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Abstract
The peace of mind and well-being have
been the human being’s lost, and they
are one of the most important grounds of
perfection of the individual, family and
society; returning to Islam and adhering
to its revealed teachings are the way to
achieve the peace of mind and well-being.
The research method was a qualitative
content analysis. To achieve the purpose
of this study, the words ‘reassurance
(iṭminan)’ and ‘composure (sakina)’ were
looked up in the dictionaries and the verses
containing these two words in the authentic
interpretations of the Holy Quran by Shiite
and Sunni scholars were studied and
analyzed. The findings showed that (a)
the word ‘composure’ was recognized as
the best equivalent for peace of mind and
the word ‘reassurance’, the most eloquent
equivalent for mental well-being; (b). Just
as, in psychology, mental well-being is the

چکیده
 گمش ��دههای بش ��ر،آرامش روانی و بهزیس ��تی
 خانواده،و از مهمترین زمینهه ��ای کمال فرد
و جامع ��ه میباش ��د ک ��ه راه دس ��تیابی ب ��ه آن
برگش ��ت ب ��ه دی ��ن و پایبن ��دی ب ��ه آموزههای
، اولین گام در این مسیر.وحیانی اسالم اس ��ت
شناخت معادل قرآنی آرامش روانی و بهزیستی
 کیف ��ی از نوع تحلیل، این پژوهش.میباش ��د
محتوی اس ��ت و بهمنظور دس ��تیابی به هدف
 بدینمنظ ��ور واژههای.مذک ��ور س ��امان گرفت
اطمین ��ان و س ��کینه در فرهنگه���ای لغ ��ت
بررسی و آیات مشتمل بر این دو واژه در تفاسیر
معتبر قرآن کریم از علمای ش ��یعه و اهل سنت
 یافتههای.مورد بررس ��ی و تحلیل قرار گرف ��ت
 واژۀ س ��کینه. ال ��ف: پژوه ��ش نش ��ان داد
بهترین معادل ب ��رای آرامش روانی و اطمینان
گویاتری ��ن معادل بهزیس ��تیروانی تش ��خیص
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داده ش ��د؛ ب .همچنانک ��ه در روانشناس ��ی،
بهزیس ��تیروانی نتیجۀ آرام ��ش روانی و الزمۀ
ش ��کوفایی کام ��ل انس ��ان اس ��ت .در فرهن ��گ
قرآن نیز ذکر و یاد خدا مقدمۀ اطمینان است و
اطمینان فراتر از س ��کینه و زمینۀ تکامل و بروز
تم ��ام اس ��تعدادهای الهی اس ��ت؛ ج .اطمینان
در فرهنگ قرآن اگرچ ��ه واژهای عام و متعالی
اس ��ت ،اما نزدیکترین واژۀ قرآنی به اصطالح
روانشناختی بهزیستی روانی میباشد.

result of peace of mind and the necessity of
the full flourishing of man; In the culture of
the Qur’an, the remembrance of God is the
prelude to reassurance, and reassurance
is beyond composure, and it is the ground
for the evolution and manifestation of
all divine talents; (c) ‘reassurance’ in the
culture of the Qur’an, although a general
and sublime word, but it is the closest
Qur’anic word to the psychological term
‘mental well-being’.

کلیدواژهها :اطمینان ،سکینه ،آرامش روانی،
بهزیستیروانی ،قرآن ،روانشناسی.

Keywords: Reassurance, Composure,
Peace of Mind, Well-being mental,
Qur’an, Psychology.

مقدمه
آرامش روانی و بهزیس���تی یکى از گمش���دههاى مهم بش���ری اس���ت و اضطراب و نگرانى یکى از
بزرگترین آسیبهای زندگى بهشمار میرود .عوارض ناشى از آن در زندگى فردى ،خانوادگی و
ً
اجتماعى کامال قابل پیشبینی است .آرامش و دلهره ،نقش بسیار مهمى در سالمت و بیمارى
ف���رد ،خانواده و جامعه و س���عادت و بدبختى انس���انها دارد .تاریخ بش ��ر ممل ��و از صحنههاى
غمانگیزى اس���ت که انس���ان براى تحصیل آرامش به هر راه و وس���یلهای متوسل شده است.
نظریات متعددی مطرح و کتابهاى زیادى نوش���ته ش���ده که موضوع آنها ناآرامی و راه مبارزه
ب���ا آن ،و راه بهدس���ت آوردن آرامش میباش���د .پژوهشهای متعددی صورت گرفته تا ش ��اید
راهی برای رس���یدن به آرامش و بهزیس���تی یافت که در نهایت ،منجر به روانشناس ��ی مثبت و
بهزیستی شده است.
محققان به فراخور برداش���ت خود از بهزیس���تی ،تعریف و ش���اخصهایی را مطرح کردهاند.
ارسطو ش���ادی و رضایت عمومی را مهمترین شاخص بهزیستی میداند .نظریهپردازان غربی
همچون فروید ،مازلو و مورای بر مسئلۀ ارضای نیازها و فعالیتهای هدفمند تأ کید میکنند.
نظریهپردازان شرقی بهزیستی را نتیجۀ رشد معنوی ،بیرون راندن من و پیدایش خود واقعی
میدانن���د .برخی دیگر نیز بهزیس���تی را حاصل درگیرش���دن با فعالیتهای معنادار دانس ��تهاند
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و نظریهپ���ردازان رویک���رد ژنیتکی بهزیس���تی را ناش���ی از ویژگیه���ای ژنتیک ��ی میدانند (ر.ک:
هوشیاری ،1393 ،ص.)53_51
بهزیس���تی انواعی دارد از جمله :بهزیس���تی ذهنی ،بهزیس���تی هیجانی ،بهزیس ��تی اجتماعی،
بهزیس���تی معنوی و بهزیس���تی روانش���ناختی .از آنجا که مرز معنایی آنها به صورت دقیق بیان
نش���ده اس���ت ،در برخی پژوهشها انواع بهزیس���تی به جای یکدیگر بهکار برده ش ��دهاند .مراد از
بهزیس���تی در این پژوهش ،بهزیستی روانش���ناختی است .ریف )1995( 1یکی از محققین حوزۀ
«بهزیس���تی روانش���ناختی» 2آن را تالش برای کمال در جهت تحقق تواناییهای بالقوه واقعی
فرد میداند .در این دیدگاه ،بهزیستی تالش برای ارتقاست که در استعدادها و تواناییها متجلی
میش���ود و مؤلفههای آن عبارتاند از :خودمختاری ،رش ��د ش ��خصی ،رواب ��ط مثبت با دیگران،
هدفمندی در زندگی ،پذیرش خود و تسلط بر محیط (هوشیاری ،1393 ،ص.)53_51
ب���ا مطالع���ه تاری���خ تطور علوم انس���انی ،ب���ه روش���نی میتوان دریاف���ت که ه ��دف نظریات و
تحقیقات علوم انس���انی ،تس���هیل دس���تیابی انسان به آرامش و بهزیس ��تی است .درحالیکه با
پیش���رفت تکنول���وژی ،روزبهروز این آرامش کمرنگتر ش���ده اس���ت .ازاینرو ،انس ��ان در عصر
کنون���ی بی���ش از هر زمان دیگری تش���نۀ ش���نیدن و یافتن راهحلهای جدیدی ب ��رای رهایی از
بنبس���تهای موجود اس���ت .قرآن کریم بنا به تصریح خود ،کتاب هدایت و راهنمای س ��لوک
انس���ان ،مربی نفوس و ش���فابخش بیماریهای روحی _ روانی ،روشنگر مسیر سالمت ،آرامش
روان���ی و بهزیس���تی و تکام���ل اس���ت .قرآن بارها تأ کید کرده اس���ت ک���ه در پرتو اتص ��ال به مبدأ
هس���تیبخش ،میتوان به اطمینان ،آرامش روانی ،در نهایت به کمال الیق انس ��انی نائل آمد
که طبق آیۀ  28سورۀ رعد ،بهترین راهکار ،ذکر و یاد خدا و توجه دائمی به اوست.
ق���رآن کریم راههای دس���تیابی به آرامش روانی و بهزیس���تی و مؤلفهه ��ای آن را اعمالی مانند
ایمان به خدا ،معاد و نیکوکاری (بقره ،)60 :اطاعت از خداوند متعال (بقره ،)38 :نماز خواندن
(بق���ره ،)277 :دع���ا و نیایش (فرق���ان 70 :و  ،)71ت���وکل (نحل ،)4 :آرامشبخش ��ی (ابراهیم:
45؛ توب���ه103 :؛ فت���ح ،)4 :و در می���ان دوس���تان خ���دا ب���ودن (یون���س )62 :میدان ��د (یگانه و
حس���ینخانزاد .)1392 ،بنابرای���ن در آموزهه���ای اس�ل�امی ،آرامش روانی و بهزیس ��تی بهعنوان
مهمترین زمینههای کمال فرد و جامعه مورد تأ کید قرار گرفته و شاخصها و راههای دستیابی
1. Ryff.
2. Psychological Well-being.
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به آنها بیان شده است .قرآن کریم در یک آیۀ کوتاه ،مطمئنترین و نزدیکترین راه دستیابی
به آرامش و اطمینان را یاد خدای متعال بیان کرده است (رعد .)28 :بنابراین از دیدگاه دین،
مؤثرترین چیزی که میتواند مش���کل فقدان س�ل�امت و آرامش روانی بش ��ر را برطرف نماید ،یاد
خداس���ت (آذربایجانی و موسویاصل .)1385 ،اما انسان به دلیل کنار گذاشتن ،فراموشی و یا
ناآشنایی با این منبع وحیانی عظیم تاکنون از دستیابی به آرامش ناکام بوده است.
مرور پژوهشهای داخلی نشان میدهد در تعریف این دو سازه ،روانشناختی و معادلیابی
اسالمی برای آنها ضمن وجود اختالف دیدگاههای متعدد ،پژوهش خاصی انجام نشده است.
بنابراین تالش برای تعیین معادل سازههای مذکور در تعالیم اسالمی ضروری به نظر میرسد.
ازاینرو این پژوهش به دنبال پاس���خگویی به این س���ؤال است که آیا «اطمینان و سکینه» در
قرآن معادل «آرامش روانی و بهزیستی» در روانشناسی است؟
روش پژوهش
روش پژوه���ش ،کیف���ی از نوع تحلیل محتواس���ت .بدینص���ورت که ابتدا ب ��ا مراجعه به قرآن
کریم ،آیات مرتبط اس���تخراج و بعد از دس���تهبندی و مقولهبندی ،با کمک تفاس ��یر معتبر قرآن
کریم از مفسیرین شیعه و اهل سنت ،تحلیل محتوا صورت گرفت.
یافتههای پژوهش
در ای���ن بخ���ش ،ابت���دا معانی لغ���وی «اطمینان»« ،س���کینه» و «امن» بیان میش ��ود .س ��پس
واژههای متضاد اطمینان آورده ش���ده و در نهایت ،به بررس���ی و تحلیل محتوای آیات ناظر به
اطمینان و سکینه پرداخته خواهد شد.
 .1اطمینان
«اطمین���ان» ،از مادۀ «طمن» اس���ت و مصطفویآن را داری یک اصل واحد میداند .س ��کون
رَ َ َ هَّ ُ َلاً ً َ ً
الل َمث ق ْر َية
بعد از اضطراب ،که اعم از مادی و معنوی است .اطمینان مادی مانند «ضب

َ َ َ َ ْ َ ْ ُ هَّ َ َ َ
الل لبِ َ
اكنَ ْ
ت آم َِن ًة ُم ْط َمئ َّن ًة يَأْتِيها ر ْزقُها َر َغدا ً م ِْن كلُ ّ َ
ذاق َها هَّ ُ
اس جْ ُ
ال ِ
اكن فكفرت بِأنع ِم اللِ فأ
م
وع
ِ
ٍ
ِ
ِ
َو خْ َ
ال� ْ
�و ِف» (نح���ل .)112 :اطمین���ان در قریه با نظم ،عدال���ت و فراهم ب ��ودن امکانات حاصل

میش���ود .اطمین���ان معنوی ک���ه با نور یقین و ش���هود به دس���ت میآید و اضطراب و ت ��ردد را از
َ
ْ
َ َ َ ُ هَّ ُ لاَّ رْ
َ َْ َ َ ُُ ُ ُ
بی���ن میب���رد مانند َ
وبك ْم» (انف ��ال« .)10 :أال بِذِك ِر
�ن بِهِ قل
الل إ ِ بُشى ولتِ طمئِ� 
«وم��ا جعله
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ًَ َ ْ ً
هَّ
ارج�ِع� إ  ّ
َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ
اللِ َت ْط َمئ� ُ ْ ُ ُ ُ
ض َّية»

راضية مر ِ
ك ِ
ىل َرب ِ ِ
�ن القلوب» (رع���د« .)28 :يا أيتها انلفس المطمئِنة ِ يِ ِ
ِ
ُ
لاَّ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ٌ إْ
يمان» (نح���ل .)106 :وی همچنین میگوید:
(فج���ر« .)27 :إ ِ من أك ِره وقلب��ه مطمئ ِ 
ال ِ
ن بِ ِ

«اطمینان یا مطلق استعمال میشود و یا در مقابل چیزی دیگری .در صورت اول مراد ،تحقق
آرام���ش در نف���س و خ���روج از مطلق اضطراب و ت���ردد در تمام مراحل ایمان اس ��ت ،مانند آیات
دوم و س���وم .نوع دیگر نیز مانند آیۀ اول که اطمینان قلب در برابر دش ��من در جنگ بدر و آیۀ
چهارم اطمینان قلب از جهت اصول و اعتقادات را میفرماید .اطمینان مطلق فقط با معرفت
شهودی و رسوخ نور یقین حاصل میشود .آیۀ سوم آثار طمأنینه را بیان کرده که عبارت است
ً
َ
ُ
ًَ َ ْ ُ
بادیْ ،ادخ ِلی َج ّن ِتی» (مصطفوی،1360 ،
راض َیةَ ،م ْر ِض ّیة ،فادخ ِلی ِفی ِع ِ
ازْ :ار ِج ِعیِ ،إلى َر ّ ِبکِ ،
ج ،7ص.)126
راغباصفهانی نیز اطمینان را بهمعنای آرامش خاطر بعد از پریشانى دانسته است و اضافه
کرده است« :علم با شنیدن غیر از علم با دیدن است .انسان ا گر به وقوع چیزى علم پیدا کرد،
چون به چشم خود آن را ندیده ،آن اطمینان و آرامش را که با دیدن حاصل میشود ،نخواهد
داشت» (راغباصفهانی ،1363 ،ص.)525
َ
به نظر میرس���د ،بس���تانی دو معنای متفاوت بیان کرده اس���تْ :اط َمأ َن بهمعنای فرو رفتن
َ ْ ْ
الط ِمئ َن َان مصدر بهمعنای
است ،اما ا گر با «الی» متعدی شود ،بهمعنای آرامش و ایمان است .أ
ُ ْ
آرامش و آس���ودگى ،امان و فراخ در زندگى اس���تّ .
الط َمأ ِن َینة؛ یعنی آرام ��ش و اطمینان ،فراخ و
آسودگى (بستانی ،1375 ،ص.)91
بنابراین فرهنگهای لغت همگی بر معنای س���کون و آرام���ش برای اطمینان توافق دارند.
لکن بعضی از آنها قید «بعد از اضطراب و نگرانی» را افزودهاند (فراهیدی1414 ،ق ،ص443؛
ابنفارس1404 ،ق ،ص423؛ زمخشری1399 ،ق ،ص397؛ ابنمنظور1410 ،ق ،ص269؛
فیوم���ی1380 ،ق ،ج ،2ص379؛ طریحی1408 ،ق ،ج ،6ص278؛ زبیدی1414 ،ق ،ج،18
ص359؛ راغباصفهانی ،1363 ،ص.)525
 .2سکینه

َ َ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
ك ُم َّ
اتلابُ ُ
وت
كهِ أن يأتِي
سکینه را در شش جای قرآن ذکر شده است« :وقال لهم نبِيهم إِن آية مل ِ
َ لَىَ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ً
َ ٌَ
َ
َ َ هَّ
ُ
ىلَ َر ُس هِ
فِي هِ سك
ولِ وع المؤ ِمن ِني وأنزل جنودا
الل َسكِين َت ُه ع
ِينة م ِْن َر ّبِك ْم» (بقره)248 :؛ «أن َزل ُ
َ َ ْ َ َ هَّ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ُ ُ َ ْ ََ
َ َ
َُ
ْ
الل سكِينت ه عليهِ وأيده جِبنو ٍد لم تروها» (توبه)40 :؛ «هو
ل ْم ت َر ْوها» (توبه 25 :و )26؛ «فأنزل 
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ََ ُُ
ْ ُ ْ َ زَ ْ ُ
ذَّ َ ْ َ َ َّ
ض هَّ ُ
دادوا إِيمانا ً َم َع إِيمانِه ْم» (فت ��ح)4 :؛ «لَ َق ْد َر يِ َ
وب المؤ ِمن ِني لِ�َي�
الل
َ ِ
الِي أنز ل الس��كِينة فيِ قل ِ
ُ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ حَ ْ َ َّ َ َ
�ج َرة ِ ف َعل َِم ما فيِ قلوب ِ ِهم فأنزل السك
ع ِن المؤ ِمن ِني إِذ يبايِعونك تت الش�
ِينة َعليْ ِه ْم» (فتح)18 :؛
َ لَىَ
ْ َ َ َ ذَّ َ َ َ
َ
ُ ُ ُ حْ َ َّ َ مَ َّ َ جْ َّ َ َ ْ َ َ هَّ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ىلَ رس� هِ
«إِذ جع��ل الِي�
�ولِ وع
الل س��كِينت ه ع
�ن كف ُروا فيِ قلوب ِ ِهم ال ِمية حِية الاهِل ِيةِ فأنزل 
ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِني» (فتح.)26 :

فرهنگه���ای لغت همگ���ی س���کینه را دارای یک معنای اصل���ی دانس ��تهاند .قاموس قرآن
س���کینه را از س���کون بهمعنای آرام گرفتن بع���د از حرکت (قص���ص ،)72 :آرامش باطن و انس
(اعراف ،)189 :اطمینان و انس (روم )21 :آورده است .سکینه در قرآن بهمعنای آرامش قلب
و س���بب ثبات و آرامش ظاهرى اس���ت .ابنعباس گفته :سکینهها در قرآن بهمعنای طمأنینه
اس���ت ،غیر از سکینه در س���ورۀ بقره (زبیدی1414 ،ق ،ج ،18ص .)288برخی آن را بهمعنای
زوال اضطراب در هنگام عصبانیت و ترس دانستهاند (عسکری1400 ،ق ،ص.)197
بنابراین مراد از س���کینه ،نزول اس���تقرار ،ثبات و سکون نفس از جانب خداوند متعال است،
بهگونهایک���ه اضط���راب و نگرانی خاطر را برط���رف نماید .این ماده فقط ی ��ک اصل دارد و آن
اس���تقرار در مقابل حرکت اس���ت و اعم از اس���تقرار مادی و معنوی اس���ت که به اس ��تقرار معنوی
و روح���ی ،اطمینان گفته میش���ود .هنگامی که با «الی» اس���تعمال ش���ود ،بهمعن ��ای اعتماد و
اطمینان خواهد بود (مصطفوی ،1360 ،ج ،5ص.)165
 .3امن
َ
األ ْمن ،بهمعنای ّ
امنیت ،امان ،آرامش خاطر و اطمینان اس���ت (بس���تانی ،1375 ،ص.)135
ب���رای آن دو اص���ل ی���ا دو معنای اصلی ذکر ش���ده اس���ت :یک���ی امانت ضد خیان ��ت بهمعنای
س���کون قلب و دیگری تصدیق اس���ت (ابنفارس1404 ،ق ،ص .)423صحاح ،امن را ضد
خوف دانس���ته اس���ت .راغ���باصفهانی در مف���ردات نیز اص���ل آن را طمأنینه نف ��س و از بین
رفت���ن خوف بیان کرده اس���ت (راغ���باصفهانی ،1363 ،ص .)90برخ���ی این ماده را دارای
ی���ک اص���ل و بهمعنای س���کون ،رفع خوف و اضطراب دانس���ته اس���ت (مصطف ��وی،1360 ،
ج ،1ص .)150بنابرای���ن آرامشخاط���ر و اطمین���ان نفس که معنایی ضدخوف اس ��ت را همۀ
فرهنگلغتها بیان کردهاند .اما با بررس���ی س���یاق آیات معلوم ش���د که امن و امنیت مقدمه
اطمینان و آرامش اس���ت (نحل.)112 :
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 .4واژههای متضاد اطمینان
الزم است معانی ضد اطمینان و سکینه نیز بررسی شود تا در استنباط معنا و معادلیابی دچار
خطا نشویم .واژههایی همچون :وجل ،خوف ،خشیت ،رهبة ،دهشة ،فز ع ،وحشة و حزن.
وج���ل :صح���اح و لس���انالعرب آن را به فز ع و خ���وف معنا کردهاند و فروقاللغ ��ة در فرق بین
خوف و وجل آورده اس���ت که وجل خالف طمأنینه اس���ت« .وج���ل» را دارای یک اصل واحد و
بهمعن���ای ناآرام���ی و اضطراب در باطن دانس���ته که خوف و فز ع از آثار آن اس ��ت .فرق وجل با
خوف ،خش���یت ،فز ع ،وحش���ت و حزن این اس���ت که خوف حالت تأثر و اضطراب از مواجه با
ضرر مش���کوک اس���ت .فز ع بهمعنای ترس ش���دید به همراه اضطراب و نگرانی از ضرر ناگهانی
اس���ت .حزن؛ یعنی غم فقدان و فراق ،خش���یت؛ یعنی خوف در مقابل عظمت و بزرگی مقام،
وب ُه ْم ِإَوذا تُل َِي ْ
الل َوجلَ ْ
ت قُلُ ُ
ِين إذا ُذك َِر هَّ ُ
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ذَّ َ
ت
وحش���ت نیز در مقابل انس اس���ت« .إِنما المؤمِنون ال ِ
ِ
ً
َ َْ ْ ُ َْ
َ ّ ْ َ َ َ لَّ ُ َ
ِين إذا ُذك َِر هَّ ُ
ون» (انف���الَ .)2 :
«وب َ ّ رِ ْ ُ ْ َ ذَّ َ
ىلَ رب ِ ِهم يتوك
�م آيات ُه زادت ُه ْم إِيمانا َوع
علي ِه�
الل
ش المخبِتِني ال ِ
ِ
َ
َ َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َّ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
جل��ت قلوبهم والصاب ِ ِرين ع
ىلَ ما أصابهم» (حج .)35 :و ِجل���ت قلوبه ْم در این آیه بهمعنای از
و ِ
دست دادن آرامش هنگام شنیدن نام خداوند است ،به خاطر عظمت حضرت حق و سنگینی
تکالیف ما در برابر او (مصطفوی ،1360 ،ج ،13ص.)45
آنچه از این بررس���ی به دست میآید ،این اس���ت که اصلیترین معنای اطمینان و واژههای
وابس���ته آن ،آرامش اس���ت .این معنا در تمام کاربردهای مطلق و مقی���د ،مادی و معنوی این
ماده دیده میش���ود .با این ح���ال ،گاه با توجه به قرائن« ،طم���ن» در معنای آرامش مطلق در
تمام مراحل و گاهی آرامش نسبت به مورد خاص استعمال میشود .همچنین ،گاهی آرامش
در امور مادی و گاهی منتس���ب به امور معنوی اس���ت .سکینه بیش���تر با معنای آرامش روانی و
قلبی برابری دارد .وجل نیز یعنی ناآرامی روانی که خوف و فز ع یا همان ترس ،آثار فیزیولوژیک
و عالئم ظاهری آن است .بنابراین وجل ،خوف و فز ع ،ضد آرامش و میتوانند از موانع آرامش
روانی و بهزیستی باشند.
 .5بررسی واژۀ اطمینان در آیات قرآن
واژۀ اطمینان سیزده بار در قرآن تکرار شده است که در چهار وجه معنایی کلی خالصه میشود:
 .1اطمینان بهمعنای آرامش ظاهری ناشی از عوامل مادی دنیوی مانند:
ُ ْ َ َ ْ َ َُْْ ْ ََ
ً ُ ً
آی���ۀ اول« :فَإذا قَ َضيْ ُت ُم َّ
الصالةَ فَاذْ ُك ُروا هَّ َ
ُ
ىلَ ُج ُنوبِكم فإِذا اطمأننتم فأقيموا
الل قِياما َوق ُعودا َوع
ِ
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َّ َ َّ َّ َ َ ْ لَىَ
َ
ع ال ْ ُم ْؤم َ
ِنني كِتابا ً َم ْوقُوتا ً» (نساء .)103 :آیۀ دوم« :إ َّن ذَّال َ
ين ال يَ ْر ُجون
الصالة إِن الصالة اكنت
ِ
َ
ذَّ
ْ
ُّ
ُ َ
َ
ُ
ادلنيا َو ْ
الياة ِ ُّ
اط َمأنوا بها َو ال َ
ل َ
ِقاءنا َو َر ُضوا ب حْ َ
ين ه ْم ع ْن آيات ِنا اغف ِلون» (یونس .)7 :آیۀ سوم:
ِ
ِ
ْ
َ
ً
َ ََ ْ ْ
َ رَ َ َ هَّ ُ َ َ
هَّ
ْ ُ َ َ ً ْ كلُ ّ َ
َ ْ َ ً َ ْ َ ً ُ ْ َ َّ ً َ
اكن فكف َرت بِأن ُع ِم اللِ
«وضب الل مث�لا قري��ة اكنت آمِنة مطمئِنة يأتِيها رِزقها رغدا مِن ِ م ٍ
ََ َ
ُ َ ْ َُ َ
ُْ َْ َ
الل لبِ َ
ذاق َه��ا هَّ ُ
ال ِ َ خْ َ ْ
اس جْ ُ
فأ
وع والو ِف بِما اكن��وا يصنعون» (نحل .)112 :آیۀ چهارم« :قل لو اكن فيِ
َ
لنْ
ََ ً َُ ً
َ
َ
َ
ٌ
زَ
ُ
َ
أْال ْر ِض َمالئكة َي ْمشون ُم ْط َمئ ّن َ
ن ا َعليْه ْم م َِن َّ
ِني ل َّ
السماءِ ملاك رسوال» (إسراء .)95 :آیۀ پنجم:
ِ
ِ
ِ
ْ َ َُْ ٌَْ َْ َ
َ ْ َ ْ َ َ ُ َيرْ ٌ ْ َ َ َّ
َ ْ َ ْ ُ ُ هَّ
ْ
َ
َ
َ
َ
«وم َِن انلَّ ِ
ىلَ حر ٍف فإِن أصابه خ اطمأن بِهِ ِإَون أصابته ف ِتنة انقلب ع
اس من يعبد الل ع
ىلَ وج ِههِ
خْ
آْ
ْ
َ َ ُّ ْ
َ َ َ ُ َ ُ رْ ُ
ان ال ُم ُ
خ رِس
بني» (حج.)11 :
ادلنيا َوالخِرة ذل ِك هو الس

 .2اطمینان در معنای آرامش قلبی ناشی از عوامل ظاهری یا محسوس مانند:

َ ّ َ
َ َ ُحيْ ْ
َ
ْ َ
َ َ َ ُْ
�ال إبْراهِي� ُ
ك ْن
ب أرِ يِن كيْف ت ِ ال َم ْوىت ق��ال أ َول ْم تؤم ِْن ق��ال بَ 
�م ر
ىل َول ِ
آی���ۀ شش���مِ« :إَوذ ق� ِ
ِ
َ ْ َ َّ َ ْ
ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ َ َ َ ْ َ
وبنا َون ْعل َم أن ق ْد
�ن قلب» (بقره .)260:آیۀ هفتم« :قالوا نريد أن نأكل مِنها وتطمئِن قل
يِلطمئِ�
ْ
َص َدق َتنا( »...مائده.)113 :

 .3اطمینان بهمعنای آرامش قلبی ناشی از عوامل معنوی مانند:

َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َّ رْ ُ َّ
َ َ َ َ ُ هَّ ُ َّ رْ
ْ هَّ
الل إِال بُشى لكم ولتِ طمئِن قلوبكم بِهِ وما انل
آیۀ هش���تم« :وما جعله
ص إِال م ِْن عِن ِد اللِ
َ َ َ َ ُ هَّ ُ َّ ُ رْ
َ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ ُ
كمْ
الْ َعزي��ز حْ َ
الكي ِم» (آلعمران .)126 :آیۀ نهم« :وما جعل��ه الل إِال بشى ولتِ طمئِن بِهِ قلوب
ِ
ََ
هَّ
هَّ
َّ رْ ُ َّ ْ ْ
كيم» (انفال .)10 :آیۀ ده ��مَ :
اللِ إ َّن هَّ َ
زيز َح ٌ
الل َع ٌ
«م ْن كف َر بِاللِ م ِْن
ص
َو َم��ا انل إِال مِن عِن�� ِد
ِ
َّ َ ْ ُ ْ
ْ َ ْ رَ َ َ ْ ُ
َْ
ك ْفر َص ْدرا ً َف َعلَيْه ْم َغ َض ٌ
كرهَ َوقَلْ ُب ُه ُم ْط َمئ ٌّن ب إْاليمان َ
ب
ال
ب
ح
ش
ن
م
ن
ك
ل
و
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
بع ِد إيمانِهِ إِال من أ ِ
ذَّ
ْ هَّ
َ هَّ
ين َ
آم ُنوا َو َت ْط َمئ ُّن قُلُ ُ
اللِ َول َ ُه ْم َع ٌ
«ال َ
ذاب َع ٌ
ظيم» (نحل .)106 :آیۀ یازده���م:
مِ��ن
وب ُه ْم بِذِك ِر اللِ
ِ
َ
ْ هَّ َ ْ َ ُّ ْ ُ ُ
ُ
أال بِذِكرِ اللِ تطمئِن القلوب» (رعد.)28 :

 .4اطمینان بهمعنای مرتبهای از نفس؛ یعنی نفس مطمئنه در برابر نفس اماره و لوامه.
ً
ً
ارجيع إ  ّ
َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ
راض َية َم ْر ِض َّية» (فجر 27 :و .)28
ك ِ
ىل َرب ِ ِ
آیۀ دوازدهم« :يا أيتها انلفس المطمئِنة ِ ِ

 .6بررسی آیات قرآن کریم

ُ َ َ ْ ْ
ً ُ ً
�م َّ
ىلَ ُج ُنوبك� ْ
الصالةَ فَاذْ ُك ُروا هَّ َ
اط َمأنَنْ ُت ْم فَأَ ُ
آی���ۀ اول« :فَإذا قَ َضيْ ُت� ُ
قيموا
�م فإِذا
الل قِياما َوق ُعودا َوع
ِ
ِ
ً َ ُْ ً
َّ َ َّ َّ َ َ ْ لَىَ ْ ُ ْ
َ
الصالة إِن الصالة اكنت ع المؤمِنني كِتابا موقوتا» (نساء .)103 :اطمینان در این آیه بهمعنای

ْ
آرام���ش بعد از اضطرابهای س���فر اس���ت (ابنعاش���ور1420 ،ق ،ج ،4صْ .)245
«اط َمأ َن ْن ُت ْم»
بهمعنای اس���تقرار و اقامت در وطن است (فیض کاش���انی ،1416 ،ج .)496 :1اگرچه طبرسی
اطمین���ان در آی���ه را بهمعنای مطلق آرامش گرفته اس���ت (طبرس���ی ،1415 ،ج ،)24 :6به نظر
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میرس���د دیدگاه ابنعاشور صحیح باش���د؛ چرا که اطمینان در آیه تناسبی با آرامش قلبی ندارد
و م���راد کامل خواندن نماز بعد از پایان جنگ و رس���یدن به منزل اس���ت .بنابراین اطمینان در
این آیه به ُبعد مادی آرامش اشاره دارد ،گرچه شاید بتوان گفت آرامش در همه جا یک حالت
روحی روانی و از شئون قلب است.
َ
حْ
ذَّ
ْ
َ ْ ُّ
َّ ذَّ َ َ ْ ُ َ
َ َ ُ َ
الياة ِ ُّ
ون ل َ
ِقاءنا َو َر ُضوا ب َ
آی���ۀ دوم« :إِن الي��ن ال يرج
ين ه ْم ع ْن آيات ِنا
اط َمأنوا بِها وال
ادلني��ا و
ِ
ُ َ
اغف ِلون» (یونس .)7 :مقصود این اس���ت که با ناامیدی از ثواب الهی و یا با نترسیدن از عذاب
خداوند 1به دنیا دل بس���ته و به آرامش ظاهری رس���یدهاند (طبرس���ی ،1415 ،ج ،11ص.)264
آنان به دلیل عدم ایمان به قیامت ،به دنیا دل بس���ته بودند و با آن به آرامش رس ��یده بودند
(زمخش���ری ،1407 ،ج ،2ص .)528در ای���ن آیه آرامش و س���کون ظاهری ،ناش ��ی از اس ��باب
ظاهری دنیوی و غفلت از آیات الهی مراد است.
هَّ َ َ ً َ َ ً َ ْ َ ً ُ ْ َّ ً َ ْ
ْ ُ َ َ ً ْ كلُ ّ
َ َََ ْ
َ
َ رَ َ َ ُ
َ
ْ
اكن فكفرت
َ آیۀ سوم«َ :وضب الل مثال قرية اكنت آمِنة مطمئِنة يأتِيها رِزقها رغدا مِن ِ م ٍ
هَّ َ َ
ْ
َ
ُ
الل لبِ َ
وع َو خْ َ
ذاق َه��ا هَّ ُ
اس جْ ُ
ال ِ
بِأن ُع�� ِم اللِ فأ
ال ْو ِف بِما اكنوا يَ ْص َن ُعون» (نحل .)112 :آیۀ مبارکه س ��ه
صف���ت ب���راى آن قریه ذکر مىکن���د .اطمینان بهمنزلۀ رابط���ۀ میان دو صفت دیگر اس ��ت؛ چرا
ک���ه بع���د از امنیت ،آرامش و اطمینان خواهد آمد و س���پس رزق و روزی فراوان ش ��ده و اهل آن
آبادی مجبور به هجرت نخواهند شد (طباطبایی ،1417 ،ج ،12ص .)523سایر مفسران نیز
همینگونه معنا و تفسیر کردهاند (طبرسی ،1415 ،ج ،14ص63؛ فیض کاشانی ،1416 ،ج،3
ص160؛ زمخش���ری ،1407 ،ج ،2ص639؛ فض���لاهلل ،1419 ،ج ،13ص .)311آیه ،امنیت را
مقدمۀ اطمینان و آرامش ،و آرامش را الزمۀ وس���عت رزق و پیش���رفت دانس ��ته است .بنابراین،
اطمین���ان در آی���ه بهمعنای آرام���ش اعم از قلبی و ظاهری اس���ت که در نتیج ��ۀ عوامل دنیوی
حاصل شده است و آسایش ،رفاه دنیوی و پیشرفت را به دنبال آورده است.
أْ َ
ََ ً
ٌَ َ ْ ُ َ
ُْ َ َ
�ون ُم ْط َمئ ّن َ
نلنْ ا َعلَيْه ْم م َِن َّ
ِني ل َ زَ َّ
آی���ۀ چه���ارم« :قل ل ْو اكن فيِ ال ْر ِض َمالئِكة يمش�
الس��ماءِ ملاك
ِ
ِ
ً
َر ُس��وال» (إس���راء .)95 :ا کثر فرهنگهای لغت مطمئنین را به استقرار و سکونت در زمین معنا
کردهان���د (ابنعاش���ور ،1420 ،ج ،14ص168؛ ابی���اری ،1405 ،ج ،10ص241؛ ثعلبی،1425 ،
ج ،6ص ،)136اما برخی بهمعنای آرامش و عدم ترس به دلیل دلبس���تگی به دنیا دانستهاند
(آلوسی ،1415 ،ج ،8ص .)163سکونت و آرامش در زمین و همچنین دلخوش بودن به دنیا
« .1رجاء» بهمعناى خوف نیز آمده مانند گفتار «هذلى» شاعر که میگوید« :اذا لسعته النحل لم یرج لسعها وخالفها فى بیت
نوب عواسل».
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و آرامش به خاطر امکانات و لذتهای آن ،هر دو ظاهری و ناشی از عومل مادی است.

ْ َ َْ ْ ٌ
َ ْ َ ْ َ َ ُ َيرْ ٌ ْ َ َّ
اس َم ْن َي ْع ُب ُد هَّ َ
آی���ۀ پنج���مَ :
«وم َِن انلَّ ِ
صابت ُه ف ِت َنة
اط َمأن بِهِ ِإَون أ
ىلَ حر ٍف ف��إِن أصابه خ
الل ع
خْ
آْ
َ َ ُّ ْ
َ َ َ ُ َ ُ رْ ُ
ىلَ َو ْ
ان ال ْ ُم ُ
انْ َقلَ َ
ج ِههِ خ رِس
بع
بني» (حج .)11 :واژۀ اطمینان در این
ادلنيا َوالخِرة ذل ِك هو الس

آیه بهمعناى آرامش و س���کونت است (طباطبایی ،1417 ،ج ،14ص .)494طبرسی گفته اگر
بر اثر عبادت ،به رفاه و فراوانى نعمت برسند ،به عبادت خدا اطمینان پیدا مىکنند (طبرسی،
 ،1415ج ،16ص .)190تفس���یر نمون���ه نی���ز معنایی نزدی���ک به همین بیان کرده اس ��ت« :آنها
چناناند که ا گر دنیا به آنها رو کند و نفع و خیرى به آنان برسد ،حالت اطمینان پیدا مىکنند
و آن را دلیل بر حقانیت اسالم مىگیرند» (تفسیر نمونه ،ج ،14ص.)34
از مجم���وع آی���ات دس���ته اول برداش���ت میش���ود که ام���ن و امنی���ت بهمعنای ع ��دم جنگ،
خونری���زی ،دزدی و بالی���ای طبیع���ی ،مقدم���ۀ اطمینان و آرامش ظاهری اس ��ت ک ��ه ثمرهاش
آس���ایش یا هم���ان فراوانی امکانات مادی میباش���د که ب���ا زوال امکانات و آس ��ایش ،این نوع
آرام���ش نیز از بین م���یرود .بنابراین ،اطمینان در این آیات ارتباطی ب ��ه بحث آرامش روانی و
بهزیس���تی ندارد ،ا گرچه امنیت ،آرامش ظاهری و آس���ایش نس���بی از مقدمات بهزیس ��تیروانی
هس���تند و در روای���ات معصومی���ن؟مهع؟ نی���ز مورد تأ کید اس���ت و در روانشناس ��ی تح ��ت عنوان
سلسلهنیازها و ارضای نیازها مطرح شده است.
در نهایت ،باید گفت :گرچه اطمینان و آرامش روحی و روانی بر اثر عوامل مادی نیز حاصل
میشود ،اما از آنجا که این آرامش و اطمینان پایدار نیست ،خدای تعالی با دعوت بنده به ذکر
میخواهد او به آرامش دائمی ،حقیقی و زوالناپذیر دست پیدا کند.
َ َ
َ ّ َ
َ َ ُحيْ ْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ َ ْ
َ
كنْ
ْ
ْ
ُ
ب أرِ يِن كيْف ت ِ ال َم ْوىت ق��ال أ َولم تؤمِن ق��ال ب 
ىل َول ِ
آی���ۀ شش���مِ« :إَوذ ق��ال إِبراهِي��م ر ِ
َْ
يِلَ ْط َمئ ِ َّن قلب( »...بقره .)260 :در مورد اطمینان در این آیه نظرات بسیاری وجود دارد ،برخی
از مفس���ران معتقدند :بر اساس اینکه الف در "أولم" براى استفهام است ،مشخص میشود که
حضرت ابراهیم؟ع؟ ایمان داش���ته و هدف او افزایش یقین بوده اس���ت (طبرسی ،1415 ،ج،3
ص .)130طبرسی به افزایش یقین ترجمه کرده است که گویا صحیح نیست؛ چرا که حضرت
ابراهی���م؟ع؟ به دنبال آرامش قلبی اس���ت .به هر صورت اطمین���ان و آرامش قلبی از راه دیدن
مقصود است .صاحب کشاف نیز لیطمئن را بهمعنای آرامش قلبی و رفع جوالن فکری و قلبی
در کیفیت احیاء اموات دانسته است (کشاف ،ج ،1ص .)309به نظر میرسد ،ایشان بین چند
اصطالح خلط کرده است .نمیتوان ادعا کرد حضرت ابراهیم؟ع؟ علم حضوری داشته است؛
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چرا که دایره علم حضوری بس���یار محدود و مرتبه اعالی علم اس���ت .بنابراین ،قرار دادن علم
استداللی و حسی ،بعد از علم حضوری خطاست.
برخی دیگر نیز اطمینان را آرامش حاصل از علم محس���وس و شرح صدر (ابنعاشور،1420 ،
ج ،2ص ،)512آرامش بعد از اضطراب (فضلاهلل ،1419 ،ج ،5ص ،)77اطمینان یعنی ازدیاد
یقین (حویزی ،1383 ،ج ،1ص )276و آرامش قلبی از راه مش���اهده عینی وحی الهی (فیض
کاش���انی ،1416 ،ج ،1ص )294معنا کردهاند .بنابراین ،ا کثر مفس���ران نیز اطمینان در این آیه
را آرامش قلبی بعد از ناآرامی ،از راه دیدن معنا کردهاند.
ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ
ون َعلَيْها مِنَ
آیۀ هفتم« :قالوا نريد أن نأكل مِنها وتطمئِن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونك
َّ
الشاه َ
ِدين» (مائده .)113 :مقصود از اطمینان در آیه ،آرامش قلبی از راه دیدن است؛ بدینمعنا
که حواریون ایمان داشتهاند ،اما هدف آنان افزایش یقین از راه مشاهده بوده است (طبرسی،
1415ق ،ج ،7ص234؛ فیضکاش���انی1416 ،ق ،ج ،2ص98؛ ابنعاش ��ور1420 ،ق ،ج،5
ص265؛ فضلاهلل1419 ،ق ،ج ،8ص.)397
از سیاق دسته دوم آیات برمیآید که این نوع اطمینان و آرامش باالتر از یقین و علم استداللی
است .بنابراین گرچه با عوامل حسی حاصل میشود ،اما چون با زوال عوامل ،زائل نمیشود،
میتواند داخل در بحث ما باشد و معنای آرامش روانی و بهزیستی را از آنها برداشت کرد.
َ َ َ َ ُ هَّ ُ َّ رْ
َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َّ رْ ُ َّ ْ ْ هَّ
الل إِال بُش 
آی���ۀ هش���تم« :وما جعله
ى لكم ولتِ طمئِن قلوبك��م بِهِ وما انلص إِال مِن عِن ِد اللِ
الْ َعزيز حْ َ
الكي ِم» (آلعمران .)126 :اختالف اس���ت که آیا فرش���تگان در روز بدر ،جنگیدند یا فقط
ِ
سیاهى لشکر و تشجیعکننده بودند؟ به نظر میرسد ،مردم فرشتگان را ندیده باشند و فقط توسط
فرشتگان آرامش قلبی و شجاعت به آنان داده میشده است (طبرسی ،1415 ،ج ،10ص.)177
لکن مالئکه اس���باب ظاهریایى هستند که بشارت و آرامش قلبى را مىآفرینند ،نه اینکه فتح و
پیروزى مستند به یارى آنها باشد ،بلکه فقط مستند به خداوند متعال است (طباطبایی،1417 ،
ج ،4ص .)12برخی دیگر طمأنینه در این آیه را به آرامش قلبی با عوامل غیرمشهود معنا کردهاند
(زمخشری ،1407 ،ج ،1ص412؛ فیض کاشانی ،1416 ،ج ،1ص.)379
َ َ َ َ ُ هَّ ُ َّ ْش�رْ
ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َّ رْ ُ َّ ْ ْ هَّ َّ
آی���ۀ نه���م« :وما جعله
الل إِال بُ� ى َولتِ َ ْط َمئ ِ َّن بِ��هِ قلوبكم وما انلص إِال مِ��ن عِن ِد اللِ إِن
َ
َ ّ ُ ُّ ُْ
هَّ َ
�ز َح ٌ
الل َعزي� ٌ
كيم» (انفال .)10 :کش���اف و تحریر مرجع ضمیر در َ«وما َج َعل � ُ�ه» را «أ ِنی م ِمدکم»
دانس���تهاند (کش���اف و ابنعاش���ور ،1420 ،ج ،9ص .)35اطمینان در این آی ��ه بهمعنای زوال
اضطراب و ترس از روح و جان است (فضلاهلل ،1419 ،ج ،10ص .)338بهمعنای زوال ترس
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و اضطراب ناش���ی از کمی نفرات اس���ت (فیض کاشانی ،1416 ،ج ،2ص .)278در این آیه نیز
مراد اطمینان و آرامش قلبی در اثر عوامل غیرظاهری است.
إْ
ْ
َ
َ ْ ََ
َّ َ ْ ُ ْ
هَّ
ْ
ُ
ُ
كنْ
ُ
َ
َ ٌّ
ك� َ
�ن كف َر بِاللِ م ِْن َب ْع�� ِد إيمانِهِ إِال من أ
آی���ۀ دهم« :م�
يمان َول ِ
�ره وقلبه مطمئِ��ن بِال ِ
ِ
َ هَّ َ َ
َ ْ رَ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ً َ َ َ ْ ْ َ َ
َ
َ
ْ
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
م��ن شح بِالكف ِر صدرا فعلي ِهم غضب مِ��ن اللِ ولهم عذاب عظيم» (نحل .)106 :اطمینان
ّاَ
ُْ
بهمعناى سکون و آرامش است ،و شر حصدر یعنی گشادى و وسعت سینه .جملۀ ِ«إل َم ْن أ ک ِر َه
َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ٌّ لإْ
یمان» اس���تثنایى اس���ت از عموم شرط ،و مراد از اکراه ،مجبور شدن زبان به
وقلبه مطم ِئن ِبا ِ ِ
گفتن کلمه کفر و تظاهر به آن اس���ت؛ زیرا قلب هیچ وقت ا کراه نمىشود و حاصل مقصود این
اس���ت :کس���انى که بعد از ایمان تظاهر به کفر مىکنند و مجبور به گفتن کلمه کفر مىش ��وند،
ولى دلهایش���ان مطمئن به ایمان اس���ت از غضب خدا مستثناء هس���تند (طباطبایی،1417 ،
ُ ْ َ ٌّ لإْ
یم���ان» بهمعن���ای اقرار به ایمان اس���ت (بحرانی ،1416 ،ج،3
ِ
ج ،12ص« .)358مطم ِئ���ن ِبا ِ
ص .)459مراد این است :افرادی که در درون و روح و روان آنان بیثباتی ،ناآرامی و تشویش
در اعتقادات راه ندارد ،و نسبت به معتقدات خود آرامش روانی و اطمینان دارند ،اگر به دلیل
اکراه بیرونی چیزی بر خالف اعتقادات خود را بر زبان جاری کنند ،اشکالی ندارد.
ذَّ َ َ ُ َ َ ْ َ ُّ ُ ُ ُ ُ ْ ْ هَّ َ
ْ هَّ
اللِ َت ْط َمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
وب» (رعد.)28 :
ر
ِك
ذ
ب
ال
ِ
آیۀ یازدهم« :الين آمنوا وتطمئِن قلوبهم بِذِك ِر اللِ أ ِ ِ
مهمترین آیهای که به بحث آرامش روانی و بهزیس���تی ارتباط دارد ،این آیه اس ��ت که پایۀ
اطمینان ،آرامش روانی و بهزیس���تی را «ذکر» معرفی میکند .در بررس���ی این آیۀ شریفه به بیان
مهمترین نکات اکتفا میکنیم.
نکتۀ اول :ایمان
طب���ق دیدگاه المیزان ،صدر آیه بیان ذیل آیه قبل اس���ت ،یعنى بی���ان "من اناب" و مىفهماند
اناب���ه هم���ان ایمان و اطمینان قلب اس���ت ب���ا ذکر خدا ،البته ای���ن از ناحیه عبد اس ��ت که او را
مستعد مىس���ازد براى اینکه مشمول عنایت الهى گردد (طباطبایی ،1417 ،ج ،11ص.)485
از دی���دگاه عالمه طباطبایی در المیزان ایمان عبارت اس���ت از :پذیرای���ى و قبول مخصوصى از
ناحیه نفس (قبول باعث تسلیم) ،نسبت به آنچه که درک کرده که باعث تسلیم سایر قوا نیز
میش���ود .پس هدایت از ناحیه خداى سبحان به دنبال قبول قلبی میآید .در آیۀ مورد بحث
آن را اطمینان نامیده؛ یعنی قبول بدون اضطراب قلبی (طباطبایی ،1417 ،ج ،11ص،)485
در آیۀ  125س���ورۀ انعام از آن به ش���رح صدر تعبیر کرده است .عالمه طباطبایی اطمینان قلبی

بررسی تطبیقی «اطمینان و سكینه» در قرآن با «آرامش روانی و بهزیستی» در روانشناسی

129

را همان قبول قلبی همراه با تس���لیم دانس���ته که مقدمه هدایت الهی اس ��ت .بنابراین ،ایشان
اطمینان و ایمان را حالتی روانی میداند که هدایت و توفیق الهی را به دنبال میآورد.
َ ّ َ
َ َ ُحيْ ْ
َ
ْ َ ْ
قال أَ َول َ ْم تُ ْؤمِنْ
ُ
ب أرِ يِن كيْف ت ِ ال َم ْوىت
تعداد دیگری از مفسران ذیل آیه «ِإَوذ قال إِبراهِيم ر ِ
َْ
َ
ك ْن يِلَ ْط َمئ ِ َّن قلب( »...بقره ،)260 :مطالب فراوانی مطرح کرده و این درخواست را
قال بَىل َول ِ
با مقام نبوی ایشان ناسازگار دانستهاند .لذا برخی گفتهاند :از جواب معلوم میشود درخواست
انجام احیاء اس���ت نه مشاهده چگونگی احیاء .برخی دیگر نیز ظهور آیه را درخواست مشاهده
حس���ی احیاء دانستهاند .درخواس���ت اطمینان به هر احتمالی گرفته شود ،هیچ مشکل فکری
عقیدتی ایجاد نمیش���ود؛ زیرا ایمان با اطمینان متفاوت اس���ت .ایمان اقناع فکری است که از
مصادر عقلی و غیرعقلی صادر میش���ود ،اما اطمینان سکون و آرامش قلبی است بهگونهایکه
هیچ اندیش���ه مخالفی در آن راه نداش���ته باش���د و مصادر آن برای حس ی ��ا آنچه نزدیک حس
اس���ت روشن باش���د و این حالت هیچ منافاتی با ایمان ندارد (حویزی ،1383 ،ج ،5ص577؛
بحرانی ،1416 ،ج ،5ص.)658
عالوه بر این میتوان گفت :آیه در مقام بیان یک اسلوب عملی است که استدالل و مباحث
علمی گاه باعث اقناع فکری میش���وند ،اما به مرحله یقین و آرامش قلبی عمیق نمیرس ��انند.
بنابراین ،نباید راه س���ؤال و طلب اطمینان را س���د کرد .همانطور که خداوند این طلب را انکار
نفرموده و معجزه ارائه کرده است (فضلاهلل ،1419 ،ج ،5ص .)81از مجموع نظرات و سیاق
آیات برداش���ت میش���ود که اطمین���ان با ایمان متف���اوت و باالتر از آن میباش ��د ،بلکه میتوان
اطمین���ان را ثمرۀ رش���د ایمان دانس���ت .بنا بر این تفس���یر میتوان آرامش روانی و بهزیس ��تی را
مع���ادل تقریبی اطمینان دانس���ت؛ زی���را همچنانکه بیان ش���د مقدم���ات و مؤلفههای ایمان،
جزئی از شاخصهای آرامش روانی و بهزیستی نیز بهشمار میروند.
نکتۀ دوم :ذ کر
در بی���ان معن���ای ذکر گفتهاند :بهمعنای یادآوری کردن اس���ت؛ یعنی یاد ک ��ردن ،خواه با زبان
باشد یا با قلب و یا با هر دو .به عبارت دیگر ،حالت روحی _ روانی خاصی است که در آن انسان
خویش را مورد توجه قرار میدهد که گاهی با یادآوری زبانی اس���ت و گاهی با حضور چیزی در
قلب (مفردات الفاظ قرآن ،ص ،328ماده ذکر) .طبرس���ی در بیان «ذکر» گفته است« :خداوند
تعال���ى یک جا ذکر را مایۀ اطمینان قلب و جایى دیگر باعث وجل و ترس قلب خوانده اس ��ت.
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مقصود از ذکر در اولى به یاد آوردن ثوابها و نعمتهاى الهی اس���ت .مقصود از دومی ،به یاد
آوردن عقاب خدا و انتقام اوس���ت که آرامش را س���لب مىکند» (مجمعالبیان ،ج ،6ص.)291
این تفس���یر با نظر کس���انی که ذکر را لفظی گرفتهاند ،س���ازگار میباش���د ،عالوه بر اینکه در چند
جاى قرآن ذکر بهمعناى قرآن آمده است (انبیاء.)50 :
ش���اید هم مراد از ذکر ،عبادت باشد که ش���خص در اثر ذکر دائمى و عبادت به تمام مقدرات
مؤمن ش���ده و در حال س���ختى و رفاه قلبش مطمئن و آرام اس���ت و آن عبارت اخراى س ��کینه
ََ ُُ
ً
ْ ُ ْ َ يزَ ْ ُ
ُ َ ذَّ َ ْ َ َ َّ
وب المؤ ِمن ِني ل ِ
دادوا إِيمانا» (قاموس قرآن،
اس���ت که فرموده« :هو الِي أنزل الس��كِينة فيِ قل ِ
ج ،4ص.)241
لیکن ظاهر این است که مقصود از ذکر ،اعم از ذکر لفظى است و مقصود از آن انتقال ذهن،
خط���ور قل���ب و اتصال روحی _ روانی اس���ت .چه مش���اهده آیات و برخوردن به حجتى باش ��د و
ذَّ َ َ ُ َ َ ْ َ ُّ ُ ُ ُ ُ ْ ْ هَّ
�م بِذِك ِر اللِ»
یا ش���نیدن کلمهاى .ش���اهدش این اس���ت که بعد از «الِي��ن آمنوا وتطمئِن قلوبه�
َ
ْ هَّ
�ن الْ ُقلُ ُ
اللِ َت ْط َمئ� ُّ
وب» .این خود قاعدهاى عمومى
بهعن���وان قاعده کلى مىفرماید« :أال بِذِك ِر
ِ
اس���ت که ش���امل همه انحاء ذکر مىباشد ،چه اینکه لفظى باشد و چه غیر آن و چه اینکه قرآن
باشد و یا غیر قرآن (مفردات راغب ،ص.)329
ب���ا توجه به س���یاق آیات ،به نظر میرس���د ،بهترین معنا برای ذکر که منج ��ر به آن اطمینان و
آرامش روانی شود؛ توجه ،یاد ،ارتباط و اتصال قلبی و روحی _ روانی به خداوند متعال باشد و تنها
ذکر زبانی مراد نیس���ت و مصداق تام آن حضور و توجه روحی _ روانی و ذکر زبانی اس ��ت .مقصود
حقیقی از ذکر خداوند متعال رسیدن به درجهای از ایمان و اعتقاد است که انسان خود را پیوسته
زیر نظر خدا دانسته و در نهان و آشکار او را شاهد و ناظر اعمال خود بداند (حشر18 :؛ غافر.)19 :
به عبارت دیگر ،حقیقت ذکر توجه روحی _ روانی به خدای تعالی اس ��ت که بر افکار و رفتار پرتو
میافکند .بنابراین میتوان گفت اطمینان و آرامش روانی ثمرۀ ذکر و ایمان است.
بنابراین اتصال ،ذکر ،یادآوری و ش���مارش نعمته���اى بیحد و حصر الهى قلب را زنده نگه
داشته و نوعی اطمینان ،ایمان و آرامش روانی را به دنبال دارد که زمینۀ هدایت و توفیق الهی
میش���ود .ازاینرو ،میتوان گفت توجه به داش���تهها و اتصال به قدرتی الیزال از ش ��اخصها و
زمینههای بهداشت ،سالمت ،آرامش روانی و بهزیستی است.
اطمینانبخش���ی ی���اد خداوند متعال یا ب���ه دلیل انس ،اعتماد و امید به اوس ��ت ،یا به دلیل
بی���ان رحمت خداون���د بعد از اضطراب و نگران���ی ،یا به دلیل بیان دالی ��ل وجود و وحدت حق
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تعالی و یا به دلیل آرامش قلب بعد از شبهات میباشد .پس هنگامی که ذکر خداوند نمیشود
یا ذکر میشود و دل آرام نمیگیرد معلوم میشود ،بیمار و دچار نفاق است .بنابراین ،اطمینان
بهمعن���ای آرامش قلبی و روانی اس���ت که در س���ایه توج���ه ،یاد و اتصال به ق ��درت الیزال الهی
حاصل و زمینۀ شکوفایی استعدادهای الهی و تکامل بیشتر خواهد شد.
ً
تمام این موارد به این برمیگردد که دل آدمی فطرتا درپی محبوب زوالناپذیر است .ازاینرو،
ً
دل بستن به محبوبهای زوالپذیر حقیقتا آرامش روانی پایدار به دنبال ندارند؛ چرا که نگرانی
زوال آن محبوب ،دائمی اس���ت .اما چ ��ون حقتعالی تنها محبوب باالصاله و زوالناپذیر اس���ت
هنگامی که دل سر بر آستان او نهاد ،دیگر اندوه و خوف زوال محبوب او را نمیآزارد و به آرامش
روانی دس���ت مییابد (تفس���یر موضوعی قرآن ،رضایی اصفهانی و دیگ���ران ،ص ،)194و چنین
آرامش و اطمینانی دائمی اس���ت .ابنعاش ��ور در التحریر همین معنا را آورده و گفته اس ��ت« :این
اطمینان و آرامش قلبی استمراری است به قرینه تکرار فعل مضارع َت ْط َم ِئ ُّن» (تحریر و التنویر).
ً
در ی���ک تحلی���ل روانش���ناختی میتوان گفت :اص���وال آرامش روحی _ روان ��ی و امنیت نفس
تنها برای مؤمن محقق میشود؛ زیرا ایمان راستین به خداوند متعال ،او را نسبت به حمایت
و الط���اف اله���ی امی���دوار میکن���د .مؤمنی که ب���ه خدا ایم���ان واقع���ی دارد از هیچ چی ��ز در دنیا
نمیهراس���د ،چون میداند تا خدا نخواهد هیچ شر و آزاری به او نمیرسد (تغابن )11 :و تا خدا
نخواهد هیچ کس و یا هیچ قدرتی قادر نیس���ت به او ضرری برس���اند یا چیزی را از او منع کند.
به همین دلیل ،مؤمن انس���انی اس���ت ک���ه امکان ندارد ترس یا اضط���راب فلجکننده بر او چیره
شود (بقره .)112 :از مرگ نمیهراسد ،به آن واقعبینانه مینگرد و آن را دروازهای برای زندگی
جاودان���ه میدان���د (آلعمران185 :؛ جمعه .)8 :روزی خود را در دس���ت خ ��دا میداند و دربارۀ
ً
رزق و روزی م���ادی و معنوی اصوال ترس و ناامیدی نمیشناس���د؛ زی���را خدا را روزیدهندهای
میدان���د که تأخی���ر و تخلف ندارد (هود6 :؛ عنکبوت60 :؛ رع���د .)28 :از مصیبتها و حوادث
نمیهراس���د؛ زیرا میداند که حوادث و ناگواریها آزمایش خداوند متعال اس ��ت (حدید 22 :و
 .)23هرگز دچار اضطراب ناامیدکنندۀ ناشی از گناه نمیشود ،احساسی که بسیاری از بیماران
روان���ی از آن رنج میبرند؛ چرا که ناامیدی از رحمت اله���ی را از بزرگترین گناه میداند (حجر:
 .)56ای���ن ع���دم اضط���راب مؤمن معل���ول تربیت صحیح اس�ل�امی اس���ت ،بهگونهایکه تالش
میکند دچار گناه نشود و یا به محض خطاکاری ،جبران کرده و توبه کند؛ زیرا خداوند متعال
را غف���ار میداند (نس���اء110 :؛ ط���ه82 :؛ زمر .)82 :اعت���راف مؤمن به گناه در پیش ��گاه خداوند
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توبهپذی���ر ،او را از کوش���ش برای دور نگهداش���تن فکر گناه از ذهن بهمنظ ��ور رهایی از ناراحتی
روانی ناشی از احساس گناه ،باز میدارد.
کسانی که ایمان ندارند ،بعد از خطاهای خود ،ا گر دچار احساس گناه شوند ،بهمنظور رهایی
از آن به س���رکوبی ضمیر ناخودآ گاه و یا تغییر باورهای خود پرداخته و راه را برای بیماریهای
روانی و س���قوط بیش���تر اخالقی فراهم میکنند .این نوع رهایی از اضطراب و احس ��اس گناه نه
تنها احس���اس پس���تی و گناه را از بین نمیبرد ،بلکه یک اضطراب مبهم و پیچیده را در درون
فرد نهادینه میکند که روزبهروز او را به سوی ناآرامی ،سقوط و خطاهای بیشتر و از بین رفتن
عزت نفس س���وق میدهد .به دلیل خطرات و ضررهای همین س���رکوبی بود که روانکاوان به
آشکارسازی ضمیر ناخودآ گاه و مواجهه دوباره با آن روی آوردند تا بیمار به جای سرکوبی این
احس���اسها ،به قضاوت و داوری در مورد آنها بپردازد .این تنها بخش کوچکی از ثمرات توبه
اس���ت که مؤمن بعد از خطا و گناه انجام میدهد .فقدان ایمان و همچنین سس ��تی و کوتاهی
در توجه به خداوند متعال موجب سرگردانی و احساس پوچی میشود .ازاینرو ،خداوند در آیۀ
 124سورۀ طه ،غفلت و بیتوجهی به خداوند را باعث سختی ،گرفتاری و در تنگنا قرار گرفتن
دانسته و در آیۀ  28سورۀ رعد ،درمان آن را بازگشت ،توجه و یاد خداوند بیان کرده است.
نکتۀ سوم :قلب
«القلوب» ،جمع دارای الف و الم است که از آن عمومیت برداشت میشود .هر قلبی با ذکر خدا
اطمین���ان و آرامش مىیابد و اضطرابش تس���کین پیدا مىکند .این معنا حکمى اس ��ت عمومى
که هیچ قلبى از آن مستثناء نیست ،مگر اینکه کار قلب به جایى برسد که در اثر از دست دادن
بصیرت دیگر نتوان آن را قلب نامید .البته چنین قلبى از ذکر خدا گریزان و از نعمت طمأنینه و
ك ْن َت ْع ىَم الْ ُقلُ ُ
س���کون محروم خواهد بود .همچنانکه فرموده« :فَإنَّها ال َت ْع ىَم أْالَب ْ ُ
وب
صار َول ِ
ِ
َّ
َُ ْ ُ ُ
ََُْ َ
ُّ
ٌ
الص ُدورِ» (حج )46 :و همچنین فرموده« :لهم قلوب ال يفقهون بِها» (اعراف.)179 :
التيِ فيِ
نکتۀ پنجم :آرامش قلب

ْ هَّ َ
ذَّ
ْ هَّ َ
َ
ِين َ
ن قُلُ ُ
ن الْ ُقلُ ُ
«ال َ
وب» در
به نظر میرسد باء در آیه
اللِ ت ْط َمئ ِ ُ
وب ُه ْم بِذِك ِر اللِ أال بِذِك ِر 
آم ُنوا َوت ْط َمئ ِ ُ

هر دو مورد سببیه باشد؛ یعنى بهواسطۀ یاد خدا قلوب آرام میگیرد .انسان چون خدا را یاد کند
و ب���ه خدا رو آورد ،قلبش آرام میش���ود (قاموس ق���رآن ،ج ،4ص .)241همچنین از ظاهر الفاظ
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ْ
اهَّلل» بر خود فعل یعنى «تطمئن»
آیه انحصار فهمیده مىش���ود ،چون متعلق فعل یعنى« ِب ِذک ِ���ر ِ
مق���دم ش���ده ،در نتیجه مىفهماند که دل و وران آدمی ج���ز به یاد خدا به چیز دیگرى اطمینان
و آرام���ش نمىیاب���د .عالوه بر اینکه این آرامش برای همه امکانپذیر اس ��ت ،درحالیکه آرامش
ناشی از مادیات فقط برای کسانی فراهم میشود که از آن برخوردار باشند؛ زیرا دلها که همان
نفوس مدرکه میباش���د ،هیچ هدفى جز رسیدن به س���عادت و امنیت ندارد ،لذا دست به دامن
اس���باب مىزند و چون تنها س���بب غالب و غیرمغلوب خداى س���بحان است ،پس تنها به یاد او
آرامش مىیابند و اگر دلى به یاد غیر او آرامش یابد ،دلى اس���ت که از حقیقت خود غافل اس ��ت
و اگر متوجه وضع خود بشود ،دچار اضطراب مىگردد (طباطبایی ،1417 ،ج ،11ص.)488
َ ً َ ْ ً َ ْ ُ
ّ
َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ
يف عِبادي
ض َّية فادخيل 
راضي��ة مر ِ
ك ِ
جيع إِىل َرب ِ ِ
آی���ۀ دوازده���م« :يا أيتها انلف��س المطمئِنة ار ِ
ْ
َواد ُخ�لي َج َّنيت» (فجر .)30_27 :حاکم حس���کانى در ش���واهدالتنزیل از فراتبنابراهیم کوفى
به اس���نادش از امام صادق؟ع؟ روایت نموده که آیه دربارۀ حضرت على؟ع؟ نازل ش ��ده است
(مجمعالبیان) .مجاهد میگوید« :اطمینان ،حقیقت ایمان است ،لذا مطمئنه است به سبب
ایمان .ایمانى که داراى یقین و تصدیق به ثواب و بعثت باشد .ابنزید میگوید« :مطمئنة به
بش���ارت بهشت در موقع مردن و در روز قیامت» .کلبى و ابىروق میگویند« :مطمئنه آن است
که صورتش سفید و پرونده عملش به دست راستش داده شود ،پس در این موقع خاطر جمع
ً
ً
راض َیة مس���رور به ثواب خداَ ،م ْر ِض َّیۀ پروردگارش از او راضى باش ��د به س ��بب آنچه بهجا
ش���ودِ .
آورده است .برخى گفتهاند :در دنیا راضى به قضاء و اراده خدا باشد تا خدا هم از او راضى باشد
و از افعال و عقاید او خشنود باشد.
نفس مطمئنة ،نفسى است که با ایمان به پروردگار و یاد او سکونت یافته ،به مقام رضا رسیده
اس���ت .آنچه از س���یاق آیه یعنى مقابل قرار گرفت ��ن این نفس با اوصافى که براى آن ذکر ش ��ده با
انسانى که قبل از این آیه مورد سخن بود ،استفاده مىشود؛ این است که نفس مطمئنه ،نفسى
است که با عالقهمندى و یاد پروردگارش سکونت یافته و به آنچه او راضى است ،رضایت مىدهد.
در نتیجه ،خود را بندهاى مىبیند که مالک هیچ خیر و شرى و نفع و ضررى براى خود نیست و نیز
دنیا را یک زندگى مجازى و داشتن و نداشتن و نفع و ضرر آن را امتحانى الهى مىداند و در نتیجه
اگر غرق در نعمت دنیایى ش���ود ،به طغیان و گس ��ترش دادن به فس ��اد و به علو و اس ��تکبار ،وادار
نمىشود و اگر دچار فقر و فقدان گردد گرفتار کفر و ترک شکر نمیشود ،بلکه همچنان در عبودیت
پابرجا است و از صراط مستقیم منحرف نمىشود ،نه به افراط و نه به تفریط.
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برخى پنداشتهاند که این خطاب بعد از حسابرسى نفوس مطمئنه به ایشان مىشود .ولیکن به
نظر ما ظرف این خطاب از اول تا به آخر روز قیامت است؛ یعنى از همان لحظهاى که نفوس مطمئنه
زنده مىشوند ،تا لحظهاى که داخل بهشت مىشوند ،بلکه از لحظهاى که مرگشان مىرسد مورد
این خطاب هستند تا وقتى که به جنتالخلد در مىآیند (روحالمعانى ،ج ،30ص.)130
ً
ً
«راض َی���ة َم ْر ِض َّی���ة» توصیف کرده ،براى آن اس ��ت ک ��ه اطمینان
ا گ���ر نف���وس مطمئنه را ب���ه ِ
و س���کونت یافت���ن دل به پروردگار مس���تلزم آن اس���ت که هر قضا و ق���درى برایش پیش مىآید
کمتری���ن چ���ون و چرای���ى نکند ،حال چ���ه آن قضا و قدر تکوینى باش���د و چه حکمى باش ��د که
او تش���ریع کرده باش���د ،پس هیچ س���انحه به خش���م آورندهاى او را به خش ��م نمىآورد ،و هیچ
معصیت���ى دل او را منحرف نمىکند .این همان ظهور عبودیت تامه در بنده اس ��ت پس اینکه
َ
ُ
َ ْ ُ
بادی» در حقیقت امضاى عبودیت وى است و جمله َ«و ْادخ ِلی َج ّن ِتی»
فرمود« :فادخ ِلی ِفی ِع ِ
منزلگاه او را معین مىکند ،و منظور از اینکه کلمه «جنت» را بر ضمیر تکلم اضافه کرد و فرمود:
داخل جنت من شو این بوده است که او را به تشریف خاصى مشرف کند (طباطبایی،1417 ،
ج ،20ص .)478کش���اف بر اس���اس روایتی گفته اس���ت« :ای نفس مطمئ ��ن؛ یعنی ای نفس
خالی از ترس و اندوه» (زمخشری ،1407 ،ج ،4ص.)753
مطمئن���ه اس���م فاعل از اطمأن اس���ت ،هنگامی که ب���دون اضطراب و ناآرامی باش ��د که این
آرامش ممکن اس���ت ناش���ی از تصدیق دین و ش���ریعت باش���د .توصیف نفس با اطمینان برای
تخصیص و تعریف نیس���ت ،بلکه برای تمییز مخاطبین اس���ت برای ورود به بهش ��ت و گاهی
اطمین���ان ب���ه یقین به وجود خداوند و وحدانیت او و اخالص در عمل معنا ش ��ده اس ��ت .تمام
آنچه بیان شد مقومات خطاب دخول بهشت است (ابنعاشور ،1420 ،ج ،30ص.)304
ْ
َُ
َْ
ََ
«یا أ ّی ُت َها ّالنف ُس ال ُم ْط َم ِئ ّنة»؛ یعنی نفس���ی که با آرامش و اطمینان روحی زندگی کرده اس ��ت و
به قضا و قدر الهی اطمینان داش���ته و متخلق به اخالق الهی ش���ده و تمام حرکات و س ��کنات او
برای رضای حق تعالی بوده اس���ت و هر آنچه س���ختی و نامالیمات برای او پیش میآمده است
با صبر جمیل و روح راضی آنها را تحمل میکرده است (وحیالقرآن) .حویزی و بحرانی در ذیل
آیه حدیثی از امام صادق؟ع؟ نقل کرده که حضرت فرمودند :مقصود امام حسین؟ع؟ است.
به نظر میرس���د اطمینان در این آیه ارتباط فراوانی به بحث آرامش روانی و معنای مقصود
در ای���ن نوش���تار ن���دارد؛ چرا که با صف���ت قرار گرفتن اطمین���ان برای نفس (تنه ��ا در یک جای
ق���رآن) ،مرتب���های از نف���س را میگوی���د که در براب���ر نفس ام���اره و لوامه ق ��رار دارد .همچنین از
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س���یاق آیات برمیآید که مراد یک مقام روحی و معنوی بس���یار متعالی است که به نظر میرسد
مخصوص انس���انهای کامل یا همان ائمه اطهار؟مهع؟ میباش���د .حتی اگر این تفس ��یر هم رد
ش���ود باز نمیتوان اطمینان در این آیه را معادل آرامش روانی و بهزیستی گرفت؛ چرا که بسیار
متعالیتر و فرا گیرتر از آنهاست.
بحث و نتیجهگیری
در این نوش���تار به بررس���ی دو واژۀ اطمینان و س���کینه و چند واژۀ متضاد با آن در قرآن و آرامش
روانی و بهزیستی در روانشناسی پرداخته شد .نتایج پژوهش نشان داد:
نظریهپردازان ش���رقی ،بهزیس���تی را نتیجه رش���د معنوی ،بیرون راندن م ��ن و پیدایش خود
واقعی میدانند (هوشیاری ،1393 ،ص .)65این برداشت تباینی با معنای اطمینان و آرامش
قلبی که نتیجۀ ذکر و مقدمه هدایت الهی است ،ندارد .نظریهپردازان غربی نیز عدهای ارضای
نیازه���ا؛ تع���دادی ،فعالیت معن���ادار و برخی پایه آرام���ش روانی و بهزیس ��تی را ژنیتک میدانند
(همان) .گرچه پذیرش این مال کها از دیدگاه اس�ل�امی ،به صورت مطلق ممکن نیس ��ت ،اما
تباین کلی نیز وجود ندارد .بدینمعنا که ارضای نیازها در دایره شر ع ،فعالیت معنادار و انجام
امور در جهت رضای خداوند متعال و دوری از بیهودگی ،آنچه از والدین به فرزند میرس ��د ،از
مقدمات ،مؤلفهها و شاخصهای آرامش روانی و بهزیستی در دیدگاه اسالمی هستند.
در تعری���ف بهزیس���تیروانی نظریهپ���ردازان غرب���ی گفتهان���د :بهزیس ��تی یعنی ش ��ناخت فرد
از توانمنده���ای خ���ود و اس���تفادۀ مؤثر از آنها به نف���ع خود و اجتماع .در این دیدگاه بهزیس ��تی،
تالش برای ارتقا اس���ت که در اس���تعدادها و تواناییها متجلی میشود (همان) .باید گفت این
تعریف از بهزیس���تیروانی ،اخص از اطمینان قلبی در معارف قرآنی اس���ت .بنابراین ،برداش ��ت
صاحبنظ���ران ش���رقی و غربی از بهزیس���تیروانی متباین ب���ا اطمینان قلب ��ی در فرهنگ قرآنی
نیست که جمعبندی و معادلیابی ممکن نباشد.
شاخصهای آرامش روانی و بهزیستی در دیدگاه غربی محدود به ارتباط فرد با خود ،دیگران
و محیط است و هدفمندی در زندگی نیز در حیطه دنیا تعریف میشود .اما شاخصهای آرامش
روانی و بهزیس���تی از دیدگاه اس�ل�ام عالوه بر حیطههای مذکور ،بیش���تر ناظر به ارتباط با خداوند
متعال است و سه ارتباط دیگر نیز در همین راستا تعریف میشوند و دارای ارزش خواهند بود.
اطمینان قلبی ،واژهای وحیانی است که در لغت بهمعنای آرامش بعد از اضطراب و ناشی از
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عوامل ظاهری یا غیرظاهری میباشد .این واژه سیزده بار در قرآن تکرار شده که در چهار وجه
معنایی کلی اس���تعمال شده است :آرامش ظاهری ناشی از عوامل مادی دنیوی ،آرامش قلبی
ناش���ی از عوامل ظاهری ،آرامش قلبی ناش���ی از عوامل معنوی و بهمعنای مرتبهای از نفس در
برابر نفس اماره و لوامه.
اطمینان یا مطلق اس���تعمال میشود و یا در مقابل چیز دیگری .در صورت اول ،مراد تحقق
آرام���ش در نف���س و خ���روج از مطلق اضط���راب و تردد در تم���ام مراحل ایمان اس ��ت و نوع دیگر
اطمین���ان قل���ب در برابر دش���من و یا نس���بت به اص���ول و اعتق���ادات .اطمینان مطل ��ق فقط با
معرفت شهودی و رسوخ نور یقین حاصل میشود .ذکر زبانی و قلبی و نعمتهای الهی مقدمه
اطمینان قلبی و شرح صدر است که به دنبالش هدایت الهی میآید .در نهایت میتوان گفت:
ذک���ر (با تمام انواع���ش ،بلکه بهمعنای مطلق اتصال با قدرتی الی���زال) باعث اطمینان قلبی و
آرامش روانی میش���ود و همی���ن اطمینان زمینه قبول هدایت الهی اس ��ت .پس خود اطمینان
هدف غایی نیست ،بلکه مقدمه پذیرش هدایت الهی است.
مکانی���زم آرامشبخش���ی ذکر بدینصورت اس���ت که توج���ه دائمی به خداون ��د متعال باعث
ش���کلگیری ش���ناختی جام���ع ،کامل و صحیح خواهد ش���د ک���ه عواطف مثبت به خود و س ��ایر
موجودات را به دنبال دارد .همین ش���ناخت صحیح الهی و عواطف مثبت دینی ،باعث ظهور
رفتارهای���ی میش���وند که به ص���ورت تصاعدی آرامش روانی ،بهزیس���تی و تکام ��ل فردی را به
دنبال دارند .احساس شایس���تگی و توانایی مدیریت خود و پیرامون ،شکوفایی استعدادهای
فردی و رش���د ش���خصی ،برقراری روابط مثبت و س���ازنده با دیگران ،هدفمندی و داشتن قصد
قربت و خلوص نیت در زندگی ،رضایت به مقدرات تکوینی و تش���ریعی الهی و راضی بودن به
داشته و نداشتهها یا همان پذیرش خود ،از ثمرات آن است.
س���کینة ش���ش بار در قرآن آمده و همه دربارۀ آرامش قلباند که سبب ثبات و آرامش ظاهرى
است که هرگاه با “الی” متعدی شود بهمعنای اطمینان و اتکاء است .امن نیز بهمعنای آرامش
خاطر و اطمینان است .بنابراین ،اطمینان اعم از سکینه و امن است .واژهای که در برابر اطمینان
قرار دارد و معنای ضد آن را افاده میکند “وجل” است که خوف و فز ع آثار آن هستند .خشیت نیز
بهمعنای خوف ناشی از علم به عظمت و علو مقام است که با اطمینان سازگار است.
ً
در تفاس���یر مختلف اطمینان ،س���کینه ،ام���ن ،ایمان و ش���ر حصدر تقریبا مع ��ادل هم گرفته
ش���دهاند ،اما به نظر میرس���د امن یعنی امنیت ظاهری و اجتماعی و غی ��ره که میتواند زمینۀ
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ایمان باش���د در برخی روایات عدم امنیت از موانع ایمان ش���مرده شده است .سکینه بهمعنای
آرام���ش که اعم از ظاهری و روانی اس���ت و اطمینان معنایی واال دارد ک ��ه اعم از آرامش روانی
ً
است که منحصرا از راه توجه و اتصال به منبع الیزال الهی فراهم میآید.
در جمعبن���دی نهایی میتوان گفت :در فرهنگ قرآنی ه���رگاه اطمینان به خداوند متعال و
عوامل معنوی نس���بت داده ش���ده باش���د ،بهمعنای آرامش قلبی است که با زوال نعمت ،فقر و
مش���کالت دنیوی از بین نمیروند و آنچه با زوال نعمت و مش���کالت دنیوی ،متزلزل ش ��ده و یا
از بین میرود آرامش ظاهری اس���ت که از عوامل مادی دنیوی حاصل ش ��ده اس ��ت .ازاینرو،
در دیدگاه قرآن ،بهداش���ت ،س�ل�امت ،آرامش و بهزیس���تی کامل حاصل نمیش ��ود جز با اتصال
به وجود الیزال الهی و شدت و ضعف موارد مذکور بستگی دارد به میزان آن توجه و اتصال.
بنابراین اطمینان قلبی نوع اول که با ذکر الهی حاصل میشود ،میتواند معادلی برای آرامش
روانی و بهزیس���تی در روانشناسی اسالمی باشد که ش���رایط ،مقدمات و مؤلفههای اطمینان و
آرامش قلبی نیز شاخصهای بهزیستیروانی از دیدگاه اسالم خواهند بود .همچنین از بررسی
سیاق آیات نکتهای بهدست میآید و آن اینکه آرامش قلبی ،آرامش ظاهری را به دنبال دارد،
اما عکس آن همیشه صادق نیست.
در پایان توجه به این نکته ضروری اس���ت که ذکر با تمام انواعش مقدمه نوع اول اس ��ت و
خود زمینۀ پذیرش هدایت و انوار الهی اس���ت .همین نوع از آرامش قلبی اس ��ت که با خش ��یت
الهی سازگار است و مالزم ایمان میباشد .این نوع از اطمینان ،باالترین مرتبه و اعلی درجهاش
که ا گر تا واپسین لحظات حیات حفظ و تقویت شود ،مخاطب آیه دوازدهم قرار میگیرد.
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•ابنمنظور ،محمدبنمکرم (1410ق) ،لسانالعرب ،قم ،ادب حوزه.
•ابیاری ،ابراهیم (1405ق) ،الموسوعة القرآنیة ،بیروت ،مؤسسة سجل العرب.
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•بحرانی ،سیدهاشم (1416ق) ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ج 3و ،5تهران ،بنیاد بعثت.
•بستانی ،فواد افرام ( ،)1375فرهنگ ابجدی الفبایی ،ترجمۀ رضا مهیار ،تهران ،اسالمی.
•ثعلبى ،ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم (1425ق) ،الکشف و البیان فى تفسیر القرآن معروف به تفسیر
ثعلبى ،تحقیق سیدکسروى حسن ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.
•حویزی ،عبدعلی بنجمعه ( ،)1383تفسیر نور الثقلین ،ج ،5 ،1قم ،مطبعه العلمیه.
•راغباصفهانی ،حسین ( ،)1363مفردات الفاظ قرآن ،ترجمۀ حسینی ،تهران ،مرتضوی.
•زبیدی ،سیدمحمدمرتضى (1414ق) ،تاجالعروس من جواهرالقاموس ،ج ،18بیروت ،دارالفکر.
•زمخشری ،جاراهلل محمود (1407ق) ،کشاف ،ج،1،2،2 ،4بیروت ،دارالکتاب العربی.
•زمخشری ،محمود بن عمر (1399ق) ،اساس البالغه ،بیروت ،دار صادر.
•طباطبایی ،سیدمحمدحسین (1417ق) ،المیزان فى تفسیرالقرآن ،ج،11،12 ،14قم ،جامعه مدرسین.
•طبرس���ی ،فض���لب���نحس���ن (1415ق) ،مجمعالبی ��ان ،ج،14 ،11،16،3،6 ،7بی ��روت ،مؤسس ��ۀ االعلم���ی
للمطبوعات.
ن حس���ن ( ،)1392ترجمۀ مجمعالبیان فی تفس ��یرالقرآن ،ترجمۀ حس ��ین نوری همدانی و
•طبرس���ى ،فضلب 
دیگران ،تهران ،فراهانی.
•طریحی ،فخرالدین (1408ق) ،مجمعالبحرین ،بیروت ،مکتب نشر الثقافه االسالمیه.
•عسکری ،حسنبن عبداهلل (1400ق) ،الفروق فی اللغة ،بیروت ،:دار اآلفاق الجدیدة.
•فراهیدی ،خلیلبناحمد (1414ق) ،کتاب العین ،تحقیق مهدی مخزولی ،قم ،اسوه.
•فضلاهلل ،سیدمحمدحسین (1419ق) ،تفسیر من وحی القرآن ،ج ،13 ،8 ،5چ دوم ،بیروت ،دار المالک.
•فیروزآبادی ،مرتضی ( ،)1361قاموس محیط ،ج،3،4 ،7لوح فشرده مکتبه اهلالبیت؟مهع؟.
•فیضکاشانی ،مالمحسن (1416ق) ،تفسیر الصافی ،ج،1 ،2مقدمه و تصحیح :اعلمى ،تهران ،صدر.
•فیومی ،احمد بنمحمد ( ،)1380مصباحالمنیر ،بیروت ،دار الفکر.
•کالنت���ری ،ابراهی���م و محمدعل���ی رضای ��ی اصفهان ��ی ،عبدالکریم بهجتپ ��ور ،علی نصی ��ری ،علیرضا کمال،
امیرعباس رجبی ( ،)1398تفس���یر موضوعی قرآن کریم ،قم ،دفتر نش ��ر معارف وابسته به نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاهها.
•مصطفوی ،حسن ( ،)1360التحقیق فی کلمات القرآن کریم ،ج ،7 ،5 ،1تهران ،دارالکتب االسالمیه.
•مکارمشیرازی ،ناصر و همکاران ( ،)1381تفسیر نمونه ،ج ،14 ،7تهران ،دارالکتب االسالمیه.
•هوش���یاری ،جعفر ( ،)1393رابطۀ کارآمدی خانواده با بهزیستی روانشناختی و معنوی در میان دانشجویان
و طالب شهر قم ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،اراک ،دانشگاه آزاد واحد ساوه.
•هوشیاری ،جعفر و محمدمهدی صفورایی پاریزی ،بهشته نیوشا (« ،)1394مقایسۀ بهزیستی معنوی ،بهزیستی
روانشناختی و کارآمدی خانواده در میان دانشجویان و طالب» ،روانشناسی و دین ،ش  ،31ص.92_71
•یگانه ،طیبه و حسین خانزاد (« ،)1392مقایسۀ سازشیافتگی زناشویی و بهزیستی روانشناختی در دو گروه
افراد نمازگزار و غیرنمازگزار» ،روانشناسی و دین ،سال ششم ،ش  ،1ص.58_45

