نقش تربیتی ذکر خدا برای دستیابی انسان به آرامش و آسایش در قرآن

و حدیث

کســب آســایش و آرامــش خاطــر یکــی از موضوعــات مهــم و
چکیده اساســی اســت کــه معمــوالً در میــان آحــاد انســانی وجــود دارد
و از نیازهــای اساســی آنــان محســوب میشــود .در دیــن اســام
مســائل اساســی دربــارهی انســان و آرامــش او ،مفهــوم آرامــش ،مصادیــق آرامــش
حقیقــی ،عوامــل و راههــای تحصیــل آن و بهتبــع آنهــا ،تأثیــر تربیتــی ذکــر
خــدا در کســب آرامــش انســان طــرح و تبییــن شــده اســت .آرامــش حقیقــی در
پنــاه ذکــر خداونــد و بهتبــع آن ،در لــوای توجــه بــه مصادیــق ذکــر و یــاد حــق
بهدســت میآیــد .کســانی کــه از یــاد خــدا فاصلــه گرفتهانــد و ارتبــاط کمــری
بــا خداونــد دارنــد ،معمــوالً در زندگــی خــود مضطــرب و نگران هســتند و مشــوش
بــه نظــر میآینــد .پژوهــش پیـشرو بــا روش تحلیلی-توصیفــی ،درصــدد بررســی
نقــش تربیتــی ذکــر و یــاد خداونــد در دســتیابی انســان بــه آرامــش حقیقــی از
دیــدگاه قــرآن و حدیــث اســت .مباحــث مهــم و اساســی دربــارهی آرامــش اعــم از
چیســتی ،چگونگــی و مفهومشناســی آرامــش ،مصادیــق ذکــر خداونــد و راههــای
رســیدن بــه آرامــش از دیــدگاه آیــات و روایــات و نقــش تربیتــی آنهــا در رســیدن
بــه آرامــش ازجملــه تــاوت قــرآن ،اقامـهی منــاز ،ارتبــاط بــا اذکار و ادعیــه ،تســبیح
و تنزی ـهی الهــی و ازدواج واکاوی و بررسیشــده اســت .در ایــن مقالــه درصــدد
هســتیم تــا بــر مبنــای آیــات قــرآن و روایــات مأثــور امئـهی معصــوم(ع) همســو بــا
بررســی مصادیــق ذکــر خداونــد ،بــه تبییــن نقــش تربیتــی یــاد خــدا بـرای کســب
آرامــش در زندگــی انســان بپردازیــم.
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مقدمه

ت الهــی اســت کــه خداونــد بــه
آرامــش در زندگــی ازجملــه نیازهــای رضوری هــر انســان و بهرتیــن نعمـ 
انســان ارزانــی کــرده اســت .آرامــش بهعنــوان یــك حقیقــت و نیــاز آدمــی در مســیر تكامـــل و رشـــد اســـت
كـــه احـــساس بینیــازی نســبت بــه آن ،در هیــچ بخشــی از راه رشــد و تكامــل انســان نخواهــد بــود .قــرآن
كریــم كــه كتــاب جامــع الهــی و راهنــای بــر در مســیر رشــد و تعالــی اســت ،از ایــن مســئلهی مهــم غافــل
نبــوده و بــه شــكلی زیبــا و دقیــق بــدان پرداختــه و آن را بهصــورت كامـــل بیــان کــرده اســت .قرآن متفـــاوت
از دیگـــر کتابهــای مطـــرح ،دربــارهی آرامــش و آســایش انســان بــا نــگاه خــاص و دقیقــی بــه ایــن نعمــت
عظیــم خداونــدی نظــر کــرده و آن را بـــه شــكل گامبـهگام و مرحلهبهمرحلــه بیــان فرمـــوده و بــرای هـــر
مرتبـهای از مراتـــب انـــسانی ،آرامــش خــاص آن مرتبــه را ذکــر کــرده اســت .درمجمــوع ،نــگاه قــرآن كریــم به
مســئلهی آرامــش ،نــگاه موشــكافانه و دقیقــی بــوده و بهســادگی از كنــار آن عبــور نكــرده و ایــن نعمــت را
كــه موهبتــی از ســوی خداونــد اســت ،بــه شــكلی زیبــا توضیــح داده اســت.
از دیــدگاه اندیشــمندان ،آرامــش و آســایش یکــی از گمشــدههای انســان در جهــان هســتی اســت و
بنابرایــن ،ب ـرای دســتیابی بــه ایــن مطلــوب خــود ،از هیــچ تالشــی دســت برنداشــته اســت .دانشــمندان و
محققــان علمــی و دینــی تــاش کردهانــد تــا روشهــای مؤثــر و کاربــردی را بـرای رســیدن انســان بــه آرامــش
ارائــه کننــد .بــا توجــه بــه دســتورهای دینــی میتــوان گفــت رفــع تنــش و رســیدن بــه آرامــش حقیقــی
جســم و جــان انســان یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ادیــان آســانی بــوده اســت .انســانی کــه در زندگــی
آرامــش دارد ،نگرانــی و تشــویش خاطــر نــدارد و کارهــای زندگــی خــود را بــه نحــو صحیــح و مطلوبــی انجــام
میدهــد .مطالعــات نشــان میدهــد کــه بیشــر خانوادههــا از آســایش نســبی برخــوردار هســتند؛ امــا بــا
نــگاه ژرف متوجــه میشــویم کــه زندگــی آنــان آرامــش خاصــی نــدارد و بیشــر مضطــرب و دچــار اســرس
و افرسدگــی هســتند .امــروزه ،بــر در بُعــد معرفتــی زندگــی خــود ،دچــار تح ّیــر علمــی و بیثبــات در آرا و
عقایــد و در بُعــد روانــی ،دچــار افرسدگــی و تشــویش خاطــر و ازخودبیگانگــی اســت .یکــی از موضوعــات
اساســی مطرحشــده در آموزههــای قرآنــی و روایــی ،مســئلهی رســیدن انســان بــه آرامــش در زندگــی اســت
و دراینبــاره ،مســائل و مباحثــی مطــرح گردیــده و روشهــا و عوامــل تحصیــل آن طــرح و تبییــن شــده
اســت .از دیــدگاه دیــن اســام ،آرامــش و طأمنینــه امــری حقیقــی و دسـتیافتنی اســت کــه بایــد بــا رعایــت
مســائلی و کســب فضائلــی ،آن را بهدســت آورد .در متــون دینــی ،روشهایــی بـرای بهدســت آوردن آرامــش
ازجملــه روش ذکــر و یــاد خداونــد و اســتفاده از نقــش تربیتــی آن بـرای رســیدن انســان بــه آرامــش حقیقــی
بیانشــده اســت و همیــن امــر بهرتیــن دلیــل بــر امــکان دسرتســی بــه آن اســت .عــاوه بــر ایــن ،مطالعـهی
زندگــی بزرگانــی کــه بــه دســتورهای دیــن عمــل کردهانــد و بــه آرامــش حقیقــی رســیدهاند ،میتوانــد مــا را
بــه ایــن واقعیــت رهنمــون ســازد کــه رســیدن بــه آرامــش در زندگــی یــک موضــوع دسـتنیافتنی نیســت و
انســان میتوانــد بــا بـهکار بســن دســتورهای دینــی ،آن را تجربــه کنــد.
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مفهو مشناسی آرامش

آرامــش بــه حالــت نفســانی و صفــت روانــی و قلبــی خــاص (آســودگی خاطــر ،ثبــات و طأمنینــه) گفتــه
میشــود (دهخــدا ،1377 ،ج  ،1ص  .)98داشــن یــک حالــت تعــادل روحــی کــه نتیجـهی آن تعامــل صحیــح
بــا مســائل و گرفتاریهــا اســت (رفســنجانی ،1382،ج  ،1ص  .)215آرامــش و امنیــت یکــی از نعمتهــای
بــزرگ خداونــد اســت کــه در آیــات متعــدد قــرآن و روایــات مأثــور امئ ـهی معصــوم(ع) بــه آن اشارهشــده
اســت .قــرآن کریــم خداونــد را منشــأ آرامــش میدانــد .درواقــع ،آرامــش هدیــه و موهبتــی از ســوی خداونــد
اســت کــه بــه بنــدگان ارزانــی شــده اســت (هــان ،ص  .)149آرامــش ،خــود از نیازهــای رضوری انســان اســت
و زوایــای متعــددی ماننــد امنیــت و آرامــش فیزیکــی ،روانــی ،علمــی و اقتصــادی دارد کــه او را بــه تــاش و
تقــای بهدســت آوردن آن حالــت درونــی ،بــا احســاس راحتــی ،آســایش و آرامــش ،بــدون نگرانــی ،تشــویش،
اضطــراب و افرسدگــی و بهدســت آوردن اطمینــان و امنیــت وامــیدارد .افــرادی کــه در زندگــی خویــش
آرامــش ندارنــد ،در زندگــی خویــش دامئ ـاً احســاس پوچــی میکننــد و معتقدنــد کــه در ایــن دنیــا عبــث و
ـم إِلَ ْینــا ال تُ ْر َج ُعــونَ
ـم َع َبث ـاً َو أَنَّکُـ ْ
بیهــوده آفریــده شــدهاند .خداونــد میفرمایــد« :اَ َف َح ِس ـ ْب ُت ْم أَنَّ ــا َخلَقْناکُـ ْ
(مومنــون)115:؛ پــس آیــا گــان میکنیــد کــه مــا شــا را بیهــوده آفریدهایــم و شــا بهســوی مــا بازگردانــده
منیشــوید؟» هــدف خداونــد از آفرینــش انســانها بــر آن اســتوار بــوده اســت کــه بنــده شــویم و از ایــن
بندگــی معرفــت کســب کنیــم و پیــرو آن ،بــه امنیــت و آرامــش هــم در ایــن دنیــا و هــم در رسای آخــرت
برســیم ،چنانکــه امــام حســین(ع) فرمــود« :اِ َّن الل ـ َه مــا َخلَـ َـق ال ِعبــاد اِال لِیَع ِرفُــو ُه فَ ـاِذا َع َرفُــو ُه َعبَ ـ ُدو ُه فَ ـاِذا
َعبَـ ُدو ُه اِسـتَغ ُنوا ِب ِعبَا َدتِـ ِه َعــن ِعبــا َدة َمــن ِســوا ُه (مجلســی ،1403 ،ج  ،5ص )312؛ خداونــد متعــال بندگانــش
را نیافریــده اســت ،مگــر ب ـرای اینکــه او را بشناســند .آنــگاه کــه او را شــناختند ،عبادتــش کننــد و چــون
خــدا را عبــادت کردنــد ،بــا پرســتش و عبــادت او از پرســتش غیــر او بینیــاز شــوند ».علــت ناآرامــی اف ـراد
عــادی آن اســت کــه بــه چیــزی تکیــه میکننــد کــه خــود تکیهگاهــی نــدارد؛ بــه همیــن ســبب ،بهعنــوان
کل َح ِشــیش»؛ یعنــی انســان غرقشــده بــه هــر گیاهــی تکیــه
رضباملثــل میگوینــد« :الغَریـ َـق یتَشـ َّبثُ بــه ِّ
میکنــد و دســت میانــدازد تــا نجــات پیــدا کنــد؛ زیـرا خیــال میکنــد آن گیــاه در دریــا ریشــه دارد و قــوی
اســت .کســانی کــه در محبــت دنیــا غــرق شــدند ،دسـتوپا میزننــد و هرلحظــه احســاس خطــر میکننــد
و بــه ایــنوآن متمســک میشــوند و بــه زرقوبرقهــا تکیــه میکننــد تــا از اضطــراب رهــا گردنــد؛ امــا
منیتواننــد نجــات یابنــد (جــوادی آملــی ،1398 ،ص  .)169قــرآن دربــارهی اف ـرادی کــه گرفتــار آتــش دوزخ
اطمَنّــوا بِهــا (یونــس)7:؛ اینهــا بــه دنیــا بســنده کردنــد
میشــوند ،میفرمایــدَ « :و رضُ ــوا بِال َحیــا ِة الدُّن َیــا َو َ
و راضــی و مطمــن شــدند ،درحالیکــه دنیــا متــاع فریــب اســت»؛ و در جــای دیگــری میفرمایــدَ « :و َمــا
ال َحیــا ُة الدُّن َیــا إالّ َمتــا ُع ال ُغــر ُور (حدیــد)20:؛ دنیــا متــاع فریــب اســت و انســان را میفریبــد و اگــر غریــق بــه
فریبــگاه تکیــه کنــد ،قطعـاً منیآرامــد ».قــرآن کریــم مســئلهی آرامــش انســان را مبتنــی بــر دو وجــه مثبــت
و منفــی قـرار داده اســت .در دســتهای از آیــات بــر وجــه مثبــت آرامــش اشــاره کــرده کــه عــاوه بــر نداشــن
اضط ـراب و نگرانــی ،از یــک نــوع حالــت اطمینــان و امنیــت نیــز برخــوردار اســت .قــرآن در آیاتــی ،متتــع
ـم ِب ِذكْ ـ ِر اللَّ ـ ِه
از ذکــر خــدا را الزم ـهی ایــن حالــت میدانــد و مىفرمایــد« :الَّ ِذی ـ َن آ َم ُنــوا َو تَطْ َمـ ِ ُّ
ـن ُقلُو ُب ُهـ ْ
ـوب (رعــد)28:؛ كســاىن كــه ایــان آوردهانــد و دلهایشــان بــه یــاد خــدا آرامــش
أَال ِب ِذكْـ ِر اللَّـ ِه تَطْ َمـ ِ ُّ
ـن الْ ُقلُـ ُ
نقش تربیتی ذکر خدا برای دستیابی انسان به آرامش و آسایش در قرآن و حدیث

167

مىگیــرد ،آگاه باشــید تنهــا بــا یــاد خــدا دلهــا آرامــش مىیابــد ».طباطبایــی اطمینــان و ســكینه را حالتــی
الهــی و نــوع ویــژهای از آرامــش برمیشــمرد كــه تنهــا بــر دلهــای پــاك فــرود میآیــد و موجــب تثبیــت
ایــان و افزایــش روح تقــوا میشــود .وی معتقــد اســت کــه ایــن آرامــش ،تنهــا بــه افـراد ویــژهای در مراحــل
بــاالی کــال اختصــاص دارد (طباطبایــی ،1374 ،ج  ،9ص  .)224امــام علــی(ع) بهرهمنــدی از ایــن ویژگــی را
بالســكی َن ِة و
ـب اللّــه ُ َعبــدا َزیَّن ـ ُه َّ
موهبــت و نعمــت الهــی بــه دوســتانش میدانــد و میفرمایــد« :إذا أ َحـ َّ
ِ
الحلْــمِ (محمــدی ریشــهری ،1385 ،ج  ،4ص )146؛ هــرگاه خداونــد بنــدهای را دوســت بــدارد ،او را بــه آرامش
و بردبــاری زینــت میدهــد ».در دســتهی دیگــری از آیــات بــر وجــه ســلبی آن ،بــه معنــای نداشــن هرگونــه
ـم َو
خــوف و ُحــزن (اضطـراب و افرسدگــی) اشــاره میکنــد و میفرمایــد« :أَال إِنَّ أَ ْولِیــا َء اللَّـ ِه ال َخـ ْو ٌ
ف َعلَ ْی ِهـ ْ
ـم یَ ْح َزنُــون (یونــس)62:؛ آگاه باشــید كــه بـرای دوســتان خــدا نــه ترســی اســت و نــه آنــان اندوهگیــن
ال ُهـ ْ
مىشــوند».

مصادیق آرامش و آسایش انسان

بــا توجــه بــه مفاهیــم آرامــش و مضامیــن بهکاربــرده شــدهی آن در آیــات و روایــات و رضورت آرامــش و
نیــاز انســان بــه رســیدن بــه آن ،تعییــن عوامــل و مصادیــق آرامــش یکــی از دغدغههای اساســی اندیشــمندان
و محققــان در هــر زمانــی بــوده اســت .منظــور از مصادیــق آرامــش تعییــن و تبییــن مــواردی اســت کــه در
آیــات و روایــات ،بهعنــوان عوامــل ایجادکننــدهی آرامــش انســان بیانشــده اســت؛ بنابرایــن ،توجــه و تعمــق
بــه آنهــا باعــث ایجــاد آرامــش و آســایش در انســان میشــود و درنهایــت ،تأثیــر مســتقیمی در تربیــت
انســان خواهــد داشــت .بــر اســاس ایــن ،یکــی از مباحــث مهــم و مؤثــر در آیــات و روایــات بررســی تأثیــر
تربیتــی مصادیــق و مــواردی اســت کــه آرامــش را بـرای انســان فراهــم میکنــد کــه در ایــن بخــش بــه بعضــی
از آنهــا اشــاره میشــود:
الف .ذکر و یاد خداوند
انســانها بایــد در زندگــی فــردی و اجتامعــی خــود خدامحــور باشــند تــا بتواننــد بــه آرامــش حقیقــی
دســت پیــدا کننــد .آرامــش در پنــاه یــاد و ذکــر خداونــد بهدســت میآیــد .کســانی کــه از یــاد خداونــد
فاصلــه گرفتهانــد ،معمــوالً در زندگــی خــود مضطــرب و نگـران هســتند .انســان مؤمــن در آغــاز راه ،اضطراب
ـم
و هـراس نفســانی دارد ،چنانکــه خداونــد میفرمایــد« :إِنَّ َــا الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ الَّ ِذیـ َن إِذا ُذ ِکـ َر اللَّــهُ َوجِ لَـ ْ
ـت ُقلُو ُب ُهـ ْ
ـم َی َت َوکَّلُــونَ (انفــال)2:؛ مؤمنــان ،تنهــا کســانی هســتند
َو إِذا تُلِ َیـ ْ
ـم إِیامنـاً َو َعلــی َر ِّب ِهـ ْ
ـم آیاتُــهُ زا َدتْ ُهـ ْ
ـت َعلَ ْی ِهـ ْ
کــه هــرگاه نــام خــدا بــرده شــود ،دلهایشــان (از عظمــت او) لــرزان شــود و هــرگاه آیــات خــدا بــر آنــان
تــاوت گــردد ،ایامنشــان را میافزایــد و تنهــا بــر پروردگارشــان تــوکّل میکننــد».
از نظر لغوی ،واژهی «ذکر» به معنای نگهداشتن و حفظ کردن اسـت ،برخالف سـهو ،نسـیان و فراموشـی
کـه بـر عـدم تحفّـظ معنـا شـده اسـت .منظـور از ذکـر ،یـاد خـدا و مطلـق توجـه انسـان بـه خداونـد اسـت
(طباطبایـی ،1374 ،ج  ،11ص  .)487ذکـر را بـه یـاد کـردن و یـادآوری از چیـزی یـا کسـی بـا قلـب ،زبان یا هر
دو معنـا کردهانـد (انـوری ،1390 ،ذیـل واژهی ذکـر؛ دهخدا ،1377 ،ذیل واژهی ذکـر) و گاهی به ادامهی حفظ
چیـزی در ذهـن اشـاره میکنـد (راغب اصفهانی ،1362 ،ذیـل واژهی ذکر؛ مصطفوی ،1360 ،ذیـل واژهی ذکر).
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در محـاورات عمومـی مـردم و بهویـژه اهـل رشع ،واژهی ذکـر همان یاد خدا اسـت (ابنمنظـور ،1414 ،ذیل
واژهی ذکـر؛ انـوری ،1390 ،ذیـل واژهی ذکـر) .ذکـر در معانـی دیگـری ماننـد تذکـر ،نگـه داشتن اشـیا ،سـخن
گفتن از چیـزی (دهخـدا ،1377 ،ج  ،1ذیـل واژه ذکـر) و علـم و دانـش (مجلسـی ،1403 ،ج  ،66ص  )37نیـز
استفادهشـده اسـت .ذکـر و حفـظ گاهـى بـه اعتبـار هیئـت نفسـاىن شـیء در ذات و قلب اسـت و گاهى به
حضـور آن در کالم و زبـان اسـت .تذکـر بـه معنـى یـادآورى ،پنـد دادن و چیـزى را بـه یـاد كىس آوردن اسـت
(مصطفـوی ،1360 ،ج  ،3ص  .)319ایـن مفهـوم بـا مشـتقاتش 292 ،مرتبـه در قـرآن کریـم بـهکار بـرده شـده
اسـت .ذکـر گاهـی در برابـر غفلـت و گاهی در برابر نسـیان بـهکار مـیرود (نراقـی ،1386 ،ص .)100
واژهی ذکـر ،نخسـت از جنـس شـناخت و معرفـت اسـت ،چنانکـه «سـهو» که نقطـهی مقابل آن اسـت،
بـه نسـیان و فراموشـی معلومـات اشـاره دارد و ایـن تقابـل معنایـی «ذکـر» با «سـهو» ،نهتنهـا در کتب لغت
(راغـب اصفهانـی ،1362 ،ص  )328بیـان گردیـده ،بلکـه در برخی روایات نیز ترصیحشـده اسـتَ « :و التَّ َذكُّ ُر َو
السـ ْه َو َو ال ِْحفْـ ُظ َو ِضـ َّد ُه ال ِّن ْسـیَان» (حرانـی ،1385 ،ص )401؛ دوم ،قلـب جایگاه ذکر اسـت و اگر ذکر
ِضـ َّد ُه َّ
زبانـی هـم بـهکار برده شـده اسـت ،بهسـبب تأثیر یادآوریکنندهی آن در قلب اسـت .انتسـاب ذکـر به قلب،
علاوه بـر اینکـه در معنـای ذکـر بیانشـده اسـت ،بـه فراینـد بهکارگیـری معلومات شـناختی قلب نیز اشـاره
دارد؛ یعنـی مفهـوم «ذکـر» بـه ایـن معنـی اشـاره دارد کـه در عقـل و قلـب انسـان معلوماتی وجـود دارد که
اگـر حفـظ و نگهـداری نشـوند ،فراموش میگردنـد؛ بهعبارتدیگـر ،در آفرینش تکوینی انسـان ،معرفتهایی
فطـری وجـود دارنـد کـه اگـر حفـظ نگردنـد ،فراموش میشـوند .دسـتورها و فرمانهـای الهی که انسـانها با
اطاعـت و پیـروی از آنهـا میتواننـد حقایـق فطـری خـود را حفـظ و بـه اهـداف عالیـهی خلقـت خداوندی
دسـت پیـدا کننـد ،از مصادیـق یـاد و ذکـر خداونـد هسـتند .پیامبر(ص) میفرمایـد« :كىس كـه خـدا را اطاعت
كنـد ،خـدا را ذكـر كـرده اسـت و كسى كـه خـدا را عصیان كند ،خـدا را از یـاد برده اسـت» (همان ،ص .)149
همـهی اوامـر و نواهـی در عبـادات ،از مصادیـق ذکـر و یـاد خداونـد هسـتند؛ یعنـی اطاعت کـردن در آنچه
خداونـد امـر کـرده اسـت (واجبـات و مسـتحبات) و یـا اجتنـاب کـردن از آنچـه خداونـد نهـی کـرده اسـت
(محرمـات و مکروهـات) ،همگـی از مصادیـق ذکر الله هسـتند.
در بیشــر کارهــا ،تنگناهــا و اضطرابهایــی کــه بیشــر مــردم در زندگــی روزمــره بــا آن مواجــه هســتند،
دل بــا یــاد و نــام خداونــد آرام میگیــرد .تشــویشها و اضطرابهــای درونــی بــا ذکــر و یــاد خداونــد درمــان
میشــود و میتــوان از آن بهعنــوان ســپر بســیار محکــم در برابــر مصائــب و مضطرابهــا اســتفاده کــرد.
اگــر انســان در همـهی لحظــات زندگــی خــود بــه یــاد خداونــد باشــد و بدانــد کــه خداونــد ناظــر اوســت،
آنــگاه خواهــد دیــد کــه چــه آرامــش درونــی بــر او حاکــم شــده اســت و چــه برکاتــی را بــه همـراه خواهــد
داشــت (بوژمهرانــی و جالئیــان اکربنیــا،1393 ،ص.)9
ذکــر و یــاد خــدا ب ـرای فــردی کــه بــا بازگشــت خــود بهســوی خــدا ،مشــمول هدایــت ویــژه الهــی
میشــود ،آرامبخــش و ســکینتآور اســت .خداونــد در آیـهی  28ســورهی رعــد میفرمایــد« :الَّ ِذیـ َن آ َم ُنــوا َو
ـن الْ ُقلُــوب (رعــد)28:؛ [هدایتشــدگان] کســانی هســتند
ـم بــه ذکـ ِر اللَّـ ِه أَال بذکـ ِر اللَّـ ِه تَطْ َمـ ِ ُّ
تَطْ َمـ ِ ُّ
ـن ُقلُوبُ ُهـ ْ
کــه ایــان آوردنــد و دلهایشــان بــه یــاد خــدا آرام میگیــرد .بدانیــد کــه تنهــا بــا یــاد خــدا دلهــا آرام
میگیــرد».
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وحشـت از پـوچ شـدن ،رس از شـقاوت درآوردن و گرفتـار عـذاب و عقاب خدا شـدن عامـل اصلی نگرانی
انسـان اسـت .اگـر قلبـی بـا یـاد و نـام خـدا انـس بگیـرد و زمام امـور را تنها ب ه دسـت خـدا بدانـد ،از هرگونه
(ع)
نگرانـی و تشـویش رهـا میشـود و بـه آرامـش حقیقـی دسـت مییابـد .دربـارهی حـاالت امئـهی معصـوم
نقلشـده اسـت کـه هنـگام ورود بـه مناز و گفتن تکبیرةاالحرام ،اعضایشـان از شـدت تـرس میلرزیـد؛ اما در
سـجده ،بـر اثـر ارتبـاط و انـس بیشتر آرامش مییافتنـد (جـوادی آملـی ،1395 ،ص .)127
دســتورهای دیــن اســام کــه هریــک مصادیقــی از ذکــر و یــاد خداونــد بهشــار میرونــد ،متناســب بــا
ذات انســان هســتند؛ بهعبارتــی ،خلقــت تکوینــی انســان بــر مبنــای ذکــر اللــه آفریدهشــده اســت؛ یعنــی
تحقــق روح در انســان ،بــر مبنــای ذک ـ ِر کُــن فیکــون ،در آن دمیــده شــده اســت؛ پــس خلقــت تکمیلــی او
نیــز ،بایــد بــر اســاس ذکــر اللــه باشــد تــا هامهنگــی میــان آفرینــش اولیــه و ثانویــه برقـرار گــردد .بــر همیــن
مبنــا ،دســتورهای دیــن کــه همگــی از مصادیــق ذکــر اللــه هســتند ،بـرای انســان تکلیــف شــده اســت تــا آن
ذات نیازمنــد بــه ایــن ذکــر را بــزرگ و کامــل کنــد؛ زیـرا ایــن تناســب و هامهنگــی در ظــرف تکوینــی ،بــا آن
مظــروف تکلیفــی ،موجــب آرامــش آن ذات میگــردد.
قــرآن کریــم پیــروی عملــی از دســتورهای خــدا را بــر مبنــای اینکــه آنهــا بــا ســاختار فطــری و تکوینــی
ـن
انســان هامهنــگ هســتند ،موجــب آرامــش روح و روان او میدانــد و میفرمایــد« :الَّذیـ َن آ َم ُنــوا َو تَطْ َمـ ِ ُّ
ـوب (رعــد)28:؛ آنــان كــه بــه خــدا ایــان آوردند و دلهایشــان
ـم ِب ِذكْـ ِر اللَّـ ِه أَال ِب ِذكْـ ِر اللَّـ ِه تَطْ َمـ ِ ُّ
ُقلُوبُ ُهـ ْ
ـن الْ ُقلُـ ُ
بــه یــاد خــدا آرام مىگیــرد .آگاه شــوید كــه تنهــا یــاد خــدا آرامشبخــش دلهاســت ».قــرآن کریــم افـرادی را
ســتایش و متجیــد میکنــد کــه هیچچیــزی آنــان را از یــاد خــدا بازمنـیدارد؛ و میفرمایــد« :رِجـ ٌ
ـم
ـال ال تُلْهی ِهـ ْ
َ
ْ
ـوب َو البْصــا ُر
تِجــا َر ٌة َو ال بَ ْیـ ٌـع َعـ ْن ِذكْـ ِر اللَّـ ِه َو إِقـ ِ
ـام َّ
ـب فیـ ِه الْ ُقلُـ ُ
الصــا ِة َو إیتــا ِء الـ َّزكا ِة یَخا ُفــونَ یَ ْومـاً تَ َت َقلَّـ ُ
(نــور)37:؛ مردانــی هســتند كــه تجــارت و معاملــه ،از یــاد خــدا و منــاز خوانــدن و زكات دادن غافلشــان
منیكنــد»؛ بنابرایــن ،اوامــر و رشایــع دینــی دســتورهایی بـرای حفــظ و نگهــداری از آن حقایــق نــاب رسشــتی
و تکوینــی هســتند کــه اگــر مــورد بیتوجهــی قـرار گیرنــد،فرامــوش میگردنــد.
آرامشبخــش بــودن اذکار خداونــدی در آیــات متعــددی در قــرآن بیانشــده اســت کــه بــر اهمیــت
تــداوم یــاد خداونــد اشــاره دارد .خداونــد در آیـهی  41ســورهی احـزاب ،مؤمنیــن را مخاطــب قـرار میدهــد و
میفرمایــد کــه یــاد خــدا را فـراوان تکـرار کننــد« :یــا أَیُّ َهــا الَّذیـ َن آ َم ُنــوا ا ْذكُـ ُروا اللَّــهَ ِذكْـراً كَثیـراً (احـزاب)41:؛
اى كســاىن كــه ایــان آوردهایــد ،بســیار یــاد خــدا كنیــد» و در آیـهی  35ســورهی احـزاب ،دربــارهی پــاداش
ف ـراوان یــاد کــردن خــدا میفرمایــدَ « :و ال َّذا ِكری ـ َن اللَّــهَ كَثی ـراً َو ال َّذا ِك ـر ِ
ـم َم ْغ ِف ـ َر ًة َو أَ ْج ـراً
ات أَ َعــدَّ اللَّــهُ لَ ُهـ ْ
َعظی ـاً (اح ـزاب)35:؛ مــرداىن كــه بســیار بــه یــاد خــدا هســتند و زنــاىن كــه بســیار یــاد خــدا مىكننــد،
خداونــد بـراى همـهی آنــان مغفــرت و پــاداش عظیمــى فراهــم ســاخته اســت».
ذکــر و یــاد خداونــد ،بهســبب هامهنگــی نیازهــای اولی ـهی انســانی بــا خلقــت تکمیلــی ثانوی ـهی او،
موجــب آرامــش ذات انســان میشــود .از دیــدگاه قــرآن ،هم ـهی اذکار و توصیفــات خالــی از یــاد و نــام
خداونــد و غفلــت و فراموشــی از یــاد او ،نامتناســب بــا روح پــاک انســان اســت کــه نهتنهــا باعــث آرامــش و
آســایش انســان منیشــوند ،بلکــه مانعــی بـرای تعالــی و تکامــل انســان ایجــاد میکننــد .خداونــد در آیـهی
ـر ُه َی ـ ْو َم الْ ِقیا َم ـ ِة
 124ســورهی طــه میفرمایــدَ « :و َم ـ ْن أَ ْع ـ َر َض َع ـ ْن ِذكْــری َف ـإِنَّ لَــهُ َمعیشَ ـ ًة ضَ ْنــكاً َو نَ ْحـ ُ ُ
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أَ ْعم ـ ى (طــه)124:؛ و هــر كــس از ذکــر و یــاد مــن رویگــردان شــود ،زندگــى (ســخت و) تنگــى خواهــد
داشــت ».در آیـهی دیگــری ،غفلــت از یــاد خــدا و فراموشــی خــدا را نوعــی رضر و زیــان بـرای انســان تلقــی
ـم َعـ ْن ِذكْـ ِر اللَّـ ِه َو َمـ ْن یَ ْف َعـ ْـل
ـم َو ال أَ ْوال ُدكُـ ْ
ـم أَ ْموالُكُـ ْ
میکنــد و میفرمایــد« :یــا أَیُّ َهــا الَّذیـ َن آ َم ُنــوا ال تُلْ ِهكُـ ْ
ـاسونَ (منافقــون)9:؛ هــان ای كســانی كــه ایــان آوردیــد! امــوال و اوالدتــان شــا را
ذلِــكَ َفأُول ِئــكَ ُهـ ُ
ـم الْخـ ِ ُ
از ذکــر و یــاد خــدا بــه خــود مشــغول نســازد و هــر كــس چنیــن كنــد ،زیانــكار اســت».
ب .تالوت قرآن و نقش تربیتی آن در رسیدن به آرامش
قــرآن كتــاب خداونــد اســت ،چـراغ روشــنی اســت كــه نــور هدایــت و علــم دارد و راهنــای خوبیهــا
و رصاط مســتقیم ب ـرای انســان اســت .فــرد محقــق و دانشــمند از تفكــر و تعمــق در آن ســیر منیشــود.
هركــس بــه دســتورهای آن عمــل كنــد ،در کارهــای خــود موفــق میگــردد و هركــس مــردم را بــه اطاعــت از
فرمانهــای آن دعــوت کنــد ،بــه راه راســت هدایــت كــرده اســت .قــرآن حقیقتــی اســت كــه هــزل و شــوخی
بــدان راه نــدارد .آیــات و بینــات قــرآن حكمــت و رصاط مســتقیم اســت .غــرض و هــوس بــری منیتوانــد
تغییــر و تحریفــی در آن ایجــاد کنــد .بــا گذشــت زمــان كهنگــی و فرســودگی منیپذیــرد .كتابــی كــه از
گذشــتگان و آینــدگان ،حلوفصــل كشــمكشها در آن ذکرشــده اســت.
قــرآن کریــم نســخهی شــفابخش دردهــا و آالم ،مســکنِ قلبها ،اســتحکامبخش دلها و تســکیندهندهی
آالم انســان اســت .هرکــس بــا ایــن نســخهی الهــی انــس و ارتبــاط بیشــری داشــته باشــد و بــر تــاوت و
قرائــت مــداوم آن عمــل کنــد ،اطمینــان خاطــر بیشــری خواهــد داشــت.
قــرآن كتــاب الهــی ،نــور مبیــن ،شــفای دردهــا ،راهنــا و هــادی زندگــی مخلوقــات ،ذكــر حــق ،منبــع پنــد
و عــرت ،منشــأ حکمــت و بصیــرت ،می ـزان تشــخیص حــق و باطــل ،مبیّــن مســائل عالــی ،نشــاندهندهی
حیــات نیــكان و نامـهی حــرت حــق بهســوی بنــدگان و حجــت او در دنیــا و آخــرت اســت .کتابــی اســت
كــه جداکننــدهی میــان حــق و باطــل و چـراغ هدایــت و نــور حكمــت در آن اســت .واژهی قــرآن بــا مشــتقات
مختلــف اســمی و فعلــی  88بــار در کتــاب مقــدس الهــی و قــرآن کریــم بــهکار رفتــه اســت .در آیــات
فراوانــی ،قــرآن کریــم بهعنــوان ذکــر اللــه بیانشــده اســت .خداونــد در آیـهی  50ســورهی انبیــا دراینبــاره
ـم لَــهُ ُم ْن ِكـ ُرون (انبیــاء)50:؛ و ایــن (قــرآن) ذكــر مبــارىك اســت
میفرمایــدَ « :و هــذا ِذكْـ ٌر ُمبــا َركٌ أَنْ َزلْنــا ُه أَ َفأَنْ ُتـ ْ
كــه (بــر شــا) نــازل كردیــم .آیــا شــا آن را انــكار مىكنیــد؟!» و نیــز در آیـهی  87ســورهی ص میفرمایــد:
«إِنْ ُهـ َو إِالَّ ِذكْـ ٌر لِلْعالَمیـ َن (ص)87:؛ ایــن (قــرآن) تذكــرى بـراى همـهی جهانیــان اســت»؛ بنابرایــن میتــوان
گفــت کــه تــاوت قــرآن بهعنــوان یکــی از مهمتریــن مصادیــق ذکــر و یــاد خداونــد و ازجملــه عوامــل
آرامــش زندگــی انســان معرفیشــده اســت.
جـوادی آملـی دربـارهی ذکـر بـودن قـرآن و تأثیـر تربیتـی آن در آرامـش فـرد میفرمایـد :رسارس قـرآن یـاد
خداسـت .بـر اسـاس ایـن ،تلاوت و تعلیـم و تعلم قـرآن ،مطالعـه و تدریـس و نگارش معـارف قرآنی ،اسـتنباط
احـكام فقهـی از آیاتاالحـكام و هـر آنچـه بـه قـرآن بازگـردد ،ذکـر الله اسـت .البته این ذكـر هم درجاتـی دارد؛
كسـی كـه قـرآن كریـم را تالوت میکند ،در حال ذكر لسـانی اسـت و آن كه معـارف قرآنـی را در دل میپروراند،
بـه ذكـر قلبی مشـغول اسـت .هر فرد بهحسـب درجهی خاص خـود و بهانـدازهای كه در خدمت قرآن اسـت ،از
آن فیـض میبـرد و بـه یـاد حـق اسـت و بـه هامن انـدازه بیناسـت (جـوادی آملـی ،1398 ،ج  ،۷ص .)۵۳۲
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نقــش تربیتــی قــرآن و تأثیــر حتمــی و قطعــی آن در رسشــت و رسنوشــت انســان در آیــات و روایــات
فــراوان بیانشــده اســت .خداونــد میفرمایــد« :إِنَّــا نَ ْحــ ُن نَ َّزلْ َنــا ال ِّذکْــ َر َو إِنَّــا لَــهُ لَ َحا ِفظُــونَ (حجــر)9:؛
بیتردیــد ،مــا قــرآن را بهتدریــج نــازل کردهایــم و قطع ـاً نگهبــان آن خواهیــم بــود»؛ پــس بــرای کســب
آرامــش ،بایــد بــا قــرآن مأنــوس بــود .خداونــد در قــرآن ،خطــاب بــه پیامــر اکــرم(ص) و در پاســخ بــه پرســش
کفــار مبنــی بــر علــت نــزول تدریجــی آن میفرمایــدَ « :و َقـ َ
ـال الَّ ِذیـ َن کَ َفـ ُرواْ لَـ ْو َل نُـ ِّز َل َعلَ ْیـ ِه الْ ُقـ ْر َءانُ ُج ْملَـ ًة
ـت ِبـ ِه ُفـؤَادَکَ َو َرتَّلْ َنــهُ تَ ْرتِیـاً (فرقــان)32:؛ و کافـران گفتنــد :چـرا قــرآن یکجــا بــر او نــازل
َو ِحــدَ ًة کَ َذلِــکَ لِ ُن َث ِّبـ َ
نشــده اســت؟ فرمودنــد :ایــن نــزول تدریجــی بـرای ایــن اســت کــه قلــب تــو را بهوســیلهی آن محکــم داریــم
و ازای ـنرو ،آن را بــر تــو بهتدریــج خواندیــم».
مـکارم شـیرازی دربـارهی نـزول قرآن و تأثیر تربیتی آن در کسـب آرامش معتقد اسـت کـه نزول تدریجی
قـرآن و تلاوت آن از سـوی پیامبر اکـرم(ص) باعث ارتباط مسـتمر و دامئـی پیامرب(ص) با قرآن کریـم و مبدأ وحی
الهـی میشـود و دامئـی بـودن ارتبـاط سـبب قوت گرفتن ارادهی ایشـان و درنهایت ،رسـیدن به ثبـات قلب و
اسـتواری عقیده میگردد و پیامرب(ص) را بهسـوی آرامش سـوق میدهد (مکارم شـیرازی ،1376 ،ج  ،15ص )83
خداونـد در آیـهی  9سـورهی ارساء ،بـه نقـش تکاملآفرینـی و هدایتی-تربیتـی قـرآن اشـاره میکنـد و
الصالِ ِ
حـات أَنَّ لَ ُه ْم أَ ْجراً
ش الْ ُم ْؤ ِمنیـ َن الَّذی َن یَ ْع َملُونَ َّ
میفرمایـد« :إِنَّ هـ َذا الْقُـ ْرآنَ یَ ْهـدی لِلَّت ی ِه َی أَقْـ َو ُم َو یُ َب ِّ ُ
كَبیـراً (إرساء)9 :؛ ایـن کتابـی اسـت کـه بـرای هدایت و ارشـاد انسـانها فرستادهشـده اسـت .هامنـا این قرآن
مـردم را بـه اسـتوارترین طریقـه هدایـت میكنـد و اهـل ایمان را كه نیكوكار باشـند ،بـه اجر و ثـواب عظیم
بشـارت میدهـد»؛ و در آیـهی دیگـری بـه نقش شفابخشـی قـرآن ،بهعنوان عامـل درمان بیامریهـای روحی
و روانـی و شـفای دل دردهـای العلاج اشـاره میکنـد و میفرمایـدَ « :و نُ َن ِّز ُل ِم َن الْقُـ ْرآنِ ما ُه َو ِشـفا ٌء َو َر ْح َم ٌة
لِلْ ُم ْؤ ِمنیـ َن َو ال َیزیـدُ الظَّالِمیـ َن إِالَّ خَسـاراً (إرساء)82:؛ مـا آنچـه از قرآن فرسـتادیم ،شـفای دل و رحمت الهی
بـر اهـل ایمان اسـت؛ اما بر كافـران بهجـز زیان چیـزی نخواهد افـزود».
ج .اقامهی مناز و نقش تربیتی آن در تحصیل آرامش
تأکیـد بـر منـاز ،بهعنـوان یکـی از عوامـل و مصادیـق آرامـش ،به این علت اسـت که انسـان برای رسـیدن
بـه اهـداف عالـی و قـرب بـه حـق ،نیازمنـد کسـب آرامـش درون و بیـرون اسـت که این مهـم با اقامـهی مناز
و ذکـر و یـاد خـدا بهدسـت میآیـد .خوانـدن منـاز در بهدسـت آوردن آرامـش نقـش بسـیار مهم و حساسـی
دارد .واژهی منـاز  98بـار بـا مشـتقات مختلـف فعلی و اسـمی در قرآن کریم بهکار رفته اسـت .منـاز در برخی
از آیـات ،بهطـور خـاص بهعنـوان یکـی از مهمتریـن مصادیق ذکـر و یاد خداوند بیانشـده اسـت .خداوند در
الصال َة لِ ِذكْری (طـه)14 :؛ منم
آیـهی  14سـورهی طـه میفرمایـد« :إِنَّنـ ی أَنَا اللَّـهُ ال إِلهَ إِالَّ أَنَـا فَا ْع ُبدْن ی َو أَ ِق ِـم َّ
خـداى یكتـا كـه هیـچ معبـودی جـز مـن نیسـت؛ پس مـرا (به یگانگـى) بپرسـت و منـاز را بـراى یاد مـن برپا
الصلا َة تَ ْنهى عَـنِ الْ َف ْحشـا ِء َو الْ ُم ْنكَ ِر َو لَ ِذكْـ ُر اللَّ ِه أَك َ ُْب
الصلا َة إِنَّ َّ
دار ».در آیـهی دیگـری میفرمایـدَ « :و أَ ِق ِـم َّ
(عنکبـوت)45:؛ منـاز را برپـا دار؛ كـه منـاز (انسـان را) از زشـتیها و گنـاه بازمـىدارد و ذکر و یاد خـدا بزرگتر
اسـت ».در آیـهی دیگـری ،منـاز جمعـه نیـز بهعنـوان ذکـر اللـه بیانشـده اسـت و میفرماید« :یـا أَیُّ َهـا الَّذی َن
ُـم إِنْ كُ ْن ُت ْم تَ ْعلَ ُمونَ
َاسـ َع ْوا إِ ىل ِذكْ ِر اللَّـ ِه َو َذ ُروا الْ َب ْی َع ذلِك ُْم َخ ْی ٌر لَك ْ
آ َم ُنـوا إِذا نُـو ِد َی لِ َّ
لصلا ِة ِمـ ْن َیـ ْو ِم الْ ُج ُم َع ِة ف ْ
(جمعـه)9 :؛ اى كسـاىن كـه ایمان آوردهایـد! هرگاه (شما را) براى منـاز روز جمعه بخوانند ،بهرسعت بهسـوی
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ذكـر خـدا بشـتابید و كاسـبی و تجـارت را رهـا كنیـد كه اگـر بدانید این براى شما بهرت خواهـد بود».
َ
قــرآن کریــم منــاز را یــک تکلیــف معیــن و واجــب الهــی ب ـرای همــگان بیــان کــرده اســتَ « :فأقی ُمــوا
ـت َعلَــی الْ ُم ْؤ ِمنیـ َن ِكتابـاً َم ْوقُوتـاً» (نســاء )103:کــه همـهی پیامـران بــه اجـرای آن
الصــا َة كانَـ ْ
الصــا َة إِنَّ َّ
َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
مأمــور شــدهاند .خداونــد دراینبــاره میفرمایــدَ « :و مــا أمـ ُروا إالَّ ل َی ْع ُبــدُوا اللَّــهَ ُم ْخلصیـ َن لَــهُ الدِّیـ َن ُح َنفــا َء
الصــا َة َو ُی ْؤتُــوا الـ َّزكا َة َو ذلِــكَ دیـ ُن الْ َق ِّی َمـ ِة (بینــه)5:؛ و بــه آنــان [انبیــا] دســتوری داده نشــده
َو ُیقی ُمــوا َّ
بــود ،جــز اینكــه خــدا را بپرســتند ،درحالیکــه دیــن خــود را ب ـرای او خالــص كننــد و از رشك بــه توحیــد
بازگردنــد ،منــاز را برپــا دارنــد و زكات را بپردازنــد و ایــن اســت آییــن مســتقیم و پایــدار».
حضــور خاضعانــه و خاشــعانهی انســان در منــاز در برابــر پــروردگار خویــش ،نیرویــی معنــوی و روحانــی
بــه انســان میدهــد و آرامــش قلبــی و امنیــت روانــی و صفــای باطنــی در انســان ایجــاد میکنــد .دوری
از مســائل و مصائــب زندگــی و مترکــز نداشــن بــر آنهــا و توجــه بــه واژههــا و عبــارات منــاز باعــث ایجــاد
حالتــی از آرامــش روح و روان و آســایش عقــل در انســان میشــود .همیــن حــاالت ایجادشــدهی آرامــش و
آســایش روحــی و ذهنــی در انســان ســبب کاهــش فشــارهای عصبــی ناشــی از مشــکالت و مســائل زندگــی
میگــردد و اســرسها و تنشهــای انســان را کاهــش میدهــد.
بــر اســاس اهمیــت منــاز در زندگــی انســان ،دســتور اکیــد دادهشــده اســت کــه او از منــاز بـرای زندگــی
ِالصـ ْ ِ
الصــا ِة َو
ـر َو َّ
خــود یــاری بجویــد؛ زیـرا ایــن كار جــز بـرای فروتنــان ،امــری ســنگین اســتَ « :و ْاسـ َتعی ُنوا ب َّ
إِنَّهــا لَكَبیـ َر ٌة إِالَّ َعلَــی ال ِ
ْخاشــعینَ» (بقــره.)45 :
د .ارتباط با ادعیه و اذکار و نقش تربیتی آنها در کسب آرامش
دعــا در لغــت ،بــه معنــای خوانــدن و دعــوت کــردن اســت و در اصطــاح ،بــه درخواســت كــردن بــا
خضــوع و فروتنــی چیــزی از ســوی شــخص دانــی و پاییــن از شــخص بلندمرتبــه و عالــی گفتــه میشــود .دعــا
نوعــی عبــادت هم ـراه بــا خضــوع و خشــوع و بندگــی اســت کــه انســان توجــه تــازهای بــه ذات خداونــد
پیــدا میكنــد (قرشــی ،1371 ،ج  ،2ص  .)344واژهی دعــا بــا مشــتقات گوناگــون آن  212بــار در قــرآن کریــم
بـهکار رفتــه اســت .دعــا انســان را بــه شــناخت و معرفــت پــروردگار دعــوت میکنــد كــه برتریــن رسمایـهی
هــر انســانی اســت و عاملــی بـرای تقویــت ارتبــاط و تــداوم اتصــال بــا قــدرت الیـزال الهــی اســت كــه تدبیــر
جهــان بــهدســت اوســت.
هنگامیکــه انســان اســیر امــواج مــواج و پرتالطــم زندگــی میشــود ،نیازمنــد تکیهگاهــی امنوامــان
ب ـرای تســای خاطــر خــود اســت کــه بــه آن پنــاه بــرد و آشــوبها و تنشهــای درونــی و بیرونــی خــود
را تســکین دهــد .خوانــدن ادعیــه و نالــه و تــرع بــه درگاه خداونــد یکــی از عواملــی اســت کــه آرامــش و
آســودگی روان را ب ـرای انســان بــه ارمغــان م ـیآورد.
دعــا و نیایــش هــان پــل ارتباطــی عــامل مــاده بــا ملکــوت و تجلــی قلــب ارتبــاط بــا خداونــد اســت
(شــفیعی مازندرانــی ،1384 ،ص .)68
در قــرآ ن كریــم نیــز دعــا بهعنــوان یکــی دیگــر از مصادیــق ذکــر اللــه بیانشــده کــه عاملــی بــرای
ـم َو اشْ ـكُ ُرواْ ِىل
ایجــاد آرامــش در انســان اســت .در آی ـهای خداونــد متعــال میفرمایــد« :فَا ْذكُ ـ ُرو ِىن أَ ْذكُ ْركُـ ْ
َو َل تَكْ ُفـ ُرون (بقــره)152:؛ پــس (بــا دعــا) ،بــه یــاد مــن باشــید تــا بــه یــاد شــا باشــم و شــكر مـرا گوییــد
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و (در برابــر نعمتهایــم) كف ـران نكنیــد ».در آیــات و روایــات ،بــه تأثیــر دعــا بــر شــکلگیری ارزشهــای
انســان توجــه شــده اســت .دعــا و نیایــش تســلیبخش دلهــای خســته و مایـهی صفــای روح و روان انســان
اســت .انســان موجــودی بســیار ضعیــف و کوچــک در برابــر پــروردگار اســت و خــود را در برابــر الطــاف و
نعمتهــای خداونــدی ،ماننــد قطــرهای در دریــا میبینــد .همیــن احســاس ُخــردی در برابــر معبــود او را بــه
تعظیــم و دعــا و نیایــش در برابــر پــروردگار خــود دعــوت میکنــد (بیســتونی ،1384 ،ص .)97
خداونــد دعــا را باعــث کســب آرامــش و آســایش انســان تلقــی کــرده و پیامــر(ص) را بــه دعــا بــرای
امــت ب ـرای کســب آرامــش خــود دعــوت منــوده اســت .در آی ـهی  103ســورهی توبــه میفرمایــدُ « :خ ـ ْذ
ـم
ـمیع َعلیـ ٌ
ـم إِنَّ َصالتَــکَ َسـکَ ٌن لَ ُهـ ْ
ـم بِهــا َو َصـ ِّـل َعلَ ْی ِهـ ْ
ـم َو تُ َزکِّی ِهـ ْ
ـم َصدَ َقـ ًة تُطَ ِّه ُر ُهـ ْ
ِمـ ْن أَ ْموالِ ِهـ ْ
ـم َو اللّــهُ َسـ ٌ
ک ســازی و
(توبــه)103:؛ از امــوال آنــان صدقــهای (بهعنــوان زکات) بگیــر تــا بهوســیلهی آن ،آنــان را پــا 
پــرورش دهــی و (بــه هنــگام گرفــن زکات) بـرای آنــان دعــا کــن؛ کــه دعــای تــو مایـهی آرامــش آنــان اســت
و خداونــد شــنوا و دانــا اســت».
خداونــد ،دعــا رانوعــی عبــادت و ســتایش میدانــد کــه انســان را از اســتکبار نفــس و خودبزرگبینــی
ـم دا ِخریـنَ» (مؤمــن .)60:دعــا
و غــرور رهــا میکنــد« :إِنَّ الَّذیـ َن َی ْسـ َتك ِ ُْبونَ َعـ ْن ِعبادَتـ ی َسـ َیدْ ُخلُونَ َج َه َّنـ َ
ـم
وســیلهای اســت کــه انســان را موردتوجــه خــدا ق ـرار میدهــدُ « :قـ ْـل َمــا یَ ْع َب ـ ُؤاْ بِكـ ُ
ـم َربــیِ لَ ـ ْو َل ُد َعا ُؤكُـ ْ
ف یَكُــونُ لِ َزا َمــا» (فرقــان)77:؛ و راهــی اســت کــه بهواســطهی آن ،درخواسـتهای انســان
ـم ف ََسـ ْو َ
َف َقــدْ كَ َّذبْ ُتـ ْ
َ
ـم» (مؤمــن)60:؛ تــا انســان بــه هدایــت
را مــورد اجابــت خــدای متعــال قـرار میدهــد« :ا ْد ُعونـی أ ْسـ َتجِ ْب لَكُـ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
َریب
و رشــد برســد و احســاس قــرب و نزدیکــی و اطمینــان و امنیــت کنــدَ « :و إذا َسـألَكَ عبــادی َع ِّنــی َفإنِّــی ق ٌ
ـم یَ ْرشُ ــدُونَ» (بقــره .)186:دعــا دســتوری
ـب َد ْعـ َو َة الــدَّاعِ إِذا دَعــانِ َفلْ َی ْسـ َتجی ُبوا لـ ی َو لْ ُی ْؤ ِم ُنــوا بـ ی لَ َعلَّ ُهـ ْ
أُجیـ ُ
ـر نَف َْســكَ َمـ َـع
اســت کــه درخواســت شــده کــه هــر صبــح و شــام ،بــا آن خــدای را خالصانــه بخوانیــمَ « :و ْاصـ ِ ْ
ـی ُیریــدُونَ َو ْج َهــهُ » (كهــف.)28:
الَّذیـ َن َیدْ ُعــونَ َر َّب ُهـ ْ
ـم بِالْ َغــدا ِة َو الْ َع ِشـ ِّ
جــوادی آملــی معتقــد اســت :دعــای انســان مســتجابالدعوه مایــهی آرامــش قلــب میشــود؛ زیــرا
تصلیــه و دعــای انســان کامــل چندیــن اثــر دارد .1 :تأثیــر تکوینــی؛ زیـرا مظهــر اســم اعظم خداســت و باعث
میشــود تکوینـاً در درون انســان یــک آرامــش و امنیــت شــدیدی حاکــم شــود؛  .2تأثیــر روانــی و اجتامعــی؛
زیـرا جامعـهی معطــوف پذیـرای چنیــن سـ ّنت و ادبــی اســت؛  .3تأثیــر ترشیعــی؛ زیـرا اســوهی مــردم اســت.
ایشـان معتقدنـد :مؤمـن موحـد خـود را در پنـاه ذات اقـدس علیم ،قـادر ،بصیر و خبیـر میبیند و قلبش
بـا یـاد او آرامـش مییابـد؛ امـا کافـر منیدانـد کارش را بـه کـه وامیگـذارد؛ ازایـنرو ،به شـانس ،بخـت ،اقبال
و ماننـد آن روی مـیآورد و همـواره در اضطـراب بـه رس میبـرد .کافـران چـون بـه مبـدأ آفرینـش اعتقـاد
ندارنـد ،نقـش قضـا و قـدر را در کارهـا نادیـده میانگارنـد و بـا تکیـه بـه اندیشـهی بشری بـه تدبیـر امـور
خویـش میپردازنـد و آنـگاه کـه ناتـوان میشـوند ،به شـانس و بخـت و تصـادف رو میآورند و خأل ناشـی از
بیاعتقـادی بـه مبـدأ را بـا خرافـات و توهمات پـر میکننـد (جـوادی آملـی ،1398 ،ج  16ص .)125
ه .تسبیح و تنزیه الهی و نقش تربیتی آن در رسیدن به آرامش
تســبیح در لغــت بــه معنــای پــاک دانســن از هــر بــدى و در اصطــاح ،یعنــى خــدا را از هرگونــه عیــب،
نقــص و بــدى بهطــور كامــل كنــار دانســن اســت .تســبیح از نظــر لغــوی ،همخانــوادهی ســبح ،یســبح ،ســبحاً
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و ســباحه (الســبح :املــر الرسیــع فــی املــا و فــی الهــواء؛ رفــن رسیــع در آبو هــوا) (راغــب اصفهانــی،1362 ،
ذیــل مــادهی ســبح) و ســابح بــه معنــی شــناگر رسیــع و بــه نحــو خــاص اســت .ایــن واژه  92بــار بــا مشــتقات
مختلفــی در قــرآن کریــم بـهکار رفتــه اســت .در بیشــر آیــات قــرآن ،مـراد از تســبیح ذکــر ذات پاک پــروردگار
بیانشــده اســت .در آیـهی  42ســورهی احـزاب میفرمایــدَ « :و َسـ ِّب ُحو ُه بُكْـ َر ًة َو أَ ِصیـ ًـا (احـزاب)42:؛ و دائــم
صبــح و شــام ،بــه تســبیح و تنزیــه ذات پــاك خداونــد بپردازیــد ».در معنــای کاربــردی از ریش ـهی ســبح،
یســبح ،تســبیح بــه معنــای منــزه داشــن خداونــد از هــر نقــص و کاســتی اســت (منــل ،8:ارسا )108:کــه در
قــرآن در مــوارد زیــر بــه آن اشــاره شــده اســت:
ایــن واژه در شــش آیـهی رشیفــه (مومنــون ،91:انبیــاء ،12:صافــات 159:و  ،180زخــرف ،82:انعــام)100:
بــه معنــای منــزه و پــاک بــودن خداونــد از آنچــه مــورد وصــف قـرار میگیــرد ،بهکاررفتــه اســت.
در هشــت آیـهی رشیفــه (طــور ،43:قصص ،68:توبــه ،31:یونــس ،18:نحــل ،1:روم ،40:زمــر ،67:حرش)23:
بــه معنــای منــزه بــودن خداونــد از آنچــه برایــش رشیــک قائــل میشــوند ،بهکار مـیرود.
در آیــات ارسی 43:و مائــده 116:بــه معنــای پــاک و برتــر بــودن خداونــد از پنــدار و تصــور غیرموحــدان
دربــارهی او بهکاررفتــه اســت.
در آیات فرقان 18:و سبأ 41:به معنای منزه بودن خداوند از هر ولی و رسپرستی بهکار میرود.
در هفــت آیــه (بقــره ،116:یونــس ،68:انبیــاء ،26:نســاء ،171:مریــم ،35:زمــر ،4:نحــل )57:بــه معنــای
منــزه و بــری بــودن خداونــد از هــر نــوع فرزندداشــتنی بهکاررفتــه اســت.
در هفــت آیــه (زخــرف ،13:بقــره ،32:آلعم ـران ،191:اع ـراف ،143:فرقــان ،18:یــس ،83:ســبأ )41:بــه
معنــای حمــد و ســتایش خداونــد بــه هم ـراه تنزیــه او ب ـهکار م ـیرود.
در چندیــن آیــه از قــرآن ،بــه تســبیح ،ذکــر و یــاد کــردن بــا نــام پــروردگار امــر شــده اســت .در آیـهای
ـم َر ِّبــكَ ْالَ ْعـ َـى (اعلــی)1:؛ نــام پــروردگار بلندمرتبـهی خــود را منــزه بــدار»؛
«سـ ِّبحِ ْاسـ َ
دراینبــاره میفرمایــدَ :
یعنــی هــم بایــد ذات پــاک خداونــد را تســبیح کــرد و هــم نــام و یــاد او را تنزیــه کــرد؛ بــه عبارتــی ،مـراد از
تســبیح اســم آن اســت هامنطــور كــه خــدا را منــزه میــداىن ،اســاء خــدا را نیــز منــزه بــدان و بــه کســی
نســبت مــده و ماننــد اوصــاف دیگـران مــدان (قرشــی ،1375 ،ج  ،3ص .)212
حضرت علـی(ع) دربـارهی اهمیـت و نقش ذکـر زبانی میفرماید« :زبان شـخص نیكوكار شـیفتهی مداومت
بر ذکر و یاد [خدا] اسـت .تداوم ِذكر [خدا] دوسـت صمیمی اولیاسـت»؛ همچنین آن حرضت ذک ِر خدا را لذت
محبـان ،همنشـینی بـا محبـوب خویش ،خوی پرهیـزگاران ،خوی هر نیكـوكاری و خصلت هر مؤمن ،شـادی هر
تقواپیشـهای و لـذت هـر اهـل یقینی معرفی میکند( 1ریشـهری ،1385 ،ج  ،4ص  .)215پیامرب خـدا(ص) دربار هی
ذکـر «حوقلـه» میفرمایـد« :ذكـر "ال حـول و ال قـ ّوة االّ باللّـه" (هیـچ دگرگـوىن و نیرویـى مگـر به اتـكاى خدا
نیسـت) ،امـت مـرا از غـم و اندوه در امان مـى دارد ».در حدیث دیگری دربارهی ذکر «اسـتغفار» میفرماید:
«هركـه بسـیار اسـتغفار كنـد ،خداونـد گره غمهاى او را بگشـاید و از هـر تنگنایى بیرونش بـرد و از جایى كه
 -1الذِّكـ ُر أفضَ ُـل الغَنی َمتَیـنِ  .الذِّكـ ُر لَـ َّذ ُة امل ُِحبِّیـ َنِ .ذكـ ُر اللّـ ِه ِشـی َم ُة املُتّقیـ َنِ .ذكـ ُر اللّه ِ َسـ ِجیَّ ُة ك ُِّل ُم ِ
سر ُة ك ُِّل ُمتَّقٍ و
حسـنٍ و ِشـی َم ُة ك ُِّل ُمؤمنٍ ِ .ذك ُر اللّـه ِ َم َ َّ
لَـ َّذ ُة ِّ
كل ُمو ِقنٍ
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گمان منىبـرد ،روزیـش رسـاند»( 1همان ،ج  ،3ص )70؛ همچنین در تعیین مصادیق ذکر کثیر ،تسـبیحاتی در
روایـات واردشـده اسـت .امـام صـادق(ع) فرمودهاند« :چنانچـه بنده در روز صدبـار پـروردگارش را ذکر بگوید،
(س)
ایـن ِذكـ ِر كثیـر اسـت»( 2مجلسـی ،1403 ،ج  ،90ص  .)160در روایـت دیگری ،تسـبیح حضرت فاطمه زهرا
ازجملـه مصادیـق ذكر كثیر بیانشـده اسـت( 3کلینـی ،1413 ،ج  ،2ص .)500
ی .ازدواج و نقش تربیتی آن در تحصیل آرامش
ازدواج یکــی از عوامــل ایجــاد آرامــش و آســودگی مانــدگار خداونــد اســت .خداونــد هم ـهی پدیدههــا
و مخلوقــات عــامل هســتی را بــر پایـهی زوجیــت و کفویــت آفریــده اســت .پیونــد زناشــویی پیونــدی آیینــی
اســت کــه طــی احــکام یــا رســوم خاصــی میــان زن و مــرد برقـرار میشــود تــا بــه تشــکیل خانــواده منجــر
گــردد .از دیــدگاه اســام ،ماهیــت ازدواج یــک قـرارداد و پیــان بــا رشایــط ویژهای اســت که بســیار پســندیده
و مطلــوب اســت .اســام بــا ترشیــع ازدواج ،مســیر رســیدن بــه عفــت و حیــا را هموار ســاخته اســت و ازدواج
را طبیعیتریــن راه تأمیــن نیازهــای جنســی معرفــی میکنــد .ازدواج یــک نیــاز اصیــل فطــری و رضورتــی
ب ـرای زندگــی اجتامعــی و رســیدن بــه آرامــش و ریش ـهی شــکوفایی اســتعدادهای وجــود انســان اســت و
هــدف از آفرینــش موجــودات بهصــورت زوج ،احســاس آرامــش و آســودگی خیــال اســت .در آیــهی 36
ـت ْالَ ْر ُض َو ِم ـ ْن أَنْف ُِس ـه ِْم َو ِمـ َّـا َل
«س ـ ْب َحانَ الَّ ـ ِذی َخلَـ َـق ْالَ ْز َو َاج كُلَّ َهــا ِمـ َّـا تُ ْن ِبـ ُ
ســورهی یــس میفرمایــدُ :
یَ ْعلَ ُمــونَ (یــس)36:؛ پــاك اســت (خدایــى) كــه از آنچــه زمیــن میرویانــد و نیــز از خودشــان و از آنچــه
منیداننــد ،همــه را نــر و مــاده گردانیــده اســت».
قــرآن کریــم نیــاز بــه ازدواج و همــر را یکــی از عوامــل آرامشبخــش و یکــی از نشــانههای خــدای
متعــال معرفــی میکنــد و میفرمایــدَ « :و ِمـ ْن آیاتِـ ِه أنْ َخلَـ َـق لَكُــم ِمـ ْن أنْف ُِسـكُم أزْواجــا لِ َت ْسـكُ ُنوا إلَیهــا َو
َج َعـ َـل َب ْی َنكُــم َّمـ َو َّد ًة َو َر ْح َمـ ًة إنَّ ِفــی ذلِــكَ الَیـ ٍ
ـات لِّ َقـ ْو ٍم َی َت َفكَّـ ُرونَ (روم)21:؛ و از نشــانههای او ایــن اســت
كــه بـرای شــا از خودتــان جفتهایــی آفریــد تــا بهوســیلهی آنــان بــه آرامــش برســید و میانتــان دوســتی و
مهربانــی نهــاد .هامنــا در اینهــا نشــانههایی اســت ب ـرای مردمــی كــه میاندیشــند»؛ همچنیــن خداونــد
ازدواج را راه بهرهمنــدی از نعمتهــای الهــی میدانــد و در آی ـهی  32ســورهی نــور میفرمایــدَ « :وأنْ ِك ُحــوا
ـم اللّــه ِمــن فَضْ لِـ ِه َو اللّــه ُ َو ِاسـ ٌـع
ـم إن یَكُونُــوا ُف َقـ َرا َء یُ ْغ ِن ِهـ ُ
ـم َو إمائكُـ ْ
الصالِ ِحیـ َن ِمـ ْن ِعبا ِدكُـ ْ
ـم و ّ
ْالَیا َمــی ِم ْنكُـ ْ
ـم (نــور)32:؛ بــه بیهمـران و غالمــان و كنیـزان شایســتهتان همــر دهیــد .اگــر تهیدســت باشــند ،خدا
َعلِیـ ٌ
(ع)
از فضــل و كــرم خــود توانگرشــان كنــد كــه خــدا گشایشــگر داناســت ».امــام رضــا دربــاره آرامشبخشــی
(ص)
ازدواج میفرمایــد :اگــر دربــارهی ازدواج و پیونــد ،آیتــى محكــم و ســنتى پیروىشــده از ســنت پیامــر
هــم نبــود ،بــاز نیــىِ بــه خویشــاوند و آرامــش پیــدا کــردن بــا غریبــه كــه خداونــد در ایــن امــر قـرار داده
اســت ،انگیــزهای بــود كــه خردمنـ ِـد صاحــب دل بــه ازدواج رغبــت كنــد و انســان موفــق درسـتاندیش بــه
 -1أمـا ٌن الُ ّمتـی ِمـن ال َهـ ِّم« :ال َح َ
عل اللّـه ُ لَ ُه ِمن ك ُِّل هَـ ٍّم فَ َرجا و ِمن
االسـ ِتغْفا َر َج َ
ـول و ال قُـ ّو َة إالّ باللّـه ِ ،ال َملْ َجـأَ و ال َمن ْجـى ِمـن اللّـه ِ إالّ إلَیـ ِه» .من أك َ َْث ْ
ِ
ـب.
س
ت
ح
ی
ال
َ
ك ُِّل ِضیـقٍ َم ْخ َرجـا و َر َزقَ ُه ِمن َحیثُ َ ْ ُ
 -2إذا َذكَ َر ال َعب ُد َربَّ ُه فی الیومِ ِمائ َة َم ّر ٍة كا َن َ
ذلك كثیرا ً.
َسبیح فاطم َة الزهرا ِء علیها السالم ِم َن ِ
الذك ِر الكثیرِ.
 -3ت ُ
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آن بشــتابد( 1محمــدی ریشــهری ،1385 ،ج  ،5ص .)81
هر انسـان فهیم و رشـدیافتهای که رشایط و موقعیت زوجیت را مییابد ،شایسـته اسـت ادامهی حیات
خـود را بـا همسری همـدل و دلآرام بـا احساسـی از آرامـش حقیقـی تجربـه کنـد (افـروز ،1393،ص .)180
بیتردیـد همسران شایسـته ،در کنـار جاذبههای روانی و نفسـانی ،بیشترین نقش را در پایـداری و ماندگاری
زندگـی مشترک و تحصیل آرامـش دارند.
جــوادی آملــی در تبییــن آی ـهی  34ســورهی نســاء (ال ِّرجـ ُ
ـی ال ِّنســا ِء )...معتقــد اســت:
ـال َق ّوامــونَ علَـ َ
شــوهرها ســنگربانان زنــان خــود هســتند و بایــد شــاد و آرام باشــند .در ایــن فضــا ،زن هامننــد باغبــان
گلصفــت و گلپــروری اســت کــه وجــودش پــر از عواطــف و احساســات و منبــع آرامش و آرامشــگری اســت؛
شــوهر باغــدار و ســنگربان ایــن عواطــف و احساســات ،محبــت و آرامــش اســت.
(ص)
در روایــات امئ ـهی معصــوم(ع) بــه آرامشبخــش بــودن ازدواج نیــز توجــه شــده اســت .پیامــر خــدا
دربــارهی اهمیــت ازدواج میفرمایــد« :در اســام هیــچ بنایــی ســاخته نشــده كــه نــزد خداونــد ع ّزوجـ ّـل
محبوبتــر و ارجمندتــر از ازدواج باشــد»( 2مجلســی ،1403 ،ج  ،103ص  .)220امــام صــادق(ع) میفرمایــد:
«مــردم در دنیــا و آخــرت لذتــی بهــر از لــذت زن نچشــیدهاند .بهشــتیان از هیچچیــز بهشــت ،نــه از
خوراكــی و نــه از نوشــیدنی ،بهانــدازهی نــكاح لــذت منیبرنــد»( 3حــر عاملــی ،1409 ،ج  ،14ص  .)10امــام
رضــا(ع) میفرمایــد« :ازدوا ج را در شــب قــرار دهیــد؛ چــون شــب و همــر ،هــر دو وســیل ه ی ســكون و
ش انســان هســتند» (قرائتــی ،1389 ،ج ،2ص .)515
آرام ـ 

نتیجهگیری

آرامــش از نیازهــای اولیـهی بــر و بســر رشــد و تعالــی انســان اســت و هــر انســانی بـرای رســیدن بــه
آن ،از هیــچ کوششــی دریــغ منـیورزد .آموزههــای قرآنــی و روایــی دیــن اســام راهکارهــا و راهربدهایــی را
بـرای تحصیــل آرامــش ذکــر کردهانــد کــه از میــان آنهــا ذکــر خداونــد و بهتبــع آن ،تفکــر در نقــش تربیتــی
ذکــر ،بهعنــوان عامــل اصلــی رســیدن بــه آرامــش حقیقــی قابلتوجــه اســت .اگــر انســان ارتبــاط دائــم و
مســتمر بــا خــدا داشــته باشــد و یــاد خداونــد را مســیر اصلــی زندگــی خــود قـرار دهــد و امــورات خــود را
بــر مبنــای دســتورهای الهــی تنظیــم کنــد ،در زندگــی خــود دچــار اضطـراب و تشــویش خاطــر منیشــود و
آرامــش خــود را از دســت نخواهــد داد .آرامــش حقیقــی در میــان افـرادی کــه در همـهی امــور تســلیم محض
دســتورهای الهــی هســتند و بهگونـهای کــه خداونــد را در مقــام فعــل عهــدهدار همـهی شــئون زندگــی خــود
میداننــد ،وجــود خواهــد داشــت .قــرآن بهعنــوان ذکــر لســانی خداونــد ،چ ـراغ روشــن و هــادی برشیــت
بــه رصاط مســتقیم و تعالــی انســان اســت و دقــت در مضامیــن و مفاهیــم آیــات و روایــات از اساسـیترین

ُّـف البَ ِ
ِیـب و ت َأل ِ
عید ،ما َر ِغ َب فیـ ِه العا ِق ُل
 -1لَـو لَـم تَكُـن فـی امل ُناكَ َحـ ِة و امل ُصاهَـ َر ِة آیَـ ٌة ُمح َك َمـ ٌة و ال ُسـ َّن ٌة ُمتَّبَ َعـةٌ ،لَكا َن فیما َج َع َل اللّه ُ فیهـا ِمن ِب ِّر ال َقر ِ
یب.
ِیـب و سـا َر َع إلَی ِه امل ُ َوف َُّـق امل ُِص ُ
اللَّب ُ
جل و أ َع َّز ِم َن التَّزوی ِج.
 -2ما بُ ِن َی فی اإلسالمِ بِنا ٌء أ َح َّب إلی اللّه ِ ع ّز و ّ
ـاس فـی الدُّنیـا و ِ
أهـل ال َج ّن ِة مـا یَتلَذّذو َن بشَ ـی ٍء ِمـن ال َج ّن ِة أشْ ـهی عن َدهُم ِمـن ال ِّنكا ِح ال
ْثر لَ ُهـم ِمـن لـ َّذ ِة ال ِّنسـا ِء  ...و إ َّن َ
اآلخـ َر ِة بلَـ َّذ ٍة أك َ َ
 -3مـا ت َلـ َّذ َذ ال ّن ُ
اب.
طَعـا ٌم و ال َش ٌ
نقش تربیتی ذکر خدا برای دستیابی انسان به آرامش و آسایش در قرآن و حدیث
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مصادیــق ذکــر اللــه اســت و عمــل بــه آنهــا در تقویــت اراده و عمــل فــرد تأثیــر دارد و باعــث تحصیــل
آرامــش حقیقــی انســان میشــود.
منــاز از دیگــر مصادیــق ذکــر و یــاد خداونــد اســت و قــرب بــه حــق و آرامــش و ســعادت دنیــوی و بهتبع
آن ،ســعادت اخــروی را بـرای انســان بــه ارمغــان مـیآورد .حضــور خاضعانــه و خاشــعانهی انســان در برابــر
پــروردگار خــود در منــاز ســبب تقویــت اراده ،آرامــش قلبــی و امنیــت روانــی انســان و موجــب صفــا و جــای
باطــن میشــود و همیــن آرامــش قلبــی و درونــی باعــث کاهــش تنشهــا و اســرسها و مصائــب زندگــی
و درنهایــت ،کنــرل عقالنــی فــرد بــر زندگــی خــود در ســایهی آســایش و آســودگی میگــردد .خوانــدن دعــا و
مناجــات و ارتبــاط بــا خداونــد بــا کالم امئـهی معصــوم(ع) همـراه بــا خضــوع و فروتنــی ،انســان را از اســتکبار
نفــس و خودبزرگبینیهــا دور میکنــد و بــه ســوی شــناخت عمیــق و دقیــق پــروردگار و قــدرت الیـزال او
ســوق میدهــد .ارتبــاط مســتمر انســان اســیر در امــواج و تنشهــای زندگــی بــا خالــق خــود ســبب تســای
خاطــر او میشــود و بــه آرام شــدن تشــویشهای درونــی او کمــک میکنــد و او را بــه آرامــش و آســایش
حقیقــی میرســاند .ازدواج موفــق و تشــکیل خانــوادهی ســامل مهمتریــن نقــش را در کســب آرامــش و
مانــدگاری آن در زندگــی انســان ایفــا میکنــد .خانوادههــای ســامل کــه قوانیــن و مقــررات دینــی و قرآنــی را
در خانــوادهی خــود اجرایــی میســازند ،همــواره بــه دور از اضطرابهــا و تشــویش خاطــر هســتند و زندگــی
خــود را از ســیالبها و منجالبهــای دنیــوی بــه دور نگــه میدارنــد.
درنهایــت ،اگــر انســان بــه دســتورهای الهــی عمــل کنــد و یــاد و ذکــر خداونــد را رسلوحـهی کارهــای خود
در زندگــی فــردی ،خانوادگــی و اجتامعــی قـرار دهــد و بــا تــاوت ،تدبــر و تعمــق در مفاهیــم آیــات قــرآن
و ارتبــاط مســتمر بــا ادعیــه و اذکار معصومیــن(ع) ،بــه حمــد و تســبیح الهــی بپــردازد ،مطمئنـاً زندگــی پــر از
آرامــش ،امنیــت و آســودهای را بـرای خــود آمــاده میکنــد و در ســایهی آرامــش دنیــوی بــه آرامــش و رفــاه
اخــروی نیــز دســت خواهــد یافــت.
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