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[1] Relaxation model in Islamic ethics and new spirituality [2] The relaxation and stress 
reduction workbook [3] Quranic view on psychological pressure [4] Achieve mental 
relaxation in the mirror of the Holy Quran. Kowsar [5] A glance at the basics and philosophy 
of mental health in Islam [6] The commentary on the holy quran [7] Thematic commentary 
of the Quran [8] Young and mental relaxation: Problems, consulting and therapy with 
Islamic attitudes [9] Serenity, approaches and strategies (with the testimony of Islamic 
teachings) [10] Dehkhoda dictionary [11] An intermediate Persian dictionary [12] 
Comparative study of mental relaxation in Quran and psychology [13] Man’s search for 
meaning [14] Understanding motivation and emotion [15] Soul, psyche, feeling, body, 
balance and harmony [16] Al-‘Eyn book (Kitab al-‘Eyn) [17] Words of the Quran (Al-
Mufradat fi Gharib al-Quran) [18] Dictionary of Quran [19] The ideal commentary [20] 
Tongue of Arabs (Lisan al-Arab) [21] Khawaja Abdullah Ansari’s Manazel al-Sa’erin 
(passenger’s Stations) explanation, based on Abdolrazagh Kashani’s explanation [22] The 
peak of eloquence (Nahj al-balaghah) [23] In It What Is in It (Fihi Ma Fihi) [24] Kitab al-
Kafi [25] Get rid of depression [26] Satisfaction with life [27] History of the Qur’an [28] 
The balance in interpretation of Quran (Tafsir al-Mizan) [29] Nahjolfasaha

Introduction One of the important concerns of human being is to achieve serenity. Different 
divine and human schools offer different solutions. In this regard, in the Islamic school with 
the basis of the Holy Qur’an and the traditions of Imams, several cognitive and practical 
approaches have been recommended to achieving serenity. The aim of this study was to review 
the provisions of Surah Mobarakeh Fajr and provide a cognitive-religious strategy for achieving 
serenity and confidence. The method was a library research with a content analysis style, in 
which related verses and narratives were analyzed.
Conclusion According to the doctrines of Surah Mobarakeh Fajr, the path of reaching serenity 
from the cognitive-religious dimension, the belief in the wisdom of God and the realistic attitude 
towards all blessings, events, conditions, and situations are based on divine true traditions, 
including the tradition of trouble and experiment. Like other divine traditions, the philosophy of 
the tradition of trouble is the fulfillment of God’s progressive guidance. Based on the doctrines 
of Surah Mobarakeh Fajr, “trouble approach to the blessings and all the pleasant and unpleasant 
situations” has been introduced as an effective and contributing factor in achieving heart 
serenity and confidence.
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مبارکه فجر در  هشناختی سور - راهکار ایمانی
  یابی به آرامش قلبی دست
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  چکيده
یابی به آرامش است. در  های مهم و همشیگی بشر دست دغدغه یکی ازمقدمه: 

دهند. در این  این خصوص مکاتب گوناگون الهی و بشری راهکارهایی را ارایه می
اسالم نیز با محوریت قرآن کریم و روایات بخش  مکتب تعالیدر میان 

 آرامشیابی به  شناختی و عملی متعددی برای دست اهکارهایر )ع(معصومین
یک  و ارایه فجر همبارک هی بر مفاد سوررمرو این مطالعه هدف. ه استدشتوصیه 

. روش بودآرامش و اطمینان قلبی  برای رسیدن بهشناختی  - راهکار ایمانی
آیات است که در آن،  سبک تحلیل محتوایی ابو ای  کتابخانه این پژوهشتحقیق 

  .مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتندو روایات مرتبط 
 از یقلب آرمش به دنیرس راه فجر، مبارکه سوره یها آموزه به توجه با گیری: نتیجه
 به نانهیب واقع نگرش و خداوند مانهیحک راتیتقد به باور ،یشناخت -یمانیا بعد
 از ،یاله ثابت یها سنت اساس بر ها تیموقع و ط،یشرا حوادث، ها، نعمت یتمام
 یها سنت ریسا همانند ابتالء، سنت فلسفه. است شیآزما و »ابتالء« سنت جمله
 مبارکه سوره یها آموزه اساس بر. است خداوند ینیتکو عامه تیهدا تحقق یاله
 »ندیناخوشا و ندیخوشا یها تیموقع یتمام و ها نعمت به یابتالئ نگاه« فجر،
 یمعرف داریپا یقلب آرامش به یابی دست در نیآفر نقش و موثر عامل کی عنوان به
  .است شده

  ، ابتالءفجرسوره آرامش، اطمینان،  ها: کلیدواژه
  

  ١٤/٠١/١٣٩٧ تاريخ دريافت:
  ۲۰/۰۲/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  marefi.shahed@gmail.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
یابی به آرامش در  دست ،بشری و همیشگی نیازهای اصلیکی از 

از همواره زندگی است. این نیاز ریشه در فطرت آدمی داشته و 
مسیر موفقیت و خوشبختی در  شک بیدار اوست.  های ریشه دغدغه

پذیر است. فقدان  زندگی از طریق آرامش و اطمینان قلبی امکان
و مانع پیمودن مسیر  ساختهزندگی را مختل  ،نظم و تعادل، آرامش

شود. حذف آرامش و  های مختلف می کمال و رشد انسان در عرصه
سازی برای  معنای زمینه اطمینان قلبی از زندگی انسان به

(ترس، استرس،  روحی های نابسامانیگیری و رشد انواع  شکل
کاهش ها سبب  . این نابسامانیاست غیره) اضطراب، افسردگی و

توان  زندگی است. از این رو می مندی در تو نیز رضای سطح کیفیت
های  ات اندیشمندان در عرصهو تحقیق ها گفت بسیاری از تالش

ها  اطمینان قلبی انسان سازی آرامش و فراهم ا هدفب، گوناگون
گیری انواع مکاتب  شکل انجام گرفته یا در دست انجام است.

گواه  غیره ، ورزشی وپزشکی نظریاتشناختی، مکاتب هنری،  روان
یابی به آرامش  راهکارهای دستطرح صادقی بر این مدعا است. 

های شرقی نظیر  هزاران سال پیش تمدن. ای دراز دارد پیشینه
، بودیسم باستانگری در ایران  مانی و سمیترائیمتائوئیسم در چین، 

  ن در شرق آسیا توانسته بودند به این مهم دست یابند.در هند و ذِ 
عرفان همچون هایی  های اخیر نیز در کشورهای غربی روش در سال

شدن  درمانی، تکنیک ریلکس نفس، روان مسیحی، تلقین به
برای مبارزه با استرس و رسیدن به آرامش  مرونده و هیپنوتیز پیش

  .[1]تجسمی و روانی طراحی شده اس
 های رسیدن به های مبارزه با استرس و راه یا بیشتر روش همه

های اسرارآمیز شرقی و  طریقت بطنآرامش جسمی و روانی در 

 ها ههایی که تنها به پیروان این نحل ؛ روشندا غربی پدید آمده
درمانی  همین اساس، مکاتب روان . بر[2]ه استشد آموزش داده 

همگی هدف اصلی خود را رفع اضطراب و پدیدآوردن احساس 
به نگرانی و افسردگی  ءتالمنظور پیشگیری از اب دانند. به امنیت می
های بسیاری به عمل  درمانی افراد مضطرب، کوشش و برای روان
 دین و ایمان بر اثربرخی رویکردهای جدید به  ،آن میان آمده که از

 .[1]سالمت روان اشاره دارد
های وحیانی قرآن  ویژه دین اسالم با الهام از آموزه هادیان الهی ب

نسبت به اهمیت این موهبت الهی و  (ع)روایات معصومانکریم و 
در قرآن  اند. ی ارایه نمودهبسیاریابی به آن راهکارهای  نحوه دست

، ایمان، همسر، شب، خواب و خانه مناسب (ص)کریم، دعای پیامبر
ی از راهکارهادیگر یکی  اند. عنوان عوامل آرامش خوانده شده به

است. این سوره مبارکه فجر مطرح شده  در یابی به آرامش دست
 مدلولبر آن است تا با طرح محتوای کلی سوره و بررسی  پژوهش

 متفاوت و جدیدی را در راهکاری، میان آنهاپیوند آیات و 
  یابی به آرامش و اطمینان قلبی تبیین نماید. دست
های گسترده در موضوع آرامش با  رغم انجام پژوهش علی

های  از پژوهشیک  شناختی و نیز اسالمی، هیچ رویکردهای روان
های یک سوره معین مورد  موجود موضوع فوق را با تحلیل آموزه

  .اند بررسی قرار نداده
 "،نگاهی قرآنی به فشار روانی"عنوان  ادر کتابی ب حسینی کوهساری

 هیابی به آرامش روانی در آین دست"با عنوان  ای در مقاله سلطانی
نگاهی اجمالی به مبانی با عنوان " ای مقاله در حسینی"، قرآن کریم

تفسیر "در کتاب  موحدی"، و فلسفه بهداشت روانی در اسالم
تفسیر موضوعی "و همکاران در کتاب  پور بهجت "،موضوعی قرآن

 هدر مقال فعالی" و جوان و آرامش روان"در کتاب  فقیهی "،قرآن
(با تاکید برآموزهای  آرامش، رهیافت و راهکارهابا عنوان "خود 
یابی  به ارایه و تحلیل راهکارهای قرآنی برای دستهمگی  )"اسالمی

  .[9-3]اند به آرامش پرداخته
از قرآن سوره یک بررسی محتوای آیات  پژوهش حاضر با هدف

ـ  راهکار ایمانی و ارایه یکو برقراری ارتباط میان آنها  )فجر(
انجام اطمینان قلبی  یابی به آرامش و شناختی در خصوص دست

  .شد
ا این ب ؛تحلیلی استـ ای و از نوع توصیفی  کتابخانه ،پژوهشروش 
 ۱۵ ویژه آیات هسوره مبارکه فجر ب های  آموزه که با مروری بر توضیح

آنها کوشش  سپس توصیف و تحلیل و برخی از آیات مرتبط و ۱۶و 
  .شده هدف پژوهش محقق شود

  
  شناسی آرامش مفهوم

 ن. معی[10]سکون استمعنای  آرامش اسم مصدر از آرامیدن و به
 ،سکینه ،فراغت، راحتی، آسایش، طمانینه ،آرامیدن نیز آرامش را به
  .[11]معنا کرده است و سکون امنیت، صلح، آشتی

اند.  های گوناگونی درباره آرامش ارایه نموده تعریف شناسان روان
 "روان" معنای آرامش به آرامش عمدتاً  ،شناسی نوین زیرا در روان
مفهوم آن در  شناسی است و که موضوع دانش روان شود مطرح می
این رو همواره  از .[12]تشناسی دچار تحوالتی شده اس مکاتب روان

برای تعریف آرامش یا از مفاهیم ایجابی مانند بهداشت روانی، 
کنند یا از مفاهیم سلبی  نجاری استفاده میه سالمت روانی و به

  .غیرهفشارهای روانی و  ،استرس ،مانند اضطراب
  عبارتند از: برای "آرامش" شده برخی از تعاریف ارایه

مثبت  های همخوان با هدف است که عموماً  آرامش حاصل هیجان"
های  اضطراب، ریشه در هیجان ،هستند و در مقابل
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  .[13]"اند طور کلی منفی که به داردناهمخوان با هدف 
ه ی بمندی و پیروز آرامش احساس مثبتی است که از حس رضایت"
های  مش در واکنشاآرامش روانی یعنی آر .[14]آید دست می 

   [15]"رفتاری
المعنا  قریبهای  واژهاز آرامش برای یادکرد  یدر فرهنگ قرآن

 ،۴۰و  ۲۶توبه/، ۲۴۸بقره/( "سکینه: "عبارت از کهاستفاده شده 
، ۱۱۳مائده/ ،۱۲۶آل عمران ، ۲۶۰(بقره/ "اطمینان")، غیره و ۱۴فتح/
)، "ربط ۳۲، فرقان/۱۲۰"ثبات قلب" (هود/ )،۲۷ـ ۳۰فجر/، ۱ ۶نحل/

) ۷، شرح/۱۰) و "فارغ" (قصص/۱۰، قصص/۱۴، کهف/۱۱قلب" (انفال/
. از آرامش استناظر به جهت خاصی  یک از واژگان فوقهر هستند. 

اطمینان عبارت از "نظر است د مپژوهش از آرامش آنچه در این 
  .یاد کرد "آرامش مستقر"توان از آن به  که می است "قلبی

  

  سکینه
و ثبات در برابر حرکت  معنای استقرار به" سکن"این واژه از ریشه 

نیز بیان شده معنای زوال ترس  به "سکینه. "[16] استگرفته شده 
معنای آرامش باطن و انس  بهرا  "سکینه" . برخی دیگر،[17]است

که هرگونه  سکینه اطمینان و آرامش خاطری است .[18]اند معنا کرده
را در طوفان حوادث  کند و او تردید و وحشت را از انسان دور می

ی اعتقاد هاین آرامش ممکن است جنب .گرداند قدم می سخت، ثابت
به و نکه جنبه عملی داشته آرا برطرف سازد، یا  باورداشته و تزلزل 
  .[19]دقدم، مقاومت و شکیبایی ببخش  انسان ثبات

  

  اطمینان
گرفتن،  معنای آرامش، آرامیدن، قرار به "اطمینان"در زبان فارسی 
عبارت از  "طمانینه" .[10]استاطمینان قلب  و رفاه، سکون قلب

آن  حسب دریافت فزونی آرامی و تسکین است که برای نفس بر
  .[10]دشو حاصل می

 "طمن"از ریشه  "اطمینان"در زبان عربی و فرهنگ قرآنی واژه 
 خلیل بن احمدی فراهیدی .[20]است شت و آرامامعنای ثب به

نگارنده نخستین فرهنگ جامع لغت عرب، "اطمینان" را آرامش و 
معنای آرامش  آن را به راغب اصفهانی .[16]انس معنا کرده است

 عارفانبرخی [17]. دانسته استتابی و اضطراب  از بیپس خاطر 
هایی قایل  تفاوت "سکینه"و  "طمانینه" معنای میان آرامش به

موقت  یاکه ممکن است ثابت  دانند میآرامشی را  "سکینه" ؛اند شده
  .[21]و همیشگی است  پایدارطمانینه آرامشی  ، اماباشد

  

  آرامش در قرآن کریم
یک  )سکینه و طمانینه (یا همانآرامش  ،های قرآنی آموزه براساس

بر  خداوند سوینفسانی است که از عالم باال از  حالتامر درونی و 
ِكيَنَة ِفي ُقُلوِب "شود.  های مومنین نازل می دل ِذي َأْنَزَل السَّ ُهَو الَّ

او كسى است كه " .) ۴(فتح/ "اْلُمْؤِمِنيَن لَِيْزداُدوا ِإيمانًا َمَع ِإيمانِِهمْ 
هاى مومنان نازل كرد تا ايمانى بر ايمانشان  آرامش را در دل

َفَعِلَم ما ِفي ُقُلوبِِهْم َفَأْنَزَل : "...در جای دیگر آمده است ."بيفزايد
ِكيَنَة َعَلْيِهمْ  خدا آنچه را در درون دلهايشان (از  "... .)۱۸(فتح/ "السَّ

 بر را آرامش رو اين از دانست، ايمان و صداقت) نهفته بود مى
ُه َسِكيَنَتُه َعلى". همچنین: "نازل كرد دلهايشان  ُسوِلِه وَ رَ   ُثمَّ َأْنَزَل اللَّ

خود را بر  آرامشسپس خداوند . ")۲۶(توبه/"َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ 
  ."پيامبرش و بر مومنان نازل كرد

ی منه یک واقعیت خارجی و ک ،آرامشتوان گفت  با این وصف می
که آرامش اگرچه  ناگفته پیداستیک احساس درونی است. بلکه 
 گذاردهدنیای بیرون  اثر خود را دراما  ،درونی و قلبی است یاحساس

توانند آن را تحت تاثیر قرار دهند.  عوامل بیرونی میهمچنین و 
نها ه آمعنای وابستگی قلب ب به عوامل بیرونی بر آرامش، اثرپذیری

هایی را  توان انسان ها می نیست زیرا در بدترین شرایط و موقعیت
  یافت که در آرامش هستند.

زا در قرآن (همچون  آرامش افزون بر برشماری عواملن کریم آقر
و پایدار سازی آرامش  فراهم همسر، شب، خواب و غیره) راهکارهای

ها و  اصالح بینش را با تکیه براطمینان قلبی یابی به  دست
سو از او می خواهد که به   از یک بیان کرده است؛انسان  های گرایش
از و  داشته باشدبینانه  جهان هستی نگاهی درست و واقع خویش و
آغازگر و تمایالت خویش را در جهت ایمان به  عالیق ،سوی دیگر

وسیله   تا بدین هستی و منشأ قدرت (یعنی خداوند) تنظیم نماید
ذيَن آَمُنوا  ۲۸در آیه  به آرامش دست یابد. سوره رعد آمده است: "الَّ

ِه َتْطمَ  ُقُلوُبُهمْ   َو َتْطَمِئنُ  ِه َأال بِِذكِْر اللَّ آیی  ". باهماْلُقُلوُب   ِئنُ بِِذكِْر اللَّ
سه مفهوم "ایمان" و "آرامش قلبی" و "یاد خدا" نیز گویای پیوند 

دار این سه مولفه با یکدیگر است. به دیگر سخن، براساس  معنی
پیوستگی  و پروردگار"ایمان به در گرو " "آرامشفرهنگ قرآنی، "
، ۶کتاب الهی (حجر/ هدر قرآن کریم گاه ب "ذکر" .[22]"یاد خدا" است

) اطالق شده ۱۰ـ ۱۱(طالق/ (ص) شخص رسول خدا ه) و گاه ب۵۱قلم/
 " بهذکر"باید گفت  (ص)رسول خدا هب "ذکر"در بیان علت اطالق است. 

هر آن چیزی که یاد خدا و اوصاف او را در ذهن و دل انسان زنده 
 . وجود رسوالن و فرستادگان الهی که تجلیشود سازد، گفته می می

یاد پروردگار و اوصاف اوست.  هکنند اند زنده خداوند روی زمین
آرامش است، هم با ارسال رسوالن الهی و  هبنابراین یاد خدا که مای

اصالح  این مهم، ثمره هم با انزال کتب آسمانی فراهم خواهد شد.
  باورها و نگرش انسان است.

  

  نقش باورها در زندگی
اند: "ِقیمُة ِکلِّ امرٍء ما ُیحسُنه".  در نهج البالغه فرموده (ع)امام علی

یکی از معانی برآمده از این فرموده امام آن است که ارزش هر 
هایی است که در اندیشه او جای دارد؛  انسانی به آن کارها یا ارزش

به دیگر سخن، ارزش هر انسانی به بلندای اندیشه و افق فکری 
  نیز تفسیری لطیف از این روایت است: اوست. این شعر موالنا

  
  ای ای  مابقی خود استخوان و ریشه ای برادر تو همه اندیشه

  [23]ات گل گلشنی  ور بود اندیشه همیه گلخنی گر بود اندیشه
  

ها و  کنش همه ؛دارد اوبر رفتار  موثرینگاه و نگرش انسان نقش 
شاید . پذیرند اثر می نوع شناخت و باورهای او ازهای انسان  واکنش

، عمل به نیت و (ع)همین دلیل است که در روایات اهل بیت  به
) یا حتی نیت و اندیشه از األعمال بالّنیاتاندیشه پیوند خورده (

فیلسوف  ،اپیکوراز نظر  [24]. تر خوانده شده است خود عمل مهم
تر از  ها از رویدادها و حوادث مهم نگرش و برداشت انسان ،یونانی

 .[25]و حوادث استخود رویدادها 
ای  کننده عنوان یک واقعیت خارجی، نقش تعیین اگر رویدادها به

از آن  د مختلفاهای افر ها و ارزیابی داشتند، نباید میان داوری
، اصل رویداد یکی بوده است داشت؛ زیرا می، تفاوتی وجود رویدادها
اند  یک رویداد را دیده بینیم به تعداد افرادی که که میی اما هنگام

های متفاوتی وجود دارد، به این  اند، ارزیابی یا توصیف آن را شنیده
، تفاوت در ها بریم که علت اختالف پی می حقیقت
و باورهای ما در  تفکر، نگاه ه. بنابراین نحو[26]هاست نگرش

جای چنین است،  حال کهای دارند.  کننده احساسات ما نقش تعیین
 یا ها مندی از امکانات و نعمت است که ما در بهره باقیپرسش این 
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های  و همچنین موقعیت ها نعمتدادن  محرومیت و از دست
 در هر تاخوشایند و ناخوشایند چه نوع نگاه و باوری داشته باشیم 

در از گوهر آرامش و اطمینان قلبی برخوردار باشیم؟  وضعیت،دو 
در . توان یافت می ین پرسشی درخور برای اسوره مبارکه فجر پاسخ

ادامه ضمن آشنایی اجمالی با این سوره، از رهگذر بررسی و تحلیل 
های آن، راهکار قرآنی مطرح در آن برای رسیدن به آرامش و  آموزه

   اطمینان قلبی از نظر خواهد گذشت.
  آشنایی با سوره مبارکه فجر

 ۳۰که  قرآن کریم استشده  نازل های هسور فجر از نخستینسوره 
شده  عالمان علوم قرآنی، این سوره را دهمین سوره نازل .آیه دارد
. عالمه طباطبایی نیز به شهادت سیاق، این سوره را [27]اند دانسته

. تشکیل شده است مقطع از دواین سوره  .[28]مکی دانسته است
ای از  مجموعه گیرد که را در بر می ۵تا  ۱ت آیااز اول  مقطع

 که به بیان داستان و هستند ۱۴تا  ۶ دوم آیات عمقطسوگندهاست. 
دنیاگرایی  های با ویژگی "فرعون"و  "ثمود"، "اد"عسرنوشت سه قوم 

 و تحقیر مردمان یجوی برتری گرایی، ، قدرتاندوزی ثروتو 
 فساد آنها و عامل فزونیطغیان براساس این آیات،  اختصاص دارد.

 ۱۵ آیاتیعنی  ،سوم مقطع . درشدمجازات الهی ابتالء به در نتیجه 
های الهی مطرح  نعمتقبال انسان در  عملکردنگرش و  هنحو ،۲۶تا 

ها و امکانات را  مندی از نعمت بهرهانسان  بر این اساس،. شده است
اهانت و  هرا نشان ها محرومیت از نعمتنیز کرامت و  و عزت همای

آیات  یعنیچهارم مقطع داند.  می تحقیر خویش از جانب پروردگار
 و "راضیه"وصف دو با  هبشارت به نفس مطمئن ، از۳۰تا  ۲۷

   .گوید سخن می "مرضیه"
  بررسی و تحلیل

 کهآیات این سوره دارای یک نظام و ساختار جامع و یکپارچه است 
طرح  از خداوند پس ،ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در این سوره

 "فرعون" و "ثمود""، عاد"سری سوگندها به سرگذشت سه قوم  یک
در شهر بلند و با عظمت  یهای زهسا از "عاد" . قومه استدراشاره ک

. قوم شد برای آنها یافت نمیی شابهبودند که نمونه و مِاَرم برخوردار 
در از آنها استفاده و ها  ها از کوه سنگ کردن تخته تکه به "ثمود"

نیز دارای قدرت و ثروت  "فرعونقوم "ند. پرداخت میسازی  خانه
 ه گفته قرآن،. بکشید مخالفان خویش را به میخ می و فراوان بود

اینها اقوام و اشخاصی بودند که طغیان کرده و به فساد روی آوردند. 
نان را خشم خویش آهای  با تازیانه و کمین آنها بود نیز درخداوند 

، علت طغیان و ۱۶و  ۱۵آیات  در کار رفته ه به نتیج "فاء"عذاب کرد. 
داند. همین باور و  می هشانفساد آنان را نگرش و باورهای اشتبا

بود. باورهای سه گروه ن ای اشتباه عملکردنگرش غلط عامل اصلی 
های الهی را  امکانات و نعمت مندی از اشتباه آنان این بود که بهره

ها و  دانستند و محرومیت از نعمت می یشخو تمایزاکرام و  هنشان
 خوارینیز و  ی اودشمن خداوند و اعتنایی بی نشانهامکانات را 
 ،ها تحلیل از نعمت گونه. طبیعی است که با این دیدند خویش می

زیرا  ؛فساد روی آورد به آن در پیو شده گرفتار طغیان نفس  انسان
حس استغناء  و ایجاد مندی از امکانات بهرهتصریح آیات قرآن،  به

 شود. گری در انسان می طغیان حسگیری  شکل ساز زمینه کاذب،
محرومیت از تصریح آیات قرآن،  از سوی دیگر، به) ۷و  ۶/علق(

یاس و ناامیدی و حس گیری  شکل عاملها  امکانات و نعمت
  )۹شود. (هود/ میناسپاسی سرانجام 

حال  خروج نفس از سبب "یاس"و  "استغناء کاذب"دو حالت 
 ه. در ادامهمراه است دادن آرامش از دست شود که با میتعادل 

توجهی نسبت به  نادرست، "بیعلت این نگرش و باور  ،سوره
" خوانده شده اندوزی ثروت"عدم رسیدگی به مساکین" و " یتیمان"،

که در  ء"ابتال" هدر واژ نظر با دقت بودن این حاالت، غیرطبیعی  است.
 ۱۶ و۱۵ هدر دو آی شود. کر شده مشخص میذ ۱۶ و ۱۵دو آیه  هر

َمُه َفَيُقوُل َربِّي " :آمده است ُه َفَأكَْرَمُه َو َنعَّ ا اإلِْْنساُن ِإذا َما اْبَتالُه َربُّ َفَأمَّ
اما انسان هنگامى كه پروردگارش او را براى " .)۱۵(فجر/ "َأكَْرَمنِ 

 گويد و) مى فریفته شده( بخشد مى نعمت و كند آزمايش، اكرام مى
  !"پروردگارم مرا گرامى داشته است

 پیشینآیات  هنتیجبیانگر که در آغاز آمده  "فاء" حرف ،این آیهدر 
شود  مند می پروردگار بهره هنگامی که از الطاف نوعاً   است. انسان

نزد خداوند احترام و برد که  دانسته و گمان می خویش را الیق
است؛ از این رو،  ها به وی عطا شده کرامتی داشته که نعمت

نگرش این . هرگونه که بخواهد در آنها تصرف کندآزادانه  تواند می
  " است.فساد"و  "طغیان" برابر با
د وش میزندگی تنگ  و هسلب شد او های الهی از نعمتکه  هنگامی

را خوارشده از و خود راند  با خویش حکم میدشمنی خداوند  بر نیز
ا "آورد.  روی می تابی به جزع و بی پندارد؛ از این رو، سوی او می َو َأمَّ

و اما " .)۱۶(فجر/" ِإذا َما اْبَتالُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َربِّي َأهاَننِ 
 مايوس( گيرد هنگامى كه براى امتحان، روزيش را بر او تنگ مى

  !است" كرده خوار مرا پروردگارم گويد مى) و شود مى
محور بحث در  که شود می ، روشندو آیه محتوای رد با اندکی دقت
ها آکنده  زندگی انساناست.  "و آزمایش ءابتال"سنت این جایگاه، 
ها است. در برخی آیات  ها و ابتالئات و فرازها و نشیب از آزمون

در برخی  قرآن کریم این سنت ثابت و جاری تصریح شده است.
از این سنت جاری الهی سخن به  "بلی"و  "فتن" هآیات قرآن با ریش

 ،)۱۸۶(آل عمران/ َأْموالِكُْم َو َأْنُفِسكُْم....  في  میان آمده است: َلُتْبَلُونَ 
ُهْم ُيْفَتُنونَ  َتْيِن ُثمَّ ال َيُتوُبوَن َو ال   في  َأَو ال َيَرْوَن َأنَّ ًة َأْو َمرَّ كُلِّ عاٍم َمرَّ

كَُّروَن (توبه/ ا َو  َأ َحِسَب  ،)۱۲۶ُهْم َيذَّ اُس َأْن ُيْترَكُوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّ النَّ
. "ال" درآمده بر سر "اإلنسان"، جنس )۲(عنکبوت/  ُهْم ال ُيْفَتُنونَ 
و این  چنین ویژگی دارد طبیعتاً نوع انسان معنا که   است بدین

در برخی د. نچنین باش اینها  انسانمعنای این نیست که همه   به
 ها اشاره شده است: های سرشتی انسان ژگیآیات قرآن به دیگر وی

 .)۵۱(فصلت/ "بِجانِِبهِ   َو ِإذا َأْنَعْمنا َعَلى اإلِْْنساِن َأْعَرَض َو َنأى"
گرداند و با تکبر از  دهیم، روی می زمانی که نعمتی به انسان می"
رُّ َفُذو " یا در ادامه همان آیه آمده: ".شود ق دور میح ُه الشَّ َو ِإذا َمسَّ

رسد،  می ه اووهنگامی که ناراحتی ب" .)۵۱(فصلت/ "ُدعاٍء َعِريٍض 
در جای دیگر  دهد". نشان می تابی بیاز خود کند و  دعا می پیوسته
ْتُه َلَيُقوَلنَّ َذَهَب خوانیم: " می اَء َمسَّ َو َلِئْن َأَذْقناُه َنْعماَء َبْعَد َضرَّ

ُه َلَفِرٌح َفُخورٌ  ئاُت َعنِّي ِإنَّ يِّ هرگاه به انسان رحمتی " .)۹(هود/ "السَّ
  ".شود بچشانیم سپس از او سلب کنیم، نومید و ناسپاس می

جنس است و " نساناإله "کلم در آیه مورد بحث از سوره فجر، "ال"
که پس از "فاء" است  "ابتالءه "تفسیر کلم "هُ مَ عَّ و نَ  هُ مَ کرَ أفه "جمل

کرام و اِ  پی آنمعنا که ابتالء و در  ترتیب بیان شده است، بدین 
، جزع فریفتگید نه بقایی. این دو حالت (ننعیم جنبه حدوثی دارتَ 

خوردن   هم  معنای به دو به و فزع) و نتایج آنها (طغیان و فساد) هر
نوع انسان ، دادن آرامش است. به بیان دیگر تعادل زندگی و از دست

ی الهی بیندیشد و ها و سنتهستی  به جای آنکه به قانونمندى
كرام و اهانت به اِ  )،۱۴و  ۱۳باور داشته باشد (آیات  ضور او راح

د، در نتیجه آرامش خود را از دست داده و به ندیشا خویش می
از  یاها  مندی از نعمت هرهب طغیان و فساد روی آورد. در حالى كه

ذی دیگر هدفنه  ،است ابتالءتنها برای  همگی، دادن آنها دست : "الَّ
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كُمْ   َو اْلَحياَة لَِيْبُلَوكُمْ َخَلَق اْلَمْوَت   اْلَغُفوُر" اْلَعزيزُ  ُهوَ  وَ  َعَمالً  أَْحَسنُ  َأيُّ
  ).۲/ملک(

سنت هدایت عامه و ، با های الهی عنوان سنتی از سنت ابتالء به
و  ثباتهای خداوند  است. ویژگی سنت در پیوند تکوینی خداوند
 "ابتالء"و  "فتنه").  ۴۳و فاطر/ ۶۲آنها است. (احزاب/تغییرناپذیری 
ها و اقوام  در میان همه امتالهی ثابت و جاری های  یکی از سنت

نوح،  همچونگذشته  پیامبران های که در امت گونه همان؛ است
در  داشته است.جریان  (ع)عاد، ثمود، ابراهیم، لوط، شعیب، موسی

. این دان ههالک شد برخی دیگری استقامت ورزیده و این میان برخ
در  .[28]های حاضر و آینده نیز جریان خواهد داشت در امت سنت

 ،شدن هستیم های زندگی در حال آزمایش واقع ما در تمام لحظه
این  .)۱۵۵امتحان ما هستند (بقره/ ابزارما  های داشتهبهترین 
ها  بلکه خوبی ،نیستگر  جلوهها و مشکالت  در سختیتنها امتحان 
رِّ َو اْلَخْيِر تند. آزمایش هس هها نیز وسیل و نعمت "َو َنْبُلوكُْم بِالشَّ

). "و شما را با بدى و خوبى ۳۵ِفْتَنًة َو ِإَلْينا ُتْرَجُعوَن" (انبیاء/
 بازگردانده ما سوى به و آزماييم، (مرض و صحت و فقر و ثروت) مى

 .شويد" مى
امتحان يك سنت هميشگى و جاودانى الهى است، امتحان  

بنابراین جای گریزی از  ،مخصوص شما جمعيت مسلمانان نيست
د زیرا در یاب قق میتح در عملو امتحان نیست و امتحان  ءابتال

شود. پس  می روشنها  های واقعی انسان ظرفیتاست که عمل 
ثنا آن مست از کس و هیچاست  امتحان الهی سنتی جاری

  .[28]نیست
بودن به  راضی ،یابی به آرامش دست با علم به این حقیقت، راهکار

اگر انسان بداند جز آنچه خداوند برای او  است.قضا و قدر الهی 
کند براساس  شود و هر آنچه او تقدیر می تقدیر کرده نصیب او نمی
ها رهایی  ها و اندوه از تمام نگرانی ،حکمت و مصلحت است

 وَ  مَّ الهَ  ُب ذهِ ر يُ دَ القَ بِ   يمانُ اإلاند: " فرموده (ص)رسول خدایابد.  می
از میان غم و اندوه را الهی، ر یقده قضا و تايمان ب"."نَ زَ الَح 
   [29]"برد می
صورت غیرمستقیم  به ۱۶و ۱۵آیات  خداوند درسوره مبارکه فجر، در 

 ابتالئی یها نگاه حوادث و نعمت همهبه آموزد که  ها می به انسان
و  ها موجب افزایش مسئولیت های الهی صرفاً  نعمت داشته باشند.

ها معيار  مندی از نعمت بنابراین، بهره .شود دهی انسان می پاسخ
 هنشاننیز های الهی  ست و محرومیت از نعمتنیافتخار و ارزش 
  .نیست اهانت و خواری

امکانات و محرومیت از هم مندی و  بهرههم  م دارایی و هم فقر،ه
زیرا سنت  ؛ابتالء و امتحان الهی استای  ه گونهب یک ها هر نعمت

هر فرد یا قوم و گروهی  خویش حکمت بر پایهن است که آخداوند 
که جوهره و  نآ بر افزونها  . در این آزمایشبیازمایدرا با چیزی 
  .یابند میشود، تربیت و رشد  میروشن ها  ظرفیت انسان

ه به نتیجه نگرش درست به حوادث و در آیات پایانی سور
این نگاه (نگاه  هنتیج پیشامدهای دنیایی اشاره شده است.

رسیدن به  ،نیستند) گذاری ها مالک ارزش ی) و باور (نعمتئابتال
با وجود علم به اثر  انسان ،یئنفس مطمئنه است. در نگاه ابتال

(ضرر)  شر (نفع) یاخیر  خود را مالکمستقیم رفتار خویش در دنیا، 
که باید در آن،  دپندار می هیاگگذر، دنیا را به مثابه داند نمی رسیده

چنانچه  با چنین نگرشی،. برای راه دور و دراز آخرت توشه برگیرد
تنها به  نه بهره بسیاری داشته باشد،های الهی  از نعمت انسان

به قدردانی و آورد، بلکه با نگاه ابتالئی  طغیان و فساد روی نمی
 ،دگیر او شو یباندستی گر فقر و تنگ . چنانچهدپرداز می گزاریسپاس

پیشه و رضا  بلکه صبر ،دگرو نمی ناسپاسیو  تابی بی ،به جزع 
 ةً راضی"نفس مطمئنه با وصف به مقام ترتیب   ینه اب و دساز می

  .رسد می ًة"مرضیّ 
 ؛است "نفس مطمئنهمقام "ی عامل رسیدن به ئبنابراین نگاه ابتال

های الهی  نفسی که آرامش قلبی دارد. چنین نفسی به وعده
در اقبال دنیا  دارد، اعتمادبه راه و روشی که برگزیده ، دارداطمینان 

عرصه از همه باالتر در  طوفان حوادث و بالها وتالطم ، در آنو ادبار 
 .[19]نیز آرام است روز رستاخیزو اضطراب  هراس، دلهره

  
  گیری نتیجه

معنای عام آن از جمله مفاهیم بدیهی است که با علم  بهآرامش 
یکی از مراتب  و هاست مطلوب فطری انسان ،شود حضوری درک می

و  سکونآرامش قلبی عبارت است از " یا مصادیق آرامش است.
و اصالح نگرش به  اتصال به عالم غیب در پی ی کهقلب اطمینان
ها و  زمینه از این مفهوم. شود" های هستی پدیدار می پدیده
 های با توجه به آموزهاست. برخوردار شناختی  -یهای ایمان ریشه

 - ایمانی راه رسیدن به آرامش قلبی از بعد ،سوره مبارکه فجر
بینانه به  شناختی، باور به تقدیرات حکیمانه خداوند و نگرش واقع

های  ها براساس سنت ها، حوادث، شرایط، و موقعیت تمامی نعمت
سنت  هاست. فلسف و آزمایش ء"ابتال"جمله سنت  از، الهی ثابت
هدایت عامه تکوینی  تحقق ،های الهی همانند سایر سنت ،ابتالء

سوره مبارکه فجر،  های براساس آموزهکه  آنخداوند است. نتیجه 
های خوشایند و  ها و تمامی موقعیت ی به نعمتئنگاه ابتال"

یابی به  در دست فرینآ موثر و نقشعنوان یک عامل  به "ناخوشایند
  آرامش قلبی پایدار معرفی شده است.
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