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 بازخوانی سنّت ابتال در قرآن

 *اکبر حسینی رامندی سید علی

 چکیده
زیاادی از مارد  در  ۀسفانه عادأشیوع بیماری کرونا جامعه انسانی را با مشکالتی سخت مواجه کرد.  مت

دلیال تعطیلای مراکاز عماومی از سراسر دنیا جان خود را از دست دادند و بسیاری از کسب و کارها باه 
رونق افتاد. به هر حال این بیماری ضررهای جانی  مالی و عاطفی زیادی را به جامعه انساانی وارد کارد 

و   قرآنای بررسای کوشاد ایان رخاداد را از منظار یو موجب بروز شبهاتی در ارهان گردید. این نوشتار م
 .کند  تحلیل

  .بال  ابتال  سنت  قرآن: کلیدواژگان

                                                           
 : یپژوهشگاه علو  و فرهنگ اسالم یعلم ئتیه عضو* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1400سال دوم، شماره پنجم، بهار و تابستان   
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 مقدمه
ها داشاته  بیماری کرونا و شتاب شیوع آن در سراسر جهان  آثار گوناگونی در زندگی تمامی انساان

ها و مشاغل  مراسم مذهبی  مانند: نمااز  ها و بسیاری از سازمان است. تعطیلی مدارس  دانشگاه
از  از ایان پیامدهاسات. بایساته اسات ایان رخاداد  یهاایهاا  نموناه و هیئت  جمعه  جماعات

شاود.   و تحلیال  شناختی  اجتماعی  فرهنگی  سیاسی و اقتصادی بررسای منظرهای: دینی  روان
در تبیین و تحلیل ایان رخاداد مادار توجاه قارار داده و را در این میان  برخی وظیفه عالمان دینی 

ا بار انتظار دارند علمای دینی و فقیهان  چیستی  چرایی  هدف و چگونگی مواجهه با این حادثه ر
ستیز  این شرایط بحرانای را فرصاتی بارای یاورش  تبیین کنند. گروهی دین هایدینیاساس آموزه

دوباره به باورهای مذهبی و ناکارآمدی اندیشاه دینای و نیاز ناکارآمادی نظاا  اساالمی ایاران در 
یاه زنی عل اتهاا هاای انی  ریزیگستردهوباامکاررناا  سیاسی دانسته و با برنامه مدیریت 

گران نیز شیوع کرونا را اقدامی آگاهاناه از ساوی  دهند. برخی تحلیل باورهای دینی را گسترش می
 دانند.  نظا  سلطه جهانی و طلیعه تحولی عظیم در مدیریت جهان معاصر می

از سّنت ابتالست. ساّنت  ایتحلیِل دینی و قرآنی تردیدناپذیر آن است که این ویروس  نمونه
اذ  »اهدافانانیآفرینشا سانانت؛های مطلق الهی و از زمایش  از سّنتابتال یا سّنت آ الَّ

ه مرق و زندگی را ]برای شاما ک ؛ همان(2)ملک  آیه   َخَلَق اْلَمْوَت َو اْلَحیاَة ِلَیْبُلَوُكم َأُيُكْم َأْحَسُن َعَمال
 فلسف نّنتابات راآکارارقرآن« د.یارترکویکدامتان نکه کد یازماید آورد تا شما را بیان[ پدیآدم

. از منظار دا ادمای وتعیی میزانپایبندیعکلیب عقیدهتنحیادیووانا آآنکدنباط ا سان
شود؛ بلکه شامل همه رخدادهای خیار و شار نیاز های  دگیمحدود کیقرآن  ابتال  به سختی

رِّ َو اْلَخْیِر ِفْتَنةً : »کندمی اما براساس باوری رایاج  بسایاری از مؤمناان آن را باه .« َو َنْبُلوُكْم ِبالشَّ
دانند. در قرآن  به ایان بااور نادرسات اشااره ها محدود می حوادت سخت  مشکالت و مصیبت

ٌُ َرباىِّ َأَهااَنِن »شده است:  ا ِإَذا َما اْبَتَلئُه َفَقَدَر َعَلْیِه ِرْزَقُه َفَیُقاو . برخای در (16)فجار  آیاه« َو َأمَّ
منندم رو هایآناایش ا دوگکانمیرامش امنیتوکادما ی ا ای نّنتغافلهایآلحظه

انت؛آ ان بخداو دویژهوطفشان « ٌُ َماُه َفَیُقاو ْكَرَماُه َو َنعَّ َْ ْنساُن ِإذا َما اْبَتالُه َرُبُه َف ا اْْلِ مَّ َْ َف
ي َأْكَرَمِن  د و او را گرامای دارد و نعماتش یازماای؛ اما آدمای را چاون پروردگاارش ب(15)فجر  آیه َربِّ

)محمدرضاا « داشات باود [ ین گرامیاساته اید: پروردگار  مرا گرامی داشت؛ ]چون شایدهد  گو
 .  (302  ص1383نوری  
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ها و شبهات پیرامون آن  بایسته است ساّنت  و پرسش رونامسری و فراگیر ک یبا توجه به بیمار
های مناساب ارائاه  با تحلیل و تبیین آیاات قارآن  پاساخالهی ابتال از منظر قرآن بازخوانی شود و 

 گردد.

 تحلیل قرآنی مفهوم بال 

ق  1412)راغاب اصافهانی  در زبان عربای  باه معناای آزماایش و امتحاان آماده اسات « بال»واژه 
. ایان واژه  در زباان فارسای باه مفهاو  ساختی  گرفتااری  (226  ص1   ج1372؛ طبرسی  145ص

)فرهناگ شاود  سبب  دامنگیار انساان می ای است که ناگهانی و بی بدبختیمصیبت  آفت  ستم و 
 .  «(بال»معین  واژه 

بال و مصیبت  دو گونه است: طبیعی و بشری. بالیای طبیعی مانند: سیل  زلزله  رانش زماین 
سااخته بشار)ترور  هاای دست و ریزش کوه  و بالیای بشری مال: جنگ  قتل و غاارت و بیماری

َو ِإْن »توحید افعالی  همه بالیا از جانب خداوند اسات: هایقرآ یور اساس آموزهبیولوژیک(. ب
َئة  َيُقوُلوا هِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُكل   ِه َو ِإْن ُتِصْبُهْم َسیِّ ِماْن ِعْناِد  ُتِصْبُهْم َحَسَنة  َيُقوُلوا هِذِه ِمْن ِعْنِد اللَّ

ه به آناان رساد   ین از نزد خداست و اگر بدیند: ایرسد  گو به آنان ی؛ و اگر خوب(78)نساء  آیه اللَّ
بناابراین  هماه بالیاا در هندساه مقادرات « ن از نزد توست. بگو: همه از نزد خداست.یند: ایگو

هاا  اراده و  گیرد؛ اما تردیدی نیست که در وقوع برخی بالیا مانند جنگ الهی و قضا و قدر قرار می
رو که بر مبنای حکمات الهای و اراده تکاوینی خداوناد  انساان در  اختیار انسان نقش دارد؛ ازآن

های قرآنی  به این نکتاه اشااره شاد اسات کاه گناهاان تعیین سرنوشت خود آزاد است. در گزاره
  قحطای و مانناد  آساا  زلزلاه هاای سیل انسان  در نزول بخشی از بالهای طبیعی همنون بارش

ااِس ِلُیاذيَقُهْم َبْعاَ  َظَهَر اْلَفس»اینها  تأثیرگذار است؛  اُد ِفي اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر ِبما َكَسَبْت َأْياِد  النَّ
ُهْم َيْرِجُعوَن  ذ  َعِمُلوا َلَعلَّ ماری و جنگ ی؛ فساد و تباهی )زلزله و طوفان و قحطی و ب(41)رو   آیاه الَّ

ز گناهان بزرق[ های مرد  ]ا ار شد؛ به واسطه آننه دستکا آشیی و درکو قتل و ناامنی(  در خش
د یاناد  باه آنهاا بنشااند؛ شاا وی[ برخی از آنناه را انجاا  دادهیفر دنکیفراهم آورده  تا ]خداوند 

 «  بازگردند.
هاای بیولاوژکی و جناایتی  ای از جنگ بنابراین  حتی با این فر  کاه بیمااری کروناا نموناه

از قلمرو قضا و قادر الهای و هولناک از سوی نظا  سلطه باشد  تصمیم و اقدا  آنان  هرگز بیرون 
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های قرآنی  همه رخدادهای تلاخ و شایریِن پیراماون سّنت ابتال نخواهد بود؛ زیرا بر اساس آموزه
ئاِت »مطلق آزمون الهی است؛   انسان  در حقیقت  تحقق سّنت ایِّ َو َبَلْونااُهْم ِباْلَحَساناِت َو السَّ

ُهْم َيْرِجُعوَن  ه ]باه ساوی کام؛ باشاد یها آزمود ها و ناخوشی را با خوشیو آنها ؛ (168)اعراف  آیهَلَعلَّ
رِّ َواْلَخْیِر ِفْتَنًة َو ِإَلْینا ُتْرَجُعون» خوانیم: و یا در آیه دیگر می« حق[ بازگردند. )انبیااء   َوَنْبُلوُكم ِبالشَّ

م و باه ساوی ماا ییآزماا و شما را با بدی و خوبی )مر  و صحت و فقار و ثاروت( مای ؛(35آیه
ها و میزان پاکی بااطن انساان   هدف این سّنت الهی  سنجش گوهر انسان «د.یشو دانده میبازگر

ُه ما في»در مسیر زندگی اسات؛  َص ماا فاي  َو ِلَیْبَتِليَ اللَّ )آل عماران   ُقُلاوِبُكم  ُصُدوِرُكْم َو ِلاُیَمحِّ
هاای  و آنناه را در دلد یازمایهای شما را( ب تیهای شماست )ن نهی؛ و تا خدا آننه را در س(154آیه

 «مان شما را( خالص گرداند.یشماست )ا

 آزمایش الهی به خیر و شر
خیر و شر  از دو منظر طبیعی و توحیدی  دو تعریف متفاوت دارند. از نگاه طبیعی یا مادی  خیار 

شود که لذت  آرامش  شادمانی و سالمت مادی آدمیان را تأمین کناد و شار   به اموری اطالق می
ت از لذت  آرامش  شادمانی و سالمت ظااهری انساان را در یّ معواملی است که محرو مجموعه

 ِی اناد کاه ماانع شاکوفایی اساتعدادها پی دارد؛ اما در نگرش توحیدی و فرامادی  شارور اموری
شود و در برابر آن  خیر به مجموعه عواملی گویند کاه انساان را در  انسان و رستگاری ابدی او می

 دهد. رهایی از عذاب قیامت یاری می نیل به کمال و
شود  برای گناهکااران  آزماوِن مجاازاتی      گیر فرد یا جامعه می واسطه گناه  دامن شروری که به

است و برای غیرگناهکاران  آزموِن تنبهی  بیدارباش و مایه تعالی است. سّنت ابتال در اماور خیار 
شود  آزماون الهای خواهناد باود. در قارآن  یها م شود و خیرهایی که نصیب انسان نیز جاری می

کریم ضمن بازگویی آزمون خیر و شر  باصراحت  این سّنت الهی باه خداوناد نسابت داده شاده 
َئاِت »است؛  یِّ رِّ َواْلَخْیِر ِفْتَنةً »و  (168)اعراف  آیه« َوَبَلْوَناُهْم ِباْلَحَسَناِت َوالسَّ )انبیااء  « َوَنْبُلوُكم ِبالشَّ

ا بر سّنت ابتال  هنگامی کاه رفتارهاای حااکمی ساتمگر موجاب فراگیار شادن فقار و . بن(35آیه
شود  بدون تردید  وجود حاکم ستمگر و فقر و ناابرابری  در هندساه مقادرات الهای  نابرابری می
های الهی برای همه افراد آن جامعه است؛ مقابله با ستمگری  شاکیبایی ای از آزمون بوده و نمونه
معنای موفقیت در این آزمون است. این اصِل قرآنی  شاامل  و دستگیری نیازمندان  بهدر برابر فقر 
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 شود.  هرگونه عذاب طبیعی مانند: سیل  طوفان  زلزله و یا گرانی نیز می

هدِف آفرینش جهان  خلِق موجودی آزاد و مختار است؛ موجاودی کاه باا انتخااب آگاهاناه 
ِلَیْهِلَك َماْن َهَلاَك َعاْن »و هالکت را طی خواهد کرد؛ خود  مراحل کمال و تعالی یا مسیر سقوط 

َنة  َو َيْحیى َنة   ىَّ َمْن َح   َبیِّ شاود  از روی حجات و برهاان  مای که هاالک؛ تا هر(42)انفال  آیهَعْن َبیِّ
و یا آنجاا کاه « ابد.یابد  از روی حجت و برهان زندگی ی ه زندگی ]معنوی[ میکگردد و هر کهال
ُكْم َفَمْن ااَل َفْلُیْؤِمْن َو َمْن ااَل َفْلَیْكُفار َو »فرماید:  می ؛ و بگاو: (29)کهاف  آیاه ُقِل اْلَحُق ِمْن َربِّ

س کاورد و هاریاماان بیس خواسات  اکه از جانب پروردگار شماست. پاس هارکحق  آن است 
و بد  برپایِی چنین هدفی  تنها با وجود نظامی آمیخته با خیر و شر یا خوب« فر ورزد.کنخواست  

شود. پاسِخ اساسی و اجمالی قرآن  به چرایی وجود شرور در عالم  این است که وجود  میسر می
دوگانه خیر و شرور  از ملزومات هدِف آفرینش انسان است. بدیهی است که بدون رنج  ساختی 

 که پاداش و مجازات نیز خردپذیر نخواهد بود.معنا خواهد بود؛ چنان و ترس  آزمون  بی

 نزول بال اهداف
ناپذیر الهی است و همه حوادث تلخ و شیریِن پیرامون  های مطلق و تخلف سّنت آزمون  از سّنت

ا َلُمْبَتلیَن »اند؛  انسان  آزمون الهی « آزمااییم. ها را[ می ؛ ما قطعًا ]همه انساان(30)مؤمنون  آیه ِإْن ُكنَّ
اا َأ َح »شود:  سوره عنکبوت با پرسشی همراه با توبیخ آغاز می اُس َأن ُيتْرُكوْا َأن َيُقوُلوْا َلاَمنَّ َْ النَّ ِس

م  آناان یامان آوردیند ای[ گو ه ]به زبانکن یاند هم ا مرد  پنداشتهی؛ آ(2)عنکبوت  آیه َو ُهْم ََل ُيْفَتُنوَن 
درنگ  باه ایان پرساش پاساخ  و خداوند بی« شوند؟ نند( و آزموده نمیک گذارند )رها می را وامی

ِذيَن َصاَدُقوْا َو َلاَیْعَلَمنَّ اْلَكااِذِبیَن َو لَ »دهد:  می ُه الَّ ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفَلَیْعَلَمنَّ اللَّ ا الَّ )عنکباوت   َقْد َفَتنَّ
ه راسات کاساانی را کم و هماناا خداوناد یش از آنان بودند  آزماودیه پکسانی را کنه ی؛ و هرآ(3آیه

قرآن  بیماری و سالمت  غم و شادی  امنیت  «شناسد. ز مییان را نیشناسد و دروغگو گفتند  می
بارآن  در مناابع اساالمی  افزون( 35)انبیاء  آیاهداند.  های متفاوت آزمون الهی می و ناآرامی را چهره

 برای هریک از بالیا  اهداف دیگری نیز بیان شده است:
  11ق  ج1408)ناوری  هدف نخست  مجازات مجرمان لجوج و فرورفته در لذت و کامجویی 

 .  (378ص
رغم برخورداری از ایمان و پایبندی به برخی مظااهر آن   هدف دو   تنبه و تذکاِر کسانی که به
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اند و از روح ایمان تهی بوده و یا سهمی بسیار ناچیز از ایمان دارناد  خدا و آخرت را فراموش کرده
 .  (168)اعراف  آیه

مواجهه با مارق و مشاکالت هدف سو   سنگ محکی برای سنجش عیاِر مدعیان ایمان  در 
اجتماعی. در برخی روایات آمده است در آخرالزماان بارای شناساایی مؤمناان واقعای  بالهاا و 

و با تسلیم شدن در برابر تقادیر  ها نها با شکیبایی در برابر سختیدهد و ت اتفاقات گوناگونی رخ می
الی  تنهاا از ایان رهگاذر توان مؤمن راساتین را بازشاناخت و باریاابی باه کماال و تعا الهی  می

 .  (276  ص1398)شفیعی سروستانی  یافتنی است  دست
. بنابراین  زمان برطرف رودمارمیقراری  شتاب و تعجیل به بیصبری شکیبایی  در برابِر بی

شدن بال و سختی و نیز زمان استجابت دعا را باید به خداوند حکایم واگاذار کارد؛ چاون تاأخیر 
شود. به این نکته  ر اساس مصلحت بندگان و حکمت و آزمون الهی توجیه میاستجابت دعا نیز ب

 .  (214)بقره  آیهقرآن نیز اشاره شده است  هایدر آیه
منازع خداست؛ آن هام در جهاانی کاه دساتاوردهای  رخ کشیدن قدرت بال هدف چهار   به 

انساان معاصار باا  انگیز آن  موجب شاده تاا های اعجاب فراوان و شگفت دانش بشری و فناوری
)ر.ک:   قدرت و عظمت خدا و ضعف  ناتوانی و نیازمنادی (85)اسراء  آیهاتکا به دانش اندک خود 

ْنسااُن َعاعیفاً »خویش به آفریننده جهان و انسان را فراموش کند؛  (15فاطر  آیاه )نسااء  « ُخِلاَق اْْلِ
هایی  یاداری و هشایاری انساانیی مانند کرونا  چالشی از سوی خداوند برای بیا. نزول بال(28آیه

اند و خاود را مالاک و متاولی  های بشری مغرور و سرمست است که از پیشرفت و گسترش دانش
های دولت  معاصر را از نشانه د و دستاوردهای دانشی و تکنولوژِی تمدِن نپندار بالمنازع جهان می
 د. نانگار و شوکت خود می

ال و سختی آن  از ملزومات پاداش بازرق و از هدف پنجم: بر اساس برخی روایات  شدت ب
ِإنَّ َعِظیَم اْْلَْجِر لََمَع َعِظـیِم اْلـباََلِء »های محبت خداوند به بندگان محبوب و شایسته است؛  نشانه

ُ قَْومًا ِإالَّ ابْتاََلهُم  ؛ همانا اجر بزرق  با بالی بازرق (240  ص64ق  ج1404)مجلسی  َو َما َأَحبَّ الّلَ
 «رد.که آن قو  را به بال مبتال کنیچ قومی را دوست نداشت  مگر ایاست و خداوند ههمراه 

 های الهی ی با ابتال و آزمونیراهبردهای قرآنِی رویارو
ها  گریزی از سّنت آزمون نیست و راه موفقیت و سربلندی  پذیرش این حقیقات  در زندگی انسان



 117 | بازخوانی سّنت ابتال در قرآن

 

است. قارآن باا رباره عکت آرامشون متیهایآنونپانگزاریدو شکیبایی در برابر سختی
های سخت و تلخ زندگی و نیز لزو  شکیبایی  به نتایج شایرین آن اشااره  برشماری برخی واقعیت

اِر »کناد:  می َماَراِت َوَبِشَّ ْنُفاِس َوالَثَّ ٌِ َواْْلَ ْمَوا ُكْم ِبَشْىل  ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقص  ِمَن اْْلَ َوَلَنْبُلَوَنَّ
اِبِريَن ال ا ِإَلْیِه َراِجُعوَن  *َصَّ ِه َوِإَنَّ ا ِلَلَّ ِذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصیَبه  َقاُلوا ِإَنَّ ََ َعَلاْیِهْم َصاَلَوات   * اَلَّ ُأوَلِئا

ََ ُهُم اْلُمْهَتُدوَن  ِهْم َوَرْحَمه  َوُأوَلِئ ی از تارس و ک؛ و حتمًا شاما را باه اناد(157-155 )بقره  آیهِمْن َرِبَّ
ا ثمارات زنادگی از زن و فرزناد( یها و محصوالت )درختان  ها و جان اهشی از مالکی و گرسنگ

بتی بار آنهاا وارد شاود  یه چاون مصاکاهایی  ان را مژده ده؛ همانیباکیم نمود و شیش خواهیآزما
ه بر آنها درودها و رحمتی از کم گشت. آنها هستند یم و به سوی او باز خواهییند: ما ازآن خدایگو

 «اند. افتهیه رهکرسد و آنان هستند  پروردگارشان میجانب 
های الهی  راهبردهایی پیشنهاد شده است. در ریال  باه آنهاا  در قرآن برای رویاروی با آزمون

 شود. اشاره می

 داوری نگری و پیشزدگی، سطحی . پرهیز از شتاب1
بعدی به آنها   باشند. نگاه تک یهای طبیعی یا انسانی(  دارای ابعاد فراوانی م ُشرور و بالیا )بحران

نادرست و تعار  باورهای دینی انجامد و فرصتی را برای شایاطین  هایممکن است به برداشت
تر اشاره شاد  آورد. هرگز نباید در داوری نسبت به این حوادث شتاب کرد. پیش ستیزان فراهم  و دین

شاود. بناابراین   وی خداوند نازل میهای شر و خیر  با اهداِف گوناگونی از س که هریک از آزمون
ای مجازات و انتقاا  رفتارهاای نادرسات آناان باشاد و بارای  ممکن است بالی کرونا  برای عده

 هاِی بندگی باشد. ای برای شکوفایی استعدادها و ظرفیت ای دیگر نیز بهانه عده
مااری اسات. تحاول از ملزومات مقابله با این بی هاورفتارها ها  باورها  میل تحول شناخت

شناختی و اعتقادی  یعنی باورداشت این اصل توحیادی کاه ویاروس بسایار کوچاک کروناا بار 
دهاد.  اساس حکمت الهی  ماأموریتی را کاه از ساوی خداوناد باه او واگاذار شاده  انجاا  می

کناد.  را تقریباًا نااممکن می  های الهی  داوری قطعای دربااره آن رازآلودگی و تعدد اهداف آزمون
 توان نزول بالیای آسمانی را معیاری قطعی برای مجازات گناهکاران دانست. نابراین  هرگز نمیب

 . توجه به بهداشت روانی 2

های اجتماعی  سیاسی   و آسیب نزول بالهای سخت و فراگیر  بستری مناسب برای بروز التهاب
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معه  نیازمناد اقادامات شناختی است. پاسداری از سالمت جا های روان ویژه آسیب اقتصادی  به
 های مختلف اجتماعی خواهد بود.  گیرانه  هوشمندانه و تخصصی و جهادی در عرصه پیش

زا  ترین الزامات مواجهه منطقی و مؤثر در برابر شیوع عوامل اضاطراب روانی  از مهم  بهداشِت 
َأَل »داناد:  ترین عامل زدودن ترس و اضاطراب می و هولناک است. قرآن کریم یاد خدا را اثربخش

ِه َتْطَمِئُن اْلُقُلوب  .  (28)رعد  آیه« ِبِذْكِر اللَّ

 . دعا و توسل3
های توحیدی  دعا و راز و نیاز با آفریننده جهان و توسل  یکی از ابزارهاای ماؤثر در برابار  در نظا 

خواهند که حتی نیازهای کوچاک خاود  های سخت و شر است. پیشوایان معصو  از ما می آموزن
 .  (134ق  ص1407فهد حلی   )ابنند نمک غذا را از خدا درخواست کنیم مان

کننده از غیرخادا  در منطق قرآن  برای استجابِت دعا  بر حالاِت اضاطرار و یاأس درخواسات
ُْ اْلُمْضَطرَّ ِإذا َدعاُه َو َيْكِشُف الُسولَ »تأکید شده است:  ْن ُيجی ان یکا آن شاریا؛ ]آ(62)نمل  آیاه َأمَّ

ب یدهد و آس خواند  پاسخ می ه او را میکه ]دعای[ شخص گرفتار را هنگامی کسی کا ی بهترند [
اضطرار  پس از اقدا   تالش و ناامیدی از اسباب مادی  معناا « سازد؟ ش را برطرف مییو گرفتار

 .  (381  ص15 ق  ج1417)طباطبایی  یابد  می
های متخصصان  به دستورعمل ای رهبر انقالب  ضمن توصیه همگان به عمل الله خامنه آیت

ها  مارد  را  برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و مصداق عمل حسنه دانستن انجا  این توصیه
  ُتَحاُل ِباهِ   َيا َمانبه توسل و توجه به پروردگار فراخواند و بر قرائت دعای هفتم صحیفه ساجادیه )

ُْ ِباِه َحاُد ا اَداِئدُعَقُد اْلَمَكاِرِه َو َيا َماْن ُيفَثا ای  دسترسای:  اللاه خامناه )پایگااه آیت( تأکیاد نماود لشَّ
13/12/1398). 

عالمه جوادی آملی در روزهای آغازین بحران کرونایی  به تحلیال آزماون الهای پرداخات و 
شود که درخواسات یاک موحاد  هرگاز رد  ضمن اشاره به اصل اسالمِی دعا و نیایش  یادآور می

اساس حکمت و مصلحت الهی  استجابت آن با تأخیر انجاا  شود؛ هرچند ممکن است بر  نمی
گیرد. دعای افراد مبتال و بیمار و دعای نزدیکان آنها که سختی بسیاری را در بیماری عزیزان خاود 

 .  )وبگاه آپارات(کنند  خیلی مؤثر است  تحمل می
ِق اللَه َيْجَعْل َلُه َمْخَرجاًا َو َيْرزُ »پس از نزول آیه  ُْ َو َمْن َيتَّ )طاالق   ْقاُه ِماْن َحْیاُث َل َيْحَتِسا
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دهاد و او را از  الت[ قارار مایکند  برای او راه خروجی ]از مشاکه از خدا پروا کسی ک؛ و (3و2آیه
  برخی مسالمانان دسات از کاار و تاالش شساتند و باه «دهد برد  روزی می ه گمان نمیکراهی 

ی چنین افرادی مستجاب نخواهد شاد. : هرگز دعافرمایدمی آوردند. پیامبر اکر  عبادت روی 
الْکَادُّ َعلَى »فرماید:  می بنابراین  از آنان خواستند تا برای کسب روزی تالش کنند. اما  صادق

 ِ ن مخااارج یه در راه تااأمکاساای ک؛ (88  ص5ق  ج1407)کلینای   ِعیَاِلـِه كَالُْمَجاِهــِد ِفـي َســِبیِل الّلَ
 «در راه خداست. شد  مانند مجاهدک اش زحمت می خانواده

  به معنای انکار قادرت الهای نیسات و ی  لّ شایان توجه است که از منظر قرآن  اتکا به نظا  عِ 
خواسات و  اعتقادرانخداردما داند و  باور  در هرحال خداوند را منشأ اثر می انسان مؤمِن قرآن

واردی نیاز باا ابزارهاایی اراده الهی  گاه با وساطِت عوامل مادی و نظا  اسباب و مساببات و در ما
 .  )وبگاه آپارات(گیرد  چون شفاعت پاکان و دعا انجا  می

 های سختتبیین رابطه علم و دین در مواجهه با آزمون
زا را رعایت اصول بهداشتی و درمااِن پزشاکی و دارویای  برخی تنها راه مبارزه با هر عامل بیماری

گیاری و درماان  دانند که نقشی در پیش ای خرافی میاثر و باوره دانسته و دعا و توسل را اموری بی
هاای علمای و  اعتناایی باه روش بستن به دعا  موجاب بی کنند که دل نخواهند داشت و تأکید می

های قرآنای  در  های پزشکی و تأخیر در کنترل ویروس و درمان بیماری استآ بر اساس آموزه داده
قدرت بالمنازع خداوند نیز در شرایطی ویاژه  بادون کنار نظا  عّلی حاکم بر جهان مادی  اراده و 

واسطه امور مادی  تأثیرگذار خواهد بود. دعا در هنگا  اضطرار و استجابت آن از سوی خداوناد  
 .  (37عمران  آیه )آلهای فراوان آن در قرآن آمده است از این موارد است که نمونه

زمایشاگاهی را در پیادایش بیمااری توان  آلودگی محیطی  غاذایی یاا آ بدیهی است که نمی
انکار کرد و رعایت اصول بهداشتی و تقویت سیستم ایمنی بدن را برای کنتارل و درماان بیمااری 
نادیده گرفات. از منظار دیان  حفاظ ساالمتی  واجاب شارعی و رعایات دساتورات بهداشاتِی 

های  ت   از ضارورهای پزشاک گیرانه و درمانی و نیز مراجعه به پزشک و لزو  عمل به توصیه پیش
شاود و  . بر اساس برخی روایات  یکای از انبیاا بیماار می(195)بقره  آیاهعقلی و مورد تأکید است 

اماا خداوناد باه او وحای کارد: « کنم تا پروردگار  مرا شفا دهاد. خود را درمان نمی»فرماید:  می
  62ق  ج1404ی  )مجلسا« بخشم  تا اینکه خود را درمان کنی که شفا  از من اسات شفایت نمی»

 .  (66ص
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هاای تجربای  و نقاش آن در  دانش دمنابع دینی ضمن ارعان به اهمیت و ضارورت دساتاور
سالمت و بهداشت  این حقیقت را نیز یادآور شده است که دانش تجربی  ابزارهای الز  را بارای 

چاون گنااه را در  تواناد تاأثیر عاواملی رو  نمی انکار نقِش عوامل فرامادی در اختیار نادارد. ازایان
گیاری  کنتارل و درماان  انکاار  پیدایش بیماری و نیز نقش استغفار  توبه  دعا و توسل را در پیش

 کند.
ها  بار اسااس  های قرآنی  افزون بر تأیید نقِش علل و اسباب ماادی در پیادایش پدیاده آموزه

کاه در داند؛ چناان یتوحید افعالی  خدا را منشأ اثربخشی همه علل و اسباب عادی و غیرعادی م
ااِس »قرآن باصراحت  شفابخشی عسل گازارش شاده اسات؛  ؛ (69)نحال  آیاه« ِفیاِه ِااَفال  ِللنَّ

َوِإَذا »که در برخی آیات  درمانگری و شفابخشای باه خداوناد نسابت داده شاده اسات:  درحالی
در تعاار  نیساتند؛  . بدیهی است این دو معنا  باا یکادیگر(80)شعراء  آیه« َمِرْعُت َفُهَو َيْشِفیِن 

چون خداوند خالق هرچیز است و به هرچیز  خاصایت و اثاری بخشایده اسات. در شاماری از 
ُه ُهَو َأْعَحَك »  میراندن و زنده کردن  به خدا نسبت داده شده است:    گرایاندننخنداند آیات   َوَأنَّ
ُه ُهَو َأَماَت َوَأْحَیا * َوَأْبَكى  .(43و44)نجم  آیه« َوَأنَّ

)بقاره    تااثیر جاادو (58)اعراف  آیههای جهان هستی مانند: روییدن گیاه  رآن بسیاری از پدیدهق
)رعاد    معجازات پیاامبران (100)یاونس  آیاه  ایماان آوردن (145عمران  آیاه )آل  مرِق انسان (102آیه
  و نظیار (23)اباراهیم  آیاه  جاودانه شدن در بهشت و جهنم (11)تغابن  آیهها    مصائب انسان(38آیه

کناد کاه هایچ حادثاه طبیعای و  دهاد. قارآن تأکیاد می و اراده خادا نسابت می« ارن»اینها را به 
ساوره  81-78های  نکتاه  در آیاه دهد. به ایان  فراطبیعی  جز با ارن و اراده تکوینی الهی رخ نمی

ِذى َخَلَقنِى َفُهَو يْهدِ »تصریح شده است:  ابراهیم شعراء از زبان حضرت  اِذى ُهاَو  * يِن الَّ َو الَّ
ِذى ُيِمیُتنِى ُثمَّ ُيْحِییِن  * َو ِإَذا َمِرْعُت َفُهَو َيْشِفیِن  * ُيْطِعُمنِى َو َيْسِقیِن  به بیان دیگار  بار .« َو الَّ

ای اسات  زایی ویروس و درمانگری دارو  به واسطه ویژگی اساس نظا  اسباب و مسببات  بیماری
و زمانی که مصلحِت الهی اقتضا کند  خداوناد آن اثار را زایال  که خدا در این اسباب نهاده است

 ِإْباراهیَم   َباْردًا َو َساالمًا َعلاى  ُقْلنا يا ناُر ُكوني»شود؛  کند و آتش سوزان به بوستان تبدیل می می
 .« م سرد و سالمت باشیم: ای آتش  بر ابراهی؛ گفت(69)انبیا  آیه

هیچ بایعاادیما ناد اناتافار تنبا  کافاعتودفراماکند که علل  قرآن کریم تأکید می
و  2ناپذیر خواهد بود. عالمه طباطبایی ریل آیاات  و خلل تفاوتیهکچننانبابمادی اثربخش
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ُه مَخَرًجاسوره طالق ) 3 َه يَجَعل لَّ ِق اللَّ ُْ َو َمن َيَتَوكَل  * َو َمن َيتَّ َعلَى   َو َيْرُزْقُه ِمْن َحْیُث ََل يَحَتِس
ُه ِلُكلِّ َا اللَّ  َه باِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اللَّ گویاد: بار اسااس ایان آیاات   ( میل  َقْدراً  ْى ِه َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللَّ

هاای  گشااید و باه آناان از راه ها می بسات خداوند همواره برای پارسایان راهای بارای گریاز از بن
وکل کنند  خدا آنان را کفایات خواهاد کارد. رساند و کسانی که به خدا ت نشده روزی می بینی پیش

اُه عالمه طباطبایی در تبیین رابطه فراز پایانی آیه سو  سوره طالق ) َه َباِلُغ َأْمِرِه َقاْد َجَعاَل اللَّ ِإنَّ اللَّ
نویسد: در این فراز پایانی  به رابطه میاان عوامال معناوی و  ( با فرازهای پیشین میل  َقْدًرا ِلكلِّ اَى 

  19 ق  ج1417)طباطباایی  های آنها و ضروری و دائمی بودن این رابطه  اشااره شاده اسات  ل معلو
 .  (314ص

برخی معجزاِت بازگوشده در قرآن  برای اثبات نبوت انبیا و اتما  حجت و برخی نیز به منظور 
 . دفااع از(38)حاج  آیاهدفاع از موجودیت دین و مؤمنان و یاری آنها در مقابل کفر و شارک اسات 

کاه خداوناد باه  دین  گاهی از راه علل و اسباب طبیعی و در شرایطی نیز با معجزات است؛ چنان
. (64)اعاراف  آیاهدهد برای نجاات خاود و پیاروانش از توفاان  کشاتی بساازد  فرمان می نوح
اش پیش از نزول عذاب  توسط فرشتگان آگااه شادند و شاهر را تارک نمودناد  و خانواده لوط

توسط کاروانیان از چاه و بعدها باه واساطه تعبیار خاواِب پادشااه  از  . یوسف(82و81)هود  آیه
. پیامبر اکر  و مسالمانان باا دعاوت  بیعات و یااری (56-46و19)یوسف  آیهیابد  زندان نجات می

. مسااجد و معاباد (10-7)فاتح  آیاهیابناد مرد  مدینه و هجرت به شهر  از کشته شدن نجات مای
های دینی در برابر خطرها و تهدیادها حراسات  توسط مؤمنان و بر مبنای آموزهخداپرستان معمواًل 

؛ اما زمانی که هیچ راه طبیعی برای نجات اصال موجودیات دیان و (40)حج  آیهشوند  و حفظ می
-68)انبیاء  آیاهاثر شدن آتش بر ابراهیم  مؤمنان فراهم نیست  معجزه راهگشا خواهد بود. سرد و بی

و پیروانش و غرق شدن فرعون و سپاهیان وی دربرابار دیادگان  ا برای موسی  شکافتن دری(70
  جاری شدن چشمه از سنگ  سایه افکندن ابرها و آمدن َمّن و سلوی)غذا( برای (50)بقره  آیاهآنها 

 العاده الهی است.  هایی از امداد خارق   نمونه(60و57)بقره  آیهآنان در بیابان 

 در مراحل تربیت قرآنی و جایگاه آن هانقش سختی
گیارد.  ها در قرآن  بر اساس مراحل گوناگون و ابزارهای متناوعی انجاا  می هدایت و تربیت انسان

 هاییا ای مراحلوابزارهانت.ها و مصائب  نمونه بخشی  بشارت و انذار  سختی آگاهی
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 بخشی نسبت به خوبی و بدی . آگاهی1

هاا هساتیم. حاس  هاا و بادی رچیز  نیازمند شاناخت خوبیها  پیش از ه برای مقابله با سختی
هااای مااا هسااتند. در ایاان میااان  معتبرتاارین و  فطاارت  عقاال  شااهود و وحاای  منااابع شااناخت

های وحیانی است کاه هرگاز محال شاک و تردیاد های ما  شناخت ترین شناخت بخش اطمینان
 .(87  ص 1  ج1378)جوادی آملی  نیست 

آموزناد  ت  معلمان و مربیان بشر هستند. آنان حقایقی را باه ماا میفرستادگان الهی  در حقیق
َكما َأْرَسْلنا فیُكْم َرُسوًَل ِمْنُكْم َيْتُلوا َعَلْیُكْم تياِتناا »که تجربه و عقل بشری قادر به درک آن نیست؛ 

ُمُكاْم ماا َلاْم تَ  ُمُكُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَماَة َو ُيَعلِّ یُكْم َو ُيَعلِّ . از (151)بقاره  آیاه« ُكوُناوا َتْعَلُماوَن َو ُيَزكِّ
های اخالقی است. قرآن ضمن معرفی خاوبی ها و بدیترین تعلیمات قرآنی  معرفی خوبیمهم

های پرهیز کنند و دیگاران را ها را انجا  دهند و از بدی دهد که خوبی و بدی  به مؤمنان دستور می
. با توجه به اهمیت آگااهی در (157)اعراف  آیاهکنند ها منع  ها تشویق نمایند و از بدی نیز به خوبی

سیب اخالقای معرفای تری آفرایند تربیت قرآنی  در این کتاب آسمانی  غفلت و فراموشی  بزرق
 .(179)اعراف  آیهشده است 

 . بشارت و انذار2

زیارا  تنهایی کافی نیست؛ های انسان به  الهی  شناخت  ها و موفقیت در آزمایش برای انجا  خوبی
رغم آگااهی از  انگیزی وجاود دارد و آدمای باه ها  لاذت و جاذابیت وسوساه در بسیاری از حرا 

رو  فرساتادگان الهای افازون بار  شود. ازایان سوی انجا  حرا  ترغیب می عواقب نامطلوب آن  به
هاای عااطفی انساان را نیاز مادار توجاه قارار  تربیت و تعلیم  برای ایفای رساالت خاود  گرایش

گیرند. بدیهی است که فراموشای و غفلات  کار می را به« ا نذار»و « بشارت»هند و دو عنصر د می
« بشاارت»های الهی مردود شود و نیز با اتکا به دو عنصر  شود آدمی در ابتال و امتحان موجب می

)همنون شوق به بهشت و ترس از عاذاب جهانم(  انگیازه آناان را در پیماودن مسایر « انذار»و 
تارین ابازار توفیاق پیاامبران و از  ایش دهند. به هماین جهات  اناذار و بشاارت  از مهمکمال افز

ُرُسااًل »راهبردهای اساسی تربیت وحیانی است؛ راهبردی که در قرآن تأکید فراوانی شده اسات: 
ة  َبْعَد الُرُسِل  ِه ُحجَّ اِس َعَلى اللَّ ِريَن َوُمنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّ    .(165ساء  آیه)ن« ُمَبشِّ
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 هاهاوسختی. مصیبت3

ها  از مؤثرترین اصول تربیتی قرآن است که در کناار اصاولی چاون: تعلایم   سّنت ابتال به سختی
بدیلی در تغییر و تحول افکار و رفتار انسان دارد. اگرچاه در نگااه  تفسیر  بشارت و انذار  نقِش بی

رغم ناسازگاری با طبیعات  نمایند  اما به لوب میناپذیر و نامط ها  تحمل ابتدایی و سطحی سختی
آدمیان  تأثیری شاگرف در تعاالی و ساعه وجاودی انساان خواهناد داشات. قارآن در ایان بااره 

اُه »فرماید: می ُكاْم َواللَّ ُكْم َوَعَسى َأن ُتِحُبوْا َاْیًئا َوُهَو َاار  لَّ َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َاْیًئا َوُهَو َخْیر  لَّ
ه بارای کافار[ نوشته و مقرر شد و حاال آنکارزار ]با ک؛ بر شما (216)بقره  آیهَوَأنُتْم ََل َتْعَلُموَن  َيْعَلُم 

زی را یاد و آن بارای شاما بهتار اسات و بساا چیزی را خوش نداریند است و بسا چیشما ناخوشا
هاای  ارهبار اسااس گز« د.یادان داند و شما نمای د و آن برای شما بدتر است و خدا مییدوست دار

اند. باه ایان  رو شاده های فراوانی روباه قرآنی  همه پیامبران الهی در طول رسالت خود  با سختی
 نکته  در دو سوره اعراف و انعا  اشاره شده است:

ُع »ا  ُهاْم َيَتَضارَّ ال َلَعلَّ ارَّ َساال َوالضَّ ْْ َخاْذَناُهْم ِباْلَب َْ ن َقْبِلَك َف )انعاا    وَن َوَلَقْد َأْرَسلَنآ ِإَلى ُأَمم  مِّ
م. پاس  آنهاا را باه فقار و یامبرانی[ فرساتادیاش از تو ]پیی پیها سوی امت ن  ما بهیقی ؛ و به(42آیه

 «د ]به درگاه ما[ خضوع و زاری کنند.یم. شایردکماری و رنج بدنی گرفتار یتنگدستی و ب
ِبي  ِإَلَّ َأَخْذَنا َأْهَلَه »ا  ن نَّ ُعوَن َوَما َأْرَسْلَنا ِفي َقْرَية  مِّ ارَّ ُهاْم َيضَّ ال َلَعلَّ رَّ َسال َوالضَّ ْْ )اعاراف   ا ِباْلَب

ه اهل آنجا را به مر  و سختی کم؛ مگر آنیامبری نفرستادیی پیچ شهر و روستای؛ و ما در ه(94آیه
 «نند.که ]به درگاه ما[ تضرع و زاری کم. باشد یردکو فقر و تنگدستی دچار 

 ها شکر در برابر سختی

ای وحیانی  عبادت و بندگی  هدف آفرینش انسان و عامال تعاالی و تکامال انساان ه بنا بر آموزه
ْنَس ِإَلَّ ِلَیْعُبُدوِن »است:  د   مگار یاافری؛ و جان و اناس را ن(65)راریات  آیاه َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اْْلِ
و اقارار  است. بندگی  باا ارعاان« بندگی»خاستگاه و منشأ عبادت  « نند.که مرا پرستش کبرای آن

ِه »شود؛  انسان به فقر و نیازمندی دائمی خود به خداوند آغاز می اُس َأْنُتُم اْلُفَقراُل ِإَلى اللَّ يا َأُيَها النَّ
ُه ُهَو اْلَغنِ  از و ساتوده یان ازمندان به خدا  و خدا بیید نیی؛ ای مرد آ شما(15)فاطر  آیه اْلَحمیُد  ُى َو اللَّ

ها  تالش برای نگهداری نعمات و رشاد و  گزاری در برابر نعمت اساز شرایط بندگی  سپ.«  است
)مانند: اعضا و جوارح  زمین و آسامان  آب « مادی»های الهی به دو نوع  است. نعمت  فزونی آن



  5شماره  ، 2سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسالمی | 124 

 

)مانند: انبیای الهی  جانشین آناان  عالماان  علام  ایماان و تقاوا( تقسایم « معنوی»و خاک( و 
قلبی  زباانی و عملای در « شکرِ »مدارج فراوانی است و آدمی با شود. بندگی  دارای مراحل و  می

َلاِئْن »شاود؛  یابد و از فزونی نعمات برخاوردار می ها  به مراتب عالی کمال ارتقا می برابر نعمت
ُكْم َو َلِئْن َكَفاْرُتْم ِإنَّ َعاذابي ا د  شاما ریا؛ اگار ساپاس گزار(7)اباراهیم  آیاه َلَشاديد    َاَكْرُتْم َْلَزيَدنَّ

 «د  عذاب من سخت است.ینکم و اگر ناسپاسی یفزای[ ب ]نعمت
هاا در  کارگیری نعمت گزاری است و آن  به ها  باالترین حِدّ سپاس وری مطلوب از نعمت بهره

تر بیان شده که در نظا  تربیتی قارآن  باال و ساختی   هاست. پیش مسیر خشنودی آفریننده نعمت
رو  برخی بندگان شایسته خدا با درک ایان اصال قرآنای  در  الهی است. ازاین یها یکی از نعمت

گزار و شاکرند. در فراز پایانی زیات عاشاورا و  برابر بالیا بیش از اینکه شکیبا و صابر باشند  سپاس
ِ »خوانیم:   در سجده شکر می اكِِریَن لََك َعلَـى ُمَصـابِِهْم الَْحْمـُد لِلَّ  َعلَـى اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد َحْمَد الشَّ

یَّتِي َِ . اما این نکته  نیازمناد تأمال اسات کاه چگوناه (292  ص98ق  ج1404)مجلسای  « َعِظیِم َر
گزار باود. باریاابی باه  توان از حوادثی که با درد و رنج و ناآرامی همراه است  خشنود و ساپاس می

 پذیر است.  این مقا  واالی اخالقی  تنها در پرتوی نظا  تربیتی قرآن امکان

 سّنت ابتال و عذاب الهی

کسانی است که از جایگاه انسانی خود غافل شاده  بال و سختی  هشدارهای بازدارنده خداوند به 
کند کاه چناان در فسااد و  اند. آیات قرآن از گناهکارانی یاد می و هدف آفرینش آدمی را از یاد برده

بیدار و هوشیار کند. قرآن باا زباانی های سخت نیز قادر نیست آنان را  اند که آزمون تباهی فرورفته
ُعوا» فرماید آمیخته با شگفتی و حسرت می ُسَنا َتَضرَّ ْْ ؛ پاس  چارا (43)انعا   آیه َفَلْوَل ِإْذ َجالُهْم َب

خداوناد چناین واکنشای در برابار « ردناد؟کد  خضوع و زاری نیه عذاب ما به آنها رسکهنگامی 
ناپاذیر  تر و انعطاف هایشان مانند سنگ و از سنگ سخت داند که قلب ها را ویژه کسانی می سختی

؛ ساپس  (74)بقاره  آیاه ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد ذِلَك َفِهيَ َكاْلِحجاَرِة َأْو َأَاُد َقْسَوة»شده است؛ 
ایناان در « تر شد. ا سختیها  پاره د و مانند سنگیهای شما پس از آن )معجزات(  سخت گرد دل

ُصام  ُبْكام  ُعْماي  َفُهاْم َل »اند؛  های خود را بارای شانیدن حقیقات بساته ها و گوش مچش واقع 
َعَلاْیِهْم  َوَسَوال  ». انذار الهی  هیچ تأثیری بر چنین کسانی نخواهد داشت؛ (18)بقره   آیه« َيْرِجُعوَن 

در مسیر انحطاط و تباهی  باه پرتگااهی  . اینان(10-8)یس  آیه« َأَأنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتنِذْرُهْم ََل ُيْؤِمُنوَن 
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شاوند  کنند که پیامبراِن رحمت الهی از هدایت آنان ناامیاد شاده و مجباور می هولناک سقوط می
هاای  پاس از تالش کنناد. حضارت ناوح برای آناان عاذابی ساخت و ویرانگار درخواسات 

آنهاا ناامیاد شاد.  روزی و تبلیغ پنهان و آشکار کاه چنادین قارن اداماه داشات  از هادایت شبانه
ْرِض ِماَن »رو  نابودی قو  خویش را از درگاه الهی تمنا نماود؛  ازاین ٌَ ُنوح  َربِّ َل َتَذْر َعَلاى اْْلَ َو قا

اراً  ن بااقی یافران را بار روی زماکا؛ و نوح گفات: پروردگااراآ احادی از (26)نوح  آیه اْلكاِفريَن َديَّ
ِإنََّك ِإن تََذْرهُْم یُِضـلُّوا »کند:  گونه بیان می را این در ادامه  آن حضرت  علت تمنای خود« مگذار.

ساازند و جاز  ؛ اگر آنها را باقی بگاذاری  بنادگانت را گماراه مایِعبَاَدَك َواَل یَِلُدوا ِإالَّ َفاِجًرا كَ َّاًرا
 «  نند.ک ای زاد و ولد نمی نندهک فرانکفرورزنده و کار کبد

 حوادث ناگوار شناسی و باورهای دینی در نقش انسان
کننااد و  داران  نقااش خداونااد را بااه آفاارینش جهااان و مبااادی آنهااا محاادود می شااماری از دیاان

دانند و بر این باورناد کاه خادای  های مادی و انسانی می رخدادهای جاری جهان را معلوِل فاعل
رد. ایان گونه تأثیری در پیدایش حوادث ندا متعال  پس از آفرینش جهان بر اساس نظا  عّلی  هیچ

اند خداوند این امور را باه  اند و مدعی را در امور جهان پذیرفته« تفوی »داران  نوعی  عده از دین
دهناد و هرگوناه  الهای تنازل می انسان واگذارده است. آنان  قضا و قدر الهای را تاا سارحّد علام 

ایان دساته از  تردیاد  کنناد. بی تأثیرگذاری از سوی خداوند در اماور انساان و جهاان را نفای می
داران  از رخدادهای ناگوار راضی نخواهند بود؛ زیرا آن را برخاسته از مصالحت  حکمات و  دین

دانند. گروهی از موحادان  باا اعتقااد باه جبار  اساساًا تأثیرگاذاری انساان در  رحمت الهی نمی
ردی و کنند. نتیجه چنین تفکاری  نپاذیرفتن نقاش انساان در رخادادهای فا رخدادها را انکار می

هاای  اجتماعی و سلب اختیار از انسان است و حتی تسلیم در برابار ساتم ساتمگران و حکومت
األمارین(  ضامن پاذیرش تاأثیر اراده  بیَن  مر  طاغوتی است. شماری نیز با برگزیدن راهی میانه )أَ 

آن  های متعدد را در طول یکدیگر پذیرفتاه و های تلخ و شیرین  نقش فاعل الهی در آفرینش پدیده
های یادشده درباره رخدادهای تلاخ و  دانند. منشأ تنوع دیدگاه را واقعیت حاکم بر جهان هستی می

 وجو کرد. متعال جست یها از خداانسان  شیرین جهان را باید در تفاوت شناخت

ها درباره رخدادهای تلاخ  مراتاب شاناخت  ایماان و ظرفیاِت  از دیگر عوامل تفاوت دیدگاه
ست. پیش از رشد و شکوفایی اساتعدادهای انساانی  رناج و شاادی  خشام و ها وجودی انسان
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های متعالی  عبادت و بندگی  و باا  انسان  مادی و حیوانی است؛ اما در پرتوی شناخت  خشنودی
کند و اساسًا معیارهاای رناج و شاادی  رشد عقلی و سعه وجودی  تحمل آدمیان نیز ارتقا پیدا می

کارد   رگونی معیارها  عواملی که پیش از این  شادمانی فرد را فاراهم میشود. با دگ نیز دگرگون می
که عوامل رنج و ناکامی نیاز متفااوت خواهناد شاد. هماه  امروز او را شادمان نخواهد کرد؛ چنان

کنناد.  ها دگرگونی معیارهای رنج و شادی را در مراحال مختلاف زنادگی خاود تجرباه می انسان
کند؛ اما همین انسان در سینن  کودکان را غرق در شادی و نشاط میها   بازی ها و اسباب عروسک

گارردوبا هایمحبنبدورانمندمیخاندمیبا یهیچحسانیتیا منارانبابنوجوانی  بی
. ایان دگرگاونی معیارهاا  در داردا دیشدودلخان رؤیاهاییمتنانبباکرایطنّنیخندمی

خواهد داشت؛ اما انسانی که از تنگنای معیارهای مادی رها شده  مراحل متعدد تا پایان عمر ادامه
و اشتداد ایماان  وگستردههای عمیق کوشد تا با شناخت و سودای لذت معنوی را در سردارد  می
تا آنجا کاه برخای در مسایر عباادت و .ها فزونی بخشد تحمل و شکیبایی خود را در برابر سختی

تااب رناج و  کنند و مشاتاق و بی می که کشته شدن در راه خدا را آرزو یابند  بندگی به مقامی بارمی
گوناه فریااد  اشتیاق خود به مرق و لقای الهی را این شوند. اما  علی درد و مرق در راه خدا می

ِه َلُمْشَتاق»زند:  می ي ِإَلى ِلَقاِل اللَّ   در ظهار . و یاا فرزناد او  حساین(62)نهج البالغاه  ناماه« ِإنِّ
هاای فاراوان  های ُپرشمار در سینه و زخم های زندگی  با زبان تشنه و داغ در آخرین لحظه اورعاش

 کند: بر تن  شادمان و سرمست این ابیات را زمزمه می

َا فتتی َ واکتتا تتر  َُ اا  َتَرْکتت ا اْخَلْلتت
 

َکتتْی أراکتتا   خا
َِ یتتا  َوأْیَتْمتت ا اْخعا

 

و بارای خشانودی تاو  یتیمای و همه خالیق را در هاوای رسایدن باه کاوی تاو رهاا کارد  »
 .(100  ص1377   )حائری محالتی« سرپرستی زن و فرزندانم را پذیرفتم بی

از نکات مهم درباره کرونا  این رخداد تلخ و مهمان ناخوانده که جامعه بشاری را در بهات و 
وحشت فرو برده  آن است که باور کنیم  این بیماری و حوادث مانند آن  باا حکمات و رحمات 

وسیله این حاوادث ساخت   طلقه الهی هماهنگ است. گاهی خداوند افراد خواب و غافل را بهم
های غافل را متوجه رات پاک الهای  کند. رسالت اصلی کرونا  آن است که دل بیدار و هوشیار می

 .)وبگاه آپارات(کند  
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