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Abstract 

The emergence of religion in individual and social dimensions has many desirable 

effects. Basically, religion has emerged to develop the quality of life of individuals and 

to elevate human society. One of the examples of achieving the flourishing of 

personality that is achieved through the application of religion in society is achieving 

peace of mind. Many verses in the Qur'an and the Bible deal with this issue and 

acquaint its audience with the components of inner peace. In this research, with 

reference to library sources and qualitative interpretive methods, the proposed 

approaches in relation to achieving peace from the perspective of religion with an 

approach to the Qur'an and the Bible have been studied and explored. The results of the 

research show that the common aspects of achieving peace in these two books are: 

"recourse and faith in God", "self-knowledge" and "prayer and supplication with God". 

In all the moral advice in this book, the concept of peace is tied to God. This shows 

that peace is a spiritual phenomenon from the point of view of Islam and Christianity. 

In addition, it was found that the main individual and social manifestation of achieving 

inner peace is hope for life. 
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 بررسی و تحلیل راهکارهای رسیدن به آرامش فردی و اجتماعی با رویکرد به قرآن کریم و انجیل
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 چکیده

ظهور و بروز دین در ابعاد فردی و اجتماعی دارای آثار مطلوب بسیاری است. اصووو د دیوون بوورای 

رشد سطح کیفی زندگی افراد و تعالی بخشیدن بووج جامعووس انسووانی  دیوودار شوود  اسووت. ی ووی از 

شووود  کاربست دین در جامعج محقووق موویهای رسیدن بج ش وفایی شخصیتی کج از طریق  مصداق

رسیدن بج آرامش روحی و روانی است. آیات بسیاری در قرآن و انجیل بج این موضوع  رداختووج و 

های کسب آرامش درونی آشنا کرد  است. در این  ژوهش بووا اسووتناد بووج مخاطبان خود را با مؤلفج

شوود  در ارتبووا  بووا دسووتیابی بووج ارائجای و روش تفسیری از نوع کیفی  روی ردهای منابع کتابخانج

آرامش از نگا  دین با روی رد بج قرآن و انجیل بررسی و کاوید  شد  اسووت. نتووایق تحقیووق نشووان 

دهد کج وجو  مشترک رسیدن بج آرامش در این دو کتاب عبارت است از: »توسوول و ایمووان بووج می

های اخالقووی در ایوون و کتوواب  صیجخدا«  »خودشناسی« و »دعا و نیایش با خداوند«. در تمامی تو 

دهوود کووج آرامووش از دیوود اسووالم و مفهوم آرامش با خداوند گر  خورد  است. این امر نشووان مووی

توورین نمووود فووردی و ای معنوی است. افزون بر این  مشخص گردیوود کووج اصوولیمسیحیت   دید 

 اجتماعی رسیدن بج آرامش درونی  امیدواری نسبت بج زندگی است.

 دین  قرآن  انجیل  آرامش  انسان  جامعج. ن:کلیدواژگا
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 بیان مسئلهو   مقدمه. 1

آدمی در همس ادوار تمدنی نیازمند آرامش و س ون بود  است تا بتوانوود اهووداد خووود را در ابعوواد 

هووای اندیشووگانی در طوووخ توواریخ  هووای ف ووری و نحلووجرو  م تووب مختلف محقووق کنوود. از ایوون

یووان اند و از زاویس نگوورش خووود   یشوونهادهایی براه ارهای مختلفی برای تأمین آرامش ارائج کرد 

دهد کووج ایوون مفهوووم از های گوناگون آن نشان میاند. توجج بج این موضوع و تمرکز بر جنبجنمود 

های وی برای رسوویدگی بووج سووایر ها برخوردار است؛ زیرا ظرفیت اهمیت خاصی در زندگی انسان

 گردد.کند و بسترهای  زم جهت رشد شخصیتی و ف ری فراهم میامور افزایش  یدا می

کند و فشووارهای متعووددی را های ف ری و جسمانی زندگی میدر جهانی سرشار از تنش  نوع بشر

هووای آورد. فشارهایی کج بر کارکرد او تأثیر منفی گذاشووتج و شاخصووجاز جوانب گوناگون تاب می

رشد و ش وفایی معرفتی و شخصیتی را در او مختل کرد  است. بج بیان دیگر  نبود آرامش ذهنووی 

دارد. در نتیجج   رداختن بج این موضوووع و ارائووس ان معاصر  او را از  یشرفت بازمیو ف ری در انس

 آید.ها بج شمار میراه ارهای مختلف  گامی اساسی برای کامروایی انسان

از م اتب ف ری مهمی کج از آرامش و جزئیات مربو  بج آن سخن گفتج  اسالم و مسیحیت اسووت 

هووای ترتیب در قرآن و انجیل گرد آمد  و منع س شد  است. آیووجترین محورهای آن  بج  کج اصلی

متعددی بج موضوع آرامش اختصاص  یدا کرد  و راه ارهایی برای تحقق آن بازنمایی شد  است. 

آید کج بج نحوی منجر بج تعالی هایی سخن بج میان میبج بیان دیگر  در این دو اثر آسمانی از روش

-سازد. بج این اعتبار  روشها را بج ش وفایی شخصیتی رهنمون میشود و آنمعرفتی مخاطبان می

های تحقق آرامش درونی و ذهنی در قرآن و انجیل متجلی شد  است. از آنجووا کووج ایوون دو منبووع 

آینوود  اهوول علووم و دینی بج عنوان منابعی مرجع و محوری برای مسلمان و مسیحیان بج حساب می

اند و بج ایوون ها استفاد  کرد کنند  بج طرق مختلف از آنمی  معرفت در هر شاخس ف ری کج فعالیت 

 اند.های بنیادی سبک زندگی استناد جستجدو کتاب بج عنوان سرچشمج

شووود و معمووو د در آرامش در لغت بج معنی حالتی نفسانی است کج با آسودگی و ثبات همرا  مووی

صفت قلبی خاص )آسودگی خوواطر  ثبووات  رود. افزون بر این  بجبرابر اضطراب و دلهر  بج کار می

هووایی : ذیل مدخل( برای مفهوم آرامش در قرآن معووادخ1377شود. )دهخدا   و طمأنینج( اطالق می

(  103؛ توبووج: 96(  س ن )انعووام: 4(  س ینج )فتح: 28ذکر شد  کج عبارت است از: اطمینان )رعد:  

(  14ی دیگری مانند: ربووق قلوووب )کهووف:  (. همچنین  تعبیرها47(  سبات )فرقان:  81امن )انعام:  
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شووود اهلل دید  مووی( در کالم120( و تثبیت فؤاد )هود:  35؛ اعراد:  30نفی خود و حزن )فصلت:  

-(  آرامش را در ذکر نام خود تحقق28کج القاکنندۀ مفهوم آرامش هستند. خداوند در قرآن )رعد:  

داند. ریشس آرامووش ین طریق مم ن و میسر میداند و حصوخ اطمینان و ایمان قلبی را از ایافتج می

رو  »وقتی انسان شود. از اینشناسی و ربوبیت توحیدی تعریف میواقعی انسان در راستای معرفت 

موحد واقعی است کج با یاد خدا آرامش یابوود.  ووس اثوور توحیوود  اطمینووان و آرامووش دخ اسووت«. 

ۀ ممیز  در یک فرد با میزان آرامشووی کووج ( بر این اساس  کیفیت قّو563:  2  ج1387آملی   )جوادی

-شود. افزون بر این  در احادیث  رسیدن بج امنیت و آرامش از بایسووتجبخشد  سنجید  میبج او می

ثَالثَجُ اَشْیاءَ یَحْتاجُ النّاسُ طُرّا اِلَیْها: اَ َمْنُ و َالْعَدْخُ های زندگی آرمانی و مطلوب دانستج شد  است: »

هووا نیوواز سج چیز است کووج همووس مووردم بووج آن( بج معنی »30: 1380)ابن شعبج حرانی   «  و َالْخِصُْب

بنابراین  زمانی کج س ون و ثبات در زندگی آدمی برقوورار باشوود    دارند: امنیت  عدالت و آسایش«.

های ثانویج و معنوی خووود بیندیشوود و تعووالی توان با عبور از نیازهای اولیج و زیستی بج خواستجمی

 شناختی را مورد نظر قرار دهد.معرفت 

ترین منبع رسیدن بج آرامش دانستج شد  است. بنابراین  مفهوم در دین مسیحیت نیز  خداوند اصلی

مذکور با مسائل معنوی و الهی گر  خورد  است. در نگوورش مسوویحیان  خداونوود عوواملی مهووم در 

امحسوووس  امووا آشوو ار جلوگیری از ترس و آشفتگی روحی است و این وجود مقدس با حضور ن

آورد. در ایوون بووار  آموود  های  زم را برای رسیدن بج س ون و ثبات درونی فراهم موویخود  زمینج

است: »نترسید یا دلسرد نشوید؛ زیرا خداوند شخصاد از شما جلوتر خواهد بود. او با شووما خواهوود 

( مؤمن مسیحی اعتقاد دارد 31: بود  او شما را نابود نخواهد کرد و شما را رها نخواهد کرد«. )تثنیج

شووود. در نتیجووج  تنهووایی و های آسان و دشوار زندگی با او هموورا  موویکج خداوند در همس بحران

کنوود. او بووج وحشت ناشی از آن برای باورمندان بج خداوند معنایی ندارد: »او روح من را توواز  مووی

ترسم؛ زیرا تو با بروم  از شرارت نمیکند. حتی اگر در تاری ی در  را   مسیر درست ... هدایت می

دهد کج مفهوووم آرامووش در  الووب آیووات ( نگاهی بج انجیل نشان می3-4:  23من هستی«. )مزمور   

هووایی را بوورای نمود دارد. گاهی بج صورت مستقیم و گاهی بج صورت چند یج بووازگو شوود  و را 

 هدایت مخاطبان ارائج داد  است.

-م در فرهنگی اسالمی و مسیحی  هدد و مسألس اصلی در مقالس  یشبا توجج بج اهمیت این مفهو 

 رو  بررسی ابعاد فردی و اجتماعی رسیدن بج آرامش با روی رد بج آیات قرآن و انجیل است.

 . سؤاالت تحقیق1-1
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توورین . مهووم1شووود  عبووارت اسووت از: های اصلی کج در تحقیق حاضر بج آن  اسخ داد  می رسش

. رسیدن بج آرامووش چووج 2د  در قرآن و انجیل برای رسیدن بج آرامش چیست؟  شراه ارهای ارائج

 ابعاد فردی و اجتماعی بج همرا  دارد؟ 

 . روش تحقیق1-2

ای انجووام شوود   ژوهش حاضر با روی رد بج روش تفسیری از نوع کیفی و استناد بج منابع کتابخانج

اتی بج صورت مختصر دربارۀ آرامش و است. ساختار کلی مقالج بج این ش ل است کج ابتدا توضیح

راه ارهای   شود. سپس  در بخش اصلی مقالج  وجو  مشترک جایگا  آن در قرآن و انجیل ارائج می

های »توسل و ایمان بج خدا«  »خودشناسی« و »دعا و نیووایش شد  در این دو کتاب  ذیل عنوانارائج

   س آماری  قرآن و انجیل است.شود. همچنین  جامعبا خداوند« بازنمایی و مقایسج می

 . پیشینۀ تحقیق1-3

های رسیدن بج آن در قرآن دهد کج تاکنون در هیچ  ژوهشی مفهوم آرامش و را ها نشان میبررسی

ای کاوید  و تحلیل نشد  و تأثیرات فردی و اجتماعی آن مورد بررسووی و انجیل بج صورت مقایسج

شووود و خوو  ضر برای نخستین بار بج این مهم  رداختج موویقرار نگرفتج است. بنابراین  در مقالس حا

افزاید. با این حاخ  در چند مقالج  بووج آرامووش و ابعوواد  ژوهشی ذکرشد  بر ابعاد نوآورانس مقالج می

( در مقالووس خووود بووج 1393اکبرنیووا )مختلف آن در قرآن  رداختج شد  است. بوژمهرانی و جالییووان

اند. از دید نویسووندگان  های اسالمی  رداختجندگی بر اساس آموز های آرامش در زعوامل و زمینج

مواردی چون: ایمان  ذکر  دعا  نماز  روز  و حق در  یدایی آرامش فووردی و اجتموواعی تأثیرگووذار 

 ووردازد و بیووان ای بج کیفیت آرامش حقیقی از دیدگا  قران می( در مقالج1394هستند. محمود ور )

های وحی  آرامش حاصل توجج بج دو جنبس نیازهای مووادی و معنوووی بشوور دارد کج طبق آموز می

است. همچنین  تعابیر متفاوتی حاوی معنای آرامووش در قوورآن وجووود دارد کووج عبووارت اسووت از: 

ای بووج ( در مقالووج1395سد  )اطمینان  تثبیت فؤاد  ثبات  ربق قلب  س ن و س ینج.  رچم و فتاحی

ش خانواد  از منطر قرآن و با روی رد بج رفتار حضرت یعقوب و کارکرد بخشش در تح یم و آرام

بینووی  تغافوول  اند کووج مووواردی چووون: ایجوواد خوووشاند و بج این نتیجج رسید یوسف )ع(  رداختج

( در 1396بابووایی )عذر ذیری  دفع بدی با خوبی و ... در تقویت  یوندها مؤثر بود  است. حوواجی

مش توحیدی خانواد  از دید قوورآن  رداختووج اسووت. از دیوود او  همووس ای بج راهبرد تربیتی آرامقالج

شود و خانواد  نمودی از راهبوور کووالن راهبردها بج راهبرد کالن توحید معرفتی و ربوبی منتهی می
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(  راه ارهای رفتاری برای دستیابی بج آرامش 1397زاد  )آفرینش و هدفمند بودن آن است. عیسی

دهد کووج خداونوود در قوورآن بوورای کسووب های تحقیق نشان میست. یافتجرا از منظر قرآن کاوید  ا

کند. آنچج موجب تمایز ایوون آرامش بج عفو و گذشت  یاری کردن محرومان و بردباری توصیج می

شود این است کج آراء عطار در مختارنامج دربارۀ آرامووش بووا مبووانی های مذکور میمقالج با  ژوهش

های شاعر نیشووابوری د  شد  و افزون بر وجو  اشتراک  بج فرارویقرآنی و حدیث مقایسج و سنجی

 از متون متقدم اشار  گردید  است.  

 . بحث اصلی2

-ها نازخ شد هایی آسمانی هستند کج برای راهنمایی نوع بشر بج سوی نی وییقرآن و انجیل کتاب

و کماخ معنوی هر انسووانی گیرد کج برای ترقی شخصیتی  اند. آرامش نیز در زمرۀ مفاهیمی قرار می

شود. با بررسی آیووات اهمیت دارد. طبیعتاد رشد فردی منجر بج نتایق مطلوبی در حوزۀ اجتماعی می

مندرج در این دو کتاب  بسترهای  زم برای رسیدن آدمی بج ثبات ف ری و آرامش درونی فووراهم 

ج عنصری سودمند بوورای برد و بهای وجودی خویش  ی میشود و او با خودشناسی بج ظرفیت می

شود. تأثیرات مطلوب راه ارهای ذکرشوود  در قوورآن و کند  بدخ میای کج در آن زندگی میجامعج

های مذکور بج این های الهی آن است. طبق ادعای مسلمانان و مسیحیان  کتابانجیل بج دلیل ریشج

  تأثیرات شگرفی در رشوود و اعتبار کج از آسمان نازخ شد  و منشأ آن  عاری از خطا و اشتبا  است 

کماخ آدمی خواهد داشت. در این بخش  سج مؤلفس »توسل و ایمان بج خدا«  »خودشناسی« و »دعووا 

 شود.های کسب آرامش در قرآن و انجیل معرفی و تشریح میو نیایش با خداوند« بج عنوان را 

 . توسل و ایمان به خدا2-1

در بسیاری از امورات  نیازمنوود یوواری دیگووری   انسان بج شخصج موجودی ضعیف و عاجز است و

اند. اگوور آدمووی بووج است. شاید بج این اعتبار است کج انسان را موجودی اجتماعی و گروهی دانستج

-نیرویی برتر و فوق تصورات انسانی مت ی باشد  قطعاد با آسودگی خاطر بج زندگی خود ادامج می

جوینوود. شمارند و در همس مراحل بج او توسوول مووییباوران این نیروی برتر را خداوند مدهد. دین

این گرایش ف ری نتایق متنوعی در  ی دارد کج رسیدن بج آرامش و س ون درونووی و ذهنووی از آن 

رود؛ زیوورا حضووور جهانی با قدرت بیشتری  یش موویهای اینجملج است. بج بیان دیگر  در سختی

ی واژۀ »اسالم« نیز  مؤید ایوون مطلووب اسووت و کند. بررسخداوند را  یوستج در کنار خود درک می

دهد کج آدمی باید در برابر خداوند  تسلیم محض باشد. این موضوووع نتووایق مطلوووبی بووج نشان می
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»بَلی مَن أسلَمَ وَجهَجُ لِلّج و هُو مُحسِنٌ فَلَجُ همرا  دارد کج کسب امنیت و آرامش از آن جملج است:  

بج معنی »آری  هرکس تسوولیم ح ووم   (112یحزَنُون« )بقر :  لیهِم و َ هُمأَجرُ  عندَ رَبِّج و  َ خَودٌ عَ

خدا گردید و نی وکار گشت  مسلّماد اجرش نزد خدا خواهد بود و آنان را هیچ خود و اندیشووج و 

طور  محتوووایی کووج در ایوون دیوون هیچ اندوهی نخواهد بود«. بنابراین  ساختار لغوی اسالم و همین

شود. بج عبارت بهتر  اسالم برای تحقق و بر ایی آرامووش و بج تأمین آرامش می شود  منجرارائج می

کننوود  از ثبات حقیقی در میان خالیق آمد  است و طبیعتوواد کسووانی کووج از مبووانی آن  یووروی نمووی

 کنند. گیرند و التهابات بسیاری را تجربج میمرزهای آرامش فاصلج می

کند. او با ذکوور ا بیان کند کج در دخ کافران هراس ایجاد میهای رکند آیجخداوند در قرآن سعی می

ها نخواهد بود. در برابر  همس دهد کج تداوم این روند بج سود آنهایی بج کافران هشدار میمصداق

رسند. تضاد میان آورند  بج آرامش میموجوداتی کج بج حق تعالی باور دارند و نام او را بر زبان می

بِّحُ الرَّعْوودُ ثباتی و س ون  بی را باید تقابل میان باطل و حق یا کفر و ایمان بووج حسوواب آورد: »وَیُسووَ

جِ وَهُووَو بِحَمْدِ ِ وَالْمَلَائِ َسُ مِنْ خِیفَتِجِ وَیُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیُب بِهَا مَنْ یَشَاءُ وَهُوومْ یُجَووادِلُونَ فِووی اللَّوو 

رعد )و برق و همس قوووای عووالم  یووب و شووهود( و جمیووع   ( بج معنی »و13« )رعد:  شَدِیدُ الْمِحَاخِ

ها را بوور سوور هوور فرشتگان همج از بیم )قهر( خدا بج تسبیح و ستایش او مشغوخ هستند  و صاعقج

انتقووام کننوود بووا آن ووج او سووخت فرستد  باز هم کافران در )قدرت( خدا جدخ میقومی بخواهد می

ر آرامش در دخ مؤمن  خداوند دانستج شد  است. در جای دیگری از این کتاب  منشأ صدو  است«.

هَُو الَّذِی أَنْزَخَ بنابراین  کسانی کج بج حق تعالی ایمان دارند  س ون روحی را تجربج خواهند کرد: »

آرامووش را در او کسی اسووت کووج  « بج معنی »إِیمَانِهِمْ  مَعَ  قُلُوبِ الْمُْؤمِنِینَ لِیَزْدَادُوا إِیمَاندا  فِی  السَّ ِینَسَ

ها وجودشووان را صورت  تنشدر  یر این  های مؤمنان نازخ کرد تا ایمانی بج ایمانشان بیافزایند«.دخ

 دهد.آزار می

هووا را نووزد ( بج معنی »آن127« )انعام: در آیس »لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهَُو وَلِیُّهُمْ بِمَا َکانُوا یَعْمَلُونَ

هاست؛ چراکج نی وکووار سالمت و خانس آسایش است و خداوند  دوستدار و سر رست آنخدا دارِ  

بودند«  بج این اصل اعتقادی اشار  شد  است کج مؤمنان خدا رست و مت ی بج او در دو عووالم بووج 

ها در نظر گرفتووج ای همرا  با سالمت و آرامش برای آنشوند و در آن جهان  خانجسعادت نائل می

 شود.می

گیری با خداوند  عنصری مهم برای رسیدن بج آرامووش ر قرآن  روی رد توحیدی مؤمنان و ارتبا د

یووک ( بج معنی » س کدام81« )انعام: فَأَیُّ الْفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» دانستج شد  است:
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دانید؟«. با طرح این  رسووش در اگر میاز دو گرو  )موحدان یا مشرکان( سزاوارتر بج ایمنی است   

گیرد تا بج این مهم بیندیشوود کووج نوووع عمل وورد او در ایوون قرآن  مخاطب در کانون توجج قرار می

 تواند باعث رسیدن او بج آرامش جاودانج و معنوی شود.جهان می

انوود اختووجهای گوناگونی بج این اصلی  ردشود. آیجاین موضوع در آیین مسیحیت و انجیل دید  می

-های مختلفی مواجج موویکج خداوند ناجی نوع بشر است و اگرچج آدمی در زندگی خود با بحران

های معموخ ندارند. ای برای مبارز  با گرفتاریشود  ولی کسانی کج بج خداوند ایمان دارند  د د ج

و وحشووت شود و او را از توورس  این موضوع باعث تولید آرامش قلبی در درون هر فرد مؤمن می

دهد ... او کسانی را کووج ها )مؤمنان( را از همس مش الت نجات میاو آندارد:  گا  دور مینبود ت یج

دهد. شخص صالح با مشوو الت زیووادی مواجووج اسووت  امووا ارواحشان خرد شد  است  نجات می

ی از کنوود. ی وو های صالح محافظت میآید؛ زیرا خداوند از استخوانخداوند هر بار برای نجات می

( در این مووتن بارهووا اشووار  شوود  اسووت کووج تنهووا 17-20:  34. )مزمور   ها ش ستج نشد  است«آن

شوند و آن ج چنین موووهبتی را بووج دسووت آورد  باورمندان بج خدا شایستس ریافت حمایت الهی می

 قطعاد سعادتمند خواهد بود.

واننوود مشوو الت خووود را بووا تدر انجیل بر این موضوع تأکید شد  است کج صرفاد افراد صووالح مووی

 شتیبانی خداوند حل و فصل کنند. بنابراین  چنین لطفی شامل حاخ کافران نخواهد شد. در واقووع  

کنوود و هرگووز فووروکش آرامش آدمی بج واسطس عقید  بج موجودی  یتناهی و قادر افزایش  یدا می

او انگیووز  داد  و مووانع  کند؛ زیرا اگر با دشوارترین مسائل مواجووج شووود  حضووور خداونوود بووجنمی

شود: »شخص صالح با مش الت فراوانی مواجج است  اما خداوند هر بار بج نجات مووی ناامیدی می

 (34: 19«. )مزامیر  رسد

کند. کسانی کووج ها همس مخاطبان باورمند خود را بج حفظ آرامش در همس شرایق دعوت میاین آیج

رو بوواکی داشووتج باشووند؛ د از مشوو الت احتمووالی  وویشاند  نبایخداوند را در زندگی خود  ذیرفتج

مثاخ خووود از چراکج خویش اری حفظ و حراست از مردم با خداوند  یناهی است. او با قدرت بی

کند و از آنجا کج توانی ورای همس مش الت خُوورد و آسووان دارد  اطمینووان و اهل ایمان مراقبت می

بار مسئولیت خود را بر خداوند قرار دهیوود و شووما شود: »آرامش قلبی در مخاطب مؤمن ایجاد می

 (22: 55«. )مزمور  دهد کج صالح منتقل شودرا حفظ خواهد کرد. او هرگز اجاز  نمی

 . خودشناسی2-2
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های کسب آرامش درونی در قرآن  بج دسووت آوردن شووناختی دقیووق و مبتنووی بوور ی ی دیگر از را 

»یَا بَنِی آدَمَ إِمَّا یَأْتِیَنَّ ُمْ رُسُلٌ مِنْ ُمْ یَقُصُّونَ عَلَوویْ ُمْ آیَوواتِی واقعیت از خویش است. خداوند در آیس  

( بج معنی »ای فرزندان آدم! چووون 35« )اعراد:  وَأَصْلَحَ فَلَا خَْودٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ  فَمَنِ اتَّقَى

 یامبرانی از جنس شما بیایند و آیات مرا بر شما بخوانند   س هرکووج تقوووا  یشووج کوورد و بووج کووار 

ها نخواهد بود«  ضمن اشار  بج تووالش  یووامبران بوورای شایستج شتافت  هیچ ترس و اندوهی بر آن

-های رفتاری و شخصیتی تأکیوود مووین کاستیهدایت مردم  بر اهمیت خودشناسی و برطرد کرد

-کند. توصیس خداوند بج  رهیزگاری و انجام کارهای نی و است؛ زیرا بج آدمی در شناخت قابلیووت 

کنوود و بووج سازی خویشتن  رضایت الهی را تأمین می اک رساند. بج بیان دیگر   های خود یاری می

هووای شناسد و بووج ظرفیووت کج خود را می  شود. انسانیاین واسطج  امنیت اخروی آدمی تضمین می

 نماید.ساز میبرد  دخ و جانش را آمادۀ درک معارد الهی و انسانمعنوی وجود خویش  ی می

هووا و کنوود  ضووعفدر باور مسیحی  کسی کج بج شناختی معقوخ و منطقی از خود دست  یوودا مووی

داند کج چووج اقوودامات خوبی مییابد. در واقع  چنین انسانی بج  های شخصیتی خود را درمیکاستی

هووایی باعووث بوورهم خوووردن آرامووش اشتبا  یا نادرستی در زندگی خو انجام داد  است. چج کوونش

کنوود رو  سعی میهای بسیاری شد  است. از ایندرونی وی شد  و چج کارهایی باعث بروز بحران

ین  با خود عهد ببندد کووج با اعتراد بج این اشتباهات  از فشارهای روحی خود ب اهد و افزون بر ا

شووود  دیگر چنین کارهایی را ت رار ن ند. در انجیل  این عمل کج از آن با عنوان »اعتراد« یاد مووی

-ها  دیوود موویگذارد و نوعی س ون روحی را در آنتأثیرات مطلوب شخصیتی بر افراد بجای می

ماند: »اما اگر گناهووان را می ها از آدمی دورآورد. طبق نص صریح انجیل  با اعتراد کردن  شرارت

کند و ما را از شوور شوورارت  وواک بج او اعتراد کنیم  او وفادار است و فقق گناهان ما را گمرا  می

 (9: 1)یوحنا   «. کندمی

در انجیل از قید »صالح« برای افراد استفاد  شد  است. این بدان معناسووت کووج آیووس مووذکور صوورفاد 

ها تعلووق دارد. اگرچووج افووراد مووؤمن بووا ح م یا  یام ذکرشد  بج آن گیرد ومؤمنان صالح را دربر می

شتابد و آثووار ها میشوند  اما خداوند بج یاری آنای در زندگی خود مواجج میهای عدید دشواری

دهد کووج خداونوود از کسووانی حمایووت برد. صفت صالح نشان مینامطلوب و منفی آن را از بین می

از خود رسید  باشند و درک معقووولی از خویشووتن بووج دسووت آورد  کند کج بج شناخت درستی  می

توانند بج درجس وا یی از معرفت دست  یدا کنند: »شووخص باشند؛ زیرا چنین افراد خودشناسی می

 (34: 19رسد«. )مزامیر  صالح با مش الت فراوانی مواجج است  اما خداوند هر بار بج نجات می
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 . دعا و نیایش با خداوند 2-3

ای عربی بج معنی متمایل کردن چیزی بج سوی خویش با آوا و سخن بووود  )ابوون فووارس  ا واژ دع

: ذیوول موودخل دعووا( دعووا 1410: ذیل موودخل دعووو( و جمووع آن  ادعیووج اسووت. )جوووهری  1404

درخواست انجام کاری از مدعو )خواند  شد ( بج صورت جملس اموور و نهووی یووا در قالووب جملووس 

 لَک( است. فرق دعا با امر این است کج در دعا جایگووا  مخاطووب وا توور از خبری  )مانند  َفَر اهللُ

 (424: ص4تا  جتر است. )طوسی  بیدعاکنند  و در امر   ایین

های برقراری ارتبا  با خداونوود بووج شوومار مفهوم دعا در متون دینی و ایدئولوژیک  از جملج روش

ینی در نظر گرفتج شد  است. در قوورآن  خوانوودن های درود. برای اثربخشی دعا آدابی در نوشتجمی

(  55(  درخواست از حق تعالی با توورس و امیوود )اعووراد:  180های نی وی او )اعراد:  خدا با نام

بریوودن از (  خلوص نیت در زمان دعووا کووردن و دخ56تخلق بج صفات فروتنی و خشوع )اعراد:  

(  147هووای دیگوور )آخ عمووران: سووتجبوور خوا (  اولویت طلب بخشش از خداوند8دیگری )مزمل: 

های او )ابراهیم: (  تسبیح خداوند و برشمردن موهبت 4-6اشار  بج هدد و انگیزۀ بیان دعا )مریم:  

( بج عنوان آداب دعا کردن محسوووب 180( و دعا برای سایرین در کنار دعا برای خود )اعراد:  39

شود و آرامشی درونووی بووج خداوند میشود. دعا کردن گذشتج از آن ج موجب نزدی ی آدمی بج  می

 بخشد  ت راری برای کنش فروتنانس مؤمن در برابر عظمت الهی است.وی می

خواهد تا او را بخوانند و نووامش را بوور زبووان بیاورنوود تووا ارتبوواطی در قرآن  خداوند از مؤمنان می

هووایی از جووام کوونشدوسویج برقرار شود. بنابراین  برای رفع حاجات از سوی خداوند  نیوواز بووج ان

جانب بند  است. از جملج آثار مطلوب دعا کردن  رسیدن بج نوعی س ون قلبووی و آرامووش روانووی 

دهوود  های روزانووس زنوودگی خووود قوورار موویدانستج شد  است. همچنین  کسی کج دعا را در برنامج

ادینج شوودن ای برای نهمایجکند و این موضوع دست فرهنگ تواضع و فروتنی را ت رار و تمرین می

گونج فرد دعاکنند  سووبک زنوودگی جدیوود و شود. اینجهانی وی میفرهنگ خشوع در زندگی این

گیرد کج بج سود اوسووت. بنووابراین  دعووا متفاوتی را در مناسبات اجتماعی و بیرونی خود بج کار می

خداونوود   های اجتماعی برخوردار است.کردن گذشتج از این ج ابعاد فردی و شخصی دارد  از زمینج

وَ قالَ رَبُّکمُ ادْعونی اسْتَجِبْ لَکمْ انَّ الَّذینَ یسْتَکبِرُونَ عَنْ عِبادَتی سَیْدخُلُونَ جَهَنننَّمَ فرماید: »می

( بج معنی » روردگار شما گفتج است: مرا بخوانیوود تووا دعووای شووما را بپووذیرم! 60« ) افر:  داخِرینَ

شوند«. کسانی کج بووج دعووا با ذلت وارد دوزخ می  ورزند بج زودیکسانی کج از عبادت من ت بر می

گیرند؛ زیوورا  وورور و خووودبینی را در برابوور کردن باور دارند  از سوی خداوند مورد تفقد قرار می

 اند.اند و وجود باری تعالی را در کانون توجج قرار داد عظمت الهی بج هیچ گرفتج

ج آدمی دانستج شد  است.  یامبر)ص( بیووان ای دیگر  دعا حلقس اتصاخ توجهات رحمانی بدر سور 

دارد کج آدمی در حق خود گناهان بسیاری را مرت ب شد  کج مستحص توجج نیسووت. بووا ایوون می
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-شنود و خواسووتجاش  آدمی را بخشید  و دعاهای او را میحاخ  خداوند بج واسطس صفت رحمانی

توورین عووا را بایوود ی ووی از اصوولیکند. در یک نگا  کلووی  دهایش را در صورت لزوم  برآورد  می

قُلْ مننا یبْبَننؤُ بِکننمْ های  یوند معنوی میان خالق بخشند  و مخلوق عاصی بج حساب آورد: »رشتج

( بج معنی »بگووو: اگوور دعووای شووما 77« )فرقان:  رَبّی لَوْ ال دُعاؤکمْ فََقدْ کذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یکونُ لِزاماً

نیست. شما ]آیات خدا و  یامبران را[ ت ووذیب کردیوود  و نباشد   روردگارم برای شما ارجی قائل  

]این عمل[ دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد«. آنچج مانع از نابودی کامل نوع 

دهد و تواضع خویش شود  همین دعاهایی است کج گا  و بیگا  بج درگا  خداوند انجام میبشر می

 دهد.را بج وی نشان می

های اصلی در فرهنگ مسوویحی اسووت. انجیوول آیووات زیووادی را بووج ها و مصداقمؤلفج  دعا ی ی از

های آن سخن بج میان آورد  است. در ایوون اثوور  بازنمایی این مفهوم اختصاص داد  و از سودمندی

بج مسیحیان وعد  داد  شد  است کج دعا کردن راهی برای از بین رفتن نگرانی است. انسان مؤمنی 

گیری با خداوند دارای ترس و اضطراب است  این شرایق نامطلوب درونووی را بووا  کج بابت ارتبا

دهد. در آیس ذیل بووج مؤمنووان وعوود  داد  اسووت کووج بووا بخشد و بدان سامان میدعا کردن بهبود می

های خود را در  یشگا  خداوند بازگو کنند و امیوودوار بووج بوورآورد  توانند همس خواهشمناجات می

-نگران هیچ چیز نباشید  بل ج همیشج در هر مورد بووا دعووا و مناجووات و سووپاس»  شدن آن باشند:

 (6: 4گزاری تقاضاهای خود را در  یشگا  خدا ابراز نمایید«. )فیلیپیان   

در بخش دیگری از انجیل  خطاب بج باورمندان گفتج شد  است کج در زمووان دعووا کووردن بایوود در 

فردی و اجتماعی حاضر شوند و درجووس خلوووص نیووت های معموخ  محیطی آرام و بج دور از تنش

های آنان شنید  شد  و بج طور کاموول و بایسووتج بووا خداونوود در خویش را افزایش دهند تا خواستج

میان گذاشتج شود. بج بیان دیگر  برای آن ج آرامش حاصل از دعا کردن نمودار شود  باید این عمل 

   در نادید  )خداوند( دور نیست و بج همس ابعاد در محیطی آرام صورت  ذیرد. هیچ چیزی از نگا

کنی بج اندرون خانس خود برو  در را ببند و در خلوووت  وجود آدمی آگاهی دارد: »هرگا  تو دعا می

در حضور  در نادیدۀ خود دعا کن و  دری کج هیچ چیز از نظر او  نهان نیست  اجر تو را خواهد 

 (6: 6متی، داد«. )

طور صریح بج آداب دعا گفتن و مناجات با خداوند اشار  شد  است. در این فرآینوود  در انجیل بج  

مؤمن حتماد باید نام خداوند را بر زبان بیاورد و او را خطاب قرار دهد. در گام بعدی  اعتووراد بووج 

گیرد. در واقع  آدمووی از قدرت و چیرگی خداوند و نیز  ستودن صفات برتر او در اولویت قرار می

دهوود. در گووام کند و ضعف خود را نشان مین ابتدا فروتنانج با موجودی برتر ارتبا  برقرار میهما

ای از شود. در واقع  در دعای ذیل  مجموعججهانی یا معنوی فرد بازگو میهای اینبعدی  خواستج

دوبووار   نیازهای اولیج )زیستی( و ثانویج )معنوی( بازنمایی شد  است. در آخر  خداوند و قدرت او
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طور دعا کنید: ای  وودر آسوومانی مووا  نووام تووو مقوودس بوواد. شود: » س شما اینستایش و تأیید می

شووود  در زمووین نیووز اجوورا شووود. نووان طور کج در آسمان اجرا می ادشاهی تو بیاید. ارادۀ تو همان

بخشیم. مووا ا میکج ما نیز خطاکاران خود رروزانس ما را امروز بج ما بد . خطاهای ما را ببخش  چنان

ها میاور  بل ج ما را از شریر رهایی د ؛ زیرا  ادشاهی و قدرت و جووالخ تووا ابوودا باد را در وسوسج

 (  9-13: 6ازآنِ توست«. )متی   

 گیری. نتیجه3

سازی هستند کج در نهایت  منجر بج رشد و شوو وفایی قران و انجیل دارای ن ات سودمند و انسان

-بج عنوان ی ی از اصلی–های اصلی رسیدن بج آرامش  ر این تحقیق  را شود. دشخصیتی افراد می

با روی رد بج کتب یادشد  بازنمایی شد  است. نتووایق تحقیووق نشووان   -ترین نیازهای انسان معاصر

دهد کج در یک نگا  کلی  سج عنصر »توسل و ایمان بج خدا«  »خودشناسی« و »دعا و نیایش بووا می

س ون و آرامش درونی و بیرونی هستند. بوور ایوون  ایووج  کسووانی کووج بووج ساز کسب  خداوند« زمینج

آورنوود  هموووار  بووج نوووعی آرامووش های خود در نظر میشوند و او را در کنشخداوند متوسل می

کنوود و کنند. نمودهای این شرایق گاهی در فضای درونی شخصیت بووروز  یوودا موویدست  یدا می

 .شوددر رفتار بینافردی دید  می  گاهی

های رسیدن بج آرامش است. کسانی کج بووا خودشووان آشوونایی دارنوود و خودشناسی هم ی ی از را 

کنند؛ زیرا نسبت بج ابعاد ضعف و قّوت خویش آشنا هستند  بج نوعی س ون درونی دست  یدا می

ای قرار دارند و باید برای بهبود خووود چگونووج رفتووار دانند کج در چج جایگا  و مرحلجبج خوبی می

هووای کنند. در فرهنگ مسیحی  اعتراد نزد کشیش و در فرهنگ اسالمی  توبج کووردن از جملووج را 

شود. مرمنانی کج این دو کنش را از خود نشان دهنوود  در برقووراری رسیدن بج آرامش محسوب می

 تر عمل خواهند کرد.  ارتبا  دوسویس سودمند با جهان اطراد و البتج  خداوند موفق

های رسیدن بج آرامش در قرآن و انجیل دانستج شد  است. کسانی کج بج ترین را لیدعا ی ی از اص

شوند تا ارتباطی مطلوب و دوسویج با خداوند برقرار کننوود  نتووایق و دسووتاوردهای دعا متوسل می

شود تا وجود آدمی کنند. دعا باعث میمطلوب آن را در زندگی شخصی خود تجربج و مشاهد  می

داند کج با موجودی فراانسانی و قدرتمنوود های اجتماعی دور شود؛ زیرا نیک میبحرانها و  از تنش

کنوود. دعووا فرهنووگ تواضووع و رو  دلگرمی و انگیزۀ او افزایش  یدا میدر حاخ گفتگو است. از این

هووا دهد و اثری شگرد در مناسبات اجتماعی و بینووافردی آنفروتنی را در میان مؤمنان افزایش می

 کند.  یایفا م
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