

 را آن در را الزم شرایط که کند می نازل قلبی به را آرامش خداوند شد اشاره که طور همان.  است آن جهت در
 با همراه که ایمانی شد، نخواهد حاصل خداوند به ایمان با جز شرایطی چنین که شد مالحظه و باشد کرده ایجاد
 سراسر در و اند قرینهمذکرشده صالح عمل و ایمان مورد، شصت به نزدیک کریم قرآن در. باشد صالح عمل

 الزم شرط دو این رسد می نظر به)  82و25/بقره.(است شده نأکید هم کنار در دو این تالزم به وحی هاي آموزه
  .رساند خواهد حقیقی سعادت به را مؤمن بال دو مانند که باشد آرامش به رسیدن در

 نیازها و مشکالت تمامی رفع معناي به ایمان سایه در آرامش که داشت دقت کلیدي نکته این به باید اینجا در
 جایگاه به رسیدن هدف بلکه نیست او رفاه و عیش آوردن فراهم انسان خلقت از خداوند هدف نیست،چون

 بر باید ایمان، سایه در بنابراین.گنجد نمی مجال این در هدف این علت بررسی که) 56/ذاریات( است بندگی
 به رسیدن براي شرایط آوردن فراهم و او مصلحت به باتوجه فرد، هر براي موجود شرایط که رسید باور این

 حال باشید، نداشته خوش را چیزى بسا دهدچه می شهادت قرآن که است دلیل همین به و است مشخص هدف
  ).216/بقره(  است آن در شما شرِّ آنکه حال باشید، داشته دوست را چیزى یا و. است آن در شما خیرِ که آن

 هر در نقص نسبت به و باشد می وحی هاي آموزه کلیه به ایمان نتیجه آرامش که داشت توجه نکته این به باید
 قرآنایمان معارف آن تمامی  به باید فرد بنابراین. شود می کاسته انسان آرامش از ایمانی، هاي حوزه از یک

 بودن گذرگاه و فناپذیري ،)30/بقره(انسان واالي مقام متعال،شناخت خداوند صفات قبیل از بیاورد،
 از یک هر به ایمان  است پرواضح که ،)64/عنکبوت( مرگ از پس زندگی بقاي طرف آن از و) 96/نحل(دنیا
  . داشت خواهد آرامش کسب در سزایی به تاثیر آنها

  :خدا یاد و ذکر 

).  28/رعد(است شده بیان آرامش عامل عنوان به قرآن در تصریح به خدا یاد که شد اشاره قبل هاي قسمت در
 خواهد همراه به را قلب آرامش شرایطی چه کسب با و چیست ذکرخدا حقیقی مصداق که شود روشن باید اما

 از وقتی عمومی اذهان در غالبا شود،زیرا برسی لغوي لحاظ از ذکر مفهوم است الزم ابتدا رسد می نظر به.داشت
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 و ذکر نازل مراتب را آن میتوان که گیرد، می قرار نظر مورد زبانی ذکر همان آید، می میان به سخن ذکر
  .دانست حقیقی ذکر درطول

 معناي به گاهی و آمده معارف و مطالب حفظ معنی به گاهی دارد، معنی دو ذکر:گوید می المفردات در راغب
 و میشود محسوب باطنی و درونی ذکر که باشد بوده دل وسیله به است ممکن آوري یاد این البته. است یادآوري

 به ذکر میباشد، زمینه این در کتاب کهنترین که العین کتاب در) 328، 1412اصفهانی، راغب( زبان وسیله به یا
  ).346،  1409 فراهیدي،( است امده کردن یاد آن از و چیزي داشتن نگاه معناي

 ذکر اساساً بیاید زبان به غفلت با و توجه بدون که اذکاري تعبیر این با رود،و می کار به غفلت مقابل در ذکر
 تمام با که است این هدف نیست،بلکه زبان به یاداوري تنها خدا ذکر از منظور که است مسلم. نمیشود محسوب

 ذکر هرگز عمل،هدف مقدمه فکر و است فکر نشانه ذکر.باشد داشته توجه خداوند پاك ذات به جان و قلب
  ).92 و 91/ 2، 1386شریعتمداري،.(نیست عمل و فکر از خالی

 خداوند نمودن یاد از عبارتند حقیقی ذکر: نویسد می السعاده معراج ماندگار و شریف کتاب در نراقی احمد مال
 قصد به اگرچه زبان ذکر مجرد به اما و است نور علی کند،نور حرکت دل موافقت به هم زبان چون و دل در

- نمی حاصل دل در خدا یاد و محبت و انس اثر است،اما مترتب بران اي فایده باشد ثواب و قربت
 از ذکر:گوید می باره این در و دارد ذکر درباره لطیفی بسیار تعبیر آملی جوادي عالمه) 840، 1374نراقی،.(شود

 خدا مشهد در را خود ذاکر است،پس همراه او حضور با خدا ذکر و میابد وجودي اتحاد ذاکر با که جهت ان
  )203، 1391آملی، جوادي.(میبندد وافري طرف او حضور و قرب کمال از و میبیند حاضر

 به و روزمره کارهاي انبوهی و زندگی تزاحم در که دارند اذعان ذکر،همگان حقیقت تعریف به توجه با
 فرا را او وجود تمام که دهد می انسان به اطمینانی و دلگرمی چنان خداوند یاد مشکالت و تنگناها در خصوص

 شده متصل دریا به که اي قطره چونان خدا یاد با که صورتی در نباشد آرام است ممکن چطور و گیرد می
 توسط راحتی به دریا به پیوستن از قبل تا قطره. میبیند الهی الیزال قدرت و مهربان دستان در را خود است،

 به و است امان در خطرات تمامی از دریا به پیوستن محض به ولی باشد می نابودي معرض در زمین و آسمان
  : فرمود که 413 غزل شیرازي، حافظ شیخ قول به و.شود می دریا خود واقع

  ازو پناه فروشان باده به ام برده من        بکن بگو تواند چه آن هر غم سلطان
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 و اضطراب بلکه آورد می در پا از را انسان که نیستند مشکالت خود این آن مصائب و زندگی کشاکش در
 که است گذشته بر افسوس و آینده از ترس. شود می انسان روان و روح فرسودگی باعث آنها از حاصل دلهره
 بر تضمین و مشکالت رفع بر او قدرت خداوندازجهت بایاد اینها تمامی که کند می نگران و محزون را انسان

  .شود می وروان روح آرامش باعث همه و گذشته،همه آنچه بر بودنش غفار همچنین و بندگانش سرپرستی

 خطاب مورد خاصی شیرینی و بالطافت که کند می یاد است رسیده آرامش و اطمینان به که روحی از قرآن
 و یافته آرامش پروردگارش یاد و عالقمندى با که است نفسى مطمئنه، نفس).27/فجر(میگرد قرار خداوند
 و نفع و شرى و خیر هیچ مالک که بیند مى اى بنده را خود نتیجه در و دهد مى رضایت است راضى او بدانچه
 الهى امتحانى را آن ضرر و نفع و نداشتن و داشتن و مجازى زندگى یک را دنیا نیز و نیست خود براى ضررى

 وادار استکبار، و علو به و فساد به دادن گسترش و طغیان به شود، دنیایى نعمت در غرق اگر نتیجه در و داند مى
 دارد وانمى شکر ترك و کفر به را او نامالیمات و دستى تهى این گردد فقدان و فقر دچار اگر و شود، نمى

  ) .  1417،20/447طباطبایی،(

  :  خدا یاد از اعراض حاصل آرامش عدم ـ 1 ـ 2 ـ 4

 می طه سورة 124 آیۀ در.است شده بیان قرآن در نیز آن نتیجۀ و خدا ازذکر اعراض آثارش، و خدا یاد مقابل در

 زندگى شود، گردان روى من یاد از کس هر و)124/ طه( ضَنْکا معیشَۀً لَه فَإِنَّ ذکْرِي عنْ أَعرَض منْ و، فرماید
  . داشت خواهد تنگى) و سخت(

 نداشتن واقع در ضنک معیشت که گرفت نتیجه توان می آیه این ذیل مفسرین نظریات بندي جمع حاصل
 در راغب. دارد را خود خاص ظهور و بروز حیات از مقطعی هر در که است زندگی در پایدار آرامش و سکون

 این به توجه با که) 596، 1412 اصفهانی، راغب( است زندگی وسایل معناي به معیشت: نویسد می المفردات
 توجه باید که صورتی در است؛ رفاهی و مادي کند،امکانات- می خطور ذهن به ابتدا در که مصادیقی معنا،

 حال، عین در و ندارد مادي جنبه که است زندگی وسایل مهمترین از یکی روحی ثبات و آرامش داشت،
. شد برخوردار خوبی به توان نمی درونی آرامش بدون را رفاهی امکانات بهترین که دارند اذعان همگان

- می تفسیرش در نیز عاشور ابن. است زندگی ابزار مهمترین از یکی قلب سکون و روانی آرامش بنابراین،
 ؛)16/200 ، تا عاشور،بی ابن( »مطمئنۀ غیر نفسه لکن و عیش رفاهیۀ و حسنۀ حالۀ فی للناس یبدو بعضهم و:«گوید
 هستند، برخوردار راحتی زندگی از و دارند خوبی وضعیت مالی، جهات از که وجودي با انسانها از بعضی یعنی
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 بردن باال آن دنبال به و اموال کسب و اقتصادي هاي تالش تمامی.ندارند سکون و طمئنینه درونی لحاظ از ولی
 هدف، یک در همه، و همه مقام، و پست آوردن دست به و دانش و علم تحصیل حتی یا و زندگی وسایل سطح

 هر مطلوب ناخودآگاه، طور به که است زندگی در طمأنینه و آرامش آوردن دست به آن و هستند مشترك
 یعنی ؛»القلوب تطمئن اهللا بذکر اال: «فرماید می که رعد سوره 28 آیه با آیه این تقابل از بنابراین. است انسانی

 است، انسان آرامش باعث خدا ذکر که طور همان فهمید توان می گیرد، می آرام ها دل خدا یاد با همانا
 عبارت به است؛ ضنک معیشت اصلی ویژگی همان این و است اضطراب و تشویش باعث هم آن از اعراض
  .نباشد قلبی طمأنینه و آرامش آن در که شود می گفته اي زندگی به ضنک معیشت: گفت توان می دیگر،

 ازآن و) 30/روم( است خداجوي فطري، لحاظ از اصطالحاً و شده آفریده الهی سرشت با که انسانی نتیجه در
 و بخواهد چه هستی کاروان با همراه هم انسان و)156/بقره(دارد اویی سوي به و اویی از ماهیت یک جهان سو،
 کرد خواهد مالقات را او زود، یا دیر باألخره قرآن، تعبیر به و است حرکت در خداوند طرف به نخواهد چه

 مورد آیه در ذکر از مراد: است گفته) 124/طه( آیه این تفسیر در رازي ابوالفتوح دلیل، همین وبه). 5/انشقاق(
 با.است شده آمیخته توحید با انسان سرشت بنابراین،). 13/195 ، 1408 رازي، ابوالفتوح( است توحید بحث،
 حال در او سوي به و اوست طالب درون از که خدایی چنین یاد از بخواهد انسان اگر حقایق، این به توجه

 گفت توان می بنابراین،. شد خواهد درونی ناآرامی و روحی تشویش دچار قاعدتاً کند، اعراض است حرکت
 اینکه مانند درست است؛ تکوینی امر یک خدا، یاد از کنندگان اعراض براي ضنک معیشت به شدن دچار که

 منحرف اش طبیعی بستر رااز آن و دهند اشتغییر اصلی مسیر خالف را اي-رودخانه حرکت جهت بخواهند
 این غلیان مانند نیز ضنک معیشت شدو خواهد ناآرامی و طغیان دچار قطعاً رودخانه این صورت، این در. کنند

  .است حرکت در آن سوي به انسان که است خدایی یاد از اعراض طبیعی حاصل رودخانه،

 در دنیا مشکالت و مصائب از که نیست انسانی هیچ چون: نویسد می طه سورة 124 آیه ذیل طباطبایی عالمه
 دلگرم او به بتواند سخت شرایط در که ندارد را کسی باشد کرده قطع خدا با را ارتباطش وقتی و باشد امان

 خود یگانه مطلوب را آن و ببندد، دل آن به وى که ماند نمى دنیا غیر چیزى دیگر طباطبایی عالمه تعبیر به باشدو
 و بپردازد، دنیایش زندگى اصالح به فقط و بکند، آن در منحصر را خود کوششهاى همه نتیجه در دهد، قرار
 کم چه کند، نمى آرام را او معیشت، این و شود، سرگرم آن از تمتع به داده، بیشترى توسعه را آن روز به روز

 دائما و شود، نمى راضى آن به و نگشته قانع حد آن به آورد دست به آن از چه هر اینکه براى زیاد، چه و باشد
 دائما کسى چنین پس شود، منتهى جایى به تشنگیش و حرص این اینکه بدون دوزد، مى آن از تر اضافه به چشم
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 اضطراب و اندوه و غم از صرفنظر ندارد، که است چیزى به مند عالقه دلش همیشه و برد، مى بسر تنگى و فقر در
 اضطرابى از صرفنظر و دارد، بیمارى و مرگ رسیدن فرا و نامالیمات آوردن روى و آفات نزول از که ترسى و

 فراق از ترس و نشده، آورده بر آرزوهاى میان در الدوام على او داردپس دشمنان کید و حسودان شر از که
 است حقیقت این به ناظر طباطبایی عالمه بیان این).315،ص14 طباطبایی،ج.(برد مى سر به شده آورده بر آنچه
 درك از قطعاً شخصی چنین کند، می معرفی هستی عوالم ترینِ پست را دنیا که الهی هاي آموزه به توجه با که،

 است، محدودیت و تزاحم عالم دنیا چون سو، آن از و. ماند می باز طیبه حیات قرآن، تعبیر به و باالتر عوامل
 هر است، حریص کشورگشایی به نسبت که فردي مثال، عنوان به. برسد هایش خواسته تمامی به تواند نمی

 اینجاست آور حیرت و بگیرد، اختیار در را زمین کره همه تواند نمی باشد، هم قدرتمند و کند تالش که چقدر
 تشویش به دیگر کرات فکر در و گرفت نخواهند آرام باز کنند، تصاحب هم را زمین همه اگر افرادي چنین که

  !!افتند- می تکاپو و

 و کشد می تصویر به خوبی به را خدا یاد از اعراض و خدا یاد با زندگی نتیجه قرآن شد دیده که طور همان
  .شود می انسان روح و قلب آرامش باعث خدا یاد چگونه که دهد می نشان

  :آن بر حاکم قوانین درك و دنیا به نسبت بینش تصحیح 

 صحیح شناخت است، مؤثر بسیار که صورتی در شود می گرفته نادیده آرامش کسب در که مواردي از یکی
 را دنیوي وزندگی دنیا باید آرامش به رسیدن براي. است آن در موجود زندگی آن تبع به و دنیا شرایط به نسبت

 زندگی آن، از مراد گوییم می سخن دنیا از که هنگامی.کرد تنظیم را خود انتظارات آن حقیقت طبق و شناخت
 اهمیِت از انسان، سرنوشت تعیین در دنیا شناخت.. گیرد می قرار آخرت زندگی برابر در که است جهان این در
 برانگیز تأمل بسیار که دارد دنیا به نگاه نوع دربارة باري گهر بسیار سخن) ع(علی امام. است برخوردار سزایی به

 به که هر و گرداند بینایش دنیا) سازد عبرت آینه را آن و( کند نگاه دنیا وسیله به که هر: فرماید می ایشان. است
 که آنهایی و دهند می قرار وسیله را دنیا که کسانی تفاوت جمله یک در امام. سازد می     کورش بنگرد، دنیا

 فردي کنید تصور مغز، پر عبارت این بیشتر درك براي. است کرده بیان کنند، می جستجو آن در را خود هدف
 ست در استفاده تنها نه فردي چنین قطعاً!  کند نگاه عینک خود به دهد، قرار دیدن وسیلۀ را عینک اینکه جاي به
 شده محروم نیز دید، می آن وسیلۀ به باید که آنچه دیدن از آن به شدن خیره دلیل به بلکه است، نکرده عینک از

 قرار هدف را آن نباید و است آن بودنِ وسیله صحیح بینش یک در دنیا جایگاه اولین شد مشخص بنابراین.است
  .کند می روشن انسان براي را حقایقی چه دنیا وسیله به درست نگاه دید باید حال. داد
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  :دنیا شرایط بودن متغیر

 است آن متغیر شرایط و دائمی فرودهاي و فراز دارند، اذعان آن به دنیا مورد در همگان که ویژگی اولین شاید
 به فرودها و فراز این از که زیادي مشقّات و ها سختی و کشد می انسان رخ به را خود از اي چهره روز هر که

 و شرایطی که است معترف حقیقت این به باشد دیده دنیا این در را چندبهاري که هرکس. شود می تحمیل انسان
 این. است داشته را آن انتظار نه و بوده کرده حرکت آنها سمت به نه که است خورده رقم او براي هایی موقعیت
 مهم که آنچه. ندارد آنها از یکی به اختصاص شرایط این و شود می زندگی یابد و خوب اتفاقات شامل تغیرات

 دنیا، شرایط این. است کرده نمی بینی پیش را آن ابداً انسان که است ناگهانی تغیرات و ها موقعیت ایجاد است
 بودن وفانی ناپایداري به توجه و اندیشیدن بنابراین. است داده آن به را بودن متغیر خاص ویژگی

 انسان براي آن،تردیدي مختلف مراحل در زندگی همیشگی دشواریهاي به نگاه طرفی از و) 26/الرحمن(دنیا
 زندگی، دریاي از خیزتر موج اساساً. آید نمی دست به دنیا در رنج بدون و زندگیپایدار گذاردکه نمی باقی

. است نشناخته را آن باشد،ماهیت داشته شادي و راحتی برقراري و ثبات انتظار آن از کس هر که نیست دریایی
 تمامی به که بشر مافوق قدرتی دست به را خود زندگی رشتۀ انسان اینکه مگر نیست گریزي راه میان در و

 آرام قلب با بتواند زندگی تغییرات تمامی و مراحل همۀ در تا بسپارد، باشد می مطلق قاهر و است مسلط شرایط
  .بپیماید را مسیر مطمئن و

  :انسان تدبیرات بر الهی تقدیرات سلطۀ ـ 2 ـ 3 ـ 4

 است مختار موجودي انسان گرچه دهدکه می انسان به نیز دیگري عمیق دریافت یک دنیا شرایط به درست نگاه
 بر بنا و محدودي هاي حوزه میان در که کرد بیان گونه این است بهتر شاید و نیست تمام و مطلق او اختیار ولی

 از او مرگ لحظه لحظه تا تولدش بدو از فرد هر شرایط از بسیاري. است شده داده او به اختیاراتی خلقتش هدف
 دنیا این در قدم مادري، و پدر چه وسیله به و اي خانواده و ملیتی چه در اینکه. است خارج او انتخاب و اختیار

 و هوش. گذارد می عالم این در پا عضو، نقص با یا شود می متولد سالم جسمی با. نیست او اختیارات جزء بگذارد
 مسیر در.است خارج فرد اختیار از مقدارش و نوع نیز است شده گذاشته ودیعه به او نهاد در که استعدادهایی

 شده پیچیده اوست، عهده از خارج که اش تقدیرات در هایش، انتخاب. است منوال همین به وضع نیز زندگی
 هاي انتخاب و اختیارات اساساً گفت توان می.دارد چیرگی و سلطه او تدبیرات بر تقدیراتش دیگر تعبیر به. است

 انسان هاي خواسته بر منطبق مقدرات این از زیادي تعداد قطعاً. گیرد می قرار افراد زندگی از باریکی طیف در او
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 بر حاکم شرایط از دیگر یکی مقدراتش، برابر در انسان بودن مقهور پس. کرد خواهد منغش را او عیش و نیست
  . دنیاست

 با که است این آن و دارد وجود حقیقتی ولی است فردي هر انتخابی غیر شرایط از اندکی هاي نمونه اینها.
 شناخت با بنابراین.است هموار همگان براي حقیقی آرامش به رسیدن راه افراد، براي متفاوت شرایط این وجود

 مورد را دیگران و خود مدام اینکه مهمتر و آن به نسبت نداشتن اعتراض و جنگ سر و موجود وضعیت  قبول و
 کردن پیدا طرف آن از و موجود وضعیت دلیل براي خداوند درگاه به نکردن ندادن،شکوه قرار وسرزنش عتاب
  .کرد خواهد رهنمون ناشدنی وصف آرامش به را مسیر،ما آن در حرکت و  زندگی هدف

  :قرآن شهادت به دنیا بودن لعب و لهو

 می استفاده آن براي لعب و لهو تعبیر از و کند می معرفی بودنش بازیچه را دنیا بارز هاي ویژگی از یکی قرآن

 ،»لهو«کلمۀ: نویسد می لعب لهو باره در طباطبایی عالمۀ)  20/حدید و 36/محمد و 64/عنکبوت و 32/انعام(کند
 سازد، مشغول خود به و بدارد، باز مفیدش و مهم کار از را انسان که است اى بیهوده کار هر و چیز هر معناى به
 و فانى آرایش و خود برق و زرق با را آدمى اینکه براى دنیاست، مادى زندگى لهو، مصادیق از یکى این بر بنا

 معناى به ،»لعب «کلمه و. کند مى سرگرم و مشغول خود به و دارد، بازمى دائمى و باقى زندگى از خود فریبنده
 که طور همان دنیا زندگى ها، بچه بازیهاى مثل خیالى غرض براى و خیالى نظم با است منظمى کارهاى یا و کار

 این بازیها که چنان هم است، زودگذر و فانى اینکه براى هست، نیز لعب طور همین است، لهو اعتبارى به
 و شده سیر آن از زود خیلى و کنند، مى شروع را بازى یک عجیبى هیجان و شور و حرص با بچه اى عده طورند،

  هم روى بر پنجه و اندازند، مى راه فریاد و داد بازى سر بر ها بچه که طور همان نیز و. شوند مى جدا هم از
 با دنیوى امور سر بر نیز مردم نیست، چیزى خیال و وهم جز کنند مى نزاع آن سر بر آنچه اینکه با کشند، مى

 فرزندان، همسران، اموال، قبیل از کنند، مى تکالب آن سر بر ستمگران این آنچه اینکه با جنگند، مى یکدیگر
 حقیقت در و نیستند، اوهام جز چیزى آن امثال و یاران، خدمتگزاران، ها، مولویت ریاستها، مقامها، مناصب،

 و وهم ظرف در مگر شود، نمى مالک را مذکور منافع انسان و رسد، مى نظر به آب دور از که هستند سرابى
 بیش کودکانى شوند مى دلخوش و مفتون آن برق و زرق به و بندند مى دنیا زندگى این به دل که آنها. خیال

  ) 16/149، 1417طباطبایی،.(گذرد مى آنها عمر از دراز سالیان چند هر نیستند،
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 زندگی پیچیدة مسائل تمام شناخت، اینگونه وحی هاي-آموزه از استفاده با را دنیا وقتی انسان که است پرواضح
 باعث که عواملی تمامی نتیجه در و ندارد اهمیتی آن در باخت و برد که داشت خواهد را بازي یک برایشحکم

 گویا و شد خواهد حاکم قلبش بر طمأنینه و وسکون بازد می رنگ باره یک به شود می انسان آرامش سلب
  !مپیج خود بر هیچ براي که کند می زمزمه انسان گوش در آسمانی نوایی

  : دنیا زندگی الینفک جزء تعب و رنج

 بابت از را انسان خیال کلی به که است بلد سوره چهارم آیه دنیا، ماهیت دادن نشان براي آیات بهترین از یکی
 خَلَقْنَا قَد: فرماید می آیه در خداوند.ریزد می او دست بر را پاکی آب اصطالحاً و کند می راحت دنیا در شرایطش

 لذایذش و ناکامى با توأم کامش( ایم آفریده مشقّت و رنج در را انسان ما تردید بى که)  4/بلد(کَبد فی الْإِنْسانَ
 جمله و است، خستگى و رنج معناى به »کبد« کلمۀ: نویسد می آیه این ذیل طباطبایی عالمۀ).است تلخى با همراه
 هر از مشقت و رنج که فهماند مى ما به »است کبد در انسان خلقت« که تعبیر این و است، قسم جواب بحث مورد

 پى در انسان که نیست، پوشیده خردمندى هیچ بر معنا این و دارد، احاطه انسان بر حیات شؤون تمامى در و سو
 و دردسر، و نقمت هر از خالص خواهد، مى را آن خالص آنکه مگر آید، نمى بر نعمتى هیچ آوردن دست به

 را او عیش که نامالیماتى با آمیخته مگر آورد نمى دست به را نعمتى هیچ ولى پاکیزگى، و خوبى در خالص
 چون که ناگوارى حوادث که دهر مصائب بر عالوه رنج، و اندوه هاى جرعه با مقرون نعمتى و دارد، مى منغص

  )20/291، 1417طباطبایی،.(کند مى تلخ را جانش کام کشنده شرنگى

 دست به که شود می روشن تأمل کمی با شود، نگریسته آن به لذّت دیدة به دنیا، این در که را آنچه تمامی
 از لذت آن هاي سختی گاهی که صورتی به است آن براي فراوان مشقات تحمل برابر مفروضی لذت هر آوردن
 و بزرگ مصائب زندگی، مشقت و سختی از منظور که است توجه قابل نیز نکته این.بود خواهد بیشتر خودش

 به نیاز آن دنبال به و گرسنگی احساس همین قرآن فرهنگ در بلکه. نیست فقط ذهن، به مقرون طبیعی هایی بال
 عمومیت و بودن همیشگی علت به ولی. است دچار آن به انسان که است دنیوي زندگی مشقات جزء نیز دفع،
 غصه اي لقمه هر همراه و اندوهی خوشی هر همراه المونین، امیر تعبیر به و. کند نمی احساس را آن دیگر رنج،

  )191حکمت و 145الرضی،خطبه شریف(است اي

 انسان آرامش عدم و اضطراب عامل خود دنیا، ویژگی این با انسان شدن مواجه که شود تصور اینگونه شاید
 با متاسب را خود توقعات سطح انسان شود می باعث شناخت این و نیست اینگونه که صورتی در بود، خواهد
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 این به و شد خواهد آزاد سختی و رنج از فرار براي بیهوده تالش یک از ترتیب این به و کند تنظیم دنیا حقایق
 ناچیز و نامالیمات به کردن وخو سختها تحمل در شرایط این به توجه بنابراین. گرفت خواهد آرام ترتیب

  .است مفید بسیار آرامش حفظ در آنها، انگاشتن

 الهی حکمت بر بنا آن در ها رنج و ها درد انواع وجود و اش پذیري زوال از اعم دنیا، بر حاکم شرایط همۀ البته
 این علت به پرداختن براي فرصتی مجال این در. بود نخواهد پوشیده هم انسان تیزبین هاي نگاه از که است

 بیرون رنج و درد دل از شکوفایی هر اساساً که کنیم می بسنده جمله همین به فقط و نیست دنیا، این در شرایط
 با) ع( علی امام. هستند کماالت به وصول گذرگاه معنوي، و مادي مسایل در سختیها دیگر، تعبیر به. آید می

 و سختر میروید بیابان در که درختی شاخه بدانید: اند فرموده ایشان.اند کرده تبیین را مطلب این خوبی به مثالی
  )297، 1414الرضی، شریف. (است تر افروخته صحرایی گیاهان آتش و نازکتر نما خوش هاي سبزه پوست

 تبع به و فرودها و فراز از سهمی انسانها همه یعنی. است همگان براي شرایط این بودن عمومی دیگر، نکته
 عمر طول تمام در اي عده اینکه، تصور و آنهاست نوع در تفاوت فقط و  دارند آن هاي ناخوشی و ها خوشی

 به کردن نگاه سطحی و مقطعی نتیجه که است خامی تصور کنند، می زندگی  سختی و ها چالش بدون خود
 از در مؤثر عوامل از یکی خود، شرایط با دیگران زندگی مقایسه و سطحی نگاه این نتیجه. است دیگران زندگی

 از را افراد دنیا بر حاکم قوانین دربارة نکته چند دانستن که صورتی در. . است افراد زندگی در آرامش رفتن بین
 اطالع دیگري زندگی ابعاد تمام از کند ادعا تواند نمی کس هیچ اینکه: اوالً. کند می دور مهلکی ورطۀ چنین
 از غافل برسد، نظر به مخاطرات از دور به و ال ایده دیگري شرایط زمانی مقطع در است ممکن: ثانی در و دارد
 و برد می  باال را دستان فرو و پایین به را ها دستی بال و است گردیدن حال در فلک و چرخ یک مانند دنیا آنکه

 درگاه از طرد تا را انسان تواند می که است مذمومی صفت اصل از قیاس که مهم نکتۀ این به توجه نهایت در
 خلقت بین قیاس از ابتدا او که کند می تصریح را نکته این گذشت شیطان به که آنچه یادآوري. دهد تنرّل الهی

  !شد رانده خداوند درگاه از و شد دچار الهی فرمان تمرّد به ،)76/ص و12/اعراف)انسان و خودش

 سختی سراسر زندگی بگوید که نیست مطلب این بیان در قاعده این که داشت مدنظر نکته این  باید نهایت در و
 و شود-نمی حاصل دنیا این در مطلق نعمت و عیش که است قاعده این بیان  صدد در بلکه است مشکالت و

 آیات از یکی.است بیهوده تالش بودن مطلق راحتی دنبال به واساسا هست مشکالتی و سختی به پیچیده اینها همه
 یسرا الْعسرِ مع فَإِنَّ:فرماید- هممی دنبال به دوآیه در تاکید با که جا آن است، مطلب این مؤید خوبی به ریالرآن

  .است آسانى دشوارى با تردید بى]  آرى.[است آسانى دشوارى با تردید بى پس)5و4/انشراح(معالْعسر فَإِنَّ
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 آسانیها سختیها کنار در همیشه که دهد مى نوید تالشگر و مخلص مؤمنِ انسانهاى همۀ به خداوند ترتیب این به
 مشکلى هر با که است چنین آرى.کند مى  همراهى به تعبیر بلکه کند نمى سختی از بهبعد تعبیر قرآنحتى است،
 مکارم.( بود خواهند هم با و بوده هم با همیشه دو این و است، همراه سهولتى صعوبتى هر با و آمیخته، آسانى

 نهفته سعادت و بختیها نیک ها، مصیبت و ها گرفتاري شکم در! اري).  127  ص ،27 ج    شیرازي،
 از مشکالت و شود می تنگ انسان براي عرصۀزندگی که زمانی در قضیه این شناخت و) 151مطهري،ص(است

: گوید می خود با انسان که است اینگونه و باشد می موثر بسیار انسان آرامش حفظ در آورد می هجوم سو هر
  !بگذرد نیز این

 آرامش و سپرد او به را کار انجام توان می بگیرد عهده به را انسان وکالت کسی وقتی زندگی امورات در
 کافی، آگاهی: از عبارتند که باشد صفت چهار داراي حداقل باید خوب وکیل. کرد کسب جهت آن از خاطري

 براي وکیلی انسان اگر که است پرواضخ. خویش موکل به نسبت شفقت طرفی از  و کافی قدرت داري، امانت
 اش شفقت و مهربانی در همچنین و باشد نداشته وجود او قدرت و علم مافوق دانایی و قدرت بگیردکه خود

 وصف آرامش بگیرد، عهده به را انسان امور تمام وکالت ضمن در و نماند باقی اي شبهه و شک انسان به نسبت

  .شد خواهد انسان نصیب ناشدنی

 شده توکل تعبیر او وکالت به اعتماد نهایت در و او به امور سپردن و خداوند دادن قرار وکیل از دینی تعالیم در
 از ارزوهایش به رسیدن براي بنده که معناست این به و میباشد گرفتن وکیل معناي به وکل ریشه از توکل. است
 3، 1375طریحی،(بخواهد او از تنها را حوائجش باشدو داشته امید خداوند به تنها و کند امید قطع مردم همه

. است کرده معرفی انسان آرامش مایه را آن و است شده یاد مختلف عناوین به واژه این از بارها قرآن در).309/
 جاي از شخصی چنین فرماید می و نداند می کافی امورات تمامی در را خداوند به توکل قرآن نمونه عنوان به

 احساس هرگز دهد قرار کارهایش وکیل را خدا که انسانی) .3/طالق(شود می تأمین کند نمی را فکرش که
 خود درون در میشود باعث عامل همین شودو می مقاوم روزگار حوادث برابر در و نمیکند زبونی و ضعف

 است این علتش است، او کفیل و کافى خدا: فرمود طباطباییاینکه عالمه تعبیر به.  کند آرامش و امنیت احساس
 کند اراده را چیزى او وقتى نتیجه در شود، مى منتهى بدو ها سبب تمامى که است، سبب آخرین تعالى خداى که
 در انسانها که اسباب سایر. گردد نمى حائل اش خواسته و او بین وچیزى رسد مى خود خواسته به و آورد مى بجا
 آنها به او که مالکند را مقدار آن و مالکند، خدا ناحیه از را خود سببیت شوند، مى بدانها متوسل خود حوائج رفع

 عمل تواند مى مقدار آن فعل مقام در نتیجه در داده، آن به که دارد قدرت مقدار آن قدرتى صاحب هر و داده،
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 ندارد این جز مفهومی خدا بر کردن توکل بنابراین)19/529، 1417طباطبایی،.( باشد داده اش اجازه او که کند
 بن تبع به و ها پیچیدگی و دیگران هاي سرسختی و ها دشمنی و زندگی حوادث و مشکالت برابر در انسان که

 خود وکیل را خداوند ندارد، را آن گشودن توانایی و کند می برخورد آن به زندگی مسیر در که هایی بست
 اصلی مؤثر باز نیز، دارد را آن انجام توانایی کاریکه در بلکه. نشود امید نا و کند اعتماد و تکیه او به و دهد قرار

  )4/724، 1386شریعتمداري،.(اوست از نیروها و ها قدرت تمام موحد انسان یک چشم از زیرا بداند، خداوند را

 انجام دار عهده که اي نماینده یعنی هم عمومی اصطالح در که وکیل بهترین شد مشخص توضیحات این با
 از او، به اعتماد و کارها در او دادن قرار وکیل با که)173/ عمران ال( است تعالی و تبارك خداوند باشد، کارها

  .شویم مند بهره مطلوبی آرامش و دلگرمی

  نتیجه کسب نه و وظیفه انجام به خود  دانستن مأمور

 مدنظر را قاعده این باید شرایط تمام در اما برساند، انجام به باید را اموراتی و وظایف زندگی میدان در آدمی
 اینکه و هاست گیري تصمیم همچنین و وظایف و تکالیف دادن انجام در فقط او عمل حیطه که باشد داشته
  .است خارج او اختیار دایره از شد خواهد چه امور این نتایج

 خداوند دست در کارها رسیدن نتیجه به و هستیم خود وظیفۀ به مأمور زندگی امورات انجام در ما کلی طور به
 به ناظر خداوند براي عالم در تأثیر انحصار بر مبنی)اهللا الوجود فی مؤثر ال( علما مشهور عبارت شاید و است
 می که جا آن معناست، همین به اشاره شاید نیز امور انجام روند براي قرآن توصیۀ همچنین و باشد معنا همین

 و لَکُم غالب فَال اللَّه ینْصرْکُم إِنْ* الْمتَوکِّلینَ یحب اللَّه إِنَّ اللَّه علَى فَتَوکَّلْ عزَمت فَإِذا الْأَمرِ فی شاوِرهم و:فرماید
 با کارها در و)160و159/عمران آل.( الْمؤْمنُونَ فَلْیتَوکَّلِ اللَّه علَى و بعده منْ ینْصرُکُم الَّذي ذَا فَمنْ یخْذُلْکُم إِنْ

 خدا اگر. دارد دوست را کنندگان توکل خدا زیرا کن؛ توکل خدا بر گرفتى تصمیم چون و کن، مشورت آنان
 را شما او از بعد کسى چه واگذارد، را شما اگر و شد، نخواهد غالب و چیره شما بر کس هیچ کند، یارى را شما

 که است خداوند به باتکیه تنها مشورت و تعقل از بعد. کنند توکل خدا بر فقط باید مؤمنان و داد؟ خواهد یارى
 مسبب که است خداوند واقع در چون.پرداخت زندگی تصمیمات و روزمره وظایف انجام به آرامش با توان می

 است واضح البته).49/یونس(گیرد می سرچشمه انسان غفلت از تدبیري یا و وسیله هر بر تکیه و است االسباب
 بدین بلکه برداریم، کوشش و تالش از دست بنابراین و باشد حاکم جبر که نیست معنی بدان مطلب این که

 حل را مشکالت نتوانستیم نهایت در و بستیم کار به را خود کوشش و تدبیر،تالش نهایت هرگاه که مهناست
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 ناظر خداوند بدانیم و کنیم حفظ را خود آرامش و  ندهیم راه خود به وحشتی برداریم، راه سر از را موانع و کنیم
 تو وظیفه:  میفرماید امت هدایت درباره) ص(اکرم پیامبر به خطاب بسیاري آیات در خداوند. هست ما تالش

 رفع را ایشان نگرانی وسیله این به و) 48/شوري(نیست تو دست بیاوند ایمان کدام اینکه و انهاست به پیام رساندن
  .کنند می

 دام از را انسان طرف آن از بلکه دهد می نجات ناامیدي و نگرانی مهلک ورطۀ از را انسان تنها نه حقیقت این
 شدیم،بدان موفق کاري در تدبیر و کوشش و تالش با گاه هر که ترتیب این به رهاند، می سرمستی و غرور

 از خارج عامل هزاران زیرا دانست، نخواهیم نتیجه به حصول عامل تنها را خود کار و فعل و شد نخواهیم مغرور
 نمی نائل خود مقصد به انسان نکند، عمل موقع به آنها از یک هر اگر که دارد وجود آدمی قدرت محدوده

 مردم و رسیده فرا پیروزي و فتح زمان و رسد می نتیجه به پیامبر فرساي طاقت رنجهاي و زحمتها که وقتی. شود
 این به و) 3/نصر(کند می امر خود حمد و تسبیح به را پیامبر خداوند میکنند، پیدا گرایش اسالم دین به فوج فوج

 به پیروزى و یارى حال هر به اینکه به دارد واشاره.میدهد نسبت خود رابه پیامبر تالش رسیدن نتیجه به وسیله
 موحد، انسان یک ولى کرد، نیرو تهیه و قوا تأمین باید دشمن بر غلبه براى که است درست.است حق اراده

 سپاس و شکر مقام در بلکه شود، نمى مغرور پیروزى هنگام به دلیل همین به و داند مى خدا ناحیه از تنها را نصرت
  )398،ص27ج شیرازي، مکارم.(آید درمى الهى

 طرف از را آن چون بود خواهد حاصل رضایت و باشد،خشنودي هرچه نتیجه شود، ایجاد انسان در نگاه اگراین
 میدان در میشود سبب که است عقیده همین. است آگاه او مصحلت و صالح به که خداوند میداند، خداوند
 شکست یا شوند پیروز انها قرآن زعم به زیرا باشند، برخوردار برابر چندین اي روحیه از باور خدا جبهه جنگ،

  )157/عمران ال.(بود خواهد یکسان بخورند،برایشان

 جایگزین را عبرت و اندیشید امروز وظیفه به تنها و بست خویش روي به را فردا و دیروز درهاي باید بنابراین
 و ناپذیر خستگی کوشش و تالش وبا داد قرار آینده از بیم جانشین را تدبیر همچنین و گذشته اتفاقات حسرت

  .بپردازیم روزانه وظایف انجام به نتیجه، چگونگی اضطراب از فارغ و آرامش کمال در خدا، به امید

  نعمتها مقابل در گذاري شکر روحیه

 خود به بدوزد،خود سختها و کمبودها به را نگاهش مدام زندگی در انسان اگر که است داده نشان تجربه
 بدتر کند می تصور گاهی حتی که شرایط سخترین در اگر بلعکس و فرامیگیرد را درونش تشویش و اضطراب
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 که کرد خواهد مالحظه فراوانی هاي دارایی و زیاد هاي نعمت کند نظاره خوبی به را اطرافش شود، نمی این از
 خواهد باز منعم  شکر به زبان ترتیب این به و بود خواهد فراهم  را درونی رضایت و آرامش آنها، به توجه نیجۀ
 داشته مقابل طرف براي منافعی احتماالً که نیست یکدیگر از افراد تشکر مانند خداوند از بنده شکرگذاري. کرد
 شهادت به حتی و گردد می باز فرد خود به مستقیماً متعال، خداوند نعمات از شکرگذاري منفعت بلکه باشد

 معنا ها نعمت دیدن اساساً را شکر اي عده که طوري به ،)7/ابراهیم(شد خواهد نعمت درهاي شدن باز قرآنباعث
  .کنند می

 رضایت با همراه بلکه نیست زبانی شکر تنها و دارد حقیقتی شد بیان که گفتن ذکر مانند نیز کردن شکر البته
 شکر بلکه نیست، آن مانند و »للَّه الحمد«گفتن یا زبانى تشکر تنها شکر حقیقت.میباشد قلب در حقیقی و قلبی

 و توجه این کیست؟ نعمت بخشنده که بیندیشیم دقت به که است آن مرحله نخستین است مرحله سه داراى
 عمل مرحله باالتر آن از ولى رسد، مى فرا زبان مرحله بگذریم که آن از و است، شکر اول پایه آگاهى و ایمان
 مورد در را آن است شده داده ما به هدفى چه براى نعمتى هر که بیندیشیم درست که است آن عملى شکر است،

 نعمتهاى انسانها گاه هر که چرا شود، مى روشن »نعمت فزونى «و »شکر «میان رابطه اینجا از. کنیم صرف خودش
 و لیاقت این و است شایسته که اند کرده ثابت عمالً کردند، صرف نعمت واقعى هدفهاى همان در درست را خدا

  )279،ص10شیرازي،ج مکارم(گردد مى افزونتر موهبت و بیشتر فیض سبب شایستگى

-گاهواره همچون که زمین ،گردش)78/نباء و 154/عمران ال( خواب چون عواملی متعددي آیات در خداوند
 ،)80/نحل(مسکن داشتن ،)61/غافر و 86/نمل و 96/انعام(شب وجود ،)10/زخرف و 53/طه( بردارد را انسان اي
 انسان که دریغ اما میکند، معرفی انسان آرامش مایه را اینها همه) 21/روم و 189/اعراف(وبودن همسر کنار در
 و است کرده عادت خانواده و مسکن از حاصل آرامش و  زمین گردش شب، در استراحت روز، شبانه آمدن  به

 و است موجود کاستیهاي رفع و دیگر هاي خواسته دنبال مدام و شمرد نمی نعمت عنوان به را آنها دیگر عمالً
 افراد بشر بنی اکثر خداوند چرا یابد درمی انسان که اینجاست کندو می بیقراري احساس دلیل همین به

  ).13/سباء و73/نمل و 60/یونس.(داند شکرگذارینمی

 از بیشتر یکدیگر با گفتگوهایشان میان در افراد است، مشاهده قابل عمومی فرهنگ در امروزه انچه متاسفانه
 که میشود پیدا فردي کمتر و گویند می سخن خود جسمی دردهاي حتی و نشده اجابت هاي ها،خواسته کمبود
 نعمات برشمردن و  ها کاستی بر تمرکز عدم آرامش رموز از یکی که صورتی در. کند بیان را خود هاي داشته
 این در ایشان.  است کشیده تصویر به عرفه دعاي در) ع( حسین امام را شکور انسان یک بارز نمونه.است الهی
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 هایی نعمت براي را خداوند و کند می یاد بدن اعضاي تک تک باشداز می بلندي بسیار معارف حاوي که دعا
  .گوید می سپاس... و مادر شیر و مهر قبیل از

 ها نعمت بیکران دریاي در کشتی باشند،چونان بزرگ که هم چقدر هر مشکالت که دید خواهیم نگاه این با
  .رسید خواهیم آرامش به ترتیب این به و هستند

  عبادي مناسک انجام و تقوا

 از خوف. میکند اعالم منتفی خود اولیاء از  باشد می بشر طبیعی حاالت از که را حزن و خوف قرآن در خداوند
 و امنیت مقابل در که است ناگوار امري وقوع از دل اضطراب آن و هستند نظیر جزع و فزع با معنی لحاظ

 نقطه شود، مى حاصل آدمى جان در اندوه و غم از که آنچه حزن و) 303، 1412اصفهانی، راغب(  است آرامش
 فرا را انسان اندوه و حزن شود مى حاصل اندوه و غم از که خشونتى باعتبار و است شادى و فرح آن ضد و مقابل

 گذشته به مربوط حزن و آینده امور از ترس شامل خوف کلی بهطور) 231، 1412اصفهانی، راغب(گیرد مى
  .است

 خاطر به که شود می مطرح سؤال این حزن، و خوف از دوستانش رهایی بر مبنی خداوند تضمین این به توجه با
 خداوند که هستند تقوا با افراد آنها که دهد می پاسخ خود قرآن!هستند؟ ویژگی چنین داراي خدا اولیا عملی چه
 اینان آري: است آمده آیات این تفسیر ذیل).64 و 63 و 62/یونس(دهد می اخرت و دنیا در بشارت انها به

 تکان را آنها زندگى طوفانهاى از هیچیک که کنند مى احساس خود جان درون در آرامشى کهچنان هستند
 و فراوان نعمتهاى خاطر به سرور و خوشحالى و بشارت بلکه ندارند غمى و ترس تنها نه ترتیب این به دهدو نمى

 8 ،1374 شیرازي، مکارم(شود مى آنان نصیب زندگى آن در هم و زندگى این در هم الهى پایان بى مواهب
/336   (  

 تقوي وسیلۀ به انسان ترتیب این به و رساند مى ضرر و زیان که است چیزى نگهداشتن معناي به وِقَایۀ مادة از تقوا
 به مناسبت این به و)881، 1412اصفهانی، راغب( نگهدارد است آن از بیمناك که آنچه از را خود جان و نفس
 سقوط مایه که آنچه هر از کلی طور به و میدارد نگاه گناهان و بدي و زشتیها از را خود انسان که رود می کار
  .میکند حفظ است عالی جایگاه ان از بشر
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 در گیرد، می قرار سختی در و شود می محروم ها لذت ازتعدادي تقوا با انسان که است این ابتدایی تصور
 ندهد راه خود به را ترس این مؤمن: نویسد می مطلب این توضیح در طباطبایی عالمه. نیست چنین که صورتی

 اش زندگی نگیرد،خوشی کام محرمات از جهت این به و شمرد محترم را او حدود و بترسد خدا از اگر که
 اموار و کند گیري کناره نفس هواي از انسان اگر. نیست طور این نه میشود، دچار معیشت تنگی به و نشود تأمین

 عهده به زندگی در را او کفالت خدا فردي بدارد،چنین مقدم نفس خواهش بر را سبحان خداوند نواهی و
  .)526،ص19طباطبایی،ج(دارد

 نماز، مانند.دارد انسان روان و روح آرامش در سزاي به تاثیر کدام هر که است چنین نیز عبادي مناسک
 آرامش اعمال این فایده کمترین که دهد می آنهانشان از یک هر تاثیرات بررسی که...غیره و انفاق و روزه،حج

 براي راه بهترین عنوان به را نماز طرف آن از و) 28/رعد(داند می قلب اطمینان عامل را خود ذکر خداوند.است
 خود زندگی، هاي مشغله تمام از گیري کناره با بار پنج روز طول در انسان وقتی). 14/طه(میکند معرفی خدا یاد
 و روحی آرامش ان نتایج از قطعا کند، برقرار ارتباط او با نماز وسیله به و دهد قرار بیکران ذات آن مقابل در را

 سختی در صبر و تحمل رفتن باال آن دنباله که اراده تقویت اثرش اولین تبع به روزه طور همان.بود خواهد روانی
  .)45/بقره(است شده برده نام صبر مصادق از یکی عنوان به روزه دلیل همین به و هاست

  .طلبد می دیگر مجالی و نمیگنجد پزوهش این حوصله در مناسک این تک تک اثار برسی البته

  

   نتیجه

. بسازد نورانی و بزرگ کاخی تاریک و تنگ و کوچک کلبه یک از تواند می که است اکسیري مانند آرامش
 به توان می که است آرامش سایه در رود،زیرا می شمار به سالم انسان هاي ویژگی مهمترین از آرامش احساس

 برایش) آسایش( بیرون بهشت  برپاست،)  ناآرامی و اضراب(  جهنمی خودش درون آنکه رسید، کمال و رشد
 دچار آرامش مصداق شناخت در بشري جوامع و افراد اکثر که داشت توجه باید. داشت نخواهد سودي هیچ
  رفته خود آسایش و رفاه سطح بردن باال دنبال به مطلوب این آوردن دست به براي و اند شده کژاندیشی و خطا

 آدمی اصالت که را بشر روحانی بعد و اند کرده جستجو مادي لذّات از بیشتر چه هر دراستفادة را آرامش و اند
 امکانات تنوع و سطح روز به روز اینکه وجود با دلیل همین به و اند سپرده فراموشی دست به است، آن به وابسته
 این به باید آدمی. یابد می افزایش تبع به نیز ها اضطراب و روحی مشکالت اما شود می بیشتر افراد مادي
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 بیرونی امکانات به ربطی که است قلبی طمأنینۀ و سکون نوع یک حاصل آرامش که باشد داشته توجه حقیقت
 آن به بختی نیک و سعادت براي انسان آنچه هر که بشر هدایت کتاب به باید آن آوردن دست به براي و ندارد

 حکیم قرآن به مراجعۀ در. کند جستجو  وحی هاي آموزه در را اکسیر این نسخه بهترین و  کند رجوع دارد، نیاز
 به آرامش  کنندة نازل تنها او دیگر عبارت به و است متعال خداوند آرامش منشاء و مبداء تنها که دید خواهیم

 فراهم خود در را الزم شرایط که کند دریافت را الهی موهبت این تواند می قلبی طرف آن از و است آدمی قلب
 سایه در تنها که دید خواهیم مجید اهللا کالم آیات بررسی با. باشد آن دریافت مستعد دیگر تعبیر به و باشد کرده

 چون مصداقهاي قالب در ارتباط.کرد الهی فضل این دریافت آمادة را قلب توان می که خداست با ارتباط
 خود بینش باید میان این در.  نصابش و حد بی هاي نعمت شکر و مداوم یاد و ذکر او، بر اعتماد و ایمان،توکل

 از را خود توقعات سطح بتوانیم آنها با متناسب تا کنیم اصالح نیز  آن بر حاکم قوانین و دنیا شرایط به نسبت را
 و ایجاد در بسزایی تأثیر خداوند نواهی و اوامر از یک هر که دید خواهیم ترتیب این به. کنیم تنظیم دنیا زندگی

 برود آرامش دنبال به وحی هاي توصیه از غیر طریقی هر از انسان و داشت خواهد آدمی قلب در آرامش ثبات
  .یافت نخواهد دیگر چیز سراب جز
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  منابع

 قم، سرانجام، حسین محمد و سروش علیرضا ترجمه وحی، آینه در آرامش ،)1385( مهدي محمد آصفی،
  خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه

  التاریخ مؤسسه بیروت، التنویر، و التحریر تا، بی طاهر، بن محمد عاشور، ابن

  صادر دار العرب، لسان ،)1414(مکرم بن محمد منظور، ابن

 بنیاد مشهد، القرآن، تفسیر فی الجنان روح و الجنان روض ق، 1408 علی، بن حسین رازي، ابوالفتوح
  رضوي قدس آستان اسالمی هاي پژوهش

  فارسی ادب و زبان فرهنگستان تهران فارسی، زبان جامع فرهنگ ،)1392( علی صادقی، اشرف

  اسراء قم، عبادت، ،حکمت)1380( عبداهللا آملی، جوادي

  اسراء قم، تسنیم، ،)1391(عبداهللا آملی، جوادي

  جوان اندیشه کانون روانی، فشار به قرآن نگاه ،) 1382(اسحاق کوهساري،سید حسینی

  لطفی فروشی کتاب تهران، درخشان، انوار ،)1404(محمد سید همدانی، حسینی

  اسالمی فرهنگ دفتر کریم، قرآن موضوعی نامه فرهنگ ،)1384(احمد خاتمی،

   خمینی امام ،آثار نشر و تنظیم موسسه ،)1378(اهللا روح خمینی،
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  نور طلیعه القرآن، الفاظ مفردات ،)1429(محمد بن حسین اصفهانی، راغب

 اسالمی هاي پژوهش بنیاد نمونه، تفسیر اساس بر قرآن لغات تفسیر و شرح ،)1386(جعفر شریعتمداري،
  رضوي قدس آستان

  دارالعرفان قم، انصاریان، حسین ترجمه البالغه، نهج ،)1388(حسین بن محمد ، الرضی شریف

  اگین عطر ناشر اسالمی، روانشناسی در آرامش هاي سرچشمه ،)1384(محمد سید مازندرانی، شفیعی

  ابنوس قم، المیزان، اساس بر قرآن ترجمه ،)1389( رضا محمد سید صفوي،

 مدرسین جامعه قم، همدانی، باقرموسوي محمد سید  ترجمه ،المیزان،)1374( حسین محمد سید طباطبائی،
  قم علمیه حوزه

  تفسیر فی البیان مجمع ش، 1372 حسن، بن فضل طبرسی،

   فراهانی انتشارات تهران، القرآن، تفسیر فی البیان مجمع ترجمه ،)1360(حسن بن فضل طبري،

  مرتضوي تهران، ،)1375(محمد بن فخرالدین طریحی،

  هجرت نشر قم، العین، کتاب ،)1409(احمد بن خلیل فراهیدي،

  کتاب بوستان موسسه قم، ،)1382(کریم قرآن المعراف دائره قرآن، فرهنگ مرکز

  صدرا انتشارات الهی، عدل ،)1385(مرتضی مطهري،

  سپهر چاپخانۀ تهران، فارسی، ،فرهنگ)  1371(محمد معین،

  االسالمیه دارالکتب تهران، نمونه، تفسیر ،)1361( ناصر شیرازي، مکارم

  تابان تهران،  ،)1389(ناصر شیرازي، مکارم

  هجرت انتشارات موسسه السعاده، معراج ،)1385(احمد مال نراقی،

  کتاب بوستان قم، قرآن، فرهنگ ،)1383( اکبر رفسنجانی، هاشمی
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