
  !»ترس و اندوه«رهایی از 
  ترس و تشویش شكناِن و دیگر طلسم» زاد یمحمد نور«تقدیم بھ  ،یقرآن یتحقیق

دی�ل  «اث�ر   »ز خ�ود دور کن�یم  چگون�ھ تش�ویش و نگران�ی را ا   « ھای روانشناسی کھ در ایران ترجمھ و منتشر ش�د،  از اولین کتاب
در ط��ول ت��اریخ ک��ھ  اس��ت ب��وده ھ�ا »جل��ب منفع��ت«و  »دف��ع ض��رر«ھ��ا و  ب��رای رف��ع ھم��ین تش��ویش و نگران�ی   ب��ود؛» ك�ارنگی 

ھ خ�دا،  متوّج�  ،رود شمار م�ی  قات بشر بھاساس تعّل کھ ،»مال«و  »جان«حفظ برای  ،مافوقبھ نیرویی  زدن در چنگیی ھا انسان
، ب�ھ خط�ر افت�ادن م�ال     کن�د و  می »ترس«، ما را دچار »جان«بھ خطر افتادن . اند شده و اربابان قدرت و ثروتموھوم معبودان 

 نی کل�ی ھس�تند ک�ھ ھ�ر    ویاین دو عام�ل البت�ھ عن�ا   . شود ناشی میھمان از  ھم کھ تشویش و نگرانی سازد می ماندچار »اندوه«بھ 
  .ی دارندیاھ کدام زیر مجموعھ

تص��ادف، : لمث�  ،کن��د ان�دازد و ب��ھ م�رگ نزدی��ک م�ی    آنچ��ھ م�ا را ب��ھ خط�ر م��ی    و نی�ز ت��رین ت�رس اس��ت،   مھ�م  »م��رگ« ت�رس از  
 ت��رسش��اخ و ب��رگ ش��جره   کن��د، م��ا را تھدی��د م��ی  و ج��ان ک��ھ س��المتی  تم��ام ع��واملی ، و خالص��ھ جراح��ت، بیم��اری، گرس��نگی 

را  ت، حاکمی��ت و ق��درت ث��روت داش��تن، مالکّی�� ش��ود،  خالص��ھ نم��ی ای��م هخری��دآنچ��ھ ب��ھ خان��ھ و  نی��ز »م��ال« .ش��وند محس��وب م��ی
ھ�ای   ھ�ا و ناخش�نودی   ھم�ھ نگران�ی   ریش�ھ  پ�س . گ�ردد  موج�ب ان�دوه م�ی    ،)ثروت و ق�درت (آورد و از دست دادن مال  می ھمراه بھ

  :یافت می توان در دو عامل راآدمی 

   .»خوف و حزن«و بھ کالم قرآنی؛  .اندوه -٢، ترس -١

پروردگارت�ان تنھ�ا   «: ، آدم و ھمس�رش را فریف�ت و گف�ت   انس�ان  »پاشنھ آشیل«یا  ،ابلیس نیز با تکیھ بر ھمین نقطھ ضعف اتفاقًا
  »جاودانان نگردیدَمَلک نشوید و از   دلیل شما را از این شجره نھی کرده کھ دو بھ این

  )٢٠اعراف (. اْلَخاِلِدیَن َأْو َتُكوَنا ِمَن َمَلَكْیِنَأْن َتُكوَنا  َوَقاَل َما َنَھاُكَما َربُُّكَما َعْن َھِٰذِه الشََّجَرِة ِإالَّ...

انسان، ھرگ�ز زوال نم�ی پ�ذیرد و     امکانات قدرت و امکاناتی کھ خدا برای او قرار داده، بر خالف َمَلک، ھمان فرشتھ است کھ
و مال�ک و ص�احب ش�دن را     »ُمل�ک «، حکوم�ت و اداره ام�ور را   »َمِل�ک «ک�ھ پادش�اه را    ھمچن�ان . گی�رد  مورد خطرھم قرار نمی

  .کند را تھدید نمی »جان«ھیچ خطری  دیگر شدن، ھمان جاودانگی است کھ »خالد«اما . گویند می »ِملک«

خداون��د ب��ا  .ھب�وط کردن��د  از ش��رایط بھش��تی ،اب�دی » عم��ِر«زوال ناپ��ذیر و  »مالکی�تِ «س و چن�ین ش��د ک��ھ آدم و ھس�رش ب��ھ ھ��و   
ک�ھ  ش�رایط خ�وف و حزن�ی نداش�تند      آندراسکان آدم و ھمسرش در بھشت، بھترین شرایط را برای آنھا فراھم س�اختھ ب�ود، پ�س    

  .، بھ سقوطشان کشانداست در نھاد آدمی کھ ای برای پذیرش فریب ابلیس باشد، ولی میل بھ مالکیت مطلق و جاودانگی بھانھ

خداون�د مھرب��ان   ،برس��ند »ان�دوه ت�رس و  « ت��رِکب�ھ آرزوی  دم  آ بن�ی ب�ا ای�ن ھم��ھ، پ�س از ھب�وط از ش��رایط بھش�تی، ب�رای آن ک��ھ        
از ھ�دایت م�ن پی�روی کنن�د، ھ�یچ       ک�ھ  ھرگاه از طرف من ھدایتی ب�رای ش�ما آم�د، کس�انی    « :و گفتپیش پای آنان گذاشت راھی 

  »ترسی بر آنھا نیست و اندوھی نیز نخواھند داشت

  )٣٨بقره ( . ُھْم َیْحَزُنوَنَفال َخْوٌف َعَلْیِھْم َوالَفِإمَّا َیْأِتَینَُّكْم ِمنِّي ُھًدى َفَمْن َتِبَع ُھَداَي َنا اْھِبُطوا ِمْنَھا َجِمیًعا ُقْل

ق دارن�د ک�ھ اگرانس�ان ت�دارک     است و نھ عمر جاودانھ؛ این دو بھ آخرت تعّل� پذیر امکانزوال  بی البتھ در عمر دنیایی، نھ مالکیِت
دانس�تن  دایم�ی   مق�رّ  و ،شمنزلگ�اھ  ت دی�دن در دنی�ا نی�ز، اگ�ر ب�ھ مس�افر ب�ودن خ�ود و موّق�         ،ش�ود  را دیده باشد، بھ آن نائل م�ی  آن

چن�ین  چ�را ک�ھ    ؛ھ�یچ ت�رس و ان�دوھی ب�رای او نخواھ�د ب�ود       لمًامس� ، کندآخرت باور داشتھ و با ایمان و عمل صالح زندگی خانھ 
اگ�ر اکثری�ت م�ردم،    ح�ال  . ق بخش�د تحّقت در آخر خود داند این آرزو را باید با ایمان و عمل صالح انتظاری از دنیا نداشتھ و می



ب�رای رس�یدن ب�ھ     ،دارن�د، ناش�ی از نادی�ده گ�رفتن آخ�رت و ایم�ان و عم�ل ص�الح         یحتی دینداران موروثی، ترس و اندوه فراوان� 
  .است »خوف و حزن« آسیب ناپذیر شدن در برابِر

، از برچی��ده م�ورد آن  ٨ک��ھ در  آی�ھ ب�ھ وض��وح وع�ده داده اس�ت     ١۴را ق��رآن در ) ت�رس و ان�دوه  (» خ�وف و ح��زن « خالص�ی از 
ھ��ا را   آن ش�رط  ،ک��ھ ب�ا عن�اوین مختل�ف   ! »ھا و ش�روطھا ش�رط ب«ت، البت�ھ  ش�دن بس�اط  ت�رس و ان�دوه در بھش�ت بش��ارت داده اس�      

ت�ا در چ�ھ    ؛انتخ�اب ب�ا شماس�ت    البتھ د،نشو ھمھ این شرایط بھ یک ھدف منتھی می. ن کرده استبرحسب مورد و موضوع، معّی
  :موقعیتی باشید

 ب�ھ دیگ�ران   خ�دایی گزی�دن و احس�ان   ، ھ�دف خ�الص   )٢٧٧بق�ره  (بھ اض�افھ ص�الت و زک�ات    ، )۴٩اعراف(ایمان و عمل صالح 
از م�ال و ج�ان   ، )۶٨زخ�رف  (، عب�د خ�الص خ�دا ش�دن     )٢٧۴بق�ره  ( ، انف�اق ھمیش�گی   )٢۶٢بق�ره  (ت ، انفاق بی مّن)١١٢بقره(

  ).١٧٠عمران  آل(در راه خدا گذشتن 

وع�ده ص�ریح داده    ،منینؤب�ھ زوال آن در دل م�   درھم�ین دنی�ا،   آی�ھ نی�ز   ۶ترس و اندوه در آخرت، در فقدان عالوه بر بشارت بھ 
 ک�ھ  ،را ش�مارند، ریخت�ھ ش�دن دنی�ایی ت�رس و ان�دوه از دل       م�ی  »نس�یھ « خرمن و معامل�ھ س�رِ   بھش�ت را وع�ده   اگر کس�انی تا است 

  .اند، بیازمایند مردان خدا دیده را در زندگی ھایی از آن و نمونھ است »نقد«

، ھمھ آنھا ب�ھ ایم�ان و عم�ل ص�الح     قرآن بھ شرح زیر ذکر کرده استاوصاف کسانی را کھ ھیچ  ترس و اندوھی در دنیا ندارند 
  :مختلف گفتھ شده است تعابیرشوند، اما بھ  ختم می

  :)ییدنیا اننھ ھوای نفس و ارباب( کنند  از ھدایت الھی پیروی می) فقط( ،آنھایی کھ در دنیا -١

   ُھْم َیْحَزُنوَنَفال َخْوٌف َعَلْیِھْم َوال َفَمْن َتِبَع ُھَداَي َفِإمَّا َیْأِتَینَُّكْم ِمنِّي ُھًدى َنا اْھِبُطوا ِمْنَھا َجِمیًعاُقْل -٣٨بقره 

داش�تھ و ک�ار نیک�و انج�ام داده     ب�ھ خ�دا و آخ�رت ایم�ان     ) بھ راستی(، اگر منین بھ اسالم، یھودیان، مسیحیان و صائبانؤم -٢
  :باشند

 َفال َخ�ْوٌف َعَل�ْیِھْم َوال    َواْلَیْوِم اْلآِخِر َوَعِمَل َصاِلًحاآَمَن ِباِهللاِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوالَِّذیَن َھاُدوا َوالصَّاِبُئوَن َوالنََّصاَرىٰ َمْن  -۶٩مائده 
  ُھْم َیْحَزُنوَن

   :کسانی کھ  بھ رسوالن خدا ایمان بیاورند و کاری اصالحی کنند -٣

  . ُھْم َیْحَزُنوَنَفال َخْوٌف َعَلْیِھْم َوال َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح ُمَبشِِّریَن َوُمْنِذِریَن ُنْرِسُل اْلُمْرَسِلیَن ِإالَّ َوَما -۴٨انعام 

  :اصالح نمایند فسادی را کسانی کھ پرواپیشھ کنند و -۴

   ُھْم َیْحَزُنوَنَفال َخْوٌف َعَلْیِھْم َوالَفَمِن اتََّقىٰ َوَأْصَلَح   ،َیا َبِني آَدَم ِإمَّا َیْأِتَینَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َیُقصُّوَن َعَلْیُكْم آَیاِتي -٣۵اعراف  

  :ء خدا کھ اھل ایمان و تقوا ھستنداولیا -۵

  آَمُنوا َوَكاُنوا َیتَُّقوَن ُھْم َیْحَزُنوَن الَِّذیَن َلا َخْوٌف َعَلْیِھْم َوال َأْوِلَیاَء اِهللاَأَلا ِإنَّ  -۶٢یونس

س�پس ب�ر س�ر حرفش�ان      ،)زر و زور و تزوی�ر ن�ھ ارباب�ان   (  ما فقط خداست) صاحب اختیار( آنھایی کھ اعالم کنند رّب -۶
  :بایستنداستوار 

   ُھْم َیْحَزُنوَنَفال َخْوٌف َعَلْیِھْم َوال ُثمَّ اْسَتَقاُموا َقاُلوا َربَُّنا اُهللاِإنَّ الَِّذیَن  -١٣احقاف 

  



  :، آزمون انسان در زندگی)ترس و اندوه(خوف و حزن 

س�ت دادن ام�وال و اوالد   داز (زن ، و ُح� )خط�ر ج�انی، جن�گ، گرس�نگی    (با خ�وف  ما را  آفریدگار ھشدارمان داده است کھ حتمًا
ک��ھ در براب��ر ای��ن    فرس��تاده  ب��ر آنھ��ا  و ص��لوات و رحم��ت  آزمای��د و ب��ھ ص��ابرانی بش��ارت داده    در زن��دگی م��ی  )و محص��والت

  :گردیم او ھستیم و بھ سوی ھمو بر می ما از آِن :ھا گویند مصیبت

َوَبشِّ��ِر الصَّ��اِبِریَن الَّ��ِذیَن ِإَذا َأَص��اَبْتُھْم   َوالثََّم�َراتِ  اْلَخ��ْوِف َواْلُج�وِع َوَنْق��ٍص ِم��َن اْل��َأْمَواِل َواْل��َأْنُفسِ  َوَلَنْبُل��َونَُّكْم ِبَش��ْيٍء ِم��َن   -١۵۵بق�ره  
  .َوُأوَلِٰئَك ُھُم اْلُمْھَتُدوَن اٌت ِمْن َربِِّھْم َوَرْحَمٌةُأوَلِٰئَك َعَلْیِھْم َصَلَو. ُمِصیَبٌة َقاُلوا ِإنَّا ِللَِّھ َوِإنَّا ِإَلْیِھ َراِجُعوَن

  
 ان�د، ام�ا دنیاپرس�تان ب�    ندا م�ی جاِن جانان  کھ مرگ را خالِص مرغ جان و وصال بھ تشبیھ کرده اندعارفان ما جھان را بھ قفسی 

ھ�ایی گ�ِرد آن در کم�ین     ک�ھ م�رگ را گرب�ھ    ،دھن�د ب�رای اب�د در ھم�ین قف�س      ھا، ترجیح م�ی  انواع گرفتاری از حزن و اندوه وجود
  :باقی بمانند ،پندارند می
  

  چون قفس ھشتن پریدن مرغ را    امرگ شیرین است و نقلم زین ســـــر
  ودون ُبــآن قفس را درگشایی چ    چون دل و جانش چنین بیـــــرون بود

  کانــربردش بھ حلقھ ُگرد برِگِگ    »انــــــــھانُد«قفس در  نھ چنان مرِغ
  رون شدنـــــــآرزوی از قفس بی    »زنخوف و َح«این ِکی ُبود او را در

  رد این قفســِصد قفس باشد بھ گ    خواھد کزین ناخوش حصص او ھمی
  ١٩٢مثنوی مولوی، دفتر سوم، بخش 

  
زنجامعه شناسی خوف و ح  

  
را ب�ھ رم�ز ھمبس�تگی    ) ب�رای تج�ارت  (درکوچ زمستانی و تابستانی  »قریش« مردمان نابسامان و پراکنده خواھد قرآن وقتی می

 »خ��وف«و ) نگران��ی و ان��دوه گرس��نگی ( »ج��وع« ک��ھ ازد س��از ای یادآورش��ان م��ی ھم��ان خان��ھ »رّب«ب��ھ آش��نا کن��د،  »لف��تُا«و 
  :پناھشان داده است) حرمت پاسداری از کعبھ قتل و غارت قبایل دیگر، بھامنیت از (

 
 َوآَمَنُھْم ِمْن َخْوٍف ِمْن ُجوٍع ِلِإیَلاِف ُقَرْیٍش ِإیَلاِفِھْم ِرْحَلَة الشَِّتاِء َوالصَّْیِف َفْلَیْعُبُدوا َربَّ َھَٰذا اْلَبْیِت الَِّذي َأْطَعَمُھْم 

  
 ش�ھر و از، )گرس�نگی و ن�ا امن�ی   ( کنن�دگان بھش�ت دنی�ایی ب�ھ جھ�نم ج�وع و خ�وف        تب�دیل  و ش�ناخت  ھ�ا  م�ت خداوند ب�رای عب�رت اُ  

د و بردن�� ب��ھ س��ر م��ی ) ب��ی ھ��یچ خ�وف و حزن��ی  (کام��ل » امنی��ت و آرام��ش«یعن�ی در   »ش��رایط بھش��تی«تم�دنی مث��ال زده ک��ھ در  
س�وء اس�تفاده از   (، ام�ا ناش�کری   )فراوانی و رف�اه کام�ل و اقتص�اد ش�کوفان داش�تند     (رسید  سو می  ھمھروزی آنھا بھ فراوانی از 

کنی�د در اینج�ا نی�ز ھم�ان دو عام�ل       مالحظ�ھ م�ی  . رسیدند) امنی کمبود ارزاق و نا( »جوع و خوف«کردند و در نتیجھ بھ ) نعمت
  :مطرح است

  
اْلُج�وِع   ِلَب�اَس  ُعِم اِهللا َفَأَذاَقَھ�ا اهللاُ َیْأِتیَھا ِرْزُقَھ�ا َرَغ�ًدا ِم�ْن ُك�لِّ َمَك�اٍن َفَكَف�َرْت ِب�َأنْ       آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة ْت  َمَثًلا َقْرَیًة َكاَنَوَضَرَب اُهللا -١١٢نحل

  .ِبَما َكاُنوا َیْصَنُعوَنَواْلَخْوِف 
  
ت�ا   ١۵را در آی�ات  آنھ�ا   )ھبوط( »دوزختبدیل بھشت بھ «د کھ ماجرای این ناشکری و اشھمان قوم سبا ب منظوررسد  نظر می بھ

آمرزن�ده، ک�ھ ب�ا س�یلی از      م�ی فراگی�ر، رزق ف�راوان، ش�ھر پ�اکیزه و ربّ     سوره سبا بھ تفصیل بیان ک�رده اس�ت؛ س�بز و خرّ    ٢٠
  .تبدیل بھ  ویرانھ خشکی از خار و خاشاک و پراکندگی و آوارگی ملت شد شکرینا

ی�ا شخص�یت   (ب�ا ش�رک    ب�ھ عھ�ده رھبران�ی گذاش�تھ ک�ھ ملتش�ان را       اون�د عم�دتاً  تقصیر دوزخی کردن شرایط بھشتی دنی�ایی را خد 
  :بھ ورطھ نابوی کشاندند )پرستی

  
  ....َوَجَعُلوا ِللَِّھ َأْنَداًدا ِلُیِضلُّوا َعْن َسِبیِلِھ  ... ُكْفًرا َوَأَحلُّوا َقْوَمُھْم َداَر اْلَبَواِرِذیَن َبدَُّلوا ِنْعَمَت اِهللاَأَلْم َتَر ِإَلى الَّ -٢٨ابراھیم 

  



  !ترسیدندن که از کسانی یهای نمونه
  

  :بھ قول اقبال الھوری ؟ترسیدند، چگونھ ترس از دلشان ریختھ بود آنھا بھ راستی نمی! باور کردنی نیست، اما حقیقت دارد
  

  تیــــــــره مثل میم مرگاندرونش     بیم، جاسوسی است از اقلیم مرگ
  ورنھ صد سیل است در دریای ما    بیم چون بنـــــد است اندر پای ما

  
  :اما چھ کسانی آن بند را از پای خود گشودند

  
  .ترسیدند ت داشتند و از احدی جز خدا نمیرساندند و تنھا از او خشّی ھای خدا را بھ مردم می کسانی کھ رسالت -پیامبران )الف

  
  . َحِسیًباَوَكَفىٰ ِباِهللا اَهللا  َیْخَشْوَن َأَحًدا ِإالََّن ُیَبلُِّغوَن ِرَساَلاِت اِهللا َوَیْخَشْوَنُھ َوالالَِّذی -٣٩احزاب 

  
اش ک�افی   بن�ده ) ب�رای حمای�ت  (آی�ا خ�دا   «: ترساندند، در قرآن آمده است کھ پیامبر اسالم را از انبوه دشمنان آشکار و پنھان او می

  ترسانند؟ از غیر او می کھ تو را  نیست
  

  ...وَنَك ِبالَِّذیَن ِمْن ُدوِنِھَوُیَخوُِّف َأَلْیَس اُهللا ِبَكاٍف َعْبَدُه -٣۶زمر
  
نی�ز ی�اد ک�رده اس�ت ک�ھ ب�ھ رغ�م شکس�ت سپاھش�ان و جراح�اتی ک�ھ برداش�تھ بودن�د، در               »ُاُح�د «قرآن از قھرمانانی در غزوه  )ب

خ�دا ب�رای م�ا ک�افی اس�ت ک�ھ       « :دادن�د، گفتن�د   دشمن و قصد حملھ مج�دد آنھ�ا ب�یم م�ی    ع و تجھیزات پاسخ کسانی کھ آنھا را از تجّم
با ھمین روحیھ ناشی از انقالب درونی بود کھ بھ نعم�ت و فض�ل خ�دا ھ�یچ گزن�دی ب�ھ آن�ان نرس�ید          .»تکیھ کنندگان است بھترین

من ھس�تید فق�ط   ؤد بفریب�د، از آنھ�ا نترس�ید، اگ�ر م�     توان�  این شیطان تنھا دوستداران خ�ود را م�ی  « :و این پیام ایمانی را دریافتند کھ
  .»از من بترسید

    
... آل َوِنْع�َم اْلَوِكی�ُل   َماًن�ا َوَق�اُلوا َحْس�ُبَنا اهللاُ   الَِّذیَن َقاَل َلُھُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُك�ْم َفاْخَش�ْوُھْم َف�َزاَدُھْم ِإی    -١٧۵تا ١٧٣عمران آل

   َتَخاُفوُھْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن اُن ُیَخوُِّف َأْوِلَیاَءُه َفالالشَّْیَط ِإنََّما َذِٰلُكُم
  

  کھ اینجا غصھ ھای بی شــــــــــــــمار است    حقیقت آن جھان دیـــــــــدار یار است

  است و بالیی است" خوف و حزن"کھ اینجا     حقیقت آن جھان نور و صــفایی است

  کھ اینـــــــجا مسکن ابلیــــس زشـــــــت است    جھان نور دید بھشت استحقیقت آن 

  »جوھرالذات«عطار، دفتر اول 

  نسب معکوس ترس از خدا و ترس از قدرتمندان

ر ک�رده  کن�د ک�ھ وقت�ی موس�ی ب�ھ آن�ان گف�ت در س�رزمین مقدس�ی ک�ھ خ�دا ب�ر ش�ما مق�رّ               اسرائیل نقل م�ی  بنی ترس و ُجبنقرآن از 
خودش�ان خ�ارج    ، مگ�ر آنک�ھ  ش�ویم  ما ھرگز وارد نم�ی تا درآنجایند اری ھستند کھ د در آنجا قوم جّبنفرار نکنید، گفتوارد شوید و 

برآن�ان  ) ش�ھر (دروازه از : ھ گفتن�د انترس�یدند، ش�جاع   زده، دو نفر کھ فقط از خدا می زبون و وحشت اکثریت این در برابر !شوند
  .من ھستید فقط بھ خدا باید توکل کنیدؤو اگر م !پیروز ھستید ،وارد شویم، پس ھمین کھ برآنان داخل شدید

 َفَتَوكَُّل�وا ِإْن ُكْن�ُتْم   ُكْم َغ�اِلُبوَن َوَعَل�ى اهللاِ   َعَلْیِھَما اْدُخُلوا َعَلْیِھُم اْلَباَب َفِإَذا َدَخْلُتُموُه َفِإنَِّذیَن َیَخاُفوَن َأْنَعَم اُهللاَقاَل َرُجَلاِن ِمَن الَّ -٢٣مائده 
  ُمْؤِمِنیَن

  زخود برآی کھ تا باشى از فنـــا محفوظ    تو تا بھ خود نگری مرگ با تو دارد کار



  بیا بھ درگھ ما تا شوی بھ ما محفــــــوظ    تو چند باشی حافظ رسوم مـــــــــردم را
  کھ تا زخویش رھی گردی از فنا محفوظ    بھ سوی مامن عشق خدا گریز ای فیض

  ۵٠٨فیض کاشانی، غزل 
  

ت از خ��دا، ب��ا ت��رس از قدرتمن��دان زمان��ھ نس��بت معک��وس دارد؛ ب��ھ میزان��ی ک��ھ ت��رس از مق��ام پروردگ��ار در دل       خ��وف و خش��ّی
شود، ای�ن ارتب�اط معک�وس را     اطالعاتی و امنیتی آنان کمتر می نموراأمسلط بر مردم و م اراِنای بیشتر باشد، ترس از جّب بنده

و  ٨٠، انع��ام ٢٣، مائ��ده ١٧۵ و ١٧٣ و ۴۶و  ۴۵عم��ران  ، آل١۵٠بق��ره : از جمل��ھ(کی��د ق��رار داده اس��ت  أق��رآن بارھ��ا م��ورد ت 
  .)٣۶، زمر٣٩احزاب  ،٨١

  !»مردم«، و براي »خود«براي  »ترس و اندوه« نسبت معکوس

آزاد ش�ده باش�د، ب�ھ ھم�ان نس�بت      ) خ�وف و ح�زن  (اسارت ترس و ان�دوه   این ھم پارادوکس عجیبی است؛ بھ نسبتی کھ شخص از
ھ و غ��م و غّص��  کن��د درد مردم��ی پی��دا م��ی  ب��ھ اص��طالح، ش��ود و دیگ��ران دچ��ار م��ی  زن��دگی و سرنوش��ت ب��رایب��ھ ت��رس و ان��دوه  

ھ�ا   ای�ن نمون�ھ   .ای�د  هدیده، یا حداقل شنیده و خوان�د  بعضًا ھایش را، گرچھ کمیاب، ولی در زندگی خود نمونھ !خورد دیگران را می
بینی�د ک�ھ ب�ا تم�ام وج�ود       آن�را در شخص�یت رس�والن الھ�ی م�ی      عالی ھای البتھ نسبی و در مقایسھ با بقیھ مردم عادی ھستند، نمونھ

ک�ھ   )ص(رحم�ت پی�امبر   را در وج�ود  نظی�ر آن  نمون�ھ کام�ل و ب�ی   و  طلبیدن�د  خیر و مصلحت مردم و ھدایت و س�عادت آنھ�ا را م�ی   
  :آمده است، از جملھ یدش برای مردم بھ تعابیر مختلف در قرآنحزن شد دلسوزی و

حکای�ت  منک�ران داش�تھ   سرنوش�ت   درب�اره دلس�وزی و حزن�ی ک�ھ از    آن رس�ول  ب�ھ  دلداری خداون�د  بار از  ٩قرآن  -)اندوه( زنُح 
  ).٧۶یاسین ،٢٣، لقمان٧٠، نمل١٢٧، نحل٨٨، حجر۶۵یونس ،٣٣انعام ،۴١، مائده ١٧۶عمران آل(کرده است 

  بگیـر »التحـــزن«از نبی تعلیم     یرـای کھ در زندان غم باشی اس

  از خیال بیش و کم آزاد شـــــــو    گر خدا داری ز غـــــم آزاد شو

  بایدت »الخوف علیــــــھم« ورد    قوت ایمـــــــــان حیات افزایدت

  محکم شود »تخف ال«  قلب از     چون کلیمی سوی فرعونی رود

  کاروان زندگی را رھــزن است    عمل را دشمن است ،بیم غیراهللا

  خودی اقبال الھوری، رمز بی

ب�ھ س�عادت م�ردم ب�ود و خداون��د در      نس��بت آن رس�ول  »ح�رص «اکث�ر م�ردم ح�ریص دنی�ا و من��افع شخص�ی ھس�تند، ام�ا         -ح�رص 
آی�د،   آورد ب�رای او گ�ران م�ی    م�ی رسولی از میان خودتان برای شما آمده کھ آنچھ شما را بھ رن�ج  « :وصفش بھ مردم یادآور شده

َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِم�ْن َأْنُفِس�ُكْم َعِزی�ٌز َعَلْی�ِھ َم�ا       -١٢٨توبھ : »و رحیم است رئوف نمؤمنیبھ نسبت شماست و ) تھدای(حریص بر
  .ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف َرِحیٌمَحِریٌص َعَلْیُكْم َعِنتُّْم 

 َتْح�ِرصْ  ِإْن -٣٧نح�ل   .ِبُم�ْؤِمِنینَ  َحَرْص�تَ َوَما َأْكَثُر النَّ�اِس َوَل�ْو    -١٠٣یوسف: ه استو دوبار دیگر نیز بر این حرص اشاره کرد
  ... ال َیْھِدي َمْن ُیِضلَُّعَلىٰ ُھَداُھْم َفِإنَّ اَهللا

  .ناآگاهان »ایمان«برايخود، » جان«کردنفداکردن 

بلک�ھ  آن ھ�م ن�ھ ب�رای فرزن�دی فرم�انبردار و مھرب�ان،        ،جز مادر چھ کسی حاضر است جان خود را برای فرزندش قربانی کن�د 
 ،کافرپیش�ھ آن خ�انواده   وراِنادانس�ت و ب�رای ناب�    م�ی ) او خ�انواده ( خدا مردم را عیال ؟ پیامبر!برای فرزندانی فراری و نافرمان



م�نش، ک�ھ دنی�ا را ب�ا     »داع�ش «  ب�ھ خش�ونت خوگرفت�ھ   مسلمان نمایان آیا نسبتی میان آن پیامبر با !  خورد سف میأجان ت تا سرحّد
  وجود دارد؟ اند  نفرت از عملکردشان بھ اسالم بدبین ساختھ

، ھش�دار  داد م�ی سھ بار خداوند پیامبر را نسبت بھ جانش، از این کھ خود را بھ خ�اطر نج�ات منک�ران در مع�رض ھالک�ت ق�رار       
   :داده است

آنھ�ایی  ) اعم�ال (س�ف ب�ر آث�ار    أنزدی�ک اس�ت ت�و از ت    َعَلىٰ آَثاِرِھْم ِإْن َلْم ُیْؤِمُنوا ِبَھَٰذا اْلَح�ِدیِث َأَس�ًفا  َباِخٌع َنْفَسَك َفَلَعلََّك  -۶کھف
  )دق کنی -آورند، خود را بھ ھالکت اندازی ن ایمان نمیکھ بھ این پیام نوی

  ).نزدیک است کھ جانت را از این کھ ایمان نمی آورند بھ ھالکت اندازی( َیُكوُنوا ُمْؤِمِنیَن َأالََّباِخٌع َنْفَسَك َلَعلََّك  -٣شعراء 

  ...)!مبادا جانت را ازحسرت بر آنھا از دست بدھی( ...َعَلْیِھْم َحَسَراٍتَتْذَھْب َنْفُسَك  َفال -٨فاطر 

نزدی�ک ب�ھ    س�پاه و ش�ھادت   پیامبر با متخلفان نبرد ُاُحد کھ با ترک آن گردنھ سوق الجیشی موج�ب شکس�ت    -مالیمت با مخالفین
  :ت سوء نداشتند، مدارا کرد و خداوند در شأن آن معدن مھربانی فرمودچون قصد و نّی ،نیز یک چھارم مجاھدین شدند

دل ب�ودی، از پیرامون�ت پراکن�ده     و اگ�ر تن�دُخو و س�خت   بھ خاطر رحمت ویژه خدایی بود کھ تو آنق�در ب�ا آنھ�ا مالی�م ش�دی      «
  »...شدند می

   ...َوَلْو ُكْنَت َفظا َغِلیَظ اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَكِلْنَت َلُھْم  َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اِهللا -١۵٩عمران آل

م�ا ت�و را ج�ز    « :فرم�ود  و در ش�أنش ) ۴قل�م  -ُخُلٍق َعِظ�یمٍ َوِإنََّك َلَعَلىٰ (ستود  »اخالق عظیم«او را بھ  و چنین بود کھ پروردگارش
  .َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ -١٠٧انبیاء. »رحمتی برای جھانیان نفرستادیم

گذارن�د، ب�ھ نق�ل     ی�ل بھش�تی ش�دن خ�ود را ب�ا یارانش�ان در می�ان م�ی        مناسبت نیست بھ گ�پ وگفتگ�وی بھش�تیان ک�ھ دال     در پایان بی
خ��انواده، خویش��ان، دوس��تان، ھمس��ایگان، ھمش��ھریان، ھموطن��ان،   (اھ��ل خ��ود نگران��ی ب��رای  ق�رآن اش��اره کن��یم، آنھ��ا نی��ز از دل  

  :گردد و ھمین باعث نجاتشان از نار می کنند حکایت می )ھمنوعان

  َعَلْیَنا َوَوَقاَنا َعَذاَب السَُّموِمَفَمنَّ اُهللا، َأْھِلَنا ُمْشِفِقیَنُل ِفي َقاُلوا ِإنَّا ُكنَّا َقْبَوَأْقَبَل َبْعُضُھْم َعَلىٰ َبْعٍض َیَتَساَءُلوَن،  -٢٧تا  ٢۵طور

  

 


