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پایش آموزه :مهارت آرامش
دکتر محمدتقی فعالی

قلب ،محل آرامش

آرامــش ،جایگاهــی میخواهــد .طمأنینــه ،موطنــی جــز قلــب
نــدارد .وجــود انســان دارای الیههــا و درجاتــی اســت .برخــی از

مراتــب انســانی ،آشــکار و بعضــی دیگــر ،نهــان اســت .در عمیقتریــن
الیههــای وجــود انســان یعنــی قلــب ،معمــوالً اضطــراب و تــرس
خودنمایــی میکنــد؛ امــا خالــق انســان بــه وی راهکاری نشــان داده
اســت کــه میتــوان بــا توســل بــه آن ،درون خویــش را از ســموم
و آلودگیهــا پــاک کــرد و قــرار و امنیــت باطنــی را در آن نشــاند.
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هزومآ شیاپ

خداونــد فرمــود :امــداد غیبــی ،آرامشــی بــرای قلــب خوبــان اســت،
بــا یــاد خــدا قلبهــا بــه آرامــش میرســند 2،ابراهیــم  از خــدا
بــرای قلــب خویــش آرامــش طلــب کــرد 3،قلــب بــا ایمــان بــه امنیــت
میرســد 4و نیــز فرمــود:
السـ َ
ـکینه فــی ُق ُلــوب ْال ُم ْؤمنیـ َ
ُهـ َـو َّالــذی َأنـ َـز َل َّ
ـن ِلیـ ْـز َد ُادوا ِإ َیم ًانــا َّمـ َـع
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِإ َیم ِان ِهـ ْـم؛ 5اوســت آن کــس کــه آرامــش را در دلهــای مؤمنــان فــرو
فرســتاد تــا ایمانــی بــر ایمــان خــود بیفزاینــد.
ِ
صاحــب دل بازگشــت
دل آدمــی اگــر از ِگل کنــده شــود و بــه
نمایــد ،آســودگی و آرامــش از او دریافــت میکنــد .خداونــد هــر چیــزی
را بــرای چیــزی آفریــد و دل انســان را بــرای خــودش تــا حضــورش و
ظهــورش در آن جلوهگــری کنــد و خانــهای در دلهــا داشــته باشــد.
امــام باقــر در ســخنی دلنشــین اشــاره فرمــود کــه خداونــد ،بدنــی
صحیــح ،زبانــی فصیــح و قلبــی روشــن بــه مؤمــن داد و از اعضــای او
خواســت تــا در خدمــت خــدا باشــند؛ خدمتــی کــه از قلــب ،طلــب شــد،
یــاد خداســت تــا ارمغــان آن ســکونت و طمأنینــه باشــد:
َ َ
ُ َ َ َ َ ّ َ ّ
ٌ َ
القلــبَ
اللسـ َ
ّ
ـان الفصیــح و
ؤمــن البــدن الصیــح و
ِان اللــه أعطــی الم ِ
َ َّ َ َّ
البـ َـدن الخ َ
کل ُعضــو منهــا طاعــة لذاتــه َفمـ َ
ـن َ
دمــة لــه و
الصریــح و کلــف
ِ ِ
ِ
ٍ
َ ّ
ُّ
الطمأنینــه بذکــره َف َمــن َشــهدَ
َ
اللسـ ً
ـب
ـان الشــهادة بــه و ِمــن القلـ
ِمــن
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
َ ََ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ٌ
َّ
َ
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باللســان و اطمــأن باللــه و خــدم ِبــاالرکان انزلــه اللــه الجنــان؛ خداونــد
ِ
ِ
بــه مؤمــن ،بــدن ســالم ،زبــان فصیــح و قلــب روشــن داد و هــر عضــو
را بــه طاعــت خــودش فــرا خوانــد .از بــدن ،خدمــت؛ از زبــان ،شــهادت
و از قلــب ،آرامــش بــا یــاد خــدا طلــب شــد ،پــس کســی کــه بــا زبــان،
شــهادت دهــد و جانــش بــا خــدا آرام گیــرد و بــا اجزایــش خدمــت
1

کنــد ،جایگاهــش بهشــت اســت.
قلــب و درون ،جایــگاه مهمــی در نــگاه خالــق در عرفــان قرآنــی
دارد تــا بــدان حــد کــه قلــب انســان میتوانــد خانــه خــدا بشــود و
مبــدأ هســتی در آن جلوهگــری کنــد .مناســب اســت بــه دو نمونــه
در ارتبــاط بــا حــج و قلــب اشــاره شــود.
حساســی تلقــی و بــا
نمونــه اول :حرمــت صیــد در آیــات ،مســأله ّ
8
صراحــت از آن نهــی شــده اســت 7 .لطیفـهای عرفانــی در میــان اســت
و آن اینکــه قلـ ِ
ـب زائــر ،صیــد خداســت و قلبــی کــه صیــد خداســت،
شایســته نیســت دنبــال صیــد باشــد و اگــر سـ ِ
ـالک حجگــزار ،قلــب
خویــش را متوجــه غیــر خــدا کــرد ،کفــارهای بــر اوســت و آن اینکــه
از ایــن توجــه ،نــادم باشــد و تمــام ســعی خــود را بــر تــداوم یــاد حــق
بــه کار بنــدد؛ ازایـنرو نبایــد در حیــن احــرام ،دنبــال حظوظ نفســانی
بــود و بایــد رســتن از شــهوات را تمریــن کــردُ .محــرم ،قصــد خــدا و
آهنـ ِ
ـگ زیــارت خانــة وی را کــرده اســت و نبایــد بــا چنیــن قصــدی،
دنبــال غیــر او باشــد.
9
شــکار نیــز دو قســم اســت :شــکار زاهــد و شــکار عــارف .زاهــد،
صیــد حقتعالــی از دنیــا و پایــان کار او بــه فرمــوده خــدا ،ایــن
اســت:
10
َ
نــد َّ
یــر َو أبْقَــی؛ آنچــه پیــش خداســت بهتــر و
َو َمــا ِع َ
الل ِ خَ ٌ
پایدارتــر اســت.
امــا عــارف ،صیــد خــدا از بهشــت اســت و عاقبــت امــر عــارف بــه
فرمــوده خــدا چنیــن میشــود:
َوا ُ
یر َوأَبْقَی؛ 11و خدا بهتر و پایدارتر است.
هلل خَ ٌ
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12

هــم زاهــد و هــم عــارف ،صیــد خداینــد و خداونــد ســبحان،
صیــاد آنهاســت؛ امــا یکــی از دنیــا و دیگــری از بهشــت .صیــد و
صیــادی ،دام و ریســمان میخواهــد ،خداونــد بــرای نفــوس رمنــده،
دام گســترانده اســت .دام خــدا بــرای صیــد ایــن دســته از انســانها
1
عبــادت اســت.
خداونــد در ایــن دام ،دانههایــی هماننــد جذبههــا ،کشــشها
و ربایشهــا گذاشــته اســت تــا بنــدگان در آن دام بیفتنــد و در
پنجــه صیــاد قــرار گیرنــد؛ امــا گاهــی صیــاد ،ســفیری میفرســتد و
آن ســفیر ،آوازی ســرمیدهد و صیــد را بــه دام صیــاد میکشــاند.
انبیــا و اولیــا ســفیران اوینــد و حقتعالــی بــرای اولیــای خویــش،
دام گســترانده اســت .آنهــا نــدا میدهنــد و احســان میکننــد تــا
صیــاد ،آنهــا را صیــد کنــد .احســان خــدا و اولیایــش دانههایــی
هســتند کــه از دهــان ســفیران میریزنــد .آنهــا دانهپاشــی و
احســان میکننــد تــا بنــدگان را اســیر احســان خویــش ســازند.
نمونــه دوم :زائــر بــا قلبــش طــواف میکنــد .واجــب اســت
حجگــزار ،هنــگام طــواف ،ســمت چپــش از محــاذات کعبــه خــارج
ـب زائــر در حــالِ طـ ِ
نشــود .ایــن امــر بدیــن معنــا اســت کــه قلـ ِ
ـواف
خانــه خداســت .آدمــی بــا چشــم ســر ،کعبــه زمینــی را میبینــد و
گل خانــه خــدا
بــا چشــم دل ،بیتــی در عالــم ملکــوت .تــن بــا آب و ِ
روبهروســت و دل بــا خــدا .چشــم ســر ،عالــم شــهادت میبینــد و
چشــم دل ،عالــم غیــب و از اینجاســت کــه خداونــد ،بیــت معمــور
را در آســمانها محــاذی کعبــه در زمیــن آفریــد تــا کســی کــه بــه
زیــارت کعبــه نائــل آیــد بــا دل و جــان خــود ،زائــر خانــه خــدا و خــدا
در آســمان حقیقــت باشــد.
قلــب بــرای عصمــت اســت؛ 2زیــرا در قلــب ،تجلّــی خــدا و انــوار
آســمانی جلــوه میکنــد .قلــب بــرای طهــارت و طهــارت قلــب ،آن
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اســت کــه بــه یــاد خــدا بــوده ،همــواره حضــور حــق را درک کنــد.
قلــب بــرای خضــوع ،خشــوع و ســجده اســت؛ ســجده قلــب در برابــر
مقــام کبریایــی خــدا و نامهــای زیبــای اوســت ،بــرای دل ،حالتــی
بهتــر از ســجده خــدا نیســت.
در اینجــا نکتــهای شــایان ذکــر اســت :یکــی از محورهــای
معنویتهــای نوظهــور ،پرداختــن بــه عالــم درون و باطــن انســان اســت.
در آییــن معنــوی اشــو ،ســای بابــا ،داالیــی المــا و پائولوکوئلیــو ،درون
اصالــت یافتــه برجســته شــده اســت .آنــان بــه ایــن اعتقــاد دارنــد کــه
اگــر درون انســان قدرتمنــد شــود ،عالــم بیــرون بــه خــودی خــود
تنظیــم خواهــد شــد .شــکلگیری عوامــل درونــی ،بســیار مهمتــر از
عوامــل بیرونــی اســت .شــادی و آرامــش درون انســان محقــق میشــود؛
ازای ـنرو بایــد بــه گون ـهای رفتــار کــرد کــه بــا شــاد کــردن دیگــران،
مــا هــم بــه شــادی و آرامــش برســیم؛ امــا الزم اســت بدانیــم کــه نــگاه
معنویتهــای نوپیــدا بــه درون انســان بــا نگــرش قــرآن بســی متفــاوت
اســت .تفاوتهــا را بــه گونههــای مختلــف میتــوان مالحظــه کــرد.
نکته اول) توازن درون و بیرون

اصــوالً هــر نظریــه یــا مکتبــی کــه بُعــد عرفانــی یــا معنــوی داشــته
باشــد بــه درون انســانها اهمیــت زیــادی میدهــد؛ بــه عبــارت دیگــر
درونگرایــی ،یکــی از اصــول مهــم هــر مسـ ِ
ـلک معنــوی اســت؛ ولــی
مهــم ،قیمــت آن اســت؛ یعنــی اهمیــت دادن بــه درون بــه چــه قیمتی؟
انســان دو بعــد دارد :بعــد درونــی و بعــد بیرونــی .دیدگاههــا هــم
دربــاره ایــن دو جنبــه انســان متفــاوت اســت ،بعضــی کام ـ ً
ا برونگــرا
هســتند و درون را نفــی میکننــد .رونــد علــوم تجربــی کــه فقــط
بــر تجربــه و عنصــر حــس تأکیــد دارد ،جایگاهــی بــرای درون انســان
باقــی نمیگــذارد .علمگرایــی افراطــی انســانها را «الینــه» کــرده،
باعــث خودفراموشــی بــزرگ بــرای بشــر شــده اســت .در برابــر ،برخــی
دیدگاههــا بــه صحنــه آمدهانــد کــه بــه شــدت درونگــرا شــدهاند و
جنبــه بیرونــی انســان را فرامــوش کردهانــد .بــه نظــر میرســد هــر دو

 . 1مائده.105 /

 . 2طباطبايي ،الميزان ،ج ،6ص.178-162

هزومآ شیاپ

رویکــرد نادرســت اســت.
نــگاه درســت ،جمــع میــان هــر دو جنبــه انســانی اســت؛ بدیــن
معنــا کــه نــه بیــرون فرامــوش شــود و نــه درون ،بلکــه میــان ایــن دو
تــوازن منطقــی برقــرار شــود .نــگاه اســام ،تــوازن بیــن دو عالــم درون
و بیــرون انســان اســت .قــرآن از یــک طــرف انســانها را دعــوت بــه
مطالعــه و کنــکاش در درون خــود میکنــد:
َ
َ َُ ْ
َّ
یکــم َأ ُنف َس ْ
ــوا َع َل ْ
ــکم؛ 1ای کســانی کــه ایمــان
یــا أ َیهــا ال ِذیــن آمن
آوردهایــد بــه خودتــان بپردازیــد.
خداونــد در ایــن آیــه از انســانها خواســته شــده اســت کــه خــود
را فرامــوش نکننــد و مبتــا بــه «الیناســیون» نشــوند ،بیــش از آنکــه
مشــغول دیگــران باشــند ،بــه خود مشــغول شــوند .کســی کــه خودش
را فرامــوش کنــد ،خــدا او را فرامــوش خواهــد کــرد ،بایــد خودشناســی

کــرد و بــا شــناخت ابعــاد وجــود خویــش بــه خداشناســی رســید؛ بــه
2
عبــارت دیگــر آیـه مزبــور بــه معرفــت نفــس دعــوت میکنــد.
در بــاب معرفـ ِ
ـت نفــس ،احادیــث متعــدد و متنوعــی وارد شــده
اســت .عــارف کســی اســت کــه بــه خــود معرفــت داشــته باشــد،
بزرگتریــن جهلهــا جهــل انســان بــه خویشــتن اســت ،غایــت
معرفــت ،خودشناســی اســت ،کســی کــه خــودش را شــناخت خــدا را
شــناخت ،نافعتریــن معرفتهــا ،معرفــت نفــس اســت و کســی کــه
بــه خودشناســی نائــل شــد ،فــوز اکبــر نصیبــش خواهــد شــد.
ـراوان عالــم درون در تفکــر قرآنی
ایــن همــه ،نشــان از اهمیت فـ ِ
و اســامی دارد؛ امــا اســام بعــد دیگــری هــم دارد و آن توجــه بــه
عالــم بیــرون اســت .بخــش مهمــی از تعالیــم اســامی مربــوط بــه
تنظیــم جهــان بیرونــی انســانها اســت؛ امــر بــه معــروف ،نهــی
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از منکــر ،قوانیــن اجتماعــی ،کیفــری ،جزائــی ،اقتصــادی و حتــی
دعــوت اســام بــرای تشــکیل حکومــت ،گواهــی روشــن بــر ایــن
مدعاســت کــه اســام ،دینــی کامــ ً
ا اجتماعــی اســت؛ازاینرو
اســام ،خواهــان تــوازن دو عالــم بیــرون و درون انســان اســت.
بــه ایــن مســأله از زوایــهای دیگــر هــم میتــوان نگریســت و
آن اینکــه انســانها بــا نــگاه عرفانــی ،ســه دســتهاند :بعضــی از
آنــان برونگــرای افراطیانــد ،بدیــن معنــا کــه تمــام توجهشــان
در شــبانهروز بــه عالــم بیــرون دوختــه شــده اســت و هیــچ التفاتــی
بــه درون خویــش ندارنــد .درون اینگونــه افــراد بــا بیرونشــان پــر
شــده اســت؛ یعنــی ذهــن و روح آنهــا مملــو از دادههــای خارجــی
اســت ،آنــان قــادر نیســتند ،درون خویــش را از عالــم بیــرون جــدا
کننــد و بــه ســمتی دیگــر بکشــانند ،پیداســت کــه اکثــر آدمیــان
اینگونهانــد.
دســته دیگــر ،درونگــرای افراطیانــد .آنهــا کــه بــه ســمت
یبُرنــد و بــه گوشــه انــزوا
ریاضــات مشــقتبار میرونــد ،از جامعــه م 
میخزنــد ،عالــم بیــرون را بــه فراموشــی ســپرده ،یکســره مشــغول
بــه نفــس و ناشــناختههای آن میشــوند .اينهــا ارتبــاط میــان
عالــم درون و بیــرون را قطــع کــرد ه و دیگــران و جامعــه را یکســره
بــه فراموشــی ســپردهاند.
عرفــان اســامی هــر دو رویکــرد را منتفــی و نادرســت میدانــد.
انســان در جامعــه ،وظایفــی دارد کــه ضــروری اســت آنهــا را انجــام
ـن ســالک
دهــد .از ســوی دیگــر یــک انســان مســلمان و یــک مؤمـ ِ
بایــد بــه درون خویــش هــم بپــردازد و آن را از آلودگیهــا بزدایــد
تــا باطنــی پــاک و خالــص بیابــد .ایــن حقیقــت ،مــا را بــه نظریـهای
زیبــا و دلانگیــز میرســاند کــه آن را میتــوان «جلــوت بیــرون و
خلــوت درون» نامیــد .یــک سـ ِ
ـالک مؤمــن بایــد ضمــن آنکــه دارای
روابــط ســازنده بــا دیگــران اســت ،درون خویــش را از عالــم بیــرون
جــدا ســازد و باطــن خویــش را یکســره در اختیــار خــدا قــرار دهــد .او

بایــد اغیــار را از نفــس خویــش بزدایــد و در درون خــود ،فقــط یــاد یار
را جــای دهــد .ایــن اســت تعــادل و تــوازن دو جهــان درون و بیــرون
انســان بــر اســاس تفکــر اســامی.

نکته دوم) دلیل اهمیت درون

معنویتهــای نوپدیــد بــه خوبــی ،بــه اهمیــت عالــم درون پــی
بــرده و در ایــن بــاره نگــرش جالبــی را مطــرح کردهانــدغ امــا پرســش
مهــم ،ایــن اســت کــه چــرا عالــم درون ،مهــم اســت و بــه چــه دلیــل
عوامــل درونــی از اهمیــت باالیــی برخوردارنــد؟ واقعیــت آن اســت کــه
دالیــل اهمیــت توجــه بــه درون انســانها امــور متعــددی اســت کــه
بعضــی از آنهــا در نــگاه کیشهــای معنویتگــرا بــه چشــم میآیــد؛
امــا اهمیــت درون انســان ،دلیــل مهمتــری دارد کــه جــای آن در
اینجــا خالــی اســت.
یکــی از دالیــل اهمیــت درون کــه در نحلههــای نوپیــدا بیــان
شــده ،تفکــر مثبــت اســت .داالیــی المــا ،اشــو و کوئلیــو بــر ایــن نکتــه
پــای میفشــارند کــه بایــد نگرشهــای ذهنــی خــود را اصــاح کنیــم.
آرامــش درونــی و نگــرش مثبــت ذهنــی ،انســان را بــه توفیقــات بــاال
میرســاند .حــس رضایتمنــدی ،عامــل اساســی بــرای رســیدن بــه
شــادی اســت .احســاس شــادمانی درونــی ،فــرد را قــادر میســازد
تــا بــا دیگــران ،روابطــی ســازنده داشــته باشــد .ایجــاد صفــات مثبــت
نظیــر گذشــت ،صفــا و صمیمیــت باعــث میشــود ســامت جســمی
انســان بازگــردد و بهتــر بتوانــد از امکانــات مــادی و انســانی بهــره ببــرد،
کســی کــه خواهــان خانــواده ،همســایه یــا کشــوری خوشــبخت اســت
بایــد کلیــد آن را در درون خویــش جســتجو کنــد.
داشــتن عالــم درون اســت کــه در
ایــن یکــی از دالیــل اهمیــت
ِ
کلمــات داالیــی المــا و دیگــر مــردان معنــوی بــه وفــور دیــده میشــود.
اهمیــت درون در ایــن نحلههــا دلیــل دیگــری هــم دارد .انســان،
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خواهــان قــدرت اســت ،بشــر خواهــان بسـ ِ
ـط توانمندیهــای خویــش
اســت .او بدیــن منظــور بــه تمامــی ابزارهــا و امکانــات چنــگ میزنــد.
در ایــن میــان ،کســانی نظیــر داالیــی المــا و اشــو ایــده معنــوی را
مطــرح میکننــد و آن توجــه بــه قدرتهــای درونــی اســت .اگــر
انســان خواهــان قدرتهــای جهانــی اســت ،بهتــر اســت ســیر خویــش
را از توانمندیهــای درونــی ،آغــاز کنــد ،کســی کــه بــه قدرتهــای
نهفتــه خویــش دســت یابــد میتوانــد کوههــا را جابهجــا کنــد .ایــن
هــم نگــرش دیگــری اســت کــه درون انســان را در راســتای بهرهمنــدی
بیشــتر از امکاناتــی بیرونــی قــرار میدهــد.
رویکــرد ســومی وجــود دارد و آن اینکــه درون انســان را ســمومی
فــرا گرفتــه اســت .ســمهای درونــی انســان نفــرت ،خشــم ،کینــه و
هوسهــا اســت .ایــن ســموم ،درون انســان را زهرآلــود کــرده مســموم
میکنــد و دراینصــورت انســان قــادر نخواهــد بــود ،روابطــی ســازنده
بــا دیگــران برقــرار کنــد ،او همیشــه منفعــل اســت و از داشــتن ارتبــاط
فعــال بــا دیگــران محــروم؛ ازایــنرو بایــد بــا تمرینهــا و شــیوههایی
ســمهای درون را بیــرون ریــزد تــا در صحنــه جامعــه قــادر باشــد
ارتباطــی ســازنده و فعــال بــا دیگــران برقــرار ســازد .نمونههایــی از
ایــن توصیههــا در کلمــات داالیــی المــا ،اشــو و کوئلیــو وجــود دارد.
تمــام رویکردهــای ســهگانه ،حــاوی نــکات مثبــت و زیبایــی
اســت کــه در اینگونــه مکتبهــای معنــوی بــه چشــم میآیــد؛ امــا
در هیچکــدام از وجــوه پیشگفتــه خــدا جایــی نــدارد ،بــه بیانــی
دیگــر در ایــن مکتبهــا پرداختــن بــه درون انســانها اهمیــت دارد
تــا آدمــی تفکــر مثبــت پیــدا کنــد یــا بــا کســب توانمندیهــای
درونــی ،قدرتهــای خویــش را توســعه دهــد یــا بــا زدودن درون
از ســموم باطنــی بتوانــد رفتــاری مثبــت بــا دیگــر انســانها برقــرار
کنــد .تمامــی ایــن امــور بــه آن معنــا اســت کــه مــا عرفــان و معنویــت
را در خدمــت انســان و ایــن جهــان قــرار دادهایــم و ایــن امــر ،چیــزی
نیســت جــز «عرفــان تاجرانــه» ،عرفــان دنیــوی و ایــن جهانــی؛ امــا

اســام ،نگاهــی متفــاوت دارد .توجــه بــه عالــم درون ،دالیلــی دارد
کــه مهمتریــن آن ،قــرب الهــی و آشــتی بــا خــدا اســت .تمامــی
روایاتــی کــه دربــاره معرفــت نفــس وجــود دارد ،شــاهدی گویــا بــر
ایــن حقیقــت اســت کــه اهمیــت عالــم درون بــه دلیــل خداشناســی
و نزدیکــی بــه حریــم قــدس ربوبــی اســت .انســان ،نازلــهای از
خداســت ،اگــر بخواهــد بــه منــزل اصلــی خویــش بــاز گــردد ،راه
بازگشــت از درون میگــذرد .هــر چــه انســان بــه الیههــای عمیــق
درونــی خویــش بیشــتر وقــوف یابــد ،او نزدیکتــر اســت و بیشــتر
قــرب الهــی را احســاس میکنــد .هــر چــه باطــن آدمــی پاکتــر
باشــد انســان بــه او نزدیکتــر و هــر چــه آلودگیهــای او فزونــی
یابــد ،بُعــد انســان هــم افــزون خواهــد شــد.
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