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 پیشگفتار

و را مختل نمود  جهان زندگی روزمره مردم 19ید وهای قرن بیست و یکم، بیماری کودر آغازین سال

ری، هایی از جهان با این بیمادرگیری مستقیم بخشتر از ها را به تعطیلی کشاند. مهمبسیاری از فعالیت

در . ای نه چندان مطلوب را برایشان ترسیم نمودآیندهفراگیر در دل مردمان نشاند و وحشتی کرونا فوبیای 

خاموش شدن  همچونحوادثی سهمگین  وقوع ازپیشگویان و آینده نگران گوشه و کنار عالم، برخی 

ر د دگرگونی عالم انسانی وهای فراگیر ، و یا زلزله ها و طوفانینبا زم برخورد شهاب سنگ، خورشید

ای به نام ویروس کرونا به اذن الهی تا عمق حریم نانو ذرهکه اما ناباورانه دیدند خبر داده اند  های اخیرسال

 .دگرگون نمودهای زندگی بشری را و همه عرصه کردخصوصی افراد نفوذ 

شد این نمود. ابتدا تصور می منتقلانسان را به دوران جدیدی  سطح جهانیویروس در این یکباره  ظهور

 نمایدفقط کادر بهداشتی را درگیر میو  کندقد علم می پزشکی عرصهدر است که تنها بیماری یک ویروس 

های گوناگون اجتماعی، سیاسی، دینی، فرهنگی، اقتصادی و فقهی حقوقی آن سر برآورد اما خیلی زود جنبه

. از این منظر، ویروس داشتهای گوناگون را به خود مشغول جمع بسیاری از اندیشمندان با تخصصو 

 کرونا، همچون نقطه علطفی تاریخی در دوران معاصر خود را به جامعه بشری تحمیل نمود.

ر میو در ذهن و ض ، مسائل بشری و نظام انسانی، دچار اختالالت جدی شدهبیماری کرونااکنون با گسترش 

، فرهنگ و تمدناعتقادات، دین و مذهب، آدمیان سواالت و ابهامات بی پاسخ بسیاری نقش بسته است. 

ا با این پدیده دست به ههایی است که بیشتر از دیگر عرصهمسائل اجتماعی از جمله عرصهو اقتصاد، 

یل تن پاسخ سواالت ذدانشمندان علوم مختلف و طالیه داران عرصه علم و اندیشه در پی یافاست.  گریبان

رون رفت برای ب یشناختی، الهیاتی، و دینشناختی، روانهای مختلف سیاسی، اقتصادی، جامعهو ارائه راهکار

چرا این ویروس به این شکل پدید آمد و چرا بشر مدرن از مقابله با آن این قدر ناتوان از این مسائل هستند. 
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ظهور و بروز  ؟حکمفرما می شودیم و نظم نوینی در جهان است؟ آیا پس از کرونا با جهان جدیدی مواجه

این ویروس قاتل و یکه تازی آن در سطح جهان چگونه با عدالت الهی سازگار است و چرا خداوند از این 

ناشی  های جدیهای ملی و فراملی در جبران و ترمیم آسیبکند؟ وظیفه حاکمیتی نمیشر فراگیر جلوگیر

گیری امکانات خود در زمینه بهداشت و سالمت چیست؟ نقش این شرایط و نیز به کارتصادی در از رکود اق

؟ د بودخواه دین و سبک زندگی دینی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مواجهه با این ویروس چگونه

 چه تبعاتی برای سالمت روحی روانی زندگی در فضای قرنطینه خانگی و فرورفتن در الک تنهایی و انزوا

 راد دارد؟اف

 فرهیختگان و اندیشمندان نیز یکی از ابعاد بسیار مهمی که به دنبال وقوع کرونا مورد توجه عموم مردم و

گری را هر پدیده مخرب و ویراناز ابتدا بشر  علوم دینی قرار گرفت، امور الهیاتی مرتبط با این بیماری بود.

کرد. از دیرباز در بین تمامی مکاتب فکری تلقی می «خیر»را  یبخشپدیده سرورآفرین و لذت هر و «شر»

عنوان یکی بههمچنان و  همطرح بودو الهیاتی بسیاری پیرامون مسئله شرور های معرفتی پرسشو ادیان الهی 

در قالبی نو بر ذهن و زبان همگان  هایی کهنهو پرسش شودمی دنبالفلسفه دین و زنده از مباحث مهم 

قادر  و های مهلک و قاتل را با وجود خداوند عالمتوان وجود این قبیل بیماریمی چگونهجاری می سازد. 

ها با عدالت الهی سازگار است؟ نقش جمع کرد؟ آیا شیوع و گسترش این قبیل بیماریمطلق و خیرخواه 

ارد و ها ددین و معنویت در مواجهه با آن چیست؟ آیا اساسا دین راهکاری برای مقابله با این قبیل بیماری

و رهبران با راهکار علمی متفاوت و متعارض است یا همخوان و سازگار؟ نهادهای دینی  آنآیا راهکار 

 شریب تقلیل آالم تا چه اندازه توانسته است در های دینیو آموزهاند میان چه نقشی ایفا کردهدر این مذهبی 

 ؟موثر باشداین بیماری فراگیر و 

 وناکر» فرمودند: همانگونه که مقام معظم رهبرییک آزمون بزرگ قرار گرفته است؛ میانه بشر اکنون در 

ها؛ دولتها هم در این حادثه امتحان ها، هم برای ملّتیک آزمون است؛ آزمون برای دنیا است؛ هم برای دولت

و یات ح بکوشدباید  در این ایستگاه موقت که فرصت اندیشیدن پیدا کرده است جامعه جهانی 1«شوند.می

                                                                 
 .21/01/1399سخنرانی تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان در معظم له بیانات .  1
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و توانمندی ها و مدعیات خود از جمله  باز تعریف نمایدبا توجه به همه مزایا و معایبش را  زندگی

  .های معارفی را بار دیگر در بوته نقد بگذارداندیشهبینی و جهان

ذاتی  طبق وظایفهستند مرتبط  که مستقیم با این بحراننظیر بهداشت و درمان ی در این شرایط، نهادهای

اما نهادهایی همچون  به کار می برندخود همه توان خود را در جهت پیشگیری، مقابله و درمان بیماران 

بور نیز نقشی اساسی در عپایشان به ماجرا باز شده است غیر مستقیم  که دین، اقتصاد، جامعه، آموزش و...

تصدیان بهداشت و درمان نباشد کمتر نیست و لذا از این بحران دارند و اگر وظایف آنان بیشتر از وظایف م

خود را ارزیابی و در موضوع کمک به عبور از این بحران نقش وضعیت  متناسب با شرایط جدیدباید 

  آفرینی کنند.

ی در راستاو یکی از متصدیان نهاد دین در دنیای معاصر به عنوان پایگاه تشیع جهانی حوزه علمیه قم 

از همان بدو پیدایش این  در راه دفاع از حقانیت مکتب تشیع و کارآمدی آموزه های دینی رسالت خود

   .اقدامات گسترده ای رقم زداندیشید و نحوه مواجهه با این بیماری فراگیر راهکارهای مختلفی در  ویروس

های یجمله بیمار های اجتماعی ازبا بحران مرتبطو الهیاتی  دینی، پس از بیان برخی مبانی این کتابدر

به برخی  ،و نیز انعکاس ادبیات تولید شده پیرامون این بحران از ابعاد دینی و تمدنی کرونابیماری فراگیر و 

بخشی از اقدامات نهادهای دینی و گوییم و در ادامه و شبهات به صورت موضوعی پاسخ می هااز پرسش

 شود.زگو میمدیریت این بحران با هدایت و ر جهتحوزه علمیه قم د

هر کدام مستقیم یا غیر مستقیم به  است موضوعات و مباحثی که در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته 

پردازد. امیدواریم این مباحث توانسته باشد به بخشی از میبحران کرونا  حواشی پیرامونیکی از ابعاد و 

 پاسخ گوید. 19ید وسواالت و ابهامات خرد یا کالن مرتبط با بیماری کو

 محمد رصافی

 حوزه علمیه قم

 1399تابستان 
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از گاهی در پی برخی حوادث و تحوالت منطقه ای یا جهانی مورد سوال و  نقش دین در زندگی بشر هر

بازبینی و بازخوانی قرار می گیرد. این حوادث و تحوالت فرصت مغتنمی در اختیار اندیشمندان مسلمان 

 نقش دین و دینداری در حیات بشرجایگاه و قرار داده تا متناسب با شرایط روز تقریرهای تازه و نوینی از 

 ئه نمایند و ابعاد مختلف آن را بازکاوی کنند. ارا

شیوع و فراگیری بحران کرونا نیز از آن دست حوادثی بود که بحث دیرینه انتظار بشر از دین را مجددا در 

کانون توجه مردم جهان قرار داد و به همین دلیل در ابتدای این کتاب، نقش دین در زندگی بشر و کارکردهای 

 سی قرار می گیرد. مختلف آن مورد برر

 تفسیرهای مختلف از دین 1-1

دی کارکر نه صرفا دنیا محور است و نه صرفا آخرت محور، بلکهمنظومه فکری اندیشمندان مسلمان،  در 1دین

 دوگانه و جامع دارد. در مجموع، سه تفسیر کلی از نقش دین در زندگی بشر وجود دارد: 

آمده  به این معنا که دین .است بهتر دنیای ،دینغایت اصلی  معتقدند ایعده .دنیاگرایانهمادی و  تفسیر .1

 گیزند میئدا رنج و اضطراب ازانسان  رهایی و یجهان این آبادانی و رفاه اجتماعی، عدالت اتموجباست تا 

 به ینید متون خود توسط نامید، مدارانهدنیا برداشت توان آن را، که میدین از برداشتی چنین. را فراهم آورد

 چنین ودخگرایانه و طبیعت گرایانههای تجربهدر راستای اندیشه اندیشمندان از برخی. شودمی نفی وضوح

 . نیست دینی مدعیات و هاآموزه با مطابق البته که اندکرده ارائه دین اهداف و دین از تفسیری

 ه بهتوج و خودسازی: یابدتقلیل می  امر دو به دین ،گروه این باور بهمدارانه. تفسیر معنوی و آخرت  .2

 امور ربارهاثباتا و نفیا د و خدا پدید آمده و انسان بین رابطه تصحیح برای فقط دین ،دیگر عبارت به. آخرت

نکرده  ارائه نظری هیچبهداشت و تندرستی  فرهنگ، اقتصاد،قانونگذاری،  ،حکومت سیاست،: مانند دیگر

                                                                 
 . منظور از دین در اینجا، دین الهی است نه ادیان برساخته بشری. 1
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 در متون دینی معلول بازتاب فرهنگ زمانه مقدس متون دراشاره به برخی از این امور  ،به باور آنان .است

گفته با  به دلیل ناسازگاری تقلیل گرایانه نیزاین تفسیر . داد تعمیم به دیگر زمانها را هاآن توانمین واست 

 رد سکوالریسمقرآن و روایات از سوی اکثر اندیشمندان مسلمان مورد نقد قرار گرفته است.  های صریح

 .آوردمی بر سر دین از تفسیری چنین دل از حقیقت

با اقبال ، «دین به مثابه برنامه جامع زندگی»نظریه  قبلی،تفسیر  دو نقد پس از .دینتفسیر جامع از  .3

 زندگی از بخشی جداسازیاست. این نظریه، به دلیل عدم امکان  ومی اندیشمندان مسلمان مواجه شدهعم

گیری آن در امور دنیوی کارکرد دین در امور اخروی و معنوی را تابعی از به کار آن، دیگر هایبخش از

 باید زنی او دنیایی زندگیاخروی دست یابد،  سعادت به باشد قرار آدمی اگربه تعبیری رساتر،  داند.می

  .ماهنگ با چنین مقصدی تنظیم شودمتناسب و ه

 وسیلههب را طبیعت اسرارالبته کارکرد دنیوی دین تعریف خاص خود را دارد و نباید انتظار داشت خداوند 

 شتاب خودشان تکاملی سیر به بتوانند هانعمت انواع از گیریبهره با تا سازد مکشوف دیندار مردم بر وحی

 در زندگی نبینند. مشقتیو هیچ رنج و  ببخشند

 

 نقش انبیاء در زندگی بشر 1-2

و  ایشآس وسایل آوردن فراهم و انگیزشگفت صنایع و علوم آموزش با انبیاء اگر ای فکر کنندشاید عده 

و  هترب و بیفزایند خودشان سیاسی قدرت و اجتماعی نفوذ بر توانستندمی کردندمی کمک مردم به ،آرامش

گر، نوعی خام اندیشی و یهای دینی دی از دین، همانند بسیاری از تلقیاین تلق .برسند اهدافشان به ترسریع

 :اشاره نموددو نکته به باید تلقی این به پاسخ در جزئی نگری است. 

 یبه زندگی و حرکت تکامل دهیجهت وظیفه اصلی انبیاء ند نه دانشمندان علوم.هست الف: پیامبران معلمان هدایت

تا بتوانند در هر شرایطی وظیفه خود را بشناسند و نیروهایشان را در راه رسیدن به هدف  هاستانسان

. پیما و فضانوردخواه مردمی بیابانگرد و چادرنشین باشند و خواه مردمی اقیانوس ،مطلوب بکار گیرند

امری است  های مختلف،اختالف استعدادها و امکانات طبیعی و صنعتی، چه در زمان واحد و چه در زمان
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 ای در تکامل حقیقی و سرنوشت ابدیآید و نقش تعیین کنندهکه بر طبق اسباب و علل خاصی پدید می

های مادی و های علمی و صنعتی امروز که موجب گسترش و افزایش بهرهکه پیشرفت چنان ؛ندارد انسان

 بتنس در برخی مواردفت توان گمی و حتیدنیوی شده، تأثیری در تکامل معنوی و روحی مردم نداشته 

های مادی و دنیوی، به از حداقل نعمت با برخورداریداشته است. چه بسا فرد یا گروهی با آن معکوس 

ترین از پیشرفته در عین برخورداری فرد یا گروهی در مقابل،و  ردنددرجات واالیی از کمال و سعادت، نائل گ

سیر انحطاط مصنایع و علوم و بهترین وسایل زندگی، در اثر ناسپاسی و غرور و استکبار و ستم به دیگران در 

 . دنقرار گیر

 هایکمک ـ حقیقی سعادت و کمال سویهب بشر هدایت یعنی ـ اصلی وظیفه انجام از غیر الهی انبیاءبا این حال، 

 پرده ودیحد تا داشته اقتضا الهی حکمت جا هر و اندکرده ییدنیا زندگی همین در مردم زیستن بهتر به فراوانی

 این هایمونهن که چنان ؛اندکرده کمک بشر تمدن پیشرفت به و اندبرداشته طبیعت  اسرار و ناشناخته حقایق از

 1.یافت توانمی ذوالقرنین و سلیمان و داود حضرات زندگی در را هاکمک گونه

 هایی کهشده است؛ مانند فعالیت انجام از سوی پیامبران تالشهایی ،زمینه مدیریت صحیح اجتماعی درگاهی نیز  

عالوه بر آن، انبیاء الهی با بسط عدالت و مبارزه با ظلم و  2.داد انجام مصر سرزمین در )ع(یوسف حضرت

ه مردم از مواهب خودکامگی و تقویت این روحیه در بین مردم، به صورت عملی راه برخورداری عادالن

اند که فقط در پرتو عدالت و مبارزه با ظلم و ستمگری است و به بشر گوشزد کرده طبیعی را به آنان آموخته

توانند از امکانات جامعه در حد شایستگی خود بهره ببرند و در مسیر تکامل قرار که همه افراد جامعه می

 گیرند. 

 ؛وردندآدین را فراهم می زمینه انتخاب آگاهانه و آزادانه تنها پیامبران دین. آزادانه پذیرشزمینه سازی برای  ب: 

رشد  عمل کنند و یا در لباس یک دانشمند ظاهر شوند، های غیرعادیخواستند با توسّل به قدرتاگر می

                                                                 
 چند برحسب که است تذکر به الزم ،13 -10 آیه: سبأ سوره ،97 -83 آیه: کهف سوره ،82 -78 آیه: انبیاء سوره: ک.ر.  1

 .است بوده خدا اولیاء از بلکه ،نبوده پیامبر ذوالقرنین روایت،

 .55 آیه یوسف، سوره: ک.ر.  2
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تن  نمردم تحت فشار قدرت ایشا گرفت وتحت الشعاع این عوامل قرار میمعنوی و تکامل آزادانه انسانها 

 فرماید:در این باره می )ع(امام علی نه با انگیزه الهی و بر اساس انتخاب آزاد.  ؛دادندبه پیروی می

های زر و سیم و معادن گوهرهای انگیخت گنجینهمی خواست هنگامی که پیامبران را براگر خدای متعال می

و پرندگان هوا و چرندگان زمین را به خدمت داد های پرمیوه را در اختیار ایشان قرار میناب و باغ و بستان

ران، خواست به پیامبو اگر می.. کرد زمینه آزمایش و پاداش از بین می رفت.گماشت و اگر چنین میایشان می

کرد که دیگران از روی ترس یا طمع، ناپذیر و ملک و سلطنتی عطا میقدرتی دست نیافتنی و عزتی شکست

ها ها و ارزشدر آن صورت، انگیزه ،گردنکشی و بزرگی فروشی بردارند تسلیم ایشان شوند و دست از

های او و کرنش ولی خدای متعال چنین خواسته است که پیروی از پیامبران و تصدیق کتاب ،شدهمسان می

اداش پو فروتنی و تسلیم مردم، تنها با انگیزه الهی و بدون شائبه باشد. هر قدر بالء و آزمایش، بزرگتر باشد 

  1و ثواب الهی، فراوانتر و افزونتر خواهد بود.

بر این اساس، تامین رفاه، تولید ثروت و راهکارهای رسیدن به تندرستی، خارج از روال طبیعی زندگی 

اما آنچه بسیار مهم است این است که ادیان الهی،  .پیامبران نبوده است اصلی وظایف و اهداف جزءدنیایی، 

ی به در تامین و دستیاب م، به صورت خاص، مخالفتی با به کارگیری روشهای دنیاییبه صورت عام و اسال

ی اهنگامی که مردمی با میل و رغبت و با گزینش آزاد، به دین حق گرویدند و جامعهگفته ندارد.  امور پیش

و  انحقوق مؤمنو تامین  الهی و خداپسند تشکیل دادند استفاده از انواع قدرتها در راه پیشبرد اهداف الهی

 حکومت در آن نمونه آنگونه که ،بود خواهد مطلوب ،برای سرکوبی تجاوزگراننیز در صورت ضرورت 

 2شود.یم مالحظه سلیمان حضرت

 

                                                                 
و لو اراد اهلل سبحانه ألنبیائه حیث بعثهم أن یفتح لهم کنوز الذهبان و معادن العقیان و . »ر.ک: نهج البالغه: خطبه قاصعه.  1

لفعل و لو فعل لسقط البالء و بطل الجزاء واضمحلت النباء مغارس الجنان و أن یحشر معهم طیور السماء و وحوش األرضین 

ون ثواب المحسنین و ال لزمت األسماء معانیها ... و لکن اهلل سبحانه مؤمنو لما وجب للقابلین أجور المبتلین و ال استحق ال

ال تشوبها  لطاعته أمورا له خاصهأراد أن یکون االتباع لرسله و التصدیق بکتبه و الخشوع لوجهه و االستکانه ألمره واالستسالم 

 .291، ص 192خطبه « من غیرها شائبه و کلما کانت البلوی و االختبار أعظم کانت المثوبه و الجزاء أجزل.

 44 -15، سوره نمل: آیه 82 -81ر.ک: سوره انبیاء: آیه .  2
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 دیدگاه اندیشمندان معاصر درباره دین 1-3

ر ب وضعیت دین و دینداری در دنیای معاصر را ن از برجسته ترین متفکران مسلمانت در دوران معاصر چند

ه در ادامه به چند مورد اشاره ک اندنموده و ابعاد آن را تشریح نمودهبازتعریف  اساس تفسیر جامع نگر

 شود.می

برای کلیه  ینکه دبر این باور است و ستایش خدا نپرداخته،  نیایشبا بیان اینکه دین تنها به  عالمه طباطبایی

در آثار  وی .شئون فردی و اجتماعی انسان دستورهایی جامع و مقرراتی مخصوص وضع نموده است

توان خالصه نظر ایشان درباره دین را در این اما می های گوناگونی از دین ارائه نموده استخویش، تعریف

ای مرکب از معارف درباره مبدا و معاد و قوانین اجتماعی از دین، مجموعه»جمله کوتاه مشاهده نمود: 

 1«طریق وحی و نبوت گرفته شده است.عبادات و معامالت است که از 

 : کندان در پی دارد، اینگونه معرفی میدر جای دیگر، دین را با توجه به آثار و نتایجی که برای انس

و حیات گونه ای که با کمال اخروی هب ؛در بر دارد یاست که صالح دنیا رادین، نحوه سلوک در زندگی دن

هماهنگ و همسو باشد. از اینرو، دین باید به قوانین زندگانی دنیوی و وضعیت  جاودانه حقیقی نزد خداوند

دین جز روش زندگی و راهی که انسان باید بپیماید تا در »نیز می گوید:  2«معیشت به مقدار نیاز بپردازد.

 3سعادتمند گردد، چیز دیگری نیست.زندگی خوشبخت و 

  نماید:را این چنین تبیین می راه وحیاز گرفتن برنامه زندگی اجتماعی وی همچنین ضرورت 

بشر در دوره های گوناگون زندگی خویش همواره در آرزوی قانونی بوده تا جهان بشریت را بدون تبعیض 

ر آن ب تاکنون به درک چنین قانون مشترکی که همه عقالبه نیکبختی برساند. بدیهی است عقل و خرد انسان، 

اتفاق نظر داشته باشند و بتواند سعادت انسان را تامین کند، دست نیافته است. درحالیکه اگر آفرینش انسان 

تنظیم قانون سعادت بشریت را به عهده خودش نهاده بود، باید در این مدت طوالنی بدان دست می یا فت؛ 

                                                                 
 .8و7، ص15المیزان، ج. طباطبایی،  1

 .130، ص2ج. همان،  2

 178، ص1۶ج. همان،  3

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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همه آحاد مردم که از عقل و خرد برخوردارند، آنرا درک می کردند، همانگونه که هر عاقلی بلکه الزم بود 

بنابراین، عقل و خرد انسان را از درک قانون سعادت  .کندنونی را برای سعادت بشریت درک میلزوم چنین قا

ی جود چنین قانونو تنظیم برنامه خوشبختی خویش عاجز و ناتوان است و از آنجا که همه عقالبه ضرورت و

اذعان دارند، ناگزیر در کنار عقل، دستگاه درک کننده دیگری باید وجود داشته باشد که وظایف واقعی انسان 

 1را به او بفهماند و این جز وحی و نبوت چیز دیگری نیست.

دین  ور آثار مختلف خویش، بارها بر گستردگی قلمرنیز با دیدگاهی جامع گرایانه از دین، د شهید مطهری

 ع و واقع گرا، در اسالم، به همهمکتبی است جام اسالم: »داندنگر میتأکید کرده و اسالم را دینی جامع

جوانب نیازهای انسانی، اعم از دنیایی و یا آخرتی، جسمی یا روحی، عقلی و فکری یا احساسی و عاطفی، 

  2«فردی یا اجتماعی توجه شده است.

اندیشه سکوالریسم در بسیاری از آثار خود  و نقد قلمرو دین و جامعیت آناثبات گستردگی وی در زمینه 

 گوید: تقیم سخن گفته است. برای مثال میغیر مس

اسالم از طرفی دعوی جاودانگی دارد... و از طرف دیگر در همه ی شؤون زندگی، مداخله کرده است. از 

روابط خانوادگی، روابط فرد و اجتماع، روابط انسان و رابطه ی فرد با خدا گرفته تا روابط اجتماعی افراد، 

جهان. اگر اسالم مانند برخی ادیان دیگر به یک سلسله تشریفات عبادی و دستورالعمل های خشک اخالقی 

قناعت کرده بود، چندان مشکلی نبود، اما با این همه مقررات و قوانین مدنی، جزایی، قضایی، سیاسی، 

 3می توان کرد.اجتماعی و خانوادگی چه 

  کند:ا با وضوح بیشتر این طور بیان میوی درکتاب نظری به نظام اقتصادی اسالم این موضوع ر

کسانی که فکر می کنند مسائل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و یک قلمرو خاص دارد 

 رح کند، زیرا به عقیده اینها هر... تعجب و احیانا انکار می کنند که کسی مسئله ای به نام اقتصاد اسالمی ط

مرو دیگر. همچنان که یک از اسالم و اقتصاد، یک مساله جداگانه است. اسالم قلمروی دارد و اقتصاد قل

                                                                 
 .135و  133شیعه در اسالم، ص . طباطبایی،  1

 .۶3ص ،  2مجموعه آثار، ج . مطهری،  2

 .178، ص 1373. مطهری، نبوت،  3
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، قضاوت و حتی اخالق هر کدام قلمروی جداگانه از اسالم دارند. بعضی پا را فراتر نهاده فرهنگ، سیاست

ست و دین مساله دیگر. دین را نباید با مسائل زندگی مخلوط و گفته اند زندگی به طور کلی یک مساله ا

کرد. این اشخاص اشتباه اولشان این است که مسائل زندگی را مجرد فرض می کنند. خیر زندگی یک واحد 

ممکن نیست اجتماعی، مثال فرهنگ یا سیاست، یا قضاوت یا  ..و همه ی شئونش توأم با یکدیگر است.

صادش فاسد باشد اما دینش درست باشد و بالعکس. اگر هم فرض کنیم دین تنها اخالق و تربیت و یا اقت

 ت کسی ادعا کند مساله دین از سایرو روزه گرفتن است، ممکن اس نرفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواند

 1مسائل مجزاست، ولی این مطلب فرضا درباه مسیحیت صادق باشد، درباره اسالم صادق نیست.

 گوید: کند و میار شگفتی میاظهدرجای دیگری 

ند و این اندازه از منطق اسالم بی خبر باشد. کمن نمی توانم باور کنم یک نفر در یک کشور اسالمی زندگی 

مگر قرآن هدف انبیاء و مرسلین را در کمال صراحت بیان نکرده است؟ قرآن عدالت اجتماعی را به عنوان 

کند. اگر می خواهید به قرآن عمل نکنید، چرا گناه بزرگتری مرتکب هدف اصلی برای همه انبیاء ذکر مییک 

  2.می شوید و به اسالم تهمت میزنید

مسائل  و پیوند اسالم با حکومت کارکرد اجتماعی دین بیانگر این واقعیت است که عالمان شیعی از تبیین 

الت در دخبه بیان دیگر، وجود دارد.  هامفهومی بین آن یارتباطو تاریخی است  ایفراتر از رابطه اجتماعی

 مانی و مکانی تأثیریز یهااز این روی دگرگونی ؛دین اسالم نهفته است ذاتدر اجتماعی شؤون سیاسی و 

و قرآن بیش از آن که وابسته به محیط و تاریخ خود باشد ناظر به بیان حقایق و حدود و تکالیف  در آن ندارد

 ست.هاانسان

خداوند توان به وضوح دید. های مختلفی از آیات قرآن میر اجتماعی را در نمونهپیوستگی دین و امو

نماز به پا دارید همانا نماز از زشتی ها و « عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر وَ أَقِمِ الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ تَنْهى» :فرمایدمی

 (4کند. )عنکبوت:دی ها جلوگیری میپلی

                                                                 
 .1۶تا  15ص  نظری به نظام اقتصادی اسالممطهری، .  1

 .112ص نظام حقوق زن در اسالم، مطهری، .  2
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شاید خداوند  و رابطه مستقیمی بین نماز خواندن و جلوگیری از فحشا و منکر نیست کندمیانسان ابتدا فکر 

ی ها باز دارد. اما وقتآنان را از بدی گناه کند تا در آستانه ارتکابنمازگزاران معین می ویژه برایای فرشته

بلکه  دشوخالصه نمی خواندنعبادت و نماز  در بینیم که تنها عنوان دینی جامع و مکتبی الهی اسالم را به

در  ارههموگردد. کسی که واضح می آیات دیگربسیاری از  یک بسته کامل هدایتی است، منطق این آیه و

 شودهدایت و دوری از راه و روش ستمکاران و گمراهان را خواستار میکند و از او برابر خداوند تعظیم می

 . شودمیبا افکار و اقوال او هماهنگ قطعا رفتار او 

اسالم  است که وقتی مکتباستوار آمیختگی امور اجتماعی با اسالم بر همین نکته  بر تاکید شهید مطهری

فلسفه و ایدئولوژی خاص خودش را به دنبال دارد و این فلسفه  ،شود این مکتب در ذهن یک انسان نهادینه

دئولوژی به همه فعالیتها و رویکردهای آورند و این فلسفه و ایپدید میایدئولوژی اصول و مبانی خاصی  و

  دهد.علمی و اجتماعی جهت می

سبت تشخیص داد، ن نسبت به مسائل اجتماعی گیری کلی اسالم راتوان جهتکه می یهاییکی دیگر از راه

 گوید:می )ره(، بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران،های آن است. امام خمینیسنجی آموزه

ه از یک دوره کتاب حدیث ک .با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک بیش تر استنسبت اجتماعیات قرآن 

حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسالم را در بردارد سه چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان 

 ،مقداری از احکام هم مربوط به اخالقیات است. بقیّه همه مربوط به اجتماعیات .نسبت به پروردگار است

 1.حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است ،اقتصادیات

)حدید:  «… لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ » تفسیر آیه ، ذیلبا بینشی عمیق وی

 علیمات پیامبران معرفی نموده است:، دخالت در سیاست را در رأس ت(25

عدالت  ،آیه شریفه .اند و در این راستا تالشهای بسیار کردندانبیاء از آدم تا خاتم برای اصالح جامعه آمدههمه 

اجتماعی در میان مردم را یکی از اهداف پیامبران دانسته است. تناسب حدید با برپایی عدالت اجتماعی به 

اگر  .پیاده کردن اهداف خود هستند کنند و در جهتاین صورت است که: پیامبران دعوت خود را شروع می

                                                                 
 .5، صوالیت فقیه. امام خمینی،  1
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گروهی سدّ راه شدند نخست باید با بینات و موازین با آنها سخن گفت و اگر نشنیدند با حدید باید در برابر 

ا فرستد تا با سخنان نرم بآنها ایستاد. همه پیامبران این گونه بودند. خداوند موسی)ع( را به سراغ فرعون می

که  شود گفترسد. آیا میافتد نوبت به قیام میه این سخنان در او کارگر نمیاو سخن بگویند و وقتی ک

آن بزرگوار کدام روزش از مسائل سیاسی خارج بود.   .)ص( کاری به کار جامعه نداشته است پیامبر اسالم

 رمسأله دخالت در سیاست د .کردداد با کسانی که بر ضدّ اسالم و مردم بودند جنگ میدولت تشکیل می

 1.رأس تعلیمات انبیاست. مگر قیام به قسط بدون دخالت در سیاست امکان پذیر است

دینی تمدن ساز است. اسالم دینی صرفا برای شویم که اسالم متوجه می اسالم از دل چنین نگاهی به دین 

ار آنان انتظ با ابالغ اسالم به مسلمانان ازخداوند  ها و مناجات با خداوند نیست.عبادت در کنج عبادتگاه

نیوی دای که این تمدن دینی تامین کننده سعادت تاسیس تمدنی بر اساس آموزه های اسالمی داشته به گونه

اخروی آنان باشد. تمدن نوین اسالمی که در دوران جدید مطرح شده است در واقع ریشه در چنین و 

 . نگاهی دارد

گاهی بسیار رفیع در زندگی مسلمانان دارد و عالوه بر این اساس، دین اسالم به عنوان یک مکتب الهی جای

های اسالمی آموزهو ابعاد زندگی بشر بر اساس  بر توجه به آخرت و معنویت، در همه شئون اجتماعی

و باالتر از آن، دینی است تمدن ساز که نمونه شکوهمند آن را در قرون نخستین  برنامه و دستور العمل دارد

 اند. اسالمی همگان دیده

رفاه  هایوجود دارد که با ایجاد تمدن اسالمی، پایهبر اساس چنین دیدگاهی به دین، این انتظار از نهاد دین 

اجتماعی و محافظت از سالمتی تک تک افراد جامعه را در باالترین سطح ممکن فراهم آورد و نوعی 

ها همچون بیماری کرونا ایجاد ماریها و بیها برای مقابله با آالم و سختیآمادگی اکثری در همه عرصه

نماید. جمهوری اسالمی ایران در دوران معاصر با چنین نگاه بلندی به دین و کارکرد آن در سطح اجتماعی، 

های بنیادی داشته است. این رویکرد های نوین بشری و نیز دانشتوجهی ویژه به ارتقای سطح دانش

                                                                 
 .14۶، ص 15، ج صحیفه نور. امام خمینی،  1
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چند هنوز نوپاست و به نقطه نهایی نرسیده است اما نویدبخش  هوشمندانه در قبال دانش و دانش آموزی، هر

 ای درخشان برای جامعه اسالمی خواهد بود. آینده
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 دومفصل 

 آینده جهان در آینه کرونا
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او را  همه ارکان زندگیبه یکباره چنگال آلوده کرونا چنان سریع و برق آسا بر پیکر بشریت فرود آمد که 

راگیر و فجهانی علی رغم برخی بر این باورند که  ای با ابعاد جهانی تبدیل شد.و به پدیده نموددگرگون 

زمان  و نیازمند گذشت سطح تاثیرات آن در حال حاضر قابل تشخیص و ارزیابی نیستاین بیماری،  شدن

توان با نگاهی آینده پژوهانه وضعیت جهان پسا کرونا را ترسیم ما برخی معتقدند از همین اآلن میاست. ا

ی است و مشکالت اتانسان بوجود آمده بیانگر تهدید بررسی مشکالتی که از ناحیه این ویروس برای نمود.

عیت سازی وضبرای بهینه هاییفرصت کشد و در مقابل باید این تهدیدات بهکه آینده بشریت را به چالش می

 .جامعه جهانی باید در این باره پیش اندیشی کند از این رو شود. بشر تبدیل

 ت. زنجیره متوالی آالم و مشکالآنو نه آخرین  بحران بشری است از منظر اسالمی، ویروس کرونا نه اولین

های دیرپای الهی است که همواره بشریت آن را تجربه نموده و که دارند از سنت بشری با انواع متنوعی

بنیاد مدرن با اعالم مرگ خدا و یک سویه کردن جهان به نفع مادیت . عقل خودخواهد دیدبعد از این نیز 

های نرم ویروسی چون های فوالدین آن توان در افتادن با شاخکهم پیشرفت کند باز هم چرخهر قدر 

مندی از تجربه قبلی تمدن اسالمی، با های دینی و بهرهمدن نوین اسالمی بر پایه آموزهکرونا را ندارد. ت

انی های جههای الهی بهترین شیوه تعامل با بحرانجمع میان دنیا و آخرت و شناخت صحیح انسان و سنت

رای همه مردمان شود این تمدن بتواند الگوی مناسبی ببینی میکند و پیشو زندگی سعادتمند را پیشنهاد می

 جهان با هر دین و آیینی باشد.

 در این فصل قصد داریم محورهای مطرح شده را با تفصیل بیشتری پی گیریم.
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 پسا کروناجهان  -2-1

خیلی زود به یک بحران جهانی تبدیل شد و عده زیادی از اندیشمندان و رهبران جهانی را به  19ید وکو

 اندیشه در آثار و تبعات آن در جهان آینده واداشت. 

یک آزمون است؛ آزمون برای دنیا است؛ هم  کرونا»مقام معظم رهبری، این بیماری را یک آزمون خواند. 

آزمون بودن کرونا در دو بعد  1«شوند.ها هم در این حادثه امتحان میها؛ دولتها، هم برای ملّتبرای دولت

پس از این آزمون ممکن است سربلند و ها ها و ملتدولتفردی و حکومتی بیانگر این واقعیت است که 

نان آصورت جایگاه  هرد و در ند و این احتمال نیز وجود دارد که نمره قابل قبولی کسب نکننپیروز بشو

در جهان پسا کرونا بوجود  مختلفی در سطح کالن هایها و ریزشرویشدستخوش دگرگونی خواهد شد و 

 خواهد آمد.

مود که به برخی از آنها مختلفی آینده پژوهی ن هایوضعیت بشر در جهان پسا کرونا را می توان در عرصه

 شود.اشاره می

گر آن است عجز و ناتوانی جهان اکنون جامعه جهانی نظارهباری که وضعیت اسف  .و تمدنی عرصه حکمرانی

این پدیده دامنه تاثیر خود را به حوزه دین و مدرن از کمک به انسان و نجات او از دست مرگ است. 

نگر از ینده پژوهی کالنای که برخی با آحوزه حکمرانی بشر رساند. به گونهمذهب، تمدن و آینده بشر، و 

ناتوانی غرب برای کمک به کشورهایی چون ایتالیا، اسپانیا و صربستان، گویند. می کرونا سخنجهان پسا

های پزشکی به آنان شد و این مسئله باعث اغتشاش مفهومی موجب ورود چین به این مناطق و ارسال کمک

ظم ن نمایند که جهان پساکرونالیل، برخی این تحلیل را دنبال میبه همین د در حوزه تمدنی غرب گردید.

                                                                 
 .شمسی21/01/1399سخنرانی تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان .  1
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بار از غرب به شرق منتقل مینوین جهانی را به دنبال دارد. در این نظم نوین، کانون قدرت و اقتدار و اعت

 1شود.

 :به جهان پس از جنگ جهانی دوم تشبیه کرده استوضعیت حکمرانی در جهان آتی را سید حسن نصراهلل 

 ابس چه دارد جریان اکنون آنچه خواهیم بود.پس از پایان کرونا احتماال با یک نظام جهانی جدید روبه رو  

 جدیدی تجربه با. پاشید خواهند فرو کشورها و هاقدرت از برخی احتماال .باشد بزرگتر دوم جهانی جنگ از

ایم و ممکن است دنیا به مرحله جدیدی منتقل شود. باید از آنچه امروز در سال پیش تاکنون مواجه 100 از

 2.عبرت گرفت جهان در حال رخ دادن است

های جدی با توجه وهم اکنون یکی از گمانهها از غرب به شرق از همین اآلن آغاز شده است گردش نگاه

زیرا غرب مدرن با همه امکانات پیشرفته از کنترل این بیماری عاجز مانده و خود های جهانی است به داده

ها و فقدان امکانات و اسالمی با همه تحریمرا تسلیم آن ساخته است اما شرق بویژه کشوری مثل ایران 

های الزم با استفاده از ابزارهای مادی و معنوی خود به خوبی ابعاد آن را کنترل نموده است. زیرساخت

ت و نظامیان، حمای یانهای مختلف ایثار و جهاد، مدافعان سالمت، حرکت داوطلبانه روحانیون و بسیجصحنه

های مجازی نقاط قوت نظام اسالمی در مقابله با این بحران پویشو ردمی، اخالقی و خیرخواهانه قاطع م

 .کندتر شدن جامعه کمک شایانی میها به باز تعریف انسانیبوده است. این حرکت

رق ها به سمت شبه همین دلیل دور از انتظار نیست که هژمونی و هیمنه غرب به چالش کشیده شود و نگاه

ی یا همگرایآهای مکرر غرب برای مدیریت و کنترل آن، این پرسش مطرح شده که بچرخد. در پی ناتوانی

ای تاریخی در جریان تحوالت آینده و ها، وارونهچینی و روسی و پشت سر آنها ایران با وجود تحریم

هیمنه و هژمونی آمریکا و غرب را در  بی تردیدرویدادهای جهانی خواهد بود؟ بسیاری معتقدند این روند 

این مسئله حتی ممکن است بر روی اتحادیه اروپا نیز اثر گذار باشد.  رصه جهانی کاهش خواهد داد.ع

                                                                 
ر: ، سید مجید مطهری نژاد، د«بازخوانی کرونا در فراگردهای فرهنگی، تمدنی و حکمرانی آینده». برای مطالعه بیشتر ر. ک:  1

 .91-59آزمون کرونا؛ دیدگاهها و راهبردها، صص: 

 گاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، باش1399فروردین  9.  2
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های الزم را برای اعضا داشته باشد و لذا برای غلبه بر بحران کرونا اتحادیه اروپا نتوانسته است حمایت

 نیازمند کشورهای دیگر و سایر نقاط جهان شده است. 

ر جهانی تمدن غرب تغییر معناداری پس از ویروس کرونا پیدا کرده است. به همین در واقع، تصویر و اعتبا

سازی به رهبری امریکا که مبتنی بر محور سلطه  و جهانی ب و فرهنگ آمریکایی خرد شدهدلیل تصویر غر

های آن بر جهان است به چالش کشیده شده است. اکنون و تحمیل سبک زندگی، اخالق، فلسفه و اولویت

های جدید و گوناگونی مواجه شده که قبل از آن قابل تصور و انتظار انی معرفتی و تمدنی غرب با پرسشمب

تر از کشورهای غیر نبود زیرا آزمون کرونا نشان داد که خود غرب مدرن در مقابل این ویروس ضعیف

نا است، شرق ویروس کرو دست و پنجه نرم کردن باغربی است. در همان حالی که تمدن غرب در حال 

در حال کنترل آن است. شاید بتوان گفت در ماجرای مقابله با شیوع ویروس کرونا در جهان، دو تمدن 

غربی و کنفسیوسی در حال رقابت هستند و تمدن کنفسیوسی با فاصله بسیار زیادی توانمندی مثال زدنی 

ان واقعیت توجه کنیم که آغاز این بحر خود را در برابر آوازه تمدن غربی به نمایش گذاشته است. اگر به این

از چین شروع شد و چین و سپس ایران همه مدیریت خود را بر اساس توانمندی داخلی و نبوغ و نوآوری 

 یابد.اند مسئله ابعاد بیشتری میخود طراحی کرده

ی ماجرای نایاب شدن دستمال و صف خرید مردم برای خرید اسلحه در امریکا و برخی کشورهای غرب

چون غارت  ییادآور حوادث آخرالزمانی و نشان دهنده سقوط تمدنی است. به عبارت دیگر، موارد

ها، درگیری و زد و ها، تخریب اموال خصوصی و عمومی، گسترش دزدی و سرقت از فروشگاهفروشگاه

 ر مواجهه باخورد بر سر حداقل کاالهای مورد نیاز، ترس فراگیر و خرید گسترده اسلحه در امریکا و ... د

 مشکالت ناشی از کرونا شکافی عمیق ایجاد کرده است. 

افزون برآن، نه تنها انتقال حکمرانی از یک سوی جهان به سوی دیگر، که در یک حرکت زیربنایی این 

هجوم این خطرات بالقوه ممکن است شرایطی را رقم احتمال وجود دارد که تمدن غربی در هم بشکند. 

 ر محاق قرار گیرد و بشر از آن گذر کند.بزند که مدرنیته د
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 این درکشورهاست. سوال جدی  های جغرافیایی، مرزجهان پسا کرونا از دیگر امور مرتبط با حکمرانی

ها یا مشکالت جهانی باشد، شاهد تکرار این نوع از بیماری نیز است که اگر جهان در آینده زمینه این

ها همچنان استقالل خود را خواهند داشت؟ بود؟ آیا حکومتمدیریت وحکمرانی جهانی چگونه خواهد 

آیا ما با یک جهان مجازی فراگیر مواجه  ؟کردفضای مجازی در این دوران به چه سمتی حرکت خواهد 

رایط این ش ممکن است دریکی جز یک امر اعتباری بیش نباشد؟ ای که مرزهای فیزبه گونه نخواهیم شد،

 های جهانی مبتنی بر منابع جدید قدرت مواجه شویم. بندیها و قطبرقابتها، با نسل جدیدی از جنگ

در این شرایط جهان اسالم نیز در آزمونی خطیر و گسترده قرار گرفته است. از یک سو شرایط انتقال پیام 

الهی به دیگر ملل جهان مهیا گشته و از سوی دیگر متصدیان امور فرهنگی و اعتقادی باید تالش کنند 

 ای در اختیار جامعه جهانی قرار دهد.زای پیام قرآن و اسالم را بدون رنگ و بوی محلی و قوم و قبیلهمغ

 

ی ، وضعیت موجود دورنمایباشد س ساخته دست بشرفارغ از این احتمال که این ویرو عرصه آمادگی دفاعی.

به ما نشان و هیبریدی بیولوژیک  هاینسل سوم و چهارم یعنی جنگ هایجنگوقوع هنگام از آینده جهان 

آمادگی دفاعی در چنین اوضاع  کسب توان این وضعیت را فرصت مناسبی برایدهد. به همین دلیل میمی

 و تقویت و بازسازی اعتماد و باور مردمها این نوع از جنگبا شناخت دقیق و درست ابعاد  .دیدو احوالی 

زیر ساخت محکمی برای کارآمدی دولت دینی اسالمی  و تقویت روحیه ملی و عزم عمومی با محوریت

 .های آتی فراهم خواهد آمدغلبه بر جنگ

های آینده دست کم بر دو بخش مهم متمرکز بر این باورند که جنگ بسیاری از اندیشمندان آینده پژوه

ی ژنتیکی هاجنگ .)شناختی و ادراکی( های هیبریدی و ترکیبیژنتیکی و جنگهای زیستی و هستند: جنگ

به  ،هاستاز اقسام نسل چهارم جنگکه هیبریدی  هایشود ولی جنگزیستی می هایمنجر به بروز بحران

مورد هجمه قرار را ، فکر و ذهن و اعتقادات و باورهای آنان افرادجسم و بدن  دادنجای هدف قرار 
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توان به راحتی و بدون می وشکند گیری جامعه در هم مییل اراده و قدرت تصمیمبه همین دل. دهدمی

 1سنگین آن ملت را به شکست کشانید.تلفات 

ران واقعی یا ساختگی و دوم در یک بحپدید آمدن در جنگ ادراکی دو عنصر بسیار مهم است: اول 

ی و بی اعتمادبه هم ریختن ذهن افراد و ایجاد حمالت سایبری و ای قوی برای ارداشتن فضای رسانهیتاخ

 . بین مردمدر شک و شبهه 

طبیعی مری اآن را  شد اما با بروز کرونا، چهمیها نوعی خیالبافی تلقی شاید تا چند ماه پیش این نوع تحلیل

، این هشدار جدی را به جامعه بشری مخابره نمود که ممکن است در آینده چه ساخته دست بشر بدانیم و

ایسته و به همین دلیل ش گریبان جامعه جهانی را بگیرددیگری از این دست و یا به مراتب قوی تر های نمونه

ابله با در مق وتقویت توانمندی دفاعی و یا تهاجمی هاییکارهای مقابله با چنین بحرانراهو بایسته است 

  آن بررسی گردد.

. در شدمواجه  یم عیارجنگ ترکیبی تما ت که در کنار جنگ با کرونا، باجزء معدود کشورهایی اس ایران

مردم مسلمان ایران با افکار عمومی  بودهای سایبری هو حملها رسانه آناصلی که جنگ افزار  ن جنگای

اطالعات جعلی، ویدئوهای دروغین و ساختگی، تحلیلهای بی اساس، و انتقادات مغرضانه از  انبوهی از

ن با دست و پنجه نرم کردبنابراین، ایران به جز شود. مسئوالن و آمارهای کذب بمباران میعملکرد کیفیت 

ند طراحان جنگ ادارکی در تالش یک بحران زیستی، در حال تجربه نبردی ادراکی و هیبریدی گسترده است.

 مردم شیوع دهند و ذهن تا با بحران سازی و تبلیغ و ترویج نقاط ضعف، روحیه عدم اطمنیان و ابهام را در

 نظام دینی مشوش کنند.  مردم را نسبت به کارآمدی

های غربی و ، رسانهکرونامهار  مایش ناتوانی آنان درغرب و ن به ویروس کرونا هایرسیدن شاخکقبل از 

بیگانه عامل اصلی ایجاد هراس اجتماعی در بین مردم ایران شدند و امنیت اجتماعی، سالمت روانی و 

                                                                 
-139، غالمرضا گودرزی، در: آزمون کرونا، صص: «های آینده با تاکید بر نقش نخبگانجنگ». برای مطالعه بیشتر ر. ک:  1

 .418-413،  محمدرضا برزویی، در: آزمون کرونا، صص: «ایهای ترکیبی کرونا و ضرورت سواد رسانهجنگ»؛ 144
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وفاداری ایمانی مردم را نشانه گرفتند. اما امداد غیبی الهی به زودی شامل حال مردم ایران شد و مردم ایران 

در مهار و کنترل این ویروس فته دیگر کشورهای پیشربه چشم خود دیدند که غرب متمدن به مراتب از 

شود برای تامین ماسک دست به دزدی از دیگر کشورها مجبور میای که ؛ به گونهاست و عاجزناتوان 

  1بزند.

ود. ابی شیشاید در آینده حوادث بسیار عجیب و غریبی رخ نماید که کرونا در مقایسه با آن کوچک ارز

رب غاستکبار ا قابلیت بهره برداری برای یک جنگ ادارکی را دارد. مهم آن است که هر یک از این بحرانه

در مرحله فیزیکی از مدیریت و کنترل و درمان این ویروس عاجز مانده است اما ممکن است با هر چند 

های بزرگ و پنهان در پشت صحنه، به دنبال تغییر مفهوم و سازکارهای حکمرانی بر جهان  و ایجاد طراحی

تر، کم هزینه ،بر و مجازی به نفع خود باشد که مدیریت پذیرتریتر مادی از طریق فضای سادهیک نظم پیچی

ژه اسالم و ادیان تر است. حرکت به این سمت به معنای همان جنگ ادارکی غرب علیه شرق و بویو موثر

د جانبه آماده الهی خواهد بود و جهان اسالم باید خود را بیش از پیش برای مقابله با این هجمه های چن

 نماید. 

شود که در حال حاضر به جهان هر چه بیشتر پیش رود با بحرانهایی مواجه می عرصه تفوق دین و دینداری.

ای هافکنده است: آلودگی و گرم شدن هوای جهانی، ذوب شدن یخ القوه بر سرنوشت بشر سایهصورت ب

های جهانی، بحران زمین، آتش سوزی های فراگیر، فرونشستقطب شمال، کاهش منابع آب و خشکسالی

ی، ا، هوش مصنوعی، فناوری هستهز ناحیه علوم شناختی مانند ژنتیکمعنویت واخالق، خطرهای بالقوه ا

                                                                 
. رئیس جمهوری امریکا، دونالد ترامپ، به یکی از بزرگترین تولید کنندگان ماسک های تنفسی بر اساس قانون کنترل تولید  1

های سفارش پلیس آلمان را متوقف و برای امریکا ارسال نماید. آندریاس گیزل، در زمان جنگ دستور داده است ارسال ماسک

ها از برلین به سوی امریکا مصداق دزدی دریایی مدرن گفته است کج کردن مسیر ماسک وزیر داخلی دولت محلی برلین

های کشورهای دیگری همچون کانادا و فرانسه نیز از اقدامات مشابه امریکا در این زمینه خبر دادند. روزنامه است. رسانه

 . 1399فروردین  21مشرق، 
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حیث اجتماعی و فردی در معرض آسیب  دو دین نیز از نهادهایی است که از های هیبریدی و .. .جنگ

 قرار گرفته است.

 سویه بر این باورند که با ورودهای تککنند با بررسیو دین را دنبال میبرخی از کسانی که دوگانه علم 

علم مجددا پیروز میدان باشد  کرونا به میدان رقابت علم و دین، ممکن است دین در محاق قرار گیرد و

های ها و قالبائل و مشکالت جدید است اما آموزهزیرا طبیعت علم مواجهه با مسائل نوپدید و حل مس

 هایی این چنینی مقابله کنند. دینی نمی توانند با بحران ثابت

و  نداقرار داده را دستاویزی برای عقده گشاییاین بحران برخی مغرضان دین و دیانت نیز از سوی دیگر، 

با مخلوط کردن اخبار راست و دروغ به شبهه فراکنی پیرامون دین و اعتقادات مردم پرداختند و به کارآمدی 

ه امور اجتماعی تاختند و با بهره گیری از  برخی باورهای عامیانه درباره خدا، مذهب، اعتقادات، دین درعرص

 نمودند.  دین دعا و کال متافیزیک سعی در تخریب

به ابزاری برای هجمه علیه باورها و اعقتادات مردم کاری است که دشمنان اسالم و  19ید وکوفروکاستن 

ای جدید از آن بهره گرفتند و همزمان همانند مخالفان اسالم در جنگ ن حربهشیعه و انقالب اسالمی به عنوا

 احزاب از تمامی امکانات رسانه ای در صدد تضعیف اعتقادات دینی بر آمدند.

ر ها به لرزه درآید و به تعبیتر از آن است که با این هجمهشان داده است که درخت دین مستحکماما تاریخ ن

شود هایی که متوجه دین میها و تخریبهجوم  1.«کنددین هرگز غروب نمی خورشید»شهید مطهری 

گذارند تا در ابعاد مختلف داخلی و خارجی به توضیح و تبیین هایی را در اختیار نهادهای دینی میفرصت

بدون  کارگزاران فرهنگی بایدهای دینی بپردازند و زالل معرفت را به حق طلبان عالم برسانند. بیشتر آموزه

عجله و شتاب و در کمال آرامش به تبیین، بازخوانی و تثیبت اعتقادات صحیح و تعمیق دین و دینداری در 

 بین مردم بپردازند و نحوه تعامل صحیح با این بحرانها را نشان دهند. 

                                                                 
 . عنوان کتابی از شهید مطهری. 1
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ندین چفرضا بحرانی برای بشریت پیش آمد نماید که هیچ درمانی نداشته باشد و یا به دلیل تغییرات اقلیمی 

ها رفع شود و هر روزه شاهد از بین رفتن تعداد زیادی از همنوعان قرن باید بگذرد تا این مشکالت و بحران

باشیم. در این فرض اوال این علم است که باید سرزنش شود نه دین و ثانیا، قافله بشریت به هر حال طبق 

مدت، این دین و مذهب است که با یابد ولی در کوتاه سنت جاری الهی برای هر مشکلی راه حلی می

روشن نمودن چراغ راه آینده و تبیین دورنمای سرنوشت انسانی، آرامش و سکینه درونی را برای مردم به 

 ارمغان خواهد آورد و بر غنای مباحث معنوی خواهد افزود. 

انی آمیخته با نقش دین تنها در شفا بخشی از طریق زیارت یا اذکارو اوراد نیست. این جهان همواره جه

ها همه رنجاز مردمان را  دینی تا کنون نسخه شفا بخشی کهدرد و رنج و بیماری بوده است و هیچ سنت 

اعتماد به نفس و آرامشی  در سطحی برتر،دین  رهایی دهد ارائه نکرده و چنین ادعایی نیز نداشته است.

ها را کاهش می دهد. بسیاری از آسیبرنج عمیق در وجود انسان به وجود می آورد که از منظری دیگر 

 دین، معنویت و فرهنگ در چنین فضایی فراموش شدنی و قابل غفلت نیست. ینقش امید بخش

های پی در پی علم و تمدن مادی در رفع همه جانبه آالم و ناکامیاین احتمال جدی وجود دارد که با 

باشیم و دین جایگاه واقعی خود را  عنویتدینداری و مهای جهانی شاهد بازگشت مردم به دین و بحران

بیابد. آنگونه که بعدا توضیح خواهیم داد بشر تنها در سایه توجه جامع به دین و دنیا و مادیت و معنویت 

 پیدا کند و زندگی سالمی را در زمین تجربه نماید. رهاییتواند راهی به است که می

 شود. درویت در بین بسیاری از مردمان جهان دیده میهای اندکی از بازگشت به دین و معناکنون نشانه

فضای مجازی منعکس شد که برخی از غیر مسلمانان در صف دعا و نماز برای نجات از این بحران قرار 

 گرفتند و همراه مسلمانان دعا کردند.

راگیر های فبیمارییکی از آفات ان را در بوته آزمایش گذاشته است. مؤمناین ویروس از زاویه دیگر، ایمان 

و  شود. بسیاری از اندیشمندانفرورفتن بیشتر افراد در الک تنهایی است که از آن به فردگرایی یاد می

 اند. فردگراییهشدار داده individualism به اثرات بد فردگرایی  نسبت روانشناسان از منظرهای مختلف
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تر با خدای جهان خداباور موجب ارتباط عمیقان راستین و مؤمنای است که برای برخی از تیغ دو لبه

 احساس دلبستگی به ،این روحیهپیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت.  خواهد شد اما برای برخی دیگر

 . کندو نوعی تفرعن درونی ایجام می دیگران و شفقت و دلسوزی برای دیگران را از ما دور خواهد کرد

در شرابط بیماری جهانی، فردیت دوران قرنطینگی، افول کسب و کار، یاس و ناامیدی نسبت به آینده، 

کاهش ارتباطات اجتماعی، و جا ماندن از برخی مناسک دینی و فرهنگی، بشر را با فوبیا و ترس از بیماری، 

م عیادت عدو بیماری،  مرگ و قحطی، تنهایی و رهاشدگی بیماران از سوی بستگان به علت ترس از سرایت

های و این  شرایط موجب خستگی و افزایش مشاجرات، منازعات و خشونت گذاردتنها میاز بیماران 

ت از فشود. برون رمی معلوم و متشتت اجتماعی، و افسردگیی، سردرگمی و رهاشدگی در فضای ناخانگ

از بحران جهانی است که تنها دین قادر  نیازمند امیدی عمیق به آینده روشن و گذر پیروزمندانه این وضعیت

  است. زمینه های آنبه فراهم اوردن 

ساز ظهور نهایی و نزدیک شدن زمینهو   الزمانرونا همچون عالمتی بر نزدیکی آخرک عرصه آخرالزمانی.

 . استیصال و درماندگی تمدن غرب نسبت به عالج اینشودنیز دیده میجوامع انسانی به نظام ربوبی الهی 

ویروس و گسترش وحشت عمومی در جامعه غربی تمایل و اشتیاق مردم کشورهای غربی به بازگشت 

مسیح و نجات دادن آنان را بیشتر نموده است. این بدین معناست که هویت مردمی تمدن آخرالزمانی با این 

  حوادث به تدریج در حال شکل گیری است.

های دینی در زمینه آخرالزمان کار آسانی نیست اما اصل آموزهبا  های مشابه آنبیماری و نمونهتطبیق این 

های دینی، کشت و کشتارهای فراگیر، نا امنی، زیرا در سنت طرح این مباحث شایسته و در خور توجه است

  های واگیر دار از جمله عالئم پایان جهان اعالم شده است.و بیماری

)عج( از عالئم حتمی و قطعی است مانند خروج در سنت شیعی، برخی از عالئم ظهور حضرت مهدی 

سفیانی یا صیحه آسمانی و ... . اما برخی عالیم دیگر صرفا نوعی پیش بینی از وضع عمومی جهان پیش از 
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به همین دلیل  1.انداز این جمله های ناگهانی، و مرگهای فراگیرپیدایش بیماری ،ظهور است که بروز ناامنی

 هایی به سوی آخر الزمان و ظهور منجی تلقی نمود.حوادث را همچون گامتوان بروز این می

تصور عموم بر آن است که نبردهای  2الزمانی است.اند، صحنه نبرد آخرای که برخی به آن توجه نمودهنکته

آخرالزمانی بسیار خشن و همراه با خونریزی های فراگیر خواهد بود. اما نکته مهم آن است که طبق آنچه 

طان و ترین ابزار شیهای آتی بشر به سمت فضاهای سایبری سوق داده می شود. مهمفته شد عرصه جنگگ

شیطان صفتان وسوسه و خوف انگیزی است که تنها در عرصه خیال و فضای مجازی امکان ظهور و بروز 

ابل های خود در تقشویم، شیطان و شیطان صفتان به آخرین تالشتر میهر چه به پایان جهان نزدیکدارد. 

مجازی که شبیه جهان خیال  زنند و صحنه مقابله را از جهان فیزیکی به جهانالهی دست می با حاکمیت

ب تر عمل می کنند زیرا تنها ویژگی شیاطین و حزفضا شیاطین نیرومندتر و توانمند کشانند. در ایناست می

 3شیطانی وسوسه انگیزی و اغواگری و جنگ ادراکی است.

الزمانی باید بر فضای سایبری و مجازی نیز تسلط کامل طان در نبرد آخرهمین دلیل، برای غلبه با شیبه 

 از شررا خواهیم ما عالوه بر آنکه از خداوند میای در این فضا کسب نمود. یافت و توانمندی فوق العاده

ا ورود ب با بریم بایدمی های شیاطین انس وجن رهایی بخشد و از دمندگان در عقود به خدا پناهوسوسه

قدرت در فضای مجازی که اکنون عرصه بروز و ظهور شیاطین شده است حاکمیت و مدیریت آن را در 

 دست گرفت و این حربه شیاطین را نیز باطل نمود.

                                                                 
بری، ، خصیبی، الهدایه الک«قتل فضیع، و موت سریع، و طاعون شنیع... »از امیر مؤمنان علی )ع( نقل شده است: . در حدیثی  1

 .28۶، ص 2؛ دیلمی، ارشادالقلوب الی الصواب، ج 1۶3ص 

: ، محمد هادی همایون، در: آزمون کرونا، صص«کرونا و عالمی دیگر به نام فضای مجازی». برای مطالعه بیشتر ر. ک:  2

157-1۶0. 

. بر اساس آیات قرآن و روایات، کارویژه شیطان و شیطان صفتان زیبا جلوه دادن امور باطل و وسوسه در باطن انسان است.  3

سوره حجر تزیین  39های جن و انس را به خوبی بیان کرده است. همچنین آیه سوره ناس ویژگی وسوسه انگیزی شیطان

أُزَیننَنَّ بمِا أَغْوَْیتَنىِ لَ قَالَ رَبّفرماید: روشنی بیان کرده است. خداوند می ده های باطل را بهامور باطل توسط شیطان و القای وع

پروردگارا، به سبب آنکه مرا گمراه ساختى، من ]هم گناهانشان را[ در زمین »گفت: ، لَهُمْ فىِ الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِیَنهَّمْ أَجْمَعِین

 . گمراه خواهم ساخت آرایم و همه رابرایشان مى
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 تمدن نوین اسالمی و نجات بشریت  -2-2

و قبایل پراکنده حجاز و دیگر ر مردمان های مرده و دمیدن روح خودباوری دپیامبر اسالم با زنده کردن دل

به انسان و جایگاه و  جامع دین اسالم در پرتو نگرشموفق شد امتی منسجم بیافریند و  مناطق همجوار

 گیردمی شکلی متوازن و متعادل، به عنوان یک استراتژی کارامد در حوزه دین، اارتباط او با طبیعت توسعه

اساسی و حقیقی او و نیز چگونگی و میزان بهره گیری از طبیعت جامع و کامل به انسان و نیازهای  یو نگاه

مدن یک تپایه گذاری به سمت  آید. این نگاه خیلی زود، امت مسلمان رابوجود میو ارتباط او با طبیعت 

 . دینی هدایت نمود

 سرآغاز تمدن اسالمی

اسالم با ایجاد فرهنگ اسالمی و معنوی نرم افزار تمدن بزرگ اسالمی را رقم زد و مسلمانان سخت کوش 

ای توسعه یافته از حیث مادی و معنوی که در برگیرنده عناصر مختلف اقتصادی، جامعهایجاد و قوی آیین به 

 فرهنگی، اخالق، حقوقی، عملی، فنی و دینی است کمر همت گماشتند. 

ی وسیع ااه قطعی تاریخ، پس از ظهور اسالم در شبه جزیره عربستان و سپس گسترش آن در منطقهطبق گو

مسلمانان تالش کردند در پرتو نگاه توحیدی به جهان، به رفاه مادی، تجارت، از شمال افریقا تا شرق آسیا، 

یابند. در ادامه این  پیشرفت، و استفاده از ابزارهای مادی در ذیل توجه به خداوند و توکل بر او دست

 1جنبش و نهضتی عظیم پدید آمد و تمدنی کم نظیر پایه گذاری شد و تا شش قرن ادامه یافت.ها، تالش

 گوید:می یهراصال حیث تمدن آفرینی اسالم بدیهی و انکار نا پذیر است. شهید مط

دنیا هست. از همین رو از توین اند که چند تمدن اصیل در ضیه خیلی مطالعه کردهجامعه شناسان روی این ق 

دسته تقسیم کرد که یکی از آنها تمدن اسالمی بوده،  33ها را به بی معروف نقل می کنند که اول آمد و تمدن
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ترین آنها را در ده تمدن آورد که باز هم اسالم یکی از آنها بوده است و در نهایت امر از آنها سه تا بعد مهم

 1یکی از آنها تمدن اسالمی است. پنج تمدن را انتخاب کرد که

های خاص آن توجه مساوی نگاه تمدنی اسالم همواره جسم وجان را در کنار هم دیده است و از ویژگی

به دنیا و آخرت است. توجه به بهداشت و سالمت جسم، در کنار اهتمام بلیغ به معنویت و دعا و توسل از 

. بی شک تمایز بین محکمات و متشابهات از راهکارهای محکمات تفکر شیعه و بزرگان اسالم بوده و هست

تواند همچون بزرگراهی روشن و صراطی مستقیم برای حل مشکالت و معضالت پیش اسی است که میاس

د همواره به های اسالمی ندارند یا در دل مرض دارنرو مستمسک قرار گیرد. کسانی که احاطه به آموزه

گذارند که مسلما در منظومه فکری و شاکله دست روی اموری میپردازند و متشابهات و حواشی می

شود می اعتقادات و باورهای مسلمانان راستین جایگاهی ندارد. همین تعادل در توجه به دنیا و آخرت باعث

 ن قرون وسطی و دوران رنسانس قیاسی مع الفارق باشد. راومقایسه اسالم و مسیحیت د

 تمدن نوین اسالمی

 4ب اسالمی ایران در آغاز هزاره سوم منادی تمدن نوینی در امتداد همان تمدن اسالمی در قرن اکنون انقال

است. آنچه در قرون میانی اسالم باعث دور ماندن مسلمانان از قافله تمدنی شد دوری از خود بود. اما به 

و فلسفه خودی به همت اندیشمندان مسلمان در دوران معاصر و در اوج آن امام خمینی، روح خودباوری 

 تدریج ملت و امت مسلمان را به اوج کشیده و باید خیلی زود شاهد تمدنی فراگیر و اسالمی باشیم. 

ند و اادعای تمدن سازی مکتب اسالم یک ادعای خیالی نیست. مسلمانان در یک دوره این تجربه را داشته

 ی دست خواهند یافت. ایران در پرتو گرایشاگر دوباره اسالم را آنگونه که هست فهم کنند به تجربه مشابه

در تاریکی قرون وسطی فرو رفته بودند، همدوش با سایر  اروپاییبه اسالم در همان وقت که کشورهای 

افول  2ملل اسالمی، و پیشاپیش همه آنها مشعل دار یک تمدن عظیم و شکوهمند به نام تمدن اسالمی شد.
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این تمدن البته از وقتی آغاز شد که تعالیم اسالم به کلی رها شد یا آنگونه که شایسته و بایسته است فهم 

 نشد. 

، تمام شئون زندگی بشر را زیر نظر دارد: قانون اجتماعی شهید مطهری اسالم بر خالف مسیحیتاز نظر 

ی طیف وسیعی از مسلمانان از این جنبه تمدن اما بی خبر 1اقتصادی دارد، قانون سیاسی دارد.دارد، قانون 

 معلول دو چیز است: از نظر ایشان ساز و مکتبی اسالم

 الف: تصور غلط برخی از روشنفکران مسلمان از مقررا ت اسالمی. 

 2.ب. عدم تحرک اجتهاد در طی قرون

مود فکری در جهان ها و ترفندهای استعماری، رکود و جدای از عوامل بیرونی مانند توطئهابراین، جبن

 اسالم و پرهیز از مواجهه با روح زمان باعث ایستایی و عدم پویایی تمدن اسالمی گردید. 

 

 ط تمدن سازی اسالمیایشر

ر نگاه د اولین قدم برای برون رفت از این بحران، دین شناسی صحیح است. باید اسالم را از نو شناخت

 گوید:وی میخت اسالم شرط اول رشد است. شهید مطهری شنا

ماست و ما در  و یک امکان فوق العاده در اختیار اسالم به عنوان یک سرمایه معنوی و یک ثروت معنوی

مقابل این سرمایه معنوی مسئولیت داریم. چه مسئولیتی؟ مسئولیت شناخت، مسئولیت حفظ، مسئولیت بهره 

شیم و ارزش سرمایه خود را ندانیم که آن آگاه نبا تبرداری ... تا سرمایه خود را نشناسیم و از موجودی

  3چیست، شرط اول رشد را واجد نیستیم. از همان قدم اول لنگ هستیم.

 گوید:در جای دیگر می

ماعی اجت عدم شناخت ما از اسالم و فلسفه هاست که در اثر بی رشدی ما، در اثر بی لیاقتی ما، در اثرسال ...

و انسانی اسالم، مقررات اسالم، به عنوان چیزهای دور ریختنی، به تدریج از مدار زندگی اجتماعی ما خارج 
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 ی از راه عدم شناخت ما به فلسفهعدم توجه ما به مسؤولیت حفظ و نگهداری مقررات اسالم شود... مسألهمی

 ها یکیعدم قدرت و توانایی ما بر دفاع از آننظامات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، جزایی، خانوادگی اسالم و 

 1از مسائل بسیار حساس است.

 

 ویژگی های تمدن نوین اسالمی

های مختلف ترین منادیان تمدن سازی نوین اسالمی به مناسبتبه عنوان یکی از برجسته مقام معظم رهبری

نوین اسالمی در بیان ایشان چنین دورنمای تمدن اند. ها و ابعاد این تمدن را تبیین کردهبرخی از ویژگی

 است:

ی امّت اسالمی تنها این نیست که به یادبود والدت پیغمبر یا بعثت پیغمبر جشن برپا کند؛ این امروز، وظیفه

ی او است. دنیای اسالم امروز وظیفه دارد مثل خود اسالم و کار کوچک و کمی است نسبت به آنچه وظیفه

ای ای را باز کند. ما به این پدیدهدنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه مثل خود پیغمبر، روحی در این

ما باید دنبال تمدّن نوین اسالمی باشیم برای بشریّت؛ «. تمدّن نوین اسالمی»گوییم که در انتظار آن هستیم می

معنای تصرّف کنند؛ این بهکنند و عمل میبشریّت فکر می ها دربارهاین تفاوت اساسی دارد با آنچه قدرت

معنای تحمیل اخالق و فرهنگ خود بر معنای تجاوز به حقوق مّلتها نیست؛ این بهها نیست؛ این بهسرزمین

ی الهی به ملّتها است، تا ملّتها با اختیار خود، با انتخاب معنای عرضه کردن هدیّهدیگر ملّتها نیست؛ این به

اند، دهنتخاب کنند. راهی که امروز قدرتهای جهان ملّتها را به آن راه کشانخود، با تشخیص خود راه درست را ا

استفاده از دانش مسلمین و یک روزی مردم اروپا با  .امروز ما است این وظیفه ت.راه غلط و راه گمراهی اس

ریزی کنند. دهمسلمین توانستند از این دانش و فلسفه استفاده کنند و یک تمدّنی را برای خودشان شالو فلسفه

ریزی ها شروع کردند به شالودهاین تمدّن البتّه تمدّن مادّی بود. از قرن شانزدهم و هفدهم میالدی اروپایی

مار [ به سمت استعمحابا استفاده کردند؛ ]از طرفییک تمدّن جدید، و چون مادّی بود از ابزارهای گوناگون بی

ه سمت غارت کردن ثروت ملّتها رفتند؛ از یک طرف هم خودشان رفتند، به سمت مغلوب کردن ملّتها رفتند، ب

را در درون تقویت کردند با علم و با فّناوری و با تجربه، و این تمدّن را بر عالم بشریّت حاکم کردند. این 

ها در طول چهار پنج قرن انجام دادند. این تمدّنی که آنها به دنیا عرضه کردند، کاری بوده است که اروپایی
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های زیبایی از فنّاوری و سرعت و سهولت و ابزارهای زندگی را در اختیار مردم گذاشت امّا خوشبختی جلوه

ها را تأمین نکرد، عدالت را برقرار نکرد؛ بعکس، بر فرق عدالت کوبید، ملّتهایی را اسیر کرد، مّلتهایی انسان

ضادها شد، از لحاظ اخالقی فاسد شدند، از را فقیر کرد، ملّتهایی را تحقیر کرد؛ در درون خود هم دچار ت

 دهند. یک سیاستمدار برجستهها به این معنا گواهی میلحاظ معنوی پوک و پوچ شدند. امروز خود غربی

ر گوید؛ این تمدّن ظاهکنیم. راست میغربی به من گفت دنیای ما دنیای پوچ و پوکی است و این را حس می

خطرناکی برای بشرّیت داشت. امروز تضادهای تمدّن غربی خود را دارد نشان برقی داشت امّا باطن  و پُرزرق

 .جوری اینها در سراسر دنیا هم یکجور، در مناطق تحت سلطهجور، در اروپا یکدهد؛ در آمریکا یکمی

امروز نوبت ( 140 آل عمران:(امروز نوبت ما است، امروز نوبت اسالم است. وَ تِلکَ االَیّامُ نُداوِلُها بَینَ النّاس؛

روز از ها آنکه اروپاییریزی کنند. همچنانمسلمین است که با همّت خود، تمدّن نوین اسالمی را شالوده

مسلمین استفاده کردند، ما ]هم[  مسلمین استفاده کردند، از فلسفه ز تجربهدانش مسلمین استفاده کردند، ا

های موجود جهانی استفاده میکنیم برای برپا کردن تمدّن اسالمی، امروز از دانش جهان استفاده میکنیم، از ابزار

 1.ی امروز ما استمنتها با روح اسالمی و با روح معنویّت. این وظیفه

 

در تمدّن نوین اسالمی، معنویّت در »ترین رکن تمدن نوین اسالمی نگاه توام به دنیا و اخرت است. مهم

  2«.روحی و تضرّع و خشوع، در کنار پیشرفت زندگی مادّی استکنار مادّیّت، عروج اخالقی و معنوی و 

در جایی دیگر، ضمن بیان مفصل تر نگاه جامع نگر در تمدن نوین اسالمی، آن را الگویی برای همه 

 داند: لمانان جهان، و نه خاص ایران، میمس

. بله، ممکن است زبانها مختلف یرانِ یکپارچه با اقوام مختلف و متعدّد، دارای یک هدفند؛ دارای یک مسیرندا

عنوان باشد، مذاهب مختلف باشد اّما اهداف عالی این ملّت یکسان است؛ همه میخواهند ایران عزیز را به

الگوی یک کشور اسالمی به دنیا معرّفی کنند. الگوی کشور اسالمی هم به معنای این نیست که در این کشور 

عا و توسّالتند؛ نه، اینها هست، اینها معنویّت است امّا در کنار این ی مردم فقط مشغول نماز و روزه و دهمه

های طبقاتی ی عدالت هست، کم شدن فاصلهمعنویّت، پیشرفت مادّی هست، رشد علمی هست، توسعه

 وقتی اسالمی اینها است. آنگری هست؛ خصوصیّت جامعههای اشرافیها و قّلههست، برداشته شدن نمونه
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کنند، به سمت اهداف کنند، احساس آرامش میای، مردم خوشبختند، احساس امنّیت میامعهدر یک چنین ج

شود؛ ملّت ایران کنند، پیشرفت دنیوی هم نصیب آنها میروند، خدا را عبادت هم میخود پیش می عالیه

فارس و ترک  خواهند؛ شیعه و سنّی ندارد، کُرد و بلوچ وای است؛ همه این را میدنبال یک چنین جامعه

وقت سازی شد، آنشود یک الگو؛ وقتی الگو شد، وقتی نمونهندارد، همه دنبال این هستند. خب، این می

 1 .کنند[ راه را پیدا میملّتهای دیگر مسلمان ]هم

  

 

 نقد تمدن غرب

 تمدن غرب براساس یک مبنای فکری شکل گرفته بود که نظام فکری آن، تمدن در مفهوم عام مادی آن

یعنی ترقی و پیشرفت و علم و صنعت و تکنولوژی را مدنظر داشت. آن نظام معنایی که در درون این 

 تمدن یا غربی انسان که بود گرفته کلتمدن وجود داشت، به تعبیر خود فالسفه مشهور غرب، از زمانی ش

یزی رپایهو متکی بر انسان  بی خداد و تمدن بو نشانده او جای به را انسان و بود کشته را خدا غربی،

هایی رفاه و ترقی خوبی را برای انسان به ارمغان آورد. ولی به توانسته بود در بخشکرده بود. این تمدن 

 بالدن به ازل از بشر که را سعادتی آن همه تواندنمی است، دهتدریج آشکار شده بود که آنچه حاصل ش

ای همادی و ظاهری، این تمدن پیشرفت لحاظ به تلقی عموم بر این است که .کند فراهم است، بوده آن

 لحاظ به اهرف مسیر در انسان این ولی بود، ساخته فراهم بشریت برای گذشته به بتای را نسفوق العاده

 در معنوی هایحفره و خألها که تدریج به. بردمی همچنان و بردمی رنج خألی یک از اخالقی، و معنوی

های کهکشانی همچون سیاهچاله هاحفره این که شد تقویت احساس این شد، نمایان غرب تمدن درون

 . ببلعد را غرب تمدن تواندمی

دنی از تم با یک نظام معنایی متفاوت و شودپیدا میو مصممی  قوی رقیب که است شرایطی چنین در

پیام راهبردی است که از انقالب اسالمی ایران آورد. این همان برون داد اصلی و می نوین سخن به میان

 مدنت این. نیست آن در پیشرفت و رفاه گسترش و جهان این آبادسازی مخالف خدا اینشود. صادر می
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ه گر این تمدن ندی عبارت به. دارد تأکید هم معنوی هایجنبه بر شدت به مادی هایجنبه تأیید عین در

 قسمت این .انسان دنیایی این زندگی برای و خدا نام به تتمدنی اس دنیاگریز است و نه دین ستیز، بلکه

هایی که در تمدن غرب به وجود آمده است. به همین جهت اگر پاسخی است به آن حفره واقع در اخیر

را  تواند بنیان های تمدن غربیل بگیرد و روی پای خود بایستد میاین نظام معنایی به صورت کامل شک

 اجه کند.با چالش جدی مو

ن ونشان داد که تمدن غرب حتی از تامین رفاه و سالمتی عمومی نیز عقب مانده و همچ 19ید وبیماری کو

نه در  نه در غرب و تردیدبی افتند. گر اتفاقاتی است که دور و برش میکهنه سربازی مایوس تنها نظاره

ن و تمد شرق توان پرستاری بیماران در سطح وسیع وجود ندارد و اینجاست که الگوی ایران اسالمی

های خود را در سطحی ضعیف نشان داد. همراهی روحانیان و نظامیان و بسیج نوین اسالمی اولین نشانه

های ارچوب وظایف سازمانی جلوهرج از چمردمی با مدافعان سالمت و خدمت ایثارگرانه پرستاران خا

های ت اقشار مختلف، بروز و ظهور صحنهبخشی را به جهان مخابره نمود. همراهی و وحدبسیار امید 

ایثار و جهاد و نهایتا تقدس یابی در خصوص امری به ظاهر دنیوی نوید بخش الگوی نوینی برای بشریت 

ها بی هیچ مزد و منتی عشق اوند به دیگر انسانها در راه کسب رضای خداست. الگویی که در آن انسان

 .کنندتی جان خود را در این راه فدا میند و حکنت به آنان از هیچ کوششی دریغ نمیورزند و در خدممی
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 .است آفرینش جهاندر  نامالیماتوجود و  له شرورئمس، های دیرین اندیشمندان جهاندغدغهیکی از 

ایی هانداخت، باورها و زیست مؤمنانه را با پرسش مخاطرهها را به ویروس کرونا گذشته از این که سالمت انسان

 ها انداخت. مواجه کرد و مسئله دیرینه شرور را دوباره بر سر زبان

پرسند دانند و میدیم و جدید، شرورِ موجود در جهان را ستمی در حق انسان میبرخی از اندیشمندان ق

 قدرت و علم دارای طرفی از و است عادل خداوند اگراین شرور چگونه با عدالت الهی قابل جمع است؟ 

 ی نظیر سیل، زلزله، قتل و غارت، بیماری و ...شرور ،عالم در چراپس  است )رحمت( مطلق خواهی خیر و

 ؟دهندیم رخ

های فلسفه دین فصلی جداگانه به آن اختصاص این مسئله به تدریج آن قدر اهمیت یافت که در کتاب

اش در به مخاطره انداختن ایمان له را به دلیل قابلیت فوق العادهیافت. هانس کونگ، متاله آلمانی، این مسئ

 1دینی، پناهگاه الحاد دانسته است.

است؛ زیرا  3، ناسازگاری آن با حکمت و عدالت الهی2از دیرباز مطرح بوده مسئله اصلی در بحث شرور که

غرض خداوند از خلقت آدمیان، تأمین مصالح و منافع آنهاست و امور یاد شده همگی، به ظاهر، مصالح 

سازند و از این رو با غایت خلقت بشر تعارض دارد. اگر هدف آفرینش، نفع رساندن به انسانی را نابود می

چرا بار است؟ ها و نیز حیوانات زیانآورد که برای انسانلوقات است، چرا خداوند اموری را پدید میمخ

                                                                 
 .177. پترسون، مایکل و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه نراقی و سلطانی، ص  1

رار مىعدل الهى را مورد سؤال ق ،مطرح بوده است. در یونان باستان اپیکور به استنادِ شرورنیز ستان از دوران با مسئلهاین .  2

 .4۶5ص  ،1)کاپلستون، تاریخ فلسفه، ترجمه مجتبوی، ج داد. 

. حکمت یعنی دانش مفید همراه با عمل. حکیم کسی است که هم دانشی مفید دارد و هم اعمال خود را بر اساس فکر و  3

تعادل و تناسب و عدم خروج از حد اعتدال است. الزمه چنین معنایی  دهد. عدالت نیز به معنایاندیشه و دانش خود انجام می

دل، الکالم فی الع»عدم انجام افعال قبیح و ظلم و ستم بر دیگران است. شیخ طوسی عدالت را چنین تعریف نموده است: 

 .97تمهید االصول: ر. ک.: طوسی، « فیها قبیحکالم فی ان افعال اهلل کلها حسنه و لیس 

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
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آورد که همچون لشکری متجاوز از هر خط و مرزی پدید می 19خداوند بیماری همچون بیماری کووید 

 گیرد؟ها را میکند و جان بسیاری از انسانعبور می

نه تنها ناسازگار با  رادان غربی، با طرح مسئله منطقی شر، وجود شرور در دوران معاصر برخی اندیشمن

اند. خالصه استدالل این گروه این است که کرده یتلق خداوند صفات خداوند بلکه متناقض با اصل وجود

طبق ادعای ادیان، خداوند دارای سه صفت برجسته و اصلی یعنی علم مطلق، قدرت مطلق و خیر خواهی 

ریم که گیمیمطلق است. این صفات با وجود شرور سازگار نیست پس با وجود شرور در این عالم نتیجه 

 قادر ییخدا که است معتقد سو کی از ندارید فرد» که استمعن نیا به کالماین  1.خداوند موجود نیست

 یمنتقد. دارد وجود شر جهان در که ردیپذیم گرید یسو از و دارد وجود محض ریخ و مطلق عالم مطلق،

 دو هر یعنی ناسازگارند؛ گریکدی با فوق جمله دو که است یمدع دارد دیتاک شر مسئله یمنطق جنبه بر که

  2«.باشند صادق همزمان توانندینم

 اند برای شرور غایاتی معقول ارائه نمایند ودر مقابل، بسیاری از اندیشمندان دینی و متکلمان ادیان کوشیده

 از این طریق تعارض شرور با حکمت و عدالت الهی را تعارضی ظاهری معرفی کنند. 

 

 شر فیعرت 3-1

ی و روحی را جسم باشد و موجبات رنج و درد ها ناسازگاراز دیدگاه بشری، هر چه با جسم و روان انسان

که  یاخالق برخی رذائل نیز و ها از جمله بیماری کروناو بیماری حوادث هولناک طبیعی مانند ،فراهم سازد

 انسان طبع با ویژگی تمامی این امور آن است که .شودنامیده می «شرّ »شوند، باعث فساد و قتل و غارت می

، خیر قرار دارد که همگان به آن، میل و عالقه شردر مقابل . بردرنج می هاآن وجود از انسان و یستندن سازگار

  دارند.

                                                                 
 .5، ص 3، ترجمه محمدرضا صالح نژاد، مجله کیان شماره «شر و قدرت مطلق». جی. ال. مکی،  1

 .179-178 ص ،ینید اعتقاد و عقلپترسون، مایکل و دیگران، .  2
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 کالمی به ظالم یا ناتوان بودن خداوند اشاره ـ متکلمان اسالمی به جای واژه شر، که به لحاظ دینی و فلسفی

های بشری از که آالم و دردها و رنج اند و همین تعبیر نشان از آن دارداز واژه الم و رنج استفاده کرده دارد،

گیرند و غایاتی معقول برای توجیه آنها وجود دارد. برای مثال خواجه ه متکلمان در زمره شرور قرار نمینگا

قرار داده و وجوه مختلفی برای معقولیت شرور « فی االلم و وجه حسنه»نصیر طوسی عنوان بحث خود را 

 1بیان کرده است.

به این معنا که همواره عدم و نبود برخی ؛ 2شود، نه وجودیمحسوب میامری عدمی  لسفی،از دیدگاه ف شر،

مار نامند، شر به شنبود صحت و عافیت که آن را بیماری میمثالً  از امور برای انسان، شر و نامطلوب است.

ها ها و زشتیتمام بدیاست. . پس هر کجا سخن از بدی است، پای نوعی فقدان و نیستی در میان آیدمی

رخی با بررسی و تحلیل بشود که فاقد هستی و یا مستلزم نیستی است. از آن نظر بد و زشت شمرده می

آسیب آیند، همچون سیل یا زلزله و یا حیوانات درنده که به انسان اموری که به نظر شر وجودی می

این امور شر نیستند؛ بلکه شر اصلی، شویم خود ، متوجه میهای کشنده مانند کروناو یا بیماری رسانندمی

فقدان مال و اموال، فقدان صحت و سالمتی و یا فقدان حیات است که از ناحیه این امور برای برخی 

 دارد« وجود»اند و هر چه در جهان هستی، آید. بنابراین، از نظر فالسفه، شرور امور عدمیها پدید میانسان

توان چنین توضیح داد که فقر برای مثال امری وجودی مثالی می دمی بودن شرور را در ضمنعخوب است. 

ود شست. همچنین در مثال دیگر گفته مینیست تا نیازمند ایجاد و آفرینش باشد بلکه عدم و فقدان ثروت ا

 سایه چیزی نیست که نیاز به ایجاد داشته باشد و سایه همان عدم نور است.  

                                                                 
 .258. حلی، کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد،  ص  1

الجمله چیزی است که هر خیر، فی» نویسد:سینا در تعریف خیر و شر میفلسفی جنبه عدمی دارد. ابنشر در اصطالح .  2

به آن اشتیاق و عالقه دارد و آن وجود یا کمال وجود است...؛ امّا شر، امر عدمی است که ذاتی ندارد؛ بلکه عدم جوهر  ایشیئ

؛ همچنین ر.ک: مالصدرا، الحکمه المتعالیه، ج ۶مقاله هشتم، فصل  )ابن سینا، الهیات شفا،« یا عدم کمالی برای جوهر است.

 .(19۶ص  2و ج  134، ص 3؛  طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 58، ص 7
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بی بودن شرور است. گاه به نظر ای دیگر توجیه نماید نسر را از جنبهآموزه عدمی بودن شروتواند آنچه می

ته الزم است که نه این آید که برخی امور وجودی همچون سیل و زلزله شر هستند، اما توجه به این نکمی

در ذات خود بد  ها هر قدر هم خطرناک باشند،ها و ویروسموجود دیگری، حتی میکروبهیچ  امور و نه

که  قربعمار و زهر یا  زنبور نیش. آیداست که هنگام مقایسه میان دو شیء پدید می وصفیبدی، ؛ ندنیست

 و تکامل و مایهبد نیست بلکه وسیله دفاعی برای خود آنها  دانیمما آنها را برای خود شر و خطرناک می

  بقای زندگی آنهاست.

 ممات شد را یــآدم مر آن لیک  حیات باشد را مار آن مار زهر

 (معنوی مثنوی مولوی،)بدان هم را این باشد، نسبت به بد   جهان در نباشد مطلق بد پس

 به انسان ای آسیب ببیند و کرونا اشته باشد تا از سیل و زلزله و ویروسند وجود یانسان میکن فرض اگر

عالمه . خواهد داشتن ییدیگر معنا شر ،نداند خود ناراحتی و رنج عامل را امور این که کند فکر ایگونه

 : گویددر این زمینه میطباطبایی 

خورد از آنجایی است که با حوادث موجود آنچه باید دانست این است که شروری که در عالم به چشم می»

بلکه عدم ،های مطلق نیستندرو عدم در این عالم ارتباط دارند و با آنها پیچیده و درهم ]تنیده[ هستند؛ از این

ها و مرگ و فسادهایی که در داخل و خارج نظام عالم پدید ها و نقصند؛ مانند انواع فقداناهای نسبی

 1«آید.می

خداوند اند نه مطلق؛ به این معنا که اوال عدمی هستند و ثانیا نسبی که شرور  نتیجه این بحث آن است

کدام برای خود و در ذات خود آیند هر موجوداتی که شر به شمار میاست؛  نیافریدهچیزی با عنوان شر 

آیند، اما در نسبت هر یک از آنها با دیگری ممکن است اند و جزئی از جهان هستی به شمار میخوب

 موجودی موجب آسیب دیدن موجود دیگر شود. 

دهد اما به یت شرور را تا حدی به ما نشان میعدمی بودن شرور که مورد تاکید فالسفه است هر چند ماه

اشند دی بد مسئله شرور و ناسازگاری آن با وجود یا صفات الهی را حل کند. شرور چه وجوتواننمیتنهایی 

                                                                 
 .258، ص13سید محمد باقر موسوی، جترجمه ترجمه المیزان، . طباطبایی،  1
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 ها را بر انسان تحمیلها و مشقتقرار داده و انواع و اقسام سختی را تحت تاثیر و چه عدمی، زندگی انسان

 و زلزله از نظر فلسفی هرنموده است. به عبارت دیگر، اموری مانند کری و کوری و فقر و بیماری و سیل 

 گذار و مهلک و مخرب هستند. ظر مردم اموری وجودی و بسیار اثرچه باشند از ن

گذاری آنها در زندگی و حیات بشری شرور انکار وجود آنها و یا تاثیرمنظور فالسفه از عدمی خواندن 

ه است سبب دنبال شدنیست. عدمی بودن شرور، که به لحاظ فلسفی اندیشه درستی است، در واقع بدین 

تا زمینه طرح اندیشه ثنویت از بین برود. وقتی شرور ماهیتی عدمی داشته باشند دیگر ما دنبال آفریننده آنها 

شود از نوع نیستی و خأل وجودی است و لذا نیازی به در نظر گرفتن اهیم بود زیرا آنچه شر شناخته مینخو

  1نیست.مبدأیی جداگانه برای آن و طرح نظریه ثنویت 

در نظام عدمی بودن شرور به این معنا نیست که خداوند از این شرور خبر ندارد یا برایش مهم نیست. 

ما أَصابَ مِنْ »(. بر همین اساس، 59انعام: افتد مگر به اذن او )ای اسالم هیچ برگی از درخت نمیاندیشه

رسد هیچ مصیبتى نمى( 11)تغابن: « ءٍ عَلیم  بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ وَ اللَّهُ بِکُلن شَیْمُصیبَةٍ إِالَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ مَنْ یُؤْمِنْ 

 2.کند و خدا به هر چیزى دانا استمگر به اذن خدا و کسى که به خدا ایمان آورد خدا دلش را هدایت مى

 3ت.خروج آن از کنترل الهی نیس افتد به معنایبحرانی که در این جهان اتفاق می بنابراین ویروس کرونا و هر

 4ها و زمینند.همه این اتفاقات لشکریان الهی در آسمان

                                                                 
اند، مبدأیی جدا از خداوند برای شرور در نظر . برخی از کسانی که شرور را وجودی و نیازمند ایجاد و آفرینش دانسته 1

توان به خدای مهربان و دانا و حکیم نسبت داد و بدین ترتیب دو مبدأ خیر و شر برای اند زیرا آفرینش شرور را نمیگرفته

 نامند.کنند. این نظریه را ثنویت میگیرند و هستی را از همان ابتدا به دو شاخه تقسیم میعالم در نظر می

ها به تو برسد از طرف خداوند است و آنچه آنچه از خوبى ». در برخی آیات دیگر می خوانیم: 22. شبیه این آیه: حدید آیه  2

( این آیه با آیه قبل منافاتی ندارد و در صدد القای این معناست که برخی از 79)نساء: « تها برسد از خود تو اساز بدى

 رفتار نادرست خود انسان است و انسان باید خودش را در این زمینه مقصر بداند.  های زندگی بازتابها و رنجبدبختی
توانید و شما نمى(، 22)عنکبوت: و ما انتم بمعجزین فی االرض و ال فی السماء و ما لکم من دون اهلل من ولی و ال نصیر .  3

 .اورى نداریدخدا را در زمین و نه در آسمان به ستوه آورید و به غیر خدا سرپرست و ی
سپاه آسمانها و زمین از آن خداست و خدا نیرومند و  (،7و هلل جنود السماوات و االرض و کان اهلل عزیزا حکیما )فتح: .  4

 .فرزانه است
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معنای فلسفی و قرآنی شر، آنگونه که بیان شد، نشان داد که مسئله شر همچنان حل ناشده باقی است و باید 

ر ارائه از مسئله ش ابعاد مختلف دیگری پیرامون شر بیان شود تا در نهایت بتوانیم راه حلی معقول و جامع

 نماییم.

   

 انواع شرور 3-2

 و یاخالق شرور: گیرندقرار می یکل دسته دو شوند درگزندهای دنیایی که شر خوانده می ها وه آسیبهم

 .یعیطب شرور

 الف: شرور اخالقی

 افعالاز رهگذر  یعدالتیب و افروزیجنگکالهبرداری،  ،تجاوز ،دزدی ،غارت ،قتل مانند شرور، از برخی 

 و است دخیل انسانی اراده ،شرور از نوع این در. ستهاانسان دب انتخاب مولود و آیندمی وجود به انسانی

  .گویندمی اخالقی شرور ،شرور از نوع این به جهت نیهم به

سی کرابطه برخی از اعمال نادرست انسان با شرور تولید شده به خوبی روشن و واضح است. برای مثال، 

ل کند به وضوح مرتکب یک عمند و یا اموال دیگران را سرقت میرساه دیگری را با سوء نیت به قتل میک

شود. اما گاهی رابطه عمل با شرن تولید شده به خوبی شده و نتیجه عمل او شر محسوب می غیر اخالقی

اعتراض به حکمت الهی و ای برای روشن نیست و به همین دلیل نتایج نامطلوب اعمال خویش را بهانه

ا هدهیم. برای مثال تخریب محیط زیست در یک روند تدریجی منجر به سیلعدالت و رحمت او قرار می

. اما دهدانسان را نیز تحت تاثیر قرار می شود و زندگیا و دیگر آسیب های زیست محیطی میهو طوفان

 نه از بالیای طبیعی شده است.در چنین مواردی بشر کمتر توجه دارد که خود منشا این گو

را نتیجه اعمال نادرست انسان  های ناخوشایند طبیعیث ناگوار و پدیدهقرآن کریم بسیاری از حواد

تکرار شده است که های دینی دیگر و نیز سنتداند. این واقعیت به قدری در آیات و روایات اسالمی می

فرماید: و یک سنت پایدار الهی قلمداد نمود. خداوند در سوره روم می توان آن را همچون یک قانونمی



42 
 

 بد کارهاى خاطر به خشکى و دریا در(، 41)روم: « النَّاس أَیْدِى کَسَبَتْ بِمَا الْبَحْرِ  وَ الْبرَّ فىِ الْفَسَادُ ظَهَرَ»

وَ مَآ أَصَابَکُم مِن مُصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ » فرماید:ای دیگر با صراحت بیشتر می. در آیهگشت ظاهر فساد، مردم

اید، و هر مصیبتى به شما رسد بخاطر اعمالى است که انجام داده(، 30)شوری « أَیْدِیکُمْ وَ یَعْفُواْ عَن کَثِیرٍ

در برخی آیات، بیان شده که اگر مردم ایمان آورند و تقوا پیشه کنند، برکات . کندبسیارى را نیز عفو مى

وَ لَوْ أَنَّ أهْلَ الْقُرَی ءَامَنُواْ وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَتٍ »ها را فرا خواهد گرفت؛ الهی از آسمان و زمین، آن

ها، ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند، برکات آسمان (، و اگر اهل آبادی9۶)اعراف « مِنَ السَّمَآءِ وَ الْأَرْضِ 

ها گشوده بودیم. مفهوم این آیه این است که اگر مردم تقوا را رها کنند و به فسق و فجور نو زمین را بر آ

 شود.ات زمین و آسمان از آنان دریغ میبرک روی آورند

 

 ب: شرور طبیعی

که بشر از رهگذر حوادث طبیعی خطرناک  هاییو آسیب هاآن دسته از رنج از است عبارت یعیطب شرور

ی بسیاری از این حوادث حت .شودمعلولیت متحمل می و یماریب ،یقحط ،یسوزآتش ل،یسزلزله، : لیقب از

قبل از پیدایش بشر بر روی زمین نیز وجود داشته است و به همین دلیل به جز موارد نادر، بقیه موارد مستند 

 به عملکرد طبیعت و چرخه طبیعی دنیاست.

 

 ارتباط شرور اخالقی و طبیعی

اسالمی، نوعی رابطه خاص بین شرور اخالقی و شرور طبیعی وجود دارد. نمونه  هایبر اساس آموزه 

واضح این رابطه در سطح ابتدایی، تخریب محیط زیست به صورت گسترده توسط انسان است که امروزه 

تر شدن دمای کره زمین، سوراخ شدن الیه ازن و حوادثی از این دست و در نهایت منجر به موجب گرم

های غیرمعمول شده است. در سطح باالتر، به صورت کلی ها و طوفانخی حوادث طبیعی مانند سیلبروز بر

 شود که بین افعال انسانی و نظم طبیعت ارتباطی دوسویه برقرار است. گفته می
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 430-354آگوستین قدیس )ارتباط شرور اخالقی و شرور طبیعی در سنت مسیحی نیز سابقه طوالنی دارد. 

در جوانی به دنبال یافتن پاسخ این مسئله به آیین مانویت  او بسیار درگیر مسئله شرور شده بود ذهنم( که 

گروید ولی باور آنان به ثنویت و دو مبدا متفاوت خیر و شر او را قانع نکرد و به همین دلیل به نوافالطونیان 

نجام به مسیحیت گروید و سعی کرد ای که او را راضی کند نیافت و سر اروی آورد اما در آنجا نیز اندیشه

سر انجام به این اندیشه  «در باب اختیار»وی در رساله  1بدون اعتقاد به ثنویت مسئله شرور را حل نماید.

 او 2گرایید که همه شرور از جنس شرور اخالقی هستند و حتی شرور طبیعی ریشه در گناه انسان دارد.

کند که خداوند ابتدا جهانی متعادل و موزون و عاری از تبیین میقی و شر طبیعی را چنین ارتباط شر اخال

هر گونه شر و بدی آفرید، اما این تعادل و تناسب با آفرینش موجودات مختار تغییر یافت. تولد انسان با 

تمایالت گناه آلودی که جزئی از سرشت اوست به فساد و برهم زدن تناسب و تعادل جهان تمایل دارد. 

 3چون شر به خودی خود وجود نداشته است، باید آن را نتیجه گناه نخستین انسان دانست.بنابراین، 

فرید تا بدیها را انتخاب کند پاسخ آگوستین این اوند اراده انسان را به این شکل آاگر گفته شود چرا خد

ها ن خیرسوی بزرگتری خیری که ما را به کند، بنفسه یک خیر است؛که خطا میاست که اراده با این 

 4کند.راهنمایی می

او تقسیم دوگانه شرور به اخالقی و طبیعی را قبول دارد ولی بر این باور است که ابتدا شر اخالقی یعنی 

خ و گناهان دیگر بشر همواره ر همان گناه نخستین پدید آمد و سپس شرور طبیعی به عنوان کیفر آن گناه

جب آماده شدن رساند، عالوه بر آن که کیفر گناهند موسیب میها آاو، شروری که به انساندهد. از نظر می

ا، خواه همجازات»ه است: تاند و بدین ترتیب شرور کارکردی مضاف دارند. وی گففرد برای کسب فضایل

شوند: آنها گاهی کیفر گناهانند، خواه گناهان تقدیر الهی به هر شخصی اعمال می موقت یا ابدی، طبق

                                                                 
 .205. آگوستین قدیس، اعترافات، ترجمه میثمی، ص  1

 53، ترجمه دادجو، ص .2تاریخ فلسفه، ج ؛ کاپلستون، 108-107. ایلخانی، تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، ص  2

 .85. مجتهدی، کریم، فلسفه در قرون وسطی،  ص  3

 .110. ایلخانی، تاریخ فلسفه در قرون وسطی، ص  4
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کند، و گاهی هم برای تمرین و آشکار شدن فضایل که وی هنوز در آنها زندگی میانی گذشته یا گناه

 1«است.

رور که هر چند بسیاری از ش اشکال مهم نظریه آگوستین در پیوند زدن شر اخالقی به شر طبیعی این است

امبران که پی ها و دردهاییتوان نتیجه فساد اخالقی بشر دانست اما همه شرور این چنین نیستند. رنجرا می

گوییم قائل بشویم و ب «فدیه»نظریه به اند ناشی از گناه آنان نبوده است، مگر این که و اولیاء الهی کشیده

 دهند که البته دفاع از این نظریه آسان نیست. واقع تاوان گناهان دیگران را می آنان در

هبوط  رد تاکید قرار گرفته است. اصلارتباط گناهان و شرور طبیعی در سنت اسالمی نیز به شکلی دیگر مو

ها و مشکالت است در اثر خطایی بود که حضرت آدم )ع( انجام داد. در انسان به زمین که منشأ سختی

 فرهنگ اسالمی این خطای آدم گناه نبوده و به همین دلیل گناه نخستین در فرهنگ اسالمی پذیرفته نیست. 

رور به شکل سته از ش، استداللی بر ارتباط این دو داین بیان شد ساس آیاتی که پیش ازعالمه طباطبایی برا

عالم است. نماید: وجود انسان، مانند سایر انواع موجودات، مربوط و متصل به سایر اجزای ذیل ارائه می

دهد با سایر اجزای عالم ارتباط کامل اش نشان میزند و حرکاتی که در مسیر زندگیاعمالی که از او سر می

د. به طوری که اگر حرکاتش با اجزاء و موجودات عالم سازگار نباشد آن موجودات نیز با او سازگاری دار

نداشته و در نابود ساختن او سعی خواهند نمود مگر این که دست از گناه و فساد بردارد و گرنه این 

 م داده وه دست ناسازگاری تا جایی پیش خواهد رفت که تمامی اجزای عالم در نابود ساختنش دست به

کنند. متقابال در صورتی که ایمان بیاورد ذارند و زمین را از وجودش پاک میگاثری از وجودش باقی نمی

 2و از گناه دوری جوید، برکات آسمان و زمین به سوی او سرازیر خواهد شد.

یشتر یا کیفر گناهان بکند این است که برکات ایمان و که عالمه از این آیات استفاده مینکته بسیار مهمی 

به سبب پیوستگی و ارتباط اجزای عالم که در باال بدان اشاره  3شود.ل وجود اجتماعی ایمان یا گناه میشام

                                                                 
 .1008. آگوستین قدیس، شهر خدا، ترجمه توفیقی، ص  1

 203-201، ص 8؛ ج 311-310، ص 11. طباطبایی، المیزان، ج  2
 .201، ص 8ج  . همان، 3
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شد، ایمان اجتماعی تاثیر بیشتری در توجه جهان به انسان دارد و متقابال گناهان اجتماعی نیز تاثیر بیشتری 

 یر دهنده وضعیتند. در جای دیگری، اراده جمعی یک قوم را تغیبر از بین بردن هماهنگی این ساختار دار

داند. هنگاهی که حرکت در مسیر ظلم و فساد باشد این تغییر وضعیت به صورت کیفر و سرنوشت آنها می

بروز خواهد کرد و در آیات بسیاری به آمدن بال بر اقوام ظالم و فاسد اشاره شده است. بر این اساس وی 

 1بروز شرور طبیعی را کیفر گناهان بشر معرفی نموده است.یکی از دالیل 

ا به هداند به این معنا که همه انسانگرفته از شر اخالقی می آگوستین همه شرور طبیعی را منحصرا نشات

انند زلزله ی معهستند و این کیفر به صورت شر طبیواسطه گناه نخستین و گناهان بعدی خود مستحق کیفر 

مارد شنها یکی از علل شرور طبیعی بر میدهد. اما عالمه طباطبایی شرور اخالقی را ترخ می و سیل و بیماری

 زیرا به گناه نخستین معتقد نیست. 

ای ه، هالکت و عذاب امتو با صراحت به وضوح کریم از نظریات اندیشمندان، آیات قرآن باالتر و برتر

یان ها و طغن پیامبران را به گناهان و سرکشیمخالفا پیشین همچون قوم نوح، ثمود و عاد و نیز کافران و

های هالکت و عذاب است هر چند از دیدگاه قرآن نیز شرور اخالقی یکی از علت 2آنها نسبت داده است؛

 و نه تمام العله.

 

 چرایی وجود شرور در عالم 3-3

 داوندخ که دارد توقع ،بیندمی مخلوقات اشرف را خود انسان یوقت که است آناشکال اصلی در مسئله شر 

 گریزی از اگر ای نکند ایجاد را شرور این ،است مطلق خیرخواه و مطلق عالم ،مطلق قادر حکیم و عادل که

د و شونمحسوب می انسان به ظلم شرور این زیرا نماید، حفظ آنها گزند از را انسان وجود آنها نباشد باید

 رشرو در مورد کند.است به هیچ کس و هیچ چیز ظلم نمیخداوندی که متصف به آن همه صفات کمالی 

                                                                 
 .315-312، ص 11. همان ج  1

 . در سوره شعرا به اختصار به سرنوشت این اقوام و عذاب دردناک آنان اشاره شده است.  2
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 سوال دو رورش مورد دربنابراین،  .نیایند وجود به شرور این که بیندیشد تدبیری توانستمی خدا نیز اخالقی

 :است مطرح اصلی

 است؟ وردهآ پدید را شرور خداوند چرا  .1

ده نکر جلوگیری آنها وقوع از چرا بدانیم،نباشد و شرور را عدمی  شرور او پدید آورنده که فرض بر  .2

 ؟است

آفریده خدا نیست؛ زیرا شرور، چنان  شرور که دارنداظهار می اول الؤس به پاسخ دردانان بسیاری از الهی

 جهان ماده، جهاناند و امور عدمی نیازی به آفریدگار ندارند. از سوی دیگر، که اشاره شد، اموری عدمی

و به همین جهت برخی موجودات با موجودات دیگر ناسازگارند و  است دیتمحدو و تصادم و تزاحم

 چوب کنار در تواندنمی آتش ماده، عالم در. آیندها پدید میها و تزاحمشرور از ناحیه همین ناسازگاری

 تسخ و سفت آهن. کنند زندگیآمیز مسالمت هم کنار در توانندنمی میش و گرگ. نسوزاند را آن و باشد

 به تعبیر عالمه طباطبایی،. کندمی پاره را آن کند برخورد نرم پوست و گوشت با وقتی

ماده عالم تضاد و تزاحم اسباب مختلف و دار حرکت و تغیر از صورتی به صورت دیگر  از آنجا که عالم» 

 ورقلمد و سعه وجودی و ظرفیت آن در است، منفک از شرور نخواهد بود؛ یعنی اگر موجودی مادی باش

 1«حرکت از قوه به فعل باشد، تزاحم و تصادم و در نتیجه شر قلیل برای آن ضروری و حتمی خواهد بود.

 گاهی هاتزاحم و هاتصادم کنیم، سهیمقا انسان تیوضع با را یماد جهان بر حاکم تِیوضع نیا اگر حال

 سوزاندمی را انسان خود گاه و( ریخ) پزدمی را انسان غذای گاهی آتش شر؛ گاه و است خیر انسان برای

  (.شر) را دست رگ گاه و( ریخ) بردمی را میوه گاه چاقو(. شر)

همین وضعیت حاکم است؛ یعنی شرور اخالقی الزمه طبیعت انسان است.  زین یاخالق شرور مورد در

 او کارهای در متقیمس صورت به هیچگاه و است آفریده آزاد خود افعال از یاریبس در را انسان خداوند

 باعث گاه و نیاآباد و خوبی و خیر موجب گاه ،هاانسان آزاد اراده همین ،باشد چنین اگر. کندنمی دخالت

                                                                 
 .313و  312. طباطبایی، نهایه الحکمه،  1
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آید های اصلی انسان به شمار میاراده آزاد که یکی از ویژگی ،بنابراین. شودمی ویرانی و غارت و قتل وقوع

 .است فساد و شر در برخی موارد موجب وقوع

پرسش دوم مطرح خواهد شد:  زیراماند، مسئله شر همچنان باقی می باشد، حیصح سخن نیا اگر یحت اما

این امکان  آیا هاست؟یبد و شرور شیدایپ مستلزمای آفریده که و انسان را به گونه جهانخداوند  چرا

ی و بدی و بدبخت ای از شری مختار و آزاد بیافریند، بی آن که ذرهانسان و مادی یعالم وجود نداشت که او

  در آن راه یابد و یا شرور آن به قدری کم باشد که به چشم نیاید؟

بداع اند با اداده شده و اندیشمندان سعی کرده های مختلفی به این پرسشهای فلسفه دین جوابدر کتاب

 پرسش نیا به حکما و فالسفه مسلمان روشن جوابها به این پرسش پاسخ مثبت بدهند. اما برخی تئوری

 عوالم یدارا نش،یآفر جهاناین امکان وجود نداشت، زیرا شرور الزمه عالم مادی هستند.  ،خیر که است آن

 ماده عالم در یآثار و احکام یعنی دارند؛ را خود به مخصوص سنن و نیقوان ک،ی هر که است یمتعدد

 رنج و درد ،تضاد ،تزاحم وجود ماده، عالم آثار و احکام از یکی. ستین گرید عوالم در که است برقرار

 و زوال ،تیمحدود تزاحم، و تضاد ،فرماستحکم محض ریخ که تجرد عالَم برخالف عالَم، نیا در. است

 .دارد وجود شر و ریخ باالخره و دیام و رنج ،یشاد و غم بطالن،

 .است ماده ریناپذییجدا جزء ر،ییتغ و حرکتعلت وجود تزاحم و تضاد در عالم مادی نیز آن است که 

 و دیآیمن وجود به ایدن در یشرفتیپ چیه حرکت، بدون. دارد ازین حرکت به کمال و رشد ر،ییتغ یبرا ماده

 یعیبط طور به باشد، حرکت حال در مدام یزیچ یوقت. است همراه یتحوالت با کند رشد بخواهد یزیچ اگر

 یزیچ ههموار حرکت در. شودیم محسوب شر موجودات یبرخ یبرا که افتدیم اتفاق یامور آن، کنار در

 در د؛یآیم حساب به شر ،یجزئ نگاه در رود،یم دست از آنچه. دآییم دست به یزیچ و رودیم دست از

 هانج وجود نیبنابرا. است ریخ نیع نش،یآفر مجموعه کل به توجه با و کالن نگاه در زیچ همان که یحال

 ریغ واقع، در یجهان نیچن یعنی است؛ فرض خالف نباشد، آن در یتزاحم و تنازع گونه چیه که یماد

 .خوردیم هم به آن بیترت و عالم نظام و شودیم یماد
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 ،او افعال یتمام و است تام خود، علم و حکمت و قدرت در خدا: »دیگویم بارهنیا در ،یفارابمعلم ثانی، 

 و ماده عالم یضرور شود،یم یعیطب یایاش عارض که یشرور و آفات. است بیع و نقص بدون و کامل

  1.«ودب نخواهد ماده گرید صورت، نیا ریغ در چون رد؛یبپذ را محض ریخ تواندینم ماده عالم. است یعیطب

 

 فلسفه وجود شرور در زندگی بشر 3-4

 فساد و رش و است فساد و شر مستلزم یماد جهان کهبپذیریم  فرض بر دیبگو یکس است ممکن نجایا در

 از را شرور جلوی توانستمی خدا اما ،نمود جدا آن از را شر توانینم و است جهان مادی یذات زین

 انسان یا ،آمدندنمی وجودهب نیز هابدی و شرور تا کردنمی خلق را مادی جهان اصال یعنی بگیرد؛ سرچشمه

 .به دیگران شر برساند با اراده و اختیار خود نتواند تا آفریدنمی مختار را

 کند: سینا در بیانی مختصر این سوال و پاسخ آن را چنین بیان میابن

: تگف دیبا پاسخ در است، محض ریخ که شود محقق یجهان تا نشد عالم در شر مانع خدا چرا ندیبگو اگر»

 محقق آن درهیچ شری  که شدیم خلق یاگونه به دارد، شرور با ریناپذاجتناب تالزم که یماد عالم اگر

 یعالم نیچن خداوند، که یحال در است؛ محض ریخ که شدیم یگرید عالم بلکه نبود؛ یماد گر،ید شد،ینم

 2.«است کرده خلق نیا از شیپ را

 رارق اگر .است انسانی تکامل الزمه با آن که شرور و آفاتی به دنبال دارند اما انسانی آزاد اراده و مادی عالم

. ندک عبور مادی عالم مسیر از ثانیا و شود آفریده آزاد اوال باید برسد خود واقعی تکامل به انسان باشد

 جاآن از اما اند اکتفا کند،و به همان عوالم مجردی که خیر محض نیافریند را مادی جهان توانستمی خداوند

مادی را با همه شروری که الزمه آن  عالم این شود،می میسر مادی عالمشرایط  در تنها انسان تکامل که

  نمود تا بستر الزم برای رشد و بالندگی انسان فراهم آید. خلق است

                                                                 
 .4۶ص ،یفاراب قاتیتعل فارابی،.  1

 .421ص  شفا، اتیالهسینا، . ابن 2
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های این جهان بر شرور و ای دیگر، اگر مجموع جهان هستی را در نظر بگیریم، خیرات و خوبیاز زاویه

بسیاری نیز هست.  یرهایو خ ی است، دارای فوایدوراگر عالم ماده دارای شرهای آن غالب است. بدی

د و از خلقت عالم ماده اناندک روی برگرد ورشروجود توان گفت: خدا از خیر بسیار به سبب پس نمی

 د.نظر کنصرف

کنند که در نسبت خیر و شر در این مسئله را چنین صورت بندی می برخی از فالسفه و حکمای مسلمان

. شر 4 ؛. خیر مساوی با شر است3غلبه دارد؛ بر شر . خیر 2. خیر محض؛ 1 عالم پنج احتمال وجود دارد:

مورد اول را شمارد و دو اطبایی سه مورد اخیر را ممتنع می. شر محض. عالمه طب5 ؛غالب بر خیر است

 1داند. زیرا ترک خیر کثیر برای شر قلیل خود مصداق شر کثیر خواهد بود.مقتضای حکمت الهی می

الم در زندگی بشر به اجمال امری اجتناب ناپذیر و نیز الزمه تکامل آها و وجود شرور و رنج پس از آن که

های جهان به صورت مجموعی بیش از شرور آن است و از سوی دیگر خیرات و خوبی انسان معرفی شد

کالت و مش آید چیست و از منظر دینیروری که در طول زندگی بشر پیش میباید دید فلسفه و فواید ش

 گردد.چگونه توجیه پذیر و تحمل پذیر میسختی های این دنیا 

 توان، با آن که الزمه عالم مادی است اما فوایدی نیز در بر دارد و میهاها و مصیبتاز منظر اسالمی، رنج

ویت، ناز جمله: سازندگی و تکامل، تنبه و بیداری، افزایش مع آمدن آنها برشمرد پدید ی برایدالیل مختلف

آزمایش و »، «تکامل مادی و معنوی»توان همه آنها را در سه دسته ش و امتحان، کفاره گناهان، که میآزمای

 طبقه بندی نمود.« کیفر گناهان»، و «امتحان

 

 تکامل مادی و معنویالف: 

ها در زندگی بشر به قدری است که گاه خداوند با حکمت و تدبیر اهمیت و نقش سازنده شرور و سختی

 .به سمت معنویت سوق دهد را او تا دهدمی قرار انسان یزندگ مسیر در را هامصیبت و بالها از برخیخود 

                                                                 
 .187، ص 13. طباطبایی، المیزان، ج  1
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 نفسی هر ،(35: انبیاء) تُرْجَعُونَ وَإِلَیْنَا فِتْنَةً وَالْخَیْرِ بِالشَّرن وَنَبْلُوکُم الْمَوْتِ ذَائِقَةُ نَفْسٍ کُلُّ: فرمایدمی قرآن

. شویدمی بازگردانیده ما سوی به و آزمود خواهیم نیک و بد به آزمایش راه از را شما و است مرگ چشنده

 رِ وَبَشن  وَالثَّمَرَاتِ وَاألنفُسِ األَمَوَالِ مننَ وَنَقْصٍ وَالْجُوعِ الْخَوفْ مننَ بِشَیْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ: دیفرمایدیگرم آیه

 و هاجان و اموال در کاهشی و گرسنگی و ترس قبیل از چیزی به را شما قطعا و ،(155: بقره) الصَّابِرِینَ

 حملت بدون را بهشت به یافتن راهای دیگر، خداوند . در آیهرا شکیبایان ده مژده و آزماییممی محصوالت

 کُمیَأْتِ وَلَمَّا الْجَنَّةَ تَدْخُلُواْ أَن حَسِبْتُمْ أَمْ :گویدمی قرآن. شمرده است ممکننا خدا راه در نامالیمات و شدائد

 اللّهِ  نَصْرُ یمَتَ مَعَهُ آمَنُواْ وَالَّذِینَ الرَّسُولُ یَقُولَ حَتَّی وَزُلْزِلُواْ وَالضَّرَّاء الْبَأْسَاء مَّسَّتْهُمُ قَبْلِکُم مِن خَلَوْاْ الَّذِینَ مَّثَلُ

 بر آنچه مانند هنوز آنکه حال و شویدمی بهشت داخل که پنداشتید آیا ،(214: بقره) قَرِیب  اللّهِ  نَصْرَ إِنَّ أَال

 آمدنددر تکان[ و هول] به و شدند زیان و سختی دچار آنان. است نیامده سرشما بر آمد شما پیشینیان سر

 باش گاهآ بود خواهد کی خدا پیروزی گفتند بودند آورده ایمان وی با که کسانی و خدا پیامبر که جایی تا

خداوند که خالق انسان است با صراحت می گوید: و لقد خلقنا االنسان فی  .است نزدیک خدا پیروزی که

 و ما انسان را در سختی و رنج آفریدیم.   (4کبد )بلد:

ان در متن انسآسایی در این دنیا بر خالف منطق قرآنی و بر خالف آفرینش الهی است. انتظار آسودگی و تن

های ضادت است تا با تالش و کوشش بر همه آفریده شده های تازیانه احتیاج و نگرانیو زیر ضربه درد و رنج

ر به یعت بشطبشکوفا سازد. خود را به  ی مادی و معنویاستعدادها و درونی و خطرات بیرونی غلبه نماید

 کند. از منظرگرایی حرکت میها و نامالیمات به سوی معنویت و ایمانای است که تنها در سایه سختیگونه

. ابدیبروز و ظهور می مشکالت و هاسختیمواجهه با  دراغلب  انسانها و استعدادهای توانایی ،روانشناختی

 دیما پیشرفت رایز ،ندارد شک آن در کسی و است پذیرش مورد انسان یزندگ مادی بُعد در مسئله این

 زا بسیاریو  بوده مواجه آنها با خود زندگی طول در بشر که است احتیاجاتی و مشکالت مدیون انسان

 نویمع بُعد ،منوال همین به .به دست آمده است هاسختی و مشکالتهمین  پرتو در ابتکارات و اختراعات

 و کند زندگی در ناز و نعمت انساناگر . گرددمی شکوفا هاسختی و مشکالت با مواجهه در زین انسان

ها و لذایذ دنیا غرق شده، از یاد خدا و جهان در نعمت تدریج به نیاید پیش برایش زندگی در مشکلی
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 یبتهذ و یلکه سبب تکم یاز امور یکی»به تعبیر استاد مطهری،  ماند.آخرت و تالش برای تکامل باز می

محرک دستگاه  یرویشود و در حکم نینهفته وجود انسان م یروهایقوا و ن ییجاخالق و ته یهنفس و تصف

 1.«هاستیبتها و مصیو سخت یدوجود انسان است، شدا

این موضوع در نگاه الهیاتی مسیحیت نیز مورد تایید برخی از الهی دانان و قدیسان مسیحی بوده است. در 

 خوانیم:دوم میالدی( می یس ایرنائوس )قرننظریه عدل الهی قد

بنابر نظریه عدل الهی ایرنائوسی غایت خداوند ساختن بهشتی نبوده که ساکنان آن حداکثر لذت و حداقل 

 سازی نگریسته شده که در آنن مکانی برای پرورش روح یا انساندرد و رنج را ببرند. بلکه به جهان به عنوا

های آزاد ممکن است با انجام تکالیف و دست و پنچه نرم کردن با تعارضات هستی خود در یک محیط انسان

 2و وارثان حیات ابدی تبدیل گردند.مشترک، به مقربان خداوند 

 

 امتحان و آزمایشب: 

همه اجزای جهان خلقت که هر کدام در جای خود خدمتگزار جهان هستی است و در جای خود خیر و 

خوبی است، می تواند نسبت به انسان کارکردی ثانوی بیابند و وسیله ابتال و آزمایش او باشند. این موضوع 

قرآن کریم به وضوح بر اساس نظام احسن الهی از ابتدا آگاهانه و عامدانه طراحی شده است. خداوند در 

این رنج و سختی علل و عوامل مختلفی ممکن است از رنج و سختی انسان در این دنیا سخن گفته است. 

ها و دردهای انسان این است که این امور با طراحی قبلی در مسیر د اما پیش فرض اصلی رنجداشته باش

 ل و حرکت انسان به سوی خداوند متعال قرار داده شده است. متکا

های مختلف فردی و اجتماعی، جزء سنتهای قطعی الهی است که و الیه  فتنه و آزمایش الهی، در سطوح

فرماست. در سطح عمومی، همه مردمان روی زمین همچون قانونی فراگیر بر عالم مادی و اهل آن حکم

ین و صرف نظر از هر گونه رفتار درست یا نادرست انسانی، دستخوش این قبیل فارغ از هرگونه دین و آی

                                                                 
 .174ص، گفتار یستب ی،مطهر.  1
 . ۶. هیک، فلسفه دین، ترجمه سالکی، تهران: ص 2
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ای از ایمان یا کفر وقف نمی ماند. انسان در هر مرحلهابتالئات می شوند. اما آزمایش الهی در این سطح مت

 دهد.رجه کفر یا ایمان او را نمایش میدهد و دهی او را در بوته آزمایش قرار میقرار گیرد آزمون ال

یش هایی پان و کافران نیز فرصتآزمایش الهی همواره در راستای تکامل معنوی نیست. گاهی برای بدکار

تا درجه کفر و خباثت خود را نشان دهند  شودهای فراوان و تمکن دنیوی داده میو به آنان نعمت آیدمی

د. پس از شرکت کفار در آزمونهای شوگفته می 1ند که به آن سنت استدراجو به تدریج به ورطه سقوط درافت

خداوند در  مختلف و نشان دادن کفر و خباثت درونی، دیگر حجت و اعتراضی بر خداوند نخواهند داشت.

عَامٍ  وَلَا یَرَوْنَ أَنَّهُمْ یُفْتَنُونَ فىِ کُلّأ»فرماید: ا می شنوند اما انکار می کنند میوصف کافرانی که آیات الهی ر

بینند که آنان در هر سال، یک یا دو بار آیا نمى( 12۶)توبه: « لَا یَتُوبُونَ وَ لَا هُمْ یَذَّکَّرُون ثمُمَرَّتَینْ مَّرَّةً أَوْ 

 گیرند؟کنند و عبرت نمىشوند، باز هم توبه نمىآزموده مى

خداوند ادعای او اثبات گردد.  شود تا صدقگذارد آزموده میهمچنین انسانی که قدم در وادی ایمان می

اند به مردم گمان کرده ( آیا2)عنکبوت: « أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُترْکُواْ أَن یَقُولُواْ ءَامَنَّا وَ هُمْ لَا یُفْتَنُون»فرماید: می

در روایتی از امام صادق )ع(، نحوه  شوند؟شوند و آزمایش نمىایم رها مىصرف اینکه بگویند ایمان آورده

 ن به این شکل ترسیم شده است:و میزان امتحان بندگا

هاى خداوند نسبت به مؤمنین، سخن به میان آمد. امام فرمود: در محضر امام صادق )ع( از بالها و آزمایش

کنند؟ فرمود: ترین بالهاى دنیایى را تجربه میاز رسول خدا )ص( سؤال شد کدام دسته از مردم سخت

                                                                 

نام دارد. در  «جاستدرا»است،  گناهکاران و کافران جسور و طغیانگرهای الهی که به نوعی غافلگیری برخی یکی از سنت.  1

بلکه  دکنگرفتار عقوبت نمى افراد راآشکار و به سرعت این دسته از اصطالح دینى، مراد از استدراج این است که خداوند 

شود تا از این طریق بر غرور و غفلتشان افزوده شود و در نتیجه های بیشرتی به آنها داده میکنند نعمتهر چه بیشتر گناه می

العمل دهنده استدراج نیست؛ بلکه عکسخود نشانخودیها بهرخورداری از نعمتتری گرفتار شوند. البته ببه عذاب دردناک

سوره اعراف به سنت استدراج اشاره کرده  128. آیه گرفتار استدراج شده است یا خیرکه آیا کند برابر آنها تعیین می انسان در

 است. 
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زیدگان مردم، و هر مؤمنى به اندازه ایمان و خوبى اعمالش ترین و برگپیغمبران، بعد از ایشان با فضیلت

هایش تر باشد بال و آزمایشگردد. پس هر که ایمانش صحیح و درست و کردارش خوب و پسندیدهمبتال مى

 هایش کمتر خواهد بود. تر است؛ و کسى که ایمانش سُست و کردارش ناچیز باشد، بال و آزمایشسخت

افران ان و کیفر کمؤمنکند: دلیل این کار این است که خداوند دنیا را محل پاداش می روایتی مشابه اضافه در

 1رسد.من میرسیدن باران به زمین، به مؤتر از ار نداده است و بال و مصیبت سریعقر

مشکالت ا و هاول سختی بنابراین، پیامبران، امامان، و اولیاء الهی که از بهترین بندگان خداوند هستند در صف

قرار دارند. طبق شواهد مسلم تاریخی، به جز معدودی از پیامبران که با ثروت و مکنت امتحان شدند )مانند 

دیگر پیامبران و اولیاء الهی دورانی سخت و سنگین را تجربه کرده و  2حضرت داوود و حضرت سلیمان(

ان آنان را در بوته ها عمق ایمسختیداوند با این در نهایت بسیاری از آنان در راه خدا شهید شدند. خ

گرداند. امام صادق فرموده برد و پاداش آنان را مضاعف میمیدهد و درجات آنان را باال سنجش قرار می

ها مصیبته بدوستان خود را ، خداوند 3«عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِ ذَنْب لِیَأْجُرَهُمْ إِنَّ اللَّهَ یَخُصُّ أَوْلِیَاءَهُ بِالْمَصَائِبِ»است: 

مام صادق ابیشتری دهد بی آن که گناهی مرتکب شده باشند. اجر و ثواب به آنها کند تا می گرفتار بالهاو 

لَّهِ ع عَنْ أَبِی عَبْدِ ال»هایش برقرار نموده است: ها و مصیبتتقیمی بین میزان ایمان فرد و رنج)ع( رابطه مس

                                                                 
لُ اللَّهِ ص مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً فِی الدُّنْیَا ذُکِرَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَلَاءُ وَ مَا یَخُصُّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ سُئِلَ رَسُو.  1

لَاُُهُ الِهِ فَمَنْ صَحَّ إِیَمانُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اْشتَدَّ بَفَقَالَ النَّبِیُّونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ وَ ُیبَْتلَى الْمُؤْمِنُ بَعْدُ عَلَى قَدْرِ إِیمَانِهِ َو حُسْنِ أَعْمَ

 (252، ص 2الکافی، ج  وَ ضَعُفَ عَمَلُُه قَلَّ بََلاُُهُ. )کلینی، 1نْ سَخُفَ إِیمَانُهُوَ مَ

َلى الْمُؤْمِنُ عَلَى إِنَّمَا یُبْتَأَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً النَّبِیُّونَ ثُمَّ الْوَصِیُّونَ ثُمَّ الْأَمْثَُل فَالْأَمْثَلُ وَ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کَِتابِ عَلِیٍّ ع

ُُهُ َو ذَلَِک أَنَّ اللَّهَ عَزَّ َو جَ لَّ لَمْ یَجْعَلِ الدُّنْیَا ثَوَابًا لِمُؤْمِنٍ وَ لَا عُُقوبَةً قَدْرِ أَعْمَالِهِ الْحَسَنَةِ فَمَنْ َصحَّ دِینُُه وَ َحسُنَ عَمَلُُه اشْتَدَّ َبلَا

 (259)همان، ص وَ أَنَّ الْبَلَاءَ أَسْرَعُ إِلَى الْمُؤْمِنِ التَّقِین مِنَ الْمَطَرِ إِلَى قَرَارِ الْأَرْضِ بََلاُُهُ نُهُ وَ ضَعُفَ َعمَلُهُ قَلَلِکَافِرٍ وَ مَنْ سَخُفَ دِی

فاه و و ر پنداریم نیست بلکه گاهی با آنچه در نظر انسان خیر است مانند ثروت.  آزمایش الهی همواره با اموری که شر می 2

 شود.زیبایی آزمایش می

 .450، ص 2. کلینی، الکافی، ج  3



54 
 

مانند ترازویی است که هر چه  مؤمن 1«کُلَّمَا زِیدَ فِی إِیمَانِهِ زِیدَ فِی بَلَائِهِ کِفَّةِ اْلمِیزَانِ قَالَ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ بِمَنْزِلَةِ

 ها و مصایب او نیز افزایش خواهد یافت. ایمانش افزایش یابد رنج

شوند و با مبتال می هایی که در دنیا به آنان و مصایب و گرفتاریمؤمنبا مروری بر ادبیات مرتبط با امتحان 

وظیفه دارد  در درجه اول مؤمنآید که یک های اسالمی این نتیجه به دست میتوجه به مجموع آموزه

اش را کم کند و در رفع آنها بکوشد اما اگر به هر دلیلی های خود، خانواده و جامعهگرفتاریمشکالت و 

ر ناراحت باشد بلکه باید نوعی شادی درونی دگرفتار مشکالت و مصائب شد نه تنها نباید از این وضعیت 

ایش کمال و مضاعف شدن ثواب او ای الهی است که موجب افزهدیه مؤمنیجاد کند زیرا گرفتاری خود ا

 گردد. می

انه و زیبایی سلوک ایمانی را با مؤمنواقعه عاشورا و حوادث مختلف اتفاق افتاده در آن روز، اوج این رفتار 

گذارد. در این واقعه که امام حسین )ع( و خانواده و یاران وفادارش همه ایش میتمامتر به نمشکوه هر چه 

زندگی و موقعیت و اعتبار اجتماعی خود را در راه دفاع از دین اسالم در طبق اخالص گذاشتند و در نهایت 

ه ز مراحل این واقعبه طرز فجیعی به شهادت رسیدند یا در چنگال دشمن اسیر شدند هیچگاه در هیچ یک ا

تند. فها و جان دادن در راه خدا شتااشقانه به استقبال مشکالت و سختیاظهار عجز و البه نکردند بلکه ع

ای در شب آخر به جای فرار از صحنه نبرد یا ، عده2تر از عسل معرفی کردندبرخی از آنان مرگ را شیرین

اختند و نهایت شکرگزاری را به درگاه حق داشتند وحشت و ترس، به مناجات با خدا و نماز و عبادت پرد

و در نهایت امام حسین )ع( در ظهر عاشورا پس از آن همه سختی و رنج و توهینی که به ایشان و خانواده 

ور شدند، در آخرین لحظات شهادت، بر اساس روایت و یارانش شد و سرانجام ناجوانمردانه به او حمله

تسلیماً ألمرک، صبراً علی قضائک،  الهی رضاً برضاک،»کند: میچنین مناجات هالل بن نافع، با خدای خود 

                                                                 
 .254. همان،  ص  1

. قاسم، فرزند امام حسن )ع(، وقتی بیشتر یارانِ عمویش شهید شدند نزد امام آمد و پرسید آیا من نیز در زمره شهدا خواهم  2

تر از عسل. امام نیز به او بشارت داد که او نیز فرمود: شیرینبود؟ امام پرسید: ای پسر برادر، مرگ در چشم تو چگونه است؟ 

: قال «یا بُنَیَّ َکْیفَ الْمَوْتُ عِنْدَک؟(: »علیه السالم)قال أَنَا فِی مَنْ یُقْتَلْ؟سأل قاسم بن حسن، در زمره شهدای کربال خواهد بود. 

 .(204)خصیبی، الهدایه الکبری، ص .« یا عَمن أَحْلى مِنَ الْعَسَلِ »
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، خداوندا من راضی به رضای تو هستم، بر بال و آزمایشت «یا ربّ، ال معبود سواک یا غیاث المستغیثین

 1صبر می کنم، تسلیم امر تو هستم و معبودی جز تو ندارم. ای فریاد رس فریاد خواهان.

یاد است که حتی در اولیاء الهی و پیامبران عظام الهی به خداوند و تدبیر او به قدری زباور و اعتماد 

های او نیز کمک نخواستند. در داستان حضرت ابراهیم )ع( ها از غیر خدا و از واسطهشدیدترین سختی

نجنیق م را به مند و ابراهیدآمده است که وقتی نمرود قصد کرد او را در آتش بسوزاند، آتشی انبوه فراهم کر

بستند و به سوی آتش پرتاب کردند. قبل از رسیدن ابراهیم به آتش، مالئکه مقرب الهی از جمله جبرائیل 

به تو حاجتی »و میکائیل نزد او آمدند و از او خواستند اجازه دهد او را کمک کنند اما جواب او این بود که 

 2«گاه و یار و یاور است. ندارم و خداوند برای من کافی است. او بهترین تکیه

دارد از مرگ و از دست دادن عزیزان مانند اوالد گرفته تا از  و آزمایش الهی نیز طیف وسیعی جنس فتنه

دست دادن اموال و فقر و ناامنی و بیماری و غیره. در قرآن همه این مصادیق به خوبی بیان شده و از قبل 

 موَ لَنَبْلُوَنَّکُ»به همه آدمیان گفته شده است که حتما شما را به یک یا همه این امور آزمایش خواهیم کرد: 

قطعاً (، 155)بقره:  «ءٍ مننَ الخْوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مننَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ  وَ بَشنرِ الصَّابرِینبِشىَ

کنیم و بشارت ده ها، آزمایش مىهمه شما را با چیزى از ترس، گرسنگى، و کاهش در مالها و جانها و میوه

 .کنندگانبه استقامت

ر گنماید که با عقل محاسبههی بدین جهت سخت و باورناپذیر میفهم قانون و سنت ابتال و آزمایش ال

انسانی سازگار نیست. اما باید این آموزه را از دریچه منطق قرآنی دید و آن را در مقایسه با دیگر سنن الهی 

هم عادی انسان قابل هضم نیست. ف های دیگر الهی نیز برایجش قرار داد. دست کم برخی از سنتمورد سن

                                                                 
 . 33. موسوی تنکابنی، ریاض المصائب، ص  1

هَوَاءِ جَنِیقَ َفرُمِیَ بِهِ َفتَلَقَّاهُ جَبْرَئِیلُ فِی الْأَمَرَ نُمْرُودُ بِجَمْعِ الْحَطَبِ وَ أَوَْقدَ النَّارَ فَعَجَزُوا عَنْ رَمْیِ ِإبْرَاهِیمَ فََعمِلَ لَهُمْ إِْبلِیسُ الْمَنْ».  2

َفاسْتَقْبَلَهُ مِیکَاِئیلُ فَقَالَ إِنْ أَرَدْتَ أَخْمَدْتُ النَّارَ فَإِنَّ خَزَائِنَ  وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ فَلَا َحسْبِیَ اللَّهُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ أَمَّا إِلَیْکَفَقَالَ هَلْ لَکَ 

قَالَ لَوْ شِْئتَ طَیَّرْتُ النَّارَ قَالَ لَا أُرِیدُ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ فَاسْأَلِ اللَّهَ فَقَالَ حَسْبِی الْأَمْطَارِ وَ الْمِیَاهِ بِیَدِی فَقَالَ لَا أُرِیدُ وَ أَتَاهُ مَلَکُ الرنیحِ فَ

 (15۶، ص ۶8مِنْ سُؤَالِی عِلْمُهُ بِحَالِی. )مجلسی، بحار االنوار، ج 
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باشد. اما در ل و تالش و کوشش فراوان میسر نمیبرای مثال، افزایش ثروت، به ظاهر، جز با جمع اموا

منطق دینی به ما سفارش شده است که مال خود را از راه صدقه یا انفاق افزایش دهید و با برکت کنید. 

و نمو اموال کمک شایانی ده است ولی در واقع به رشد کمک به دیگران و صدقه و اعانه، به ظاهر کاهن

مندی از عمر و حیات دنیوی است. بر اساس حب ذات که خداوند در درون تک کند. مثال دیگر، بهرهمی

کوشد بیشترین طول عمر را تجربه نماید و از هر گونه امری که سانها قرار داده است، هر فردی میتک ان

فرماید کسانی که جان خود را در ناباوری خداوند می د پرهیز نماید. اما در کمالحیات او را به خطر انداز

)آل  1اند و میهمان پروردگارند.اند بلکه زندهشوند، نمردهکنند و شهید میراه دفاع از دین و خداوند فدا می

اما دل در گروه  مانگاریانسان است و آنانی که ما زنده می( شهادت باالترین درجه حیات یک 1۶9عمران: 

 (52پیام الهی ندارند در واقع در برابر شهیدان مردگانی بیش نیستند. )روم: 

 

 کیفر گناهانج: 

ر دمباحث پیشین بیان شد که بین شرور اخالقی و گناهان و شرور طبیعی ارتباطی تنگاتگ وجود دارد. در 

 ها ذکر شده است. موارد بسیاری از رابطه گناهان با بالها و بیماری (علیهم السالم)روایات اهلبیت 

 برای مثال، امام صادق )ع( فرموده است: 

زکات هلکت الماشیه و اذا جار اذا فشت اربعه ظهرت اربعه: اذا فشا الزنا ظهرت الزلزال و اذا امسکت ال»

چهار  هرگاه، «ت الذمه نصر المشرکون علی المسلمینخفرالقطر من السماء و اذا  ام فی القضا امسککالح

 تلرزه پدید آید و چون از دادن زکازمین  یابدچون زنا رواج  ؛ چیز رواج یابد چهار چیز آشکار شود

خودداری شود چهار پایان بمیرند و چون قاضی حکم بنا حق دهد باران از آسمان نبارد و چون عهد و پیمان 

 2د.شکسته شود مشرکان بر مسلمانان پیروز گردنمیان مسلمانان و مشرکان 

                                                                 
هرگز گمان مبر کسانى که در راه خدا کشته ، أَْحیَاء  عِندَ رَبنهِمْ یُرْزَقُونالَّذِینَ قُتُِلواْ فىِ سَِبیلِ اللَّهِ أَمَْواتَا  بَلْ  وَ لَا تحَسَبنَ.  1

 شونداند، و نزد پروردگارشان روزى داده مىشدند، مردگانند! بلکه آنان زنده

 .524، من ال یحضره الفقیه، ص ابن بابویه، )صدوق(.  2
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 امام باقر )ع( نیز فرمود: 

در کتاب رسول خدا )ص( یافتم که هرگاه پس از من زنا و فحشا فراگیر شود مرگ ناگهانی فروان شود و 

و هر گاه از زکات دریغ کنند هرگاه  کم فروشی رواج پیدا کند خدا آنان را به قحطی و کاستی مبتال سازد 

ناحق کنند به ستم ها و همه معادن دریغ کند و هر گاه حکم به رکت خود را نسبت به زراعت و میوهب زمین

کنند و هر گاه پیمان شکنند خدا دشمنان را بر آنها چیره سازد و هر گاه قطع رحم کنند و عدوان کمک می

اندان من نکنند و پیروی از نیکان خ ز منکرخدا مال را به دست اشرار اندازد و هر گاه امر به معروف و نهی ا

 1ننمایند خدا بدهای آنان را بر آنها مسلط گرداند پس نیکان آنها دعا کنند ولی مستجاب نشود.

بیان کننده روابط واقعی حاکم بر نظام خلقت است که مسئول وقوع آن رفتار خود  2این روایت و امثال آن

ها ریشه در نوع رفتارهای بد، بویژه در زندگی انسان ها و مشکالتها است. بسیاری از مصیبتانسان

 3ها دارد.نادرست اجتماعی خود انسانرفتارهای 

مَا وَ مَا أَصَبَکُم منن مُّصِیبَةٍ فَبِ »مورد تاکید قرار گرفته است:  نیز به صراحت این موضوع در آیات قرآنی 

اید، و بسیارى مصیبتى به شما رسد بخاطر اعمالى است که انجام دادههر  ،«وَ یَعْفُواْ عَن کَِثیر کَسَبَتْ أَیْدِیکمُ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فىِ الْبرَّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِى  »فرموده:  ( یا در جای دیگر30: ی)شور کندرا نیز عفو مى

ساد، در خشکى و دریا بخاطر کارهایى که مردم انجام ف، «النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُون

خواهد نتیجه بعضى از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید )بسوى حق( اند آشکار شده است خدا مىداده

 (41)روم:  بازگردند

                                                                 
 وَ الْمِیزَانُ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسننِینَ الْمِکْیَالُ الزننَا مِنْ بَعْدِی َکثُرَ مَوُْت الْفَجْأَةِ وَ إِذَا طُفنفَ وجَدْنَا فِی کِتَابِ َرسُولِ اللَّهِ ص إِذَا ظَهَرَ .  1

إِذَا جَارُوا فِی الْأَْحکَامِ تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ  ا وَوَ النَّقْصِ وَ إِذَا مَنَعُوا الزَّکَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الثنمَارِ وَ الْمَعَادِنِ کُلَّهَ

لْأَمْوَالُ فِی أَیْدِی الْأَشْرَارِ وَ إِذَا لَمْ یَأْمُرُوا وَ الْعُدْوَانِ وَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ عَدُوَّهُمْ وَ إِذَا قَطَّعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ ا

مْ. ارَهُمْ فَیَدْعُوا ِخیَارُهُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُرُوفِ وَ لَمْ یَنْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لَمْ یَتَّبِعُوا الْأَخْیَارَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ شِرَبِالْمَعْ

 (374، ص 2)کلینی، الکافی، ج 

 .242، الخصال، ص ابن بابویه، )صدوق(. ر. ک:  2

ند و ها هستند و علت تام و کامل نیستساز وقوع مشکالت و مصیبت. همان گونه که قبال نیز بیان شد، این امور صرفا زمینه 3

 ها جلوگیری نمایند.چه بسا برخی عوامل دیگر از وقوع این مصیبت
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 گوید: یکی از یاران امام صادق )ع( می

کنم که بعضى از دوستان ما مرتکب گناهانى خطرناک ام عرض کردم: به راستى مشاهده میروزی به ام

شوند. امام در جواب فرمود: اى عمر! زشتى و رسوایى علیه دوستان ما مگو، همانا دوست ما چه بسا مى

نماید تا آنکه گناهى کند که مستحق عذاب خدا گردد، پس خداوند او را به مریضى در بدنش مبتال مى

رزندانش فکند به فرزندانش، پس چنانچه مبتالیش مى بدن او آسیبی نبیند گناهانش نابود شود، پس چنانچه

نماید ش مىبه همسایه بد مبتالی گرداند به خانواده؛ اگر خانواده نیز گزندی نبیندمبتالیش مى نیز سالمت باشند

در حالى به کند تا آنکه ، جان دادن را بر او سخت مىهمسایه بد نصیب او نشدچنانچه و تا آزارش رساند، 

 1مالقات خداوند برود که از او راضى و خشنود باشد و داخل بهشتش گرداند.

نکته مهم دیگری که در روایات اشاره شده این است که هر گاه گناهان جدیدی در جامعه رواج پیدا کند، 

 نقل شده استآید. از امام رضا )ع( های جدید( پدید می)مانند بیماری کیفرها و ابتالئات دنیوی جدیدی

الْعِبَادُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ یَکُونُوا یَعْمَلُونَ أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ یَکُونُوا  کُلَّمَا أَحْدَثَ »که فرمودند: 

 بالهای ، به هر میزان  مردم گناهان جدیدی انجام دهند که قبال سابقه نداشته باشد، خداوند نیز2«یَعْرِفُونَ.

 کند. ای آنها شناخته شده نیست نازل میجدیدی که بر

شود و نیز زمان و نحوه ابتالی مردم به آن به روشنی روری که در پی آنها حادث میارتباط دقیق گناهان با ش

ست گیرد یا ممکن ادهند تعلق میزاما به کسانی که آن را انجام میبیان نشده است. آیا کیفر این گناهان ال

م انیدهمچنین نمیشوند. ر و بی گناه در آتش آن گرفتار میای باشد که هر گاه رخ داد گناهکامچون فاجعهه

ای است یا جهانی و اگر جهانی است، چگونه مواردی که خاص مسلمانان آیا این ارتباط دو سویه، منطقه

 شود. با اینادیان نیز میه شامل دیگر پیروان ذکر شده است مانند پرداخت زکات و رعایت حجاب و غیر

                                                                 
السَّلَامُ: إِننی لَأَرَى مِنْ أَصْحَابَِنا مَنْ یَرْتَکِبُ الذُّنُوبَ الْمُوبِقَةَ. فَقَالَ لِی:  عَنْ عُمَرَ َصاِحبِ السَّابِرِین، قَالَ: قُلْتُ لِابِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ .  1

السُّقْمِ، حَتَّى یُمَحَّصَ فِی بَدَنِهِ بِ عَذَابَ، فَیَبْتَلِیهِ اللَّهُیَا عُمَرُ! لَاتَشَْنعْ عَلَى أَوْلِیَاءِ اللَّهِ، إِنَّ وَلِیَّنَا لَیَرْتَکِبُ ذُنُوباً یَسْتَحِقُّ ]بَِها[ ِمنَ اللَّهِ الْ

 عَافَاهُ فِی فَإِنْ عَافَاهُ فِی وَلَدِهِ ابْتََلاهُ فِی أَهْلِهِ، فَإِنْعَنْهُ الذُّنُوبُ، فَإِنْ عَافَاهُ فِی بَدَنِهِ ابْتََلاهُ فِی مَالِهِ، فَإِنْ َعافَاهُ فِی مَالِهِ ابْتََلاُه فِی وَلَدِهِ، 

، قَدْ لَّهَ حِینَ یَلْقَاهُ، وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍلَاهُ بِجَارٍ سُوءٍ ُیؤُذِیهِ، فَإِنْ َعافَاهُ مِنْ بََوائِقِ الدُّهُورِ شَدَّدَ عَلَیْهِ خُُروجَ نَفْسِهِ، حَتَّى یَلْقَى الأَهْلِهِ ابْتَ

 (200، ص ۶5أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ.)مجلسی، بحار االنوار، ج 

 .275، ص 2 . کلینی، الکافی، ج 2
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ای حقیقی بین اعمال بشری و حوادث طبیعی نیست ابهامات مانع از وجود اصل رابطه حال، این سواالت و

 اند.ت زیادی بر این رابطه تاکید کردهزیرا آیات و روایا

ی آن زندگبر این اساس، ویروس کرونا بی تردید یکی از موجودات نوپدید و الزمه جهان مادی است که در 

ی تواند باشد به درستکنیم، اما این که دلیل پدید آمدن این ویروس خطرناک از منظر الهی و قرآن چه میمی

بر ما معلوم نیست؛ آیا برای تکامل ایمان و معنویت مردم و همچون هشداری جهانی برای بازگشت به خدا 

ا در مواجهه با این پدید خطرناک است و هها و دولتو معنویت است یا برای آزمایش و امتحان همه ملت

یا نتیجه گناهان نوپدیدی است که در جهان هر روزه شاهد گسترش آنها هستیم؟ بنابراین، اصل این که این 

ویروس جزئی از نظام مادی ماست و در پیدایش آن دلیلی الهیاتی نهفته است شک و تردیدی وجود ندارد 

توان آن را مستند به هر سه عامل پیش ی ما معلوم نیست و حتی میاما تعیین آن دلیل به نحو مشخص برا

 گفته دانست.

  

 ارزش زندگی در سایه شرور 3-5

این سوال همواره بر زبان برخی از اندیشمندان و فالسفه جاری بوده است که آیا تکامل و رشد انسان و 

ار ها را دارد؟ مگر انسان قرتلخکامیبختی و مصیبت و اساسا اصل زندگی انسانی ارزش این همه بالها و بد

است به چه جایگاهی برسد که این همه تاوان سنگین و سهمگین باید پرداخت کند؟ این پرسش آن قدر 

نان آ گرایی رسیده و حتی برخی ازاندیشمندان غربی در نهایت به پوچسنگین و عمیق است که برخی از 

مصیبت از همه طرف زندگی انسانی را احاطه کرده باشد عقل اند. وقتی بال و چاره کار را خودکشی دانسته

ت و زندگی خالی از مزیبه کند که این ندارد و به انسان پیشنهاد میمعیشت اندیش بشری پیشنهادی جز 

 لذت خاتمه دهد و خود را راحت کند. 

و ویژه در نزد اما بر اساس فرهنگ قرآنی و طبق آغازین آیات سوره بقره انسان جایگاهی بسیار واال 

پروردگار دارد و باید زندگی خود را آن گونه که برایش مقدر است بسازد. در این آیات بیان شده است که 

قصد دارد جانشینی در روی زمین )منظور حضرت آدم یا  کندلق آدم، خداوند به مالئکه اعالم میهنگام خ
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ین موجودی آشنا بودند، قبل از هر سوال انسان به طور کلی( بیافریند. فرشتگان که با خلق و خوی چن

و غارت  ی که فساد و قتلکسی را در زمین بیافرین تراض آمیز پرسیدند: آیا قصد داریدیگری، با لحنی اع

 (30دانید. )بقره: دانم که شما نمیداوند در پاسخ فرمود: من چیزی میدهد؟ خانجام می

انستند دکه فرشتگان قبل از خلقت انسان میاست: اول آن در این آیه دو نکته از برجستگی خاصی برخوردار 

تبهکاری و فساد و خونریزی روی ای است که به سمت ودی و شرایط زندگی انسان به گونهکه ساختار وج

آورد. این نکته به شر اخالقی انسان اشاره دارد که اثرات مخرب آن امروزه به مراتب بیش از شرور می

گوید نگران ست که خداوند در جواب فرشتگان میه است. نکته دوم نیز این اطبیعی خود را نشان داد

نباشید! وجود انسان در زمین حتی با وجود این گونه از شرور اخالقی که الزمه وجود اوست و شما نیز 

بازگو کردید ارزش دارد. اهمیت جواب خداوند به فرشتگان در این است که آینده بشر و سرنوشت او از 

ه خداوند آن قدر مهم است که حتی قابل توضیح برای فرشتگان نیست و گویا از حد فهم و درک دیدگا

دانم که شما رت سربسته می گوید: من چیزهایی میآنان خارج است و به همین دلیل خداوند به صو

 دانید.نمی

فر ش و امتحان و یا کیدر پایان ذکر این نکته الزم است که نقش سازنده شرور در تکامل انسان و نیز آزمای

 در رورش بودن آنها برای گناهان نباید موجب افراط و تفریط و سوء فهم در این مسئله شود. قرار  گرفتن

بر این باور  و بیفزاییم آنها تعداد بر خود را تسلیم آنها کنیم و یا که نیست آن معنای به هاانسان تکامل مسیر

باشیم که هر شر و بالیی که بر سرمان نازل شد مشیت و خواست خدا بوده است و باید آن را دربست 

 انسان املتک برای شیطان وجود حتی ،روایات برخی اساس بر. قبول نمود و هیچ تالشی برای رفع آن ننمود

 . باشیم داشته دوست را شیطان ما که نیست معنا آن به این اما ،است الزم

گیرند. به همین بارند و حتی در برخی موارد جان انسان را می دردآور و مشقت مسلما هاو سختی شرور

راهکارهایی مناسب برای جلوگیری از وقوع این حوادث و کاهش آالم بشری  توان تمام با باید انسان جهت

اشته د ریزی برنامه هاانسان اخالقی شرور از جلوگیری و زلزله و سیل برای تواندمی که آنجا تا و بیابد

 باشد. 
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ها و بالها مواجه شویم، چه در دفع آنها موفق باشیم و چه ه بدانیم به هر میزان که با سختیمهم آن است ک

ه عنوان ود را بنباشیم، این حوادث همگی در مسیر رشد و تکامل انسان هستند و به همین دلیل باید نقش خ

باور در تعامل صحیح با مشکالت و مصائب ایفا کنیم تا بتوانیم در این قبیل پذیر و خدایک انسان مسئولیت

. فرض کنید انسانی با همه تالش و کوششی که در زندگی داشته و با همه نماییمآزمونها موفق عمل 

عی یبشود و یا فردی در یک سیل طهایی که کرده است در یک تصادف ناخواسته دچار معلولیت میاحتیاط

ز جمله پدر و مادرش دهد. یا کودک و یا نوجوانی در یک زلزله همه اقوام اهمه اموال خود را از دست می

دهد. در این گونه موارد باید این آمادگی را داشته باشیم و این بینش و بصیرت را در خود را از دست می

ها هدایت کنیم و ین بالها و مصیبتامل سازنده با اایجاد کرده باشیم که هم خود و هم دیگران را در تع

  متوجه باشیم که این امور ازمایش و امتحان الهی است.

 

 خیر و شر ظاهری و خیر و شر واقعی 3-6

دهد که خیر و شر در نگاه شر و کاربردهای مختلف آن نشان میبررسی آیات و روایات مربوط به خیر و 

توان این دو نوع خیر و شر را خیر و شر ظاهری و میو نگاه جامع الهی متفاوت است. انسان  نگرجزئی

 خیر و شر واقعی خواند.  

 أَن سَیعَ وَ» :ترسیم نموده است وجه بهترین مسئله خیر و شر را به به هاانسان ینگرجزئی قرآن در خداوند

 و ،(21۶: هبقر)« تَعْلَمُونَ الَ وَأَنتُمْ یَعْلَمُ  وَاللّهُ لَّکُمْ شَرٌّ وَهُوَ شَیْئًا تُحِبُّواْ أَن وَعَسَی لَّکُمْ خَیْر  وَهُوَ شَیْئًا تَکْرَهُواْ

 اشم برای آن و داریدمی دوست را چیزی بسا و است خوب شما برای آن و داریدنمی خوش را چیزی بسا

 . دانیدنمی شما و داندمی خدا و است بد

خواند و از آنها برخی امور را شر و بد میداند و خود برخی امور را خیر و خوبی می انسان با نگاه جزئی

ای نهنگاه کوته بینانه انسان به گو گریزان است اما توجه ندارد که در مقیاس بزرگتر مسئله برعکس است.

است که طبق طبیعت خاکی خود دوست دارد سر تا سر زندگی خود را در ناز و نعمت به سر ببرد و هیچ 

ا اگر بتواند بیند اممیکه انسان صرفا ظاهر و پوسته بیرونی این دنیا را  سختی نبیند. دلیل این امر آن است
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شود. به صورت توام بنگرد نظرش عوض می های مختلف جهان هستی و نیز دنیا و آخرتبه همه الیه

(، مردم ظاهری از 7)روم: « الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ»فرماید: خداوند می

 حیات دنیا را می شناسند  واز حیات اخروی که ورای آن است بی خبرند. 

اند به ما بفهمانند آنچه شما در نظر ابتدایی خیر  یا شر می پندارید در قرآن و روایات همواره سعی کرده

یاسی یر و شر انسان را در مقشوید که باید خید جامع نگرداشته باشید متوجه میطور نیست. اگر د واقع این

سان او را دچار خطای محاسباتی تر و در تراز دنیا و آخرت دید نه تنها دنیا. کوته نظری مادی انوسیع

تاهُمُ اهللُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَیْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ وَ ال یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَآ آفرماید: کند. خداوند میمی

ورزند، گمان نکنند این کار (، کسانی که در آنچه خدا از فضل خود به آنان داده، بخل می180)آل عمران 

 ها شرّ است.ها خیر است بلکه برای آنبرای آن

عبور کند و به این واقعیت برسد که ثروت اندوزی و بشر برای این که از دید تنگ نظرانه و بخل ورزانه 

شود و اگر یچ، برای او شر محسوب میخودداری از کمک به دیگران خیری برای انسان در بر ندارد که ه

ی نا این آموزه را درواش را ندید در دنیای دیگر خواهد دید باید تالش زیادی بکند تدر این دنیا نتیجه

  خودش بکند.

ر د )ع( نیز به این دو معنای ابتدایی و انتهایی خیر و شر اشاره شده است. امیرالمؤمنیندر احادیث 

ش دوزخ ، خیری که آت«ما خَیر  بِخَیرٍ بَعدَهُ النّارُ، وما شَرٌّ بِشرٍّ بَعدَهُ الجَنَّة»فرماید: وصیتش به محمّد حنفیه می

در حدیثی دیگر از امام  1دنبال آورد، شرّ نیست.دنبال داشته باشد، خیر نیست و شرّی که بهشت را بهرا به

لَن تَری الخَیرَ و الشّرَّ »شود: صورت نهایی تنها در آخرت معلوم میآمده است که خیر و شر به  ع(صادق )

، هیچگاه 2«.یانإال بَعدَ اآلخِرَةِ، ألنَّ اهللَ جّل و عزّ جَعََل الخَیرَ کُلَّهُ فی الَجنَّةِ و الشَّرَّ کُلَّهُ فی النّارِ، ألنَّهُما الباقِ

اوند عظیم الشان همه خیر را در بهشت و همه خیر و شر واقعی را نخواهی دید مگر در آخرت، زیرا خد

 شر را در جهنم قرار داده است چون این دو برای همیشه باقی هستند.

                                                                 
 .544، ص 387نهج البالغه، صبحی صالح، کلمات قصار، .  1

 .30۶. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص  2
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که بسیاری  شدحقیقت خیرو شر را ببیند متوجه میتوانست از مرز دنیای خاکی عبور کند و اگر انسان می

در پی دارد مثل دزدی مال دیگران و  یند در واقع عذابی دردناکباموری که آنها را خیر و خوبی می از

بیند ولی در عوض رضایت ست اموری که انسان آنها را شر میانباشت ثروت خود. همچنین چه بسیار ا

تر از جان خودش نیست. اما همین جان ت. برای انسان چیزی بهتر و شیرینالهی و بهشت او را خواهد گرف

خود جان  خدا در فدا کردنایت الهی قرار گیرد بنده اگر در راه رسیدن به مقامات معنوی و کسب رض

مْ فِی وَ لَئِنْ قُتِلْتُ»شود. نمیکند. این واقعیت، آن چیزی است که در فرهنگ غربی و مدرنیته دیده درنگ نمی

 کشته شوید، یا بمیرید، آمرزش ، و اگر در راه خدا«سَبِیلِ اهللِ أوْ مُتُّمْ لَمغْفِرة  مِنَ اهللِ وَ رَحْمَة  خَیْر  مِمّا یَجْمَعُونَ 

 (178)آل عمران: آورند، بهتر است.و رحمت خدا از تمام آنچه گرد می

 

 

 و انتصاف اعواض ،آالم 3-7

به معنای پاداش است و انتصاف نیز به « عوض»جمع « اعواض»به معنای درد و رنج و « الم»جمع « آالم»

آمده به این معناست  1است. این عنوان که در برخی آثار کالمیمعنای گرفتن انتقام از ظالم به صورت عادالنه 

ود، شهایی که بشر از ناحیه بالها و شرور اخالقی و طبیعی متحمل میها و رنجکه خداوند در مقابل سختی

 به او عوض و پاداش خواهد داد.

در اصطالح  و2است انتصاف در لغت به معنای طلب دادخواهی و گرفتن انتقام از ظالم به صورت عادالنه

انتصاف در  3.گرداندکه خداوند حق ستمدیده را از ستمگر گرفته و به او باز میکالم عبارت است از این

  های بحث اعواض است.یکی از زیر شاخهکالم اسالمی 

                                                                 
از فصل سومِ مقصد ثالث را به این  14و  13. برای نمونه، عالمه حلی در کشف المراد، به تبع خواجه نصیر طوسی، مسئله  1

 بحث اختصاص داده است. 

 .5۶9، ص 3؛ زبیدی، تاج العروس، ج 333، ص 9العرب، ج لسان . ابن منظور،  2

 .223، ص 1؛ سیوری، اللوامع االلهیه فی مباحث الکالمیه، ج 2۶3کشف المراد، ص . حلی،  3
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 اعواض

ن آ مستحقشوند بی آن که ها متحمل میهایی که انسانها و آسیبدردها و رنج ،بر اساس نظریه عدل الهی

دید است پ فعل خداونداز ناحیه حوادث طبیعی که مستند به  درد و رنجیهرگاه  باید جبران شود؛ ،باشند

) و یا  انسان از ناحیه شر اخالقی و افعال نادرست خداوند است و هرگاهعهده بر آن عوض  آید، جبران و

شود رت آنچه به خداوند مربوط میو در این صوعهده آنان خواهد بود بر جبران آن حیوان( باشد،  حتی

 .نام دارد« انتصاف»که ستمدیده و مظلوم از ظالم و ستمگر است گرفتن حق 

 نآ ریناپذییجدا جزء و یماد یایدن لوازم ازغیره  و برق و رعد زلزله، ل،یس که میبگذار نیا بر را فرض

 ارگرفت یمساو نحو به هاانسان همه ایآای در رشد و بالندگی انسان دارد. اما است و در مجموع نقش سازنده

 خود رب و دور افراد به است یکاف. است مختلف افراد رنج و یسخت زانیم ای گردندیم ایبال و هایسخت

 رنج هاانسان از یاعده: است متفاوت یزندگ طول در افراد رنج و یسخت زانیم که میشو متوجه تا میبنگر

 فرساطاقت یهابتیمص و هایسخت گرفتار آنان از برخی یول ،کنندیم تجربه را یمیمال یهایسخت و

 حوادث نیا اثر بر کهافرادی  فیتکلآیا این مسئله با عدالت خداوند سازگار است؟ عالوه بر آن، . شوندیم

شود؟ کودکان و نوجوانانی که در این حوادث جان یابند چه میفرصت زندگی طبیعی در این جهان را نمی

 شوند چه وضعیتی خواهند داشت؟دهند یا گرفتار معلولیت میاز دست می خود را

ها از دو زاویه به بررسی موضوع پرداخته اند: اول این که این حوادث این پرسش جوابمتکلمان مسلمان در 

ای به شهافتد و به همین دلیل خدکلمان بر حسب عادت الهی اتفاق میطبق سیستم طبیعی دنیا و به قول مت

ر شود، هساس یک فرایند قانونمند اداره مینجا که جهان بر اتر، از آسازد. به بیان سادهعدل الهی وارد نمی

بیند و این آسیب معلول نظم طبیعی جهان قعیت بدی قرار گیرد قطعا آسیب میکس یا هر چیزی در مو

 اند زیرامسیستمی بی جواب نمیهای گار نیست. دوم این که، همین آسیباست. بنابراین با عدل الهی ناساز
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 به یموارد نیچن در اگر رو نیا از. کندینم یظلم نیترکوچک ،یانسان چیه به و است عادل پروردگار،

 1.داد خواهد آخرت در را آن عوض خداوند، است، نبوده آن مستحق که رسدب یبیآس یکس

 به متعال یخدا یسو از که یدرد هر: »نویسدیم ، در این زمینهعهیش بزرگانمتکلمان و  از ی،مرتض دیس 

 زین یحل عالمه2.«دهدیم او به را آن عوض خداوند، برسد، بچه مثل مکلفریغ ای مکلف و عاقل انسان

 رسد،ب رمکلفیغ و مکلف افراد به خداوند یسو از یدرد اگر که دارند اتفاق مطلب نیا بر هیعدل: »دیگویم

 خداوند بودن ظالم صورت، نیا ریغ در که چرا بدهد؛ او به را آن عوض که است الزم متعال، یخدا بر

 قیرط از را گناهیب دگانیدحادثه و گرفتاران که کندیم جابیا پروردگار عدل بر این اساس، 3.«دیآیم الزم

با  ،هفتم قرن برجسته متکلمان از ،یبحران ثمیمابن. کند یاری عقاب در فیتخف ای و یاخرو یهاپاداش

 :است گفته توضیح بیشتری در این باره 

 به شیهارنج و هایسخت برابر نیچند خداوند آن که اول: است زیچ دو ییایدن یهارنج از گونه نیا یخوب 

 به او یبرا را آن عوض و باشد داشته است قرار که ییهارنج ابتدا از اگر که یاگونه به دهد؛یم عوض او

 «عوض بدون موقت یخوش» ای کند انتخاب را «عوض با همراه رنجِ» که کنند ریمخ را او و بگذارند شینما

 دارد وجود یمصلحت هایسختو  هارنج تحمل این در آن که زین دوم. کردیم انتخاب را اول نهیگز حتما ،را

 4.ستین یاله لطف جز یزیچ نیا و شدینم حاصل آن بدون که( دنیرس تکامل به)

 هک شود متحمل را یبتیمص و یسخت و رنج ایدن نیا در انسان اگرمیثم بحرانی، ابن، طبق گفته نیبنابرا

 او تصور فوق جبران نیا و کرد خواهد جبران را آن آخرت در یاله عدل ،باشد نداشته را آن استحقاق

 به اریاخت و لیم با خود ،قرار دهند بشر دگانید معرض در را هاعوض آن اگر که ایگونه به بود؛ خواهد

 .ابدی دست ریکث ریخ به تا شتافت خواهد ماتینامال استقبال

                                                                 
 .2۶4. حلی، کشف المراد، ص  1

 .239ص ره،یالذخ. سید مرتضی علم الهدی،  2
 .127 ص الملکوت، انوار. حلی،  3
 .119 ص المرام، قواعد ،یبحران ثمیم ابن.  4
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های بشری چه از ناحیه حوادث طبیعی باشد )نظریه اعواض( و چه از ناحیه شر اخالقی جبران آالم و رنج

آدمیان )نظریه انتصاف(، عالوه بر آن که مستند و متکی به دالیل عقالنی است به روشنی در آیات و روایات 

 بیان شده است.اسالمی 

ند: کت و زبان و مکان و زمان، بیان میت و ملیترین شکل ممکن، فارغ از جنسیترین و صریحقرآن به روشن

اى کار بدى اى کار نیکو انجام دهد، پاداش آن را خواهد دید. و هر کس بقدر ذرهپس هر کس بقدر ذره»

امت روز دادرسی و بررسی هر چیزی با دقت روز قی (8-7)زلزال: « مرتکب شود، بکیفر خود خواهد رسید.

به معنای « الدینمالک یوم»ار در نمازهای خود آیه ب 10و ظرافت است. هر مسلمانی هر روز دست کم 

کند. قاضی و حکمفرمای روز قیامت خود خداوند است وز جزا و دادرسی است را تکرار میخداند مالک ر

 تواند حتیای قاضی وجود ندارد و هیچ کس نمیاریکی برکه در این صورت دیگر هیچ نقطه ابهام و ت

دهد که من خداوند روز قیامت ندا می»رماید: فرا پنهان نماید. حضرت علی)ع( می های خودای از کردهذره

هم کرد، امروز به هیچ همان خدای یکتا و حاکم عادل هستم، امروز بین شما با عدالت و قسط قضاوت خوا

  1«ستانم.حق  مظلوم را از ظالم باز مید و شوکس ظلم نمی

ها نسبت به یکدیگر نیز بیان شده است. برای مثال در روایات اسالمی حتی نحوه حسابرسی رفتار انسان

 پرسد: خصی از امام زین العابدین )ع( میش

مان مسلای پسر رسول خدا! کافری که در حق مسلمانی ظلم کرده است، چه چیزی از او گرفته می شود و به 

داده می شود در حالی که او اهل آتش است و هیچ چیز باارزشی ندارد که بتوان با آن ظلم به مسلمان را 

جبران نمود. حضرت فرمودند: به میزان ظلمی که به مسلمان کرده است از گناهان و بدیهای مسلمان را بر 

ی یابد. آن فرد دوباره پرسید اگر می دارند و به حساب کافر می نویسند و در نتیجه عذاب او افزایش م

مسلمانی به مسلمان دیگر ظلم کرده باشد چه می شود؟ حضرت فرمود: به میزان حق مظلوم از حسنات ظالم 

                                                                 
لَا یُظْلَمُ الْیَوْمَ عِنْدِی أَحَد  الْیَوْمَ آخُذُ  طِیأَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْحَکَمُ الْعَدْلُ الَّذِی لَا یَجُورُ الْیَوْمَ أَحْکُمُ بَیْنَکُمْ بِعَدْلِی وَ قِسْ. »...  1

 (2۶8، ص 7)مجلسی، بحار االنوار، ج  ...«لِلضَّعِیفِ مِنَ الْقَوِین بِحَقنهِ 
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بر می دارند و به مظلوم می دهند. باز پرسید: اگر ظالم حسنات نداشته باشد چه؟ فرمود: از گناهان مظلوم 

 1«الم افزوده می گردد.کاسته می شود و بر گناهان و بدیهای ظ

  

 موارد جبران ضرر

نظریه عدل الهی در فرهنگ اسالم شیعی آن چنان پر رنگ و باشکوه است که حتی رنج و درد حیوانات را 

تی که انسان یا حیوانی در دنیا تجربه کند و خود مقصر یا مستحق هر رنج و مصیبنیز مد نظر گرفته است. 

ه عدل الهی باید جبران شود و در این جهت فرقی بین مسلمان و کافر چنین درد و رنجی نباشد طبق نظری

 و زن و مرد وجود ندارد.

شود که اهم آن به شرح ذیل ان درد و رنج های دنیایی دیده میبا تتبع در کتب کالمی مصادیقی از جبر

 است:

 گردد.به بیماری یا درد و بال مبتال میمواردی که شخص بدون گناه  .1

 منعفت کسی به خاطر مصلحت دیگران از بین برود.مواردی که  .2

 غم و غصه و پریشانی افراد.  .3

 شوند.و اجازه الهی جهت ارتزاق ذبح می حیواناتی که با اذن .4

 2گیرند.و موذی، دیوانگان، و ... قرار میها یا حیواناتی که مورد حمله حیوانات درنده انسان .5

                                                                 
ٍء یَأْخُذُ مِنَ الْکَافِرِ َو هُوَ مَظْلِمَة  أَیَّ شَیْ. فَقَالَ لَهُ رَجُل  مِنْ ُقرَیْشٍ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا َکانَ لِلرَُّجلِ الْمُؤْمِِن عِنْدَ الرَّجُلِ الْکَافِرِ  1

ا مَعَ عَذَابِهِ افِرُ بِهَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُطْرَحُ عَنِ الْمُسْلِمِ مِنْ سَینئَاتِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَى الْکَافِرِ فَیُعَذَّبُ الْکَمِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ فَقَالَ لَ

نَ فَإِذَا کَانَتِ الْمَظْلِمَةُ لِمُسْلِمٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ کَیْفَ یُْؤخَذُ مَظْلِمَتُهُ مِ بِکُفْرِهِ عَذَاباً بِقَدْرِ مَا لِلْمُسْلِمِ قِبَلَهُ ِمنْ مَظْلِمَتِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقُرَشِیُّ

إِنْ لَمْ قُرَشِیُّ فَتِ الْمَظْلُومِ قَالَ َفقَالَ لَهُ الْ الْمُسْلِمِ قَالَ یُؤْخَذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ مِنْ حَسَنَاتِهِ بِقَدْرِ حَقن الْمَظْلُومِ فَیُزَادُ عَلَى َحسَنَا

ظَّالِمِ. ئَاتِ الْمَظْلُومِ فَیُزَادُ عَلَى سَینئَاتِ الیَکُنْ لِلظَّالِمِ حَسَنَات  قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلظَّالِمِ حَسَنَات  فَإِنَّ لِلْمَظْلُومِ سَینئَاتٍ تُؤْخَذُ مِنْ سَین

 (271، ص 7)مجلسی، بحار االنوار، ج 

 .120؛ نیز ر.ک: ابن میثم بحرانی، قواعد المرام فی علم الکالم، ص 2۶1المراد، ص . حلی، کشف  2
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نیست؛ هرگاه موجود جانداری که قابلیت رنج و درد در این گونه موارد فرقی بین انسان و حیوان 

کشیدن دارد آسیب ببیند باید عوض دریافت کند. عوض برای خداباوران به معنای افزایش ثواب و 

 1درجات است و برای کافران تخفیف عذاب.

یند باید بیوان از ناحیه شاخ حیوان دیگر میخوانیم که حتی آسیبی که یک حدر حدیثی از امام علی )ع( می

 فرماید: جبران شود. ایشان می

اند: گناهان قابل بخشش، گناهان نابخشودنی، و گناهانی که حالت مرزی دارند یعنی هم امید گناهان سه دسته

خداوند او را در دنیا  بخشش هست و هم بیم عدم بخشش. گناه قابل بخشش، گناه گناهکاری است که

مجازاتی ندارد زیرا خداوند بردبارتر  و کریم تر از آن است که یک گناه کند و در آخرت دیگر مجازات می

را دو بار کیفر دهد. اما گناه نابخشودنی، حق الناس است یعنی ظلم و ستم بندگان نسبت به یکدیگر. خداوند 

 قسم یاد کرده و فرموده است: به عزت و جاللم سوگند که از ظلم هیچ ظالمی نمی گذرم حتی اگر زدن یا

ند ومالیدن دستی به دست دیگر باشد و یا شاخ زدن گوسفند شاخدار به گوسفند بی شاخ باشد. بنابراین خدا

گیرد تا این که هیچ حقی از کسی بر عهده دیگری نباشد و سپس آنها را قصاص بندگان را از یکدیگر می

وند آن را بر بنده اش پوشانده و اما نوع سوم ، گناهى است که خدابرای حسابرسی نهایی مبعوث می گرداند. 

 2.، توبه را نصیب او نموده است

 

 

                                                                 
، 1؛ مفید، اوائل المقاالت ، ج 341ص  1؛ حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ج 37۶، ص 2رسائل شریف المرتضی، ج .  1

130. 

مَغْفُورٍ وَ ذَنْب  نَرُْجو لِصَاحِبِهِ وَ نَخَافُ عَلَیْهِ. قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فََبیننَْها لَنَا َقالَ  إِنَّ الذُّنُوبَ ثَلَاثَة  ... فَذَنْب  مَغْفُور  وَ ذَنْب  غَیْرُ. » 2

یُعَاقِبَ عَبْدَهُ مَرَّتَیْنِ وَ أَمَّا الذَّنْبُ الَّذِی لَا مِنْ أَنْ نَعَمْ أَمَّا الذَّنْبُ الْمَغْفُورُ فَعَبْد  عَاقَبَهُ اللَّهُ عَلَى ذَنْبِهِ فِی الدُّنْیَا فَاللَّهُ أَحْلَمُ وَ أَکْرَمُ 

جُوزُنِی أَقْسَمَ قَسَماً عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ وَ عِزَِّتی وَ َجلَالِی لَا یَ یُغْفَرُ فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى إِذَا بَرَزَ لِخَلْقِهِ

تَبْقَى  تَصُّ لِلْعِبَادِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى لَالْمُ ظَالِمٍ وَ لَوْ کَفٌّ بِکَفٍّ وَ لَوْ مَْسحَة  بِکَفٍّ وَ لَوْ نَطْحَة  مَا بَیْنَ الْقَرْنَاءِ إِلَى الْجَمَّاءِ فَیَقْظُ

ینی، الکافی، )کل...« ا الذَّنْبُ الثَّالِثُ فَذَنْب  سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ وَ رَزَقَهُ التَّوْبَةَ مِنْهُ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ مَظْلِمَة  ثُمَّ یَبْعَثُهُمْ لِلْحِسَابِ وَ أَمَّ

 (443، ص 2ج 



69 
 

 انتصاف

شود هر چند به صورت ها متوجه جامعه بشری مییگر انسانشرور اخالقی که از ناحیه جرم و جنایت د

ر این دها مرتبط است اما از دیدگاه عدل الهی خداوند باید مستقیم با اراده نادرست و شریرانه برخی انسان

انتصاف به معنای گرفتن داد مظلوم از ظالم است که خداوند این کار حلقه ورود کند تا عدالت محقق شود. 

ها هستند اما دهد. هر چند منشا شر اخالقی انسانبه صورت نهایی در آخرت انجام می را بعضا در دنیا و

وند، شیده مرتکب اذیت و آزار دیگران میشها با تکیه بر قدرت و اختیاری که خداوند به آنان بخچون انسان

الم بگیرد. به این کار پس خداوند هم در اینجا این مسئولیت را دارد که در نهایت باید حق مظلوم را از ظ

 گویند. انتصاف می

صاف علیه تعالى واجب عقال و االنت»این جمله خواجه نصیر طوسی که گفته است:  عالمه حلی در توضیح

 گوید: و نقال بر خداوند واجب است، میانتصاف عقال، «سمعا

أما من حیث العقل فألن ترک االنتصاف منه تعالى یستدعی ضیاع حق المظلوم ألنه تعالى مکن الظالم و خلی 

بینه و بین المظلوم مع قدرته تعالى على منعه و لم یمکن المظلوم من االنتصاف فلو ال تکلفه تعالى باالنتصاف 

مظلوم و ذلک قبیح عقال و اما من حیث السمع فلورود القرآن بانه تعالی یقضی بین عباده...، لضاع حق ال

وجوب انتصاف از نظر عقلی بدین جهت است که ترک انتصاف از خداوند موجب تباه شدن حق مظلوم 

ت و او را از است زیرا خداوند به ظالم قدرت بخشیده و با اعطای اراده آزاد به او دست او را باز گذاشته اس

ظلم و ستم بازنداشته و از سوی دیگر به مظلوم نیز قدرت دفاع نداده است. بنابراین اگر خداوند حق مظلوم 

را از ظالم نگیرد حق مظلوم تباه خواهد شد و این موضوع عقال قبیح است. از جهت نقلی و قرآنی نیز به 

قرآن گفته است که روز قیامت بین بندگانش این دلیل انتصاف بر خداوند واجب است که خود خداوند در 

 1قضاوت خواهد کرد.

سد. رمعنای عدالت می اند در نهایت بهبیان داشتهریشه همه راهکارهایی که متکلمان در عالج مسئله شرور 

 یهعلدالت بین اندیشمندان مسلمان متفقعدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خود. این معنای از ع

های بیماری ها و بالهاخانمانی، رنجها بیها، محرومیتها و تلخ کامیهای تبعیض آمیز، تلخیاست. تفاوت

                                                                 
 .2۶4-2۶3. حلی، کشف المراد، ص  1
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های جانگداز، قتل و غارت مردم، سوختن ، ارتزاق انسان و حیوانات درنده از حیوانات دیگر، بیماریهولناک

ه و استثمار دیگران و هم دارینین و بد رفتاری با کودکان، بردهها، سقط جحیوانات در آتش سوزی جنگل

به نوعی خروج از ریل عدالت و قرار  اندازدری که جامعه بشری را به خطر میحوادث و اشیاء ویرانگ

آن نیست. اما روزی  نداشتن اشیاء در جایگاه واقعی و مناسب خویش است که در دنیای مادی گریزی از

دالت از این ع هستی حکمفرما گردد. نسخه کوچکیلم برابر شوند و عدالت بر کل عاباید ها این نابرابری

اما استقرار کامل و همیشگی  1فراگیر در همین دنیا در زمان ظهور منجی در آخرالزمان وعده داده شده است

 شود. عدالت در آخرت انجام می

 

 نگری در مسئله شرجامع 3-8

یک همزبانی مشترک در پی القای  دراز سوی دیگر، فیلسوفان شرق و غرب های دینی از یک سو، و آموزه

ت. این ها اسها و ناخوشیگی در بستری مادی آمیخته با خوشیاین واقعیتند که حوالت تاریخی انسان زند

رد. اما برای آورشد و شکوفایی انسان را فراهم میبستر آمیخته با خیر و شر و خوبی و بدی، زمینه تکامل و 

 نزدیک شود باید به برخی نکات دیگر نیز توجه نمود.آن که مسئله شرور به حل نهایی خود 

. دنیا از بعد مرحله دنیا، مرحله دنیا، از قبل مرحله: دارد ایمرحله سه یوجودانسان های قرآنی، طبق آموزه

 و رفت حرکت این در. 2دکنمی بازگشت او سوی به دوباره و گرفته سرچشمه وندخدا خود از انسان

 خود یزندگ از ایمرحله در اینکه بر است متوقف انسان شدن کامل و شود کامل انسان، است قرار یبرگشت

 . باشد آخرت جهان همان که گردد بازعالم الهی  به دوباره سپس و شودب مادی یجهان وارد

                                                                 
 به السبیل و اخرجت االرضالسّالم( حکم بالعدل وارتفع الجور فی ایامه و آمنتاذا قام القائم )علیه»فرمود:  امام صادق )ع(.  1

ها او راهکند و در ایام او جور مرتفع شود و به وسیله می حکمبرکاتها و رد کل حق الی اهله؛ هرگاه قائم قیام کند، به عدل 

، ص 52)مجلسی، بحار االنوار، ج « شودسازد و هر حقی به صاحبش برگردانده میامن گردد، زمین برکاتش را خارج می

؛ آنگاه که خروج کند،  احدا فاذا خرج وضع میزان العدل بین الناس، فال یظلم احد»: ه استفرمود نیز امام رضا )ع((؛ 338

 (321)همان، ص « کندکس به دیگری ظلم نمینهد، پس هیچترازوی عدل را در بین مردم می

 (15۶)بقره:  راجعون هیال انا و هلل انا.  2

http://wikifeqh.ir/امام_صادق
http://wikifeqh.ir/امام_صادق
http://wikifeqh.ir/حکم
http://wikifeqh.ir/حکم
http://wikifeqh.ir/امام_رضا
http://wikifeqh.ir/امام_رضا
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د شود تحمل دربیند، موجب میاین نگرش به انسان و جهان، به دلیل آن که شرور را الزمه تکامل بشر می

امری بد  باشد، آوردرد چند هرتر گردد. عمل جراحی، در چشم یک بیمار، رنجِ شرور برای انسان آسانو 

 شرور گوییمب که نیست مهم دیگر بیان این با .دانیم که فردایی بهتر در انتظار اوستمی زیراو شر نیست، 

 خداوندشرور توسط  معتقد باشیم اگر حتی. است نیاورده پدید را آنها خداوند و است مادی عالم الزمه

 ریآتوجیه آن از منظر دینی مشکل نخواهد بود.  بر این باورند، متکلمان برخی هک چنان ،استایجاد شده 

بسیار  او برای شر مسئله ،بداند خود نهایی منزلگاه را آن و ندبیب دنیا درمنحصر  راهمه زندگی  انسان اگر

  1شود.توجیه میای غیر قابل تبیین و مهم و عویصه

قضاوت و رینگجزئی ، ریشه درشر مسئلهبغرنج شدن  رسیم که، در تحلیل نهایی به این نتیجه میبنابراین

 آگاهی از آنان اگر. دارد و عدم توجه به ادامه زندگی انسان در آخرت هاانسان زدهشتاب و سطحی های

که  شخصی کنید فرض .نندکنمی حکم امور برخی بودن شر به گاه هیچ شوند برخوردار جامعی و وسیع

نی را بیمارا آنجا در و کند مراجعه بیمارستان یک بهآگاهی جامع و کاملی از بیمارستان و کارکرد آن ندارد، 

شود و یا حتی برخی از اعضای آنان نوشند، یا آمپول و سرم به آنها تزریق میببیند که یا داروی تلخ می

از کارکرد بیمارستان آگاهی نداشته باشد، ممکن است خیلی  شخص نیااگر  گردد.توسط پزشکان قطع می

 ای یلک یبیآس حتما برود آنجا به کس هر و است خطرناک و شر مکانی بیمارستان که کند قضاوتزود 

همه اقدامات بیمارستان در جهت بهبودی  و به او بفهمانند که سازند آگاه را او اگر اما ،رسدیم او به یجزئ

 .بردمی پی خود قضاوت بودن غلط بهحال بیماران و مراجعه کنندگان است، 

انتظار بهشت زمینی که عقل خود بنیاد مدرن نوید آن را به بشریت داده است ریشه در گسست تاریخی 

ی افسانه خواندن آن و باور به قرائت انسان از پیشینه خود دارد. بشر مدرن با فراموشی تاریخ دیرینه خود و

باطل و ناقص از نظریه داروین، بر این باور است که او تنها یکی از موجوداتی است که به صورت اتفاقی 

و تصادفی در کنار دیگر موجودات بوجود آمده و هیچ طرح و برنامه قبلی و سرنوشت بعدی در انتظار او 

                                                                 
 اما ،عتقدندم خداوند به که آن با ؛دارد نکته نیهم در شهیر شتریب یغرب شمندانیاند یبرا شر مسئله تیاهم رسدیم نظر به.  1

 یبرا یبهتر طیشرا ستیبایم خداوند که دارند انتظار همواره و است نکرده رسوخ آنان در یقو صورت به یدیتوح شهیاند

  .ساختیم ایمه آنان یزندگ
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ن بهشت ه ساختدارد و انسان را بج و سختی را به شدت ناخوش میه رننیست. طبیعتا چنین نگاهی، هر گون

ود تاریخ بشر نگریسته ش دهد. اما اگر با نگاهی واقع نگرانه و بر پایه وحی الهی بهبر روی زمین سوق می

ها نجهاست و این رها و محنتشویم که سرنوشت محتوم انسان زندگی در دنیایی آکنده از رنجمتوجه می

 ای دارند. ا کارکردهای چندگانههو محنت

ر گشر در پرتو نظریه عدل الهی جلوه شکوه اندیشه اسالمی در حل مسئله شرور در نگاه جامع به مسئله

می شود. مسئله شر تنها با اعتقاد به معاد و باور به این که هر گونه شر طبیعی یا اخالقی در آنجا توسط 

ود قابل پاسخگویی است. بدون باور جدی به معاد، مسئله شر شخداوند عادالنه بررسی و حل و فصل می

ویی گرویم و جز لفاظی و زیادههمچون باتالقی است که هر چه در آن دست و پا بزنیم بیشتر در آن فرو می

 ثمری ندارد. 

ای ندهآیگیری آنان از نظریه عدل الهی در تبیین آن، شرور و بهرهئلهنگری اندیشمندان مسلمان در مسجامع

نماید. در معاد همه چیز باید به تعادل برسد و هر گونه کمی و کاستی و امید بخش برای انسان ترسیم می

ظلم و ستم و محرومیت باید جبران شود. این آینده روشنی است که خداوند همچون فردای بشریت پیش 

یک از مسائل دیگر انسان همچون  بینی نموده و بدون باور به این آینده روشن، نه مسئله شرور و نه هیچ

 . گرددای الینحل تبدیل میشود بلکه به عویصهحل نمی مسئله مرگ و زندگی

تعجب از کسانی است که سیل و طوفان و سونامی و زلزله و کرونا را شر می بینند اما به مرگ آدمی کمتر 

ز شری فراگیر است و انسان باید توجه دارند. اگر از دریچه تنگ چشم دنیا زدگان بنگریم، مرگ آدمی نی

ابد که به چنین اکسیری دست ی بکوشد به اکسیر حیات دست یابد تا در زمین جاودانه بماند. اما اگر نتواند

تواند باید به فلسفه خلقت در پرتو نظریات الهی باوران توجه ویژه داشت و نامالیمات و فراز و نشیب نمی

 ه تبیین و توجیه نمود. زندگی دنیایی را در پرتو این فلسف

یه ها، از ناحها و مراقبترغم همه مواظبتبینشی به مسئله شرور، هر گاه علییک انسان خداباور با چنین 

ماند نمی اند هیچ چیز به این شکل باقیدبیند زیرا میبی ناروا ببیند خود را مغبون نمیطبیعت یا دیگران آسی

گاه اعتدالی خود باز گردد. این اندیشه اگر در جان یک آدم بنشیند و همه چیز باید بی کم و کاست به جای
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شود که هیچ گاه دغدغه از دست دادنها و یا آن قدر زندگی در کام او شیرین میو به آن باور داشته باشد 

 ای روشن خواهد بود. ندارد و همواره چشم به راه آیندهبه دست آوردنها را 

و همین نگاه مورد بررسی قرار گیرد. این ویروس یکی از خطرهای جدی است بیماری کرونا نیز باید در پرت

نماید و انسان باید همچون دیگر مشکالت بر آن غلبه نماید. اما از دیدگاه که زندگی انسان را تهدید می

الهیاتی، این ویروس الزمه عالم مادی است و همچون دیگر عوامل خطرآفرین در زندگی انسان نقشی فعال 

تواند توجه انسان را به عالم معنا بیشتر نماید، آزمونی الهی رد. پیدایش این ویروس عالوه بر آن که میدا

خطرآفرین بیازماید و شاید کفاره گناهان نوپدیدی است که بشر  برای اوست تا خود را در این موقعیت

 هاییقب خطرناک ایجاد ناهنجارینماید بی آنکه به عواای آنها را دنبال میمدرن و سکوالر بی هیچ دغدغه

بنابراین، با آن که ویروس از این دست در نظم طبیعی و معنوی عالم هستی به صورت جدی بیندیشد. 

کرونا شری طبیعی است اما این احتمال وجود دارد که بر اساس آنچه گفته شد شری اخالقی ارزیابی گردد. 

و در زنجیره  زندگی بشر در تحت تدبیر الهیدر هر صورت، کرونا همچون دیگر مشکالت و مصائب 

 آزمون بزرگ سربلند و پیروز بیرون بیاید. کند و انسان باید بتواند از اینخلقت نقش آفرینی می
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شود و اجابت آن به صورت انسان و خداوند تلقی میتقیم بین دعا در فرهنگ اسالمی نوعی ارتباط مس

 إِذَا الدَّاعِ دَعْوَةَ أُجِیبُوَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیب  »فرماید: اجمالی تضمین شده است. خداوند می

و چون بندگان من )از دوری و نزدیکی( من (، 18۶)بقره: « یَرْشُدُونَ  لَعَلَّهُمْ بِی وَلْیُؤْمِنُوا لِی فَلْیَسْتَجِیبُوا دَعَانِ

خواند دعای او را اجابت کنم. پس باید دعوت باز تو پرسند، )بدانند که( من به آنها نزدیکم، هرگاه کسی مرا 

وَقَالَ »فرماید: همچنین می. مرا )و پیغمبران مرا( بپذیرند و به من بگروند، باشد که )به سعادت( راه یابند

و خدای ؛ (۶0)غافر: «دَاخِرِینَ جَهَنَّمَ سَیَدْخُلُونَ عِبَادَتِی عَنْ یَسْتَکْبِرُونَ الَّذِینَ ِإنَّنِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ رَبُّکُمُ ادْعُو

آنان که از )دعا و( عبادت من  م.شما فرمود که مرا با )خلوص دل( بخوانید تا دعای شما مستجاب کن

 .دوزخ شونداعراض و سرکشی کنند زود با ذلت و خواری در 

بحران کرونا با تهدید زندگی بشر و ایجاد مشکالت اقتصادی و اجتماعی فراوان، دو نوع واکنش متفاوت 

را در  در بین مردم ایجاد کرده است. آنان که همواره دل در گرو عالم معنا داشته و همه حوادث جهان

حیه این ویروس خانمان برانداز و چرخه اند، در واکنش معنوی به رنجی که از ناچرخه تدبیر پروردگار دیده

دعا به درگاهش از او کمک  طبیعی دنیا به آنان رسیده است دل را متوجه ذات اقدس الهی کرده و با

ای با گرفتاری در دوگانه علم و معنویت، به تقلیل نقش دعا و معنویت در زندگی اند. در مقابل، عدهطلبیده

ها و آالم بشری، دنبال نمودن سازوکار علمی تنها راه غلبه بر بیماری ورند کهبشر روی آورده و بر این با

 است. 

پرسند در این شرایط م و دین سرگردان شده و از خود میدر این اوضاع و احوال برخی افراد بین دوگانه عل

سل شویم. وآیا باید دست به دعا برداریم و از خدا عافیت بطلبیم و یا به علم پزشکی و دیگر علوم تجربی مت

آیا دعا تا کنون توانسته است دردهای بشریت را درمان کند؟ آیا توسل به اولیای الهی و بندگان مقرب 

توان با دعا به درگاه های دیگر را میتواند گرهی از مشکالت ما بگشاید؟ آیا کرونا و بیماریخداوند می

 خداوند برطرف نمود؟ 

جایگاه و کارکرد آن در زندگی بشر به دست آوریم الزم است  و برای آن که دریافت بهتری از دعا و نقش

 چند محور مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. 
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 الهیات طبیعی و خدای رخنه پوش 4-1

آید در پرتو نوعی از اثرگذاری آن در ذهن مردم پدید میسواالت و ابهاماتی که درباره دعا و میزان 

یابند. در دوران جدید، بویژه از زمینه ظهور و بروز بیشتری می 1«الهیات طبیعی»خداشناسی در ذیل مکتب 

به و  دوشمی علمی گرفتار غرور انسان، های علمی و صنعتیمیالدی به این سو همزمان با پیشرفت 17قرن 

رسد. برای مثال، اسحاق نقش خداوند در جهان به حداقل می گیرد ودر جایگاه خدا قرار میتدریج دانش 

 م(، فیزیکدان و الهیدان انگلیسی، ابتدا تحت تاثیر اندیشه علمی رایج در زمان خود1727-1۶43نیوتن )

کند. در این نظریه، خداوند همچون صنعتگری ماهر، این معرفی می 2خداوند را خدای ساعت ساز الهوتی

پس از آفرینش و به کار افتادن چرخ  که ایگونه ؛ بهجهان را به صورت یک سیستم خودکار آفریده است

اخته ت که خود سگر دستگاهی اسیست. بنابراین، خداوند فقط نظارهجهان، دیگر نیازی به مداخله خداوند ن

ای در آن ندارد. اما چنین برداشتی از خدا برای دانشمندان الهی و حتی خود پیروان است و هیچ مداخله

یند نبود و به همین دلیل، تالش کردند خدایی معرفی کنند که نقش الهیات طبیعی و از جمله نیوتن خوشا

از  پسخدای رخنه پوش معروف شد.  3«خدای رخنه پوش»بیشتری در طبیعت داشته باشد. این خدا به 

ارکرد ت که در کاس هایینواقص و خرابیدار برطرف کردن و به کار انداختن اولیه آن، عهدهآفرینش طبیعت 

 هایی که دانشبنابراین، خداوند، فقط هنگام بروز برخی مشکالت و ناهنجاریآیند. میطبیعت به وجود 

دانش دستاوردهای هر چه . در طول زمان آیدو به کمک بشر می نمایدبشری از حل آنها عاجز است رخ می

خدایی  یا به معماری بازنشسته شده و سرانجامتر تنگ نیز ، جای خدای رخنه پوشبیشتر شدهتجربی بشری 

 4عمل تبدیل گردیده است.بی

                                                                 

. الهیات طبیعی نوعی خداشناسی بدون پشتوانه وحی و تنها مستند به عقل و دستاوردهای بشری است. در این الهیات که 1 

تاوردهای های عقلی و دسشود، خدا و جایگاه او صرفا بر اساس دادهبیشترین پیروان آن در بین دانشمندان علوم تجربی دیده می

 شود. شود و از کتب آسمانی و تعالیم انبیاء استفاده نمیبشری سنجیده می

. divine clockmaker 2 

. God of gaps. 3 

 .52و  51خرمشاهی، ص  ر.ک: باربور، علم و دین، ترجمه. 4 
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نیت مادی بشر نیز با چنین اندیشه خدای طبیعی امروزه معتقدان چندانی ندارد ولی در عمل، طبیعت و ذه

ای همراه است. بشر تا وقتی بر اساس اسباب عادی این جهان مشغول فعالیت است و این اسباب اندیشه

دارد، نیازی به خدا و معنویت و تهدیدات را نیز از سر او بر میو عالوه بر تامین نیازهای او، سایه خطرات 

گردد. اما اش مشغول میتنها به خود و کارهای روزانه و کندد از قدرت برتر در خود احساس نمیاستمدا

ین را چناین خصلت منفی بشری آرود. خداوند در قرآن ز مشکالت به دعا و معنویت روی میبه محض برو

أَنْ لَمْ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا کَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ کَ»ده است: به تصویر کشی

را رنج و زیانی رسد  و هرگاه آدمی(؛ 12یونس: «)یَعْمَلُونَ  کَانُوا مَا لِلْمُسْرِفِینَ زُیِّنَ کَذَلِکَ مَسَّهُ ضُرٍّیَدْعُنَا إِلَى 

خواند و آن گاه که رنج و همان لحظه به هر حالت باشد از خفته و نشسته و ایستاده فورا ما را به دعا می

گردد که گویی هیچ ما را برای دفع ضرر زیانش را بر طرف سازیم باز به حال غفلت و غرور چنان باز می

شت تبهکاران این چنین در نظرشان زیبا جلوه داده شده و رنجی که به او رسیده بود نخوانده است! اعمال ز

 .است

 انانسکرونا به آن روی آورده از این نوع است. بیماری در  گرفتارخدا و معنویتی که در حال حاضر بشر 

د داندانش خود در کنترل شیوع کرونا را جبران نماید. او نمیناشی از دست به دامان خداوند شده تا خأل 

تواند از شر آن خالص شود، بنابراین آن را امری ماوراءالطبیعه و از کجا آمده و چطور میاین ویروس 

دارد تا از بیماری در امان داند و برای محافظت خود به خدا پناه برده و دست به دعا برمیالعاده میخارق

تا کنون ود نش تجربی خای، با خود بگویند بشر با تکیه بر دایشهطبیعی است که پیروان چنین اند بماند.

زندگی اجتماعی را مختل  19ید وهای مختلفی را درمان کرده است ولی اآلن که بیماری العالج کوبیمهاری

ساخته است نوبت خداست که نقش آفرینی کند و این بیماری ویرانگر را از جامعه بشری بزداید. با چنین 

دعای  ها خیلی سریع به کمک ما بیاید وهنگام بحرانتصوری، طبیعی است که انتظار داشته باشیم خدا باید 

 ما را مستجاب نماید زیرا اساسا تعریف دیگری برای او وجود ندارد.
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 که در وحی الهی و سپس اما تصور خدای رخنه پوش از همان ابتدا نیز خطا بوده و بشر باید خدا را آنگونه

ه بشناسند و بدانند که انسان و جهان و همه اسباب های فالسفه و اندیشمندان الهی منعکس گردیددر اندیشه

 آید تحت تدبیر الهی هر کدام آثار ویژه خود را دارند.دعا نیز یکی از آنها به شمار می و علل آن که

 

 جایگاه دعا در زندگی بشر 4-2

گ فرهنهای حیات بخش ایمانی و یکی از ابعاد وجودی انسان است. در دعا در سنت اسالمی یکی از مولفه

اسی در زیست ایمانی، هویت عقیدتی شیعی دعا فراتر از درخواست و خواهش است و همچون گفتمانی اس

 دهد.اجتماعی و سیاسی انسان را شکل می و معرفتی و اخالقی و فرهنگی و

برای آن که به نقش وجودی دعا در زندگی انسان پی ببریم باید هویت این جهانی انسان به خوبی تحلیل 

انسان و نیز دیگر موجودات این عالم سراسر فقر محض هستند. این نکته در قرآن به صراحت و به  شود.

(؛ ای مردم 15فاطر: «)وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِیَا أَیُّهَا النَّاسُ »زیبایی چنین بیان شده است: 

و خداوند بی نیاز است و کارهایش زیبا و پسندیده است. فیلسوفان مسلمان  شما به خداوند نیازمند هستید

دانند و ممکن الوجود در معنای فلسفی آن یعنی موجودات عالم( را ممکن الوجود مینیز، انسان )و دیگر 

درا  و مکتب فلسفی مالصدر فرهنگ شیعی « فقر وجودی»این اندیشه با طرح . موجودی سراسر فقر و نیاز

ای که هم اسباب و علل و هم مسببات همگی دم به دم نیازمند فیض الهی هستند و رسد به گونهاوج میبه 

 بدون آن هیچ و پوچند.

 بِّکرَ وَجْهُکلُّ مَنْ عَلَیْهَا فانٍ وَیَبْقَى »فرماید: ای مطلق وجود دارد. قرآن کریم میدر مقابل این فقر محض، غن

 صاحب پروردگار وجه اما شود،می فانی است زمین در هر آنچه (؛27-2۶ :الرحمن)«امِوَالْإِکرَ  ذُوالْجَلَالِ

  ماند.می باقی عزت و جالل

انسان در خلوت خود و فارغ از هیاهوی زندگی همواره در معرض دو تجربه درونی قرار دارد: از یک سو 

ظه و لحبیند و به قول حافظ بر لب جوی نشسته ان و عدم میخود را در معرض تهدید و نابودی و نقص
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بیند که هیچ ای میانبوهی از حوادث تهدید کنندهنگرد. او در برابر خود لحظه گذران عمر خود را می

ها به صورت دقیق و خودآگاهانه با فقر محض تضمینی برای دوری و نجات از آنها ندارد. شاید همه انسان

خود این احساس درونی را تجربه لی از آن نداشته باشند اما در عمق جان خود مواجه نشوند و تجربه کام

 اضطرار، سؤال، اضطراب، نگرانی،کنند و این تجربه درونی خود را در ظاهر زندگی انسان به صورت می

 یدهد. از سوی دیگر، به تکیه گاهی غنی، جاوید و سرمد، دانای مطلق، تواناتضرع نشان می و استغاثه

تواند او را از ورشکستگی و فقر وجودی و باور دارد که این تکیه گاه می خواه مطلق امیدو خیرمطلق، 

 نجات دهد و به ساحل آرامش ابدی برساند.

بنابراین به دلیل آن که انسان فقر محض است یکی از ابعاد وجودی او سوال و درخواست و طلب مستمر  

و در درون انسان ا و عمیق حساس مبهم ولی بسیار بنیادیو رفتن به سمت کمال و جاودانگی است. این ا

برد. همانگونه که جسم انسان برای رشد و تکامل و سالمت نیاز به سوی معبودی با کماالت مطلق می را به

تغذیه و ورزش و نرمش مدام دارد، روح انسان نیز از طریق دعا که همچون حلقه وصل محدود به نا محدود 

ی ندگهای زنماید و پایهایص وجودی خود را با آن جبران میشود و نقنگی نزدیک میاودااست به منبع ج

مس وجود انسان به طال  تر باشد،تر و مستمرنهد. هر چه این ارتباط قویلذت بخش جاودیدان را بنا می

کند خود را به نامحدود و جاودانه پیوند زند و جزئی ود. با این ارتباط، انسان سعی میشتر میشدن نزدیک

 از دریای بیکران جاودانگی شود و از این طریق به ابدیت بپیوندد و بقای خود را تضمین نماید. 

. ذاردگخود را در زندگی انسان بر جای میدعا، به شرط استمرار و رعایت آداب و شرایط آن، به تدریج آثار 

 به قول الکسیس کارل،

 دهد: صفای نگاه، متانتار مشخص و منحصر به فردی نشان مینیایش، خصائص خویش را به عالمات بسی

در  ها به سادگیاد هدایت و نیز استقبال از واقعهرفتار، انبساط و شادی بی دغدغه، چهره پر از یقین، استعد

ها را آن چنان رشد یش انساننیارسد که شهید مرگ را. ... چنین به نظر میآغوش گرفتن یک سرباز یا یک 

ای که وراثت و محیط به قامتشان دوخته است برایشان کوتاه گردد، مالقات پروردگار آنها دهد که جامهمی
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و شان نمودار است ی که شعشعه پرتو این صلح از چهرهسازد به طوررا از صلح و آرامش درون لبریز می

 1برند.آن را هر جا که روند با خود می

ا هها سخت و دلهره انگیز است و به همین دلیل عموم انسانتجربه تنهایی و فقر و نیاز برای برخی انسان

کنند از مواجهه مستقیم با این تجربه دوری نمایند و راههای و غربت وحشت دارند و سعی میاز تنهایی 

ردن به ممکن است با پناه ب بدیلی بیابند. برخی ممکن است خود را در بوته فراموشی فرو ببرند و برخی

برخی از مظاهر دروغین جاودانگی و کمال، نقص و نیاز خود را بر طرف سازند و آرامشی کاذب برای 

و یا هر نوع ابزار دیگری  خود ایجاد نمایند. کسانی که برای ماندن و ماندگاری به ثروت، شهرت، قدرت

 زنند از این قبیلند. چنگ می

ه ( به انسان سفارش شده است کساز اهل بیت)علیهم السالمه و در مکتب انسانفرهنگ غنی شیع در پرتو

با تقرب و نزدیکی به منبع کماالت و حقیقت جاودانگی، جان خود را در زالل ابدیت شستشو دهد و از 

قیر کنند که انسان فاید. در این مکتب به او گوشزد میاین طریق برای خود ابدیتی خوش و خرم کسب نم

رین درجه است پس باید همه چیز را همواره از خداوند بخواهد: از کمال و سعادت ابدی که باالتمحض 

 تا نان شب و بند کفش.  خوشبختی انسان است

ل جان را در زال رایط برای انسان دست دهد و بتواندعا و همراه با ش کاملی از آن که تجربه معنوی به شرط

ین اجابت خداوند همان اتصال معنوی است که انسان از ااجابت حتمی است و ، دادجاودانگی شستشو 

شود. به عبارت دیگر، تجلی عالم و به قول عارفان با هستی متحد میسازد طریق با عالم الهی بر قرار می

 الهی و خداوند بر انسان در حالت دعا خود اجابت است و خود این اتصال مقصد است. زیرا در فرایند این

ی مثبت یکران هستی انرژگردد و به میزان استعداد و قابلیتش از منبع باتصال معنوی، روح انسان فربه می

 کند. دریافت می

                                                                 

 .21.  کارل، نیایش، ترجمه شریعتی، ص 1 
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بر برخی از  اشناس معروف فرانسوی، پس از بررسی بالینی تاثیر دعزیستدکتر الکسیس کارل، پزشک و 

تایج کار خود ی جدید مورد بررسی قرار داد و نهای مسیحیت درباره دعا را با رویکردبیماران خود، آموزه

 ای درباره قدرت نیایش به چاپ رساند.درمقاله 1940را در 

 گوید: نیایش می وی درباره نیاز فطری و طبیعی آدمی به دعا و

رسد که نیایش اصوال کشش روح است به سوی کانون غیر مادی جهان. به طور معمول، چنین به نظر می

نیایش عبارت است از تضرع، ناله مضطربانه و طلب یاری و استعانت و گاهی یک حالت کشف و شهود 

توان گفت، نیایش پرواز دیگر میروشن و آرام درونی و مستمر و دورتر از اقلیم همه محسوسات. به عبارت 

 اوای است نسبت به آن مبدئی که معجزه حیات از سوی خدا و یا حالت پرستش عاشقانهح است به رو

 1سرزده است.

ترین حلقه وصل ه قدری مهم است که به تعبیر قرآن، دعا ارزشمندجایگاه وجودی دعا در حیات انسان ب

لْ ما یعْبَؤُ بِکمْ رَبّی لَواْل قُ» ود خداوند توجهی به انسان نداشت:آدمی و خداوند است و اگر این دعا نب

؛ بگو: اگر دعای شما نباشد، پروردگارم برای شما ارجی (77)فرقان: «دُعاُکمْ فَقَدْ کذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یکونُ لِزاماً 

قائل نیست؛ شما ]آیات خدا و پیامبران را[ تکذیب کردید و ]این عمل[ دامان شما را خواهد گرفت و از 

 . شما جدا نخواهد شد

از سوی دیگر، برخی روایات حقیقت و جایگاه دعا در زندگی انسان را به خوبی ترسیم نموده است که به 

بان کنیم. دعا در زپیامبر گرامی اسالم )ص( اشاره میدلیل گستردگی این روایات، فقط به چند روایت از 

در  2؛ دعا مغز عبادت است.«العبادهالدعا مخ » ر از آن، روح عبادت است:پیامبر اکرم برترین عبادت و باالت

إِذَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِی الدُّعَاءِ فَتَحَ لَهُ بَابَ الْإِجَابَةِ بِالرَّحْمَةِ »روایتی دیگر از ایشان نقل شده است که فرمودند: 

ى یَغْضَبُ إِذَا تُرِکَ سُؤَالُهُ فَلْیَسْأَلْ أَحَدُکُمْ رَبَّهُ حَتَّى وَ إِنَّهُ لَنْ یَهْلِکَ مَعَ الدُّعَاءِ هَالِک  وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَ

                                                                 

 .5. همان،  ص 1 

 .150، ص 1. دیلمی، ارشاد القلوب، ج 2 
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؛ وقتی خداوند به فردی اجازه دعا کردن بدهد )شرایط آن 1«فِی شِسْعِ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ إِنَّ سِلَاحَ الْمُؤْمِنِ الدُّعَاءُ

 ی او گشوده است و اجابت دعا همان رحمتیرا برایش فراهم سازد( در همان زمان باب اجابت را نیز به رو

شود. وقتی بندگان از خداوند سوال رسد. هیچ کسی با دعا هالک نمیاست که از جانب خداوند به او می

شود. بنابراین از خداوند حاجات خود را طلب کنید حتی بند درخواست نکنند خداوند خشمگین می و

اِنَّهُ سُبْحَانَهُ یَبْتَلِی الْعَبْدَ حَتَّى »دعای اوست. همچنین فرموده است:  مؤمنکفش خود را چرا که تنها سالح 

 اندازد تا دعا و تضرع او را بشنود.خداوند بنده اش را به اضطرار می گاهی 2؛«یَسْمَعَ دُعَاءَهُ وَ تَضَرُّعَهُ

تنها هن با خداوند داشته باشدبخواند و انس دائمی  خدا را همیشه شده است خواسته انسان از قرآن آیات در

إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا کَشَفْنَا عَنْهُ » در زمان گرفتاری در چنگال مشکالت:

و هرگاه آدمی را (؛ 12یونس: «)یَعْمَلُونَ کَانُوا مَا لِلْمُسْرِفِینَ زُیِّنَ کَذَلِکَ  مَسَّهُ ضُرٍّضُرَّهُ مَرَّ کَأَنْ لَمْ یَدْعُنَا إِلَى 

ند و خوارنج و زیانی رسد همان لحظه به هر حالت باشد از خفته و نشسته و ایستاده فورا ما را به دعا می

 اگردد که گویی هیچ مآن گاه که رنج و زیانش را بر طرف سازیم باز به حال غفلت و غرور چنان باز می

را برای دفع ضرر و رنجی که به او رسیده بود نخوانده است! اعمال زشت تبهکاران این چنین در نظرشان 

  .زیبا جلوه داده شده است

وانند و او را خدای رخنه خاندیشانه و سودگرایانه او را می خداوند کسانی را که مصلحتدر آیه فوق، 

را نفی  ایبخوانند مذمت نموده و چنین شیوه م است او رابینند که تنها در وقت سختی و بال الزپوشی می

اش در صورت آگاهی به دلیل ساختار وجودیاز آن جهت که انسان است و انسان  کرده است. بنابراین،

دور  ز نیاز به درگاه بی نیازیافتن از وضعیت وجودی خود هیچ وقت از درخواست و تضرع و استغاثه و ابرا

 چه نباشد. عمر دعا کند، چه در گرفتاری باشد آخر شود و باید تا نمی

 ها است و ایندعا و عبادات تغذیه دائمی و تدریجی روح و جان انسان و بارور ساختن تعالی روحی انسان

 یبُ أُجِوَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیب  »تعبیر نموده است: « رشد»همان چیزی است که خداوند از آن به 

                                                                 

 . همان1 

 همان. 2 
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و چون بندگان من )از دوری (؛ 18۶)بقره: « یَرْشُدُونَ لَعَلَّهُمْ بِی وَلْیُؤْمِنُوا لِی فَلْیَسْتَجِیبُوا دَعَانِ إِذَا الدَّاعِ دَعْوَةَ

و نزدیکی( من از تو پرسند، )بدانند که( من به آنها نزدیکم، هرگاه کسی مرا خواند دعای او را اجابت کنم. 

  .پیغمبران مرا( بپذیرند و به من بگروند، باشد که )به سعادت( راه یابندپس باید دعوت مرا )و 

ست بیشتر بیشتر ابینید که هر که دل در گرو معشوق دارد و معرفتش نسبت به عالم الوهی به همین دلیل می

 کسبداند که اتصال دائم به معنای الت ذکر و اتصال است، زیرا او میکند و دائم در حدعا و مناجات می

 فیض و رحمت بیشتر و حرکت به سوی ابدیت پایدار است.

 

 نحوه تاثیر دعا در نظام آفرینش 4-3

در قسمت قبل به نقش وجودی دعا در زندگی بشر و نیاز فطری آدمی به آن به مثابه امری تعالی بخش 

انسان در های شود این است که خواستهنقش اساسی دعا، سوالی که مطرح میاشاره کردیم. فارغ از این 

اسب و امثال آن چگونه برآورده ضمن دعا مانند شفای بیماری، گشایش در رزق و روزی، پیدا کردن شغل من

ود؟ شد که خواسته دعا کننده مستجاب میافتکند و چه اتفاقی میدعا چه تاثیری در جهان ایجاد می شود؟می

ن شده است نظام هستی تنها بر اساس چرخه های اسالمی و اندیشه فالسفه و حکما بیاآنگونه که در آموزه

شود. برای مثال، امری اتفاقی و گزاف محقق نمیشود و هیچ معلول و یا سبب و مسبب اداره می علت و

سیراب شدن یک انسان تشنه فقط از طریق نوشیدن آب ممکن است و به دست آوردن گندم و دیگر 

ابٍ فَجَعَلَ أَسْبَأَبَى اللَّهُ أَنْ یُجْرِیَ الْأَشْیَاءَ إِلَّا بِ»( فرمود: حبوبات فقط از طریق کشت و برداشت. امام صادق )ع

خداوند امتناع دارد ؛ 1«و لِکُلن سَبَبٍ شَرْحاً وَ جَعَلَ لِکُلن شَرْحٍ عِلْماً وَ جَعَلَ لِکُلن عِلْمٍ بَاباً نَاطِقاً  سَبَباًءٍ لِکُلِّ شَیْ

طریق وسائط و اسبابی . خداوند برای هر چیز سببی و برای هر سبب که امور عالم را جاری کند مگر از 

 .دانشی و برای هر دانشی دروازه گویایی قرار داده است حکمتی و برای هر حکمتی

                                                                 

 .183، ص 1. کلینی، الکافی، ج 1 



84 
 

اکنون باید بدانیم دعا چه نقشی دارد؟ آیا دعا نیز خود یکی از اسباب و علل این جهان است و یا امری 

 بات این جهان؟است خارج از چرخه اسباب و مسب

در پاسخ به سوال اساسی فوق دو احتمال و دو نظریه وجود دارد: نظریه اول آن است که دعا، سبب و علت 

شود خداوند در ورای همه اسباب و مسببات، سته و طلب نیست بلکه دعا باعث مییابی به خوادست

ود یکی از اسباب و عللی است که خواسته دعا کننده را اجابت نماید. نظریه دوم نیز این است که دعا خ

 ها با دعا کردن به حاجات و نیازمندیهای خود دست یابند. خداوند آن را قرار داده تا انسان

تواند به ارزیابی ما از این دو نظریه کمک نماید. نظریه و تفاوت آنها با یکدیگر میبازکاوی معنای این دو  

اعمال اراده مستقیم الهی لل و معوالت این جهان و صرفا با طبق نظریه اول، اجابت دعا خارج از چرخه ع

کند، اجابت دعای او به این صورت ی شخصی برای خانه دار شدن دعا میشود. برای مثال، وقتمحقق می

کند تا با آن خانه بخرد و یا به صورتی غیر اره مقداری طال برای او ایجاد میخواهد بود که خداوند یک ب

ود یکی از اسباب را در یک زمین خالی برای او ایجاد نماید. اما در نظریه دوم، دعا که خای نهطبیعی خا

او از راههای  به این معنا که در مثال فوق، دعای ؛کنداست از طریق اثرگذاری بر اسباب دیگر عمل می

اجه با فردی مود، یا خرکند و با درآمد آن خانه میرسد؛ یعنی شغل مناسبی پیدا میطبیعی به اجابت می

ود شدار شود و یا معامله پر سودی نصیبش میدهد تا خانه به او پول زیادی هدیه یا قرض می شود کهمی

 دهد و از این قبیل امور.ای به او هدیه میو یا مستقیما فردی خانه

مردم به شکل شویم که عملکرد دعاهای عموم ه و مقایسه معنای آنها، متوجه میبا تامل در همین مثال ساد

ن اهیچ دخالت مستقیمی در جه ،مانند برخی معجزات پیامبران ،اول نیست و خداوند به جز مواردی اندک

 ها و مشکالتترین بنده نزد پروردگار است. در صدر اسالم گرفتاریندارد. پیامبر اکرم )ص( محبوب

بر وی تحمیل شد. اگر عملکرد های بسیاری برای او پیش آمد و حتی در راه ترویج اسالم جنگبسیاری 

شمنان د بایست مستقیماکردند خداوند میان دعا میمؤمننگامی که پیامبر و دعا بر طبق شیوه نخست بود ه

داشت تا پیامبر و جامعه اسالمی به موفقیت برسند. اما ساخت و از میان بر میآنان را نیست و نابود می

، نتیجه دعا گرفتبین پیامبر و مشرکان جنگی در میست. وقتی چنین اقدامی هیچگاه در تاریخ ثبت نشده ا
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د در شو ایجاد قوت قلب در آنان باعث میمنان ؤمحو شدن کافران نبود؛ بلکه خداوند با ارسال مالئکه بر م

جنگ با روحیه باالیی رزم کنند و بر دشمنان پیروز شوند. همچنین اگر مشکل دیگری برای آنان پیش آمد 

کباره یشد نه این که به ه اسباب رفع آن گرفتاری فراهم میتجابت دعای آنان به این شکل بود ککرد، اسمی

 ای نازل شود. از آسمان برای آنان مائده

های اسالمی و سیره معصومان )ع( و نیز اندیشه فالسفه و حکمای مسلمان نظریه دوم بنابراین طبق آموزه

همان گونه که وجود یک شخص مانند زید و علم »گوید: میت. مالصدرا در کتاب اسفار خود صحیح اس

و قدرت و اراده و اختیار او یکی از اسباب حصول فعل است، دعا و طلب از خداوند و اصرار و تضرع به 

 1«درگاهش نیز از جمله اسباب نجات یافتن و حصول مراد است

یر نمود: توان به دو صورت تفسرا نیز میاما نظریه دوم نیاز به تبیین و توضیح بیشتری دارد. این نظریه 

رای کند. به این معنا که بیگر اسباب و در کنار آنها عمل میصورت اول این است که بگوییم دعا نیز مانند د

 توانید از دو راه مساوی اقدام کنید: اول این که به پزشک مراجعه کنید ومثال جهت شفای بیماری شما می

این که دعا کنید؛ فرقی ندارد کدام راه را انتخاب نمایید و بسته به عالیق شما هر دارو مصرف نمایید و دوم 

ت، شود، دعا، طبق این برداششود. اصطالحا گفته میسبب شفا یافتن شما از بیماری می کدام از این دو راه

سباب اباالتر از ای برتر و ورت دوم این است که دعا در مرتبهدر عرض دیگر علل و اسباب قرار دارد. اما ص

ز اسباب نمود، بلکه دعا در توان جایگزین هیچ کدام اکند. در حالت عادی دعا را نمیطبیعی عمل می

ای باالتر و از طریق سازوکاری دیگر نتیجه بخش خواهد بود. این مسئله عالوه بر آن که در اندیشه مرتبه

شود. اگر دعا هم عرض ابت میبه خوبی ث حکمای مسلمان امری مسلم است با مشاهده سیره معصومان نیز

ش همواره به جای کار و کوشو در کنار دیگر اسباب بود، پیامبران و اولیاء الهی که دعایشان مستجاب بود 

تی از خوردن و آشامیدن اجتناب خواستند نیازهای آنان را بر طرف سازد. حکردند و از خدا میدعا می

 ، این نظریه، با آنچه دردر آنان سیری و سیرآبی ایجاد نماید. بنابراین خواستند کهکردند و از خدا میمی

ای به دست رها ب. انسانتلقی نمودنظریه درستی  توان آن رام مطابق نیست و به همین دلیل نمیبینیواقع می

                                                                 

 .402، ص ۶. مالصدرا، الحکمه المتعالیه، ج 1 
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 هایاستهند و گاه در راه رسیدن به خودهد تالش فراوان و مستمری انجام میهای خوآوردن نیازها و خواسته

اندازند و در آخر باز هم ممکن است به مطلوب خود نند و جان خود را نیز به خطر میکخود خطر می

د، های انسان را برآورده سازیگر علل و اسباب به راحتی خواستهتوانست همچون ددست نبابند. اگر دعا می

توانست به کند. میخود هموار میهمه سختی و مشقت بر چرا او این راه ساده را انتخاب نکرده و این 

ل طلبد. این احتماسادگی بنشیند و دعا کند و از خداوند رزق و روزی و ثروت و سالمت و امنیت و غیره ب

توان درباره دعا و کال خدا و معنویت ارائه نمود. با توجه به این که جهان ای است که میترین نظریهغلط

طراحی شده است هر چیزی سببی دارد و برای به دست آوردن  هستی بر اساس سیستم اسباب و مسببات

های خود توان به خواستهن آن سبب و بدون تالش و کوشش نمیآن باید به دنبال سبب مناسب آن بود. بدو

 رسید. 

به این واقعیت اشاره شده است که وقتی  2۶ – 21در داستان حضرت موسی )ع( در قرآن سوره مائده آیات 

ز قوم خود خواست با کافران بجنگند و وارد ارض موعود شوند، قوم او ترسیدند و به حضرت موسی ا

شما با خدای خودت بروید و شهر  شویم؛ان در این شهر هستند ما وارد نمیموسی گفتند تا کافران و جبار

 مَا أَبَدًا هَانَدْخُلَ لَنْ إِنَّاقَالُوا یَا مُوسَى »گوید: ا ما نیز وارد شهر شویم. قرآن میرا فتح کنید و به ما خبر دهید ت

گفتند: ای موسی! تا آنان در آنجایند، ما  (؛24مائده: «)دُونَ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِ  فِیهَا دَامُوا

هرگز وارد آنجا نخواهیم شد، پس تو و پروردگارت بروید ]با آنان[ بجنگید که ما ]تا پایان کار[ در همین 

 م ]و پس از شکست آنان خواهیم آمد[.ایجا نشسته

وجود دارد. در این دنیا حتی مبارزه با ها این همان تصور و آدرس غلطی است که در ذهن برخی انسان

شرک و بت پرستی و ترویج خدا و معنویت نیز اسبابی دارد که باید از طریق آن اسباب عمل نمود. قرار 

منان آماده نماید و از آنان دعوت کند که در سالمت رت خود همه چیز را از قبل برای مؤنیست خداوند با قد

 و آرامش وارد شوند.

ید، در آا و اندیشمندان مسلمان به دست میدعا، بر اساس آنچه از تعالیم اسالمی و نیز بیان حکمبنابراین،  

 سطحی برتر و باالتر از اسباب و علل مادی و فیزیکی و در شرایطی خاص نتیجه بخش خواهد بود.

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_24_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_24_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
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یسم و کاناکنون که فهمیدیم دعا یکی از اسباب اثر گذار در جهان آفریینش در سطحی برتر است باید م

چگونگی این اثر گذاری را توضیح دهیم. توضیح ساده این نظریه از نگاه حکما به این شکل است که جهان 

هستی متشکل از دست کم چهار مرتبه و چهار جهان است: عالم ناسوت یا طبیعت، عالم ملکوت، عالم 

ت سام به ترتیب مافوق دیگری اجبروت، عالم الوهی یا الهوت. این چهار عالم در یک رتبه نیستند و هر کد

تر در در ذیل تدبیر و تصرف عالم باالتر از خود قرار دارد. بدین ترتیب، عالم طبعیت یا و هر عالم پایین

ترین رتبه وجودی قرار گرفته است و ما فوق آن عالم ملکوت ه همین عالم مشهود ماست در پایینناسوت ک

ئکه الهی است. این عالم به دلیل آن که حلقه واسط بین است. عالم ملکوت عالم نفوس روحانی و مال

زمینیان و عرشیان است از یک سو با زمینیان مرتبط است و از سوی دیگر با عرشیان و مالئکه مقرب الهی. 

که جز   است موجودات نادیدنی و مالئکه الهی )به تعبیر فلسفی نفوس آسمانی( جایگاهواقع، ملکوت در 

چهار بار  قرآنلفظ ملکوت در . را ندارندعالم توان درک آن اولیاء الهی و  پیامبراناندکی همچون برخی 

داند که عنوان یکی از افراد اهل یقین، از کسانی میرا به حضرت ابراهیم)ع(کریم، ذکر شده است. قرآن 

ایت عالم عالم جبروت نیز عالم عقول و مجردات محض است و در نه .ت را مشاهده کرده استعالم ملکو

 گیرد. الوهی و خداوند قرار می

های دنیوی و مادی است، به این عالم مرتبط ویژه دعاهایی که مربوط به خواستهبخشی از دعاهای انسان، ب

نخ و سین نمود. نفس انسان با نفوس عالم ملکوت هماست و باید دعا را در ارتباط با این عالم تفسیر و تبی

افتد. اتفاق اول این شود یکی از دو اتفاق میدر ضمن دعا متوجه عالم ملکوت می نوع است و وقتیهم

و همین قوت نفسانی او را قادر شود ثر اتصال با عالم ملکوت تقویت میاست که نفس دعا کننده در ا

اش برسد. اتفاق دوم نیز این است که ممکن است نفس او سازد و به خواستهاش را عملی سازد خواستهمی

ای که در نظر دارد کافی نباشد، اما با کمک گیری نفسانی او به تنهایی برای خواستهقوی نشود و یا قوت 

ر د کنند که دعا کنندهای مدیریت میتی اسباب و علل زمینی را به گونهاز نفوس آسمانی و موجودات ملکو

 نهایت به خواسته خودش برسد. 

https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85(%D8%B9)
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نفس موجودی است خودآگاه و دارای قدرت درونی و بیرونی. بیشترین حیطه قدرت نفس انسانی درون 

ح که در اعضا و جوار تواند همانگونهاگر نفس به قدر کافی قوی شود می انسان و در ارتباط با بدن است.

در موجودات و عناصر بیرونی نیز تاثیر بگذارد و آنها آورد کند و آنها را به حرکت در میخود تصرف می

را در اختیار خود بگیرد. بنابراین نفس عالوه بر قدرت دورنی از شعاع نفوذ بیرونی هم برخوردار است. 

نفوس سماوی و ملکوتی نیز همچون نفوس انسانی از قدرت دورنی و بیرونی شدیدتری برخوردارند. به 

اند تویابد و میاو افزایش می نی به هر صورت ممکن تقویت شود قدرتهمین دلیل، وقتی نفس انسا

کارهای بسیار زیاد و توانند ن نفوس سماوی وقتی اراده کنند میای انجام دهد. همچنیکارهای خارق العاده

ی اصیتتوانند خنماید. برای مثال میی که به نظر ما امری غیر عادی میاای انجام دهند؛ به گونهخارق العاده

 در یک ماده غذایی ساده بوجود آورند که باعث شفای بیماری گردد و امثال آن.  

حوادث  وراز و رمز تاثیر و اجابت دعا در این نکته نهفته است که ملکوتیان در یک تعامل متقابل با اشیاء 

اذن الهی بر آنها اثر  تدبیر وپذیرند و هم با استمداد از عوالم مافوق خود و ذیل زمینی هم از آنها اثر می

گذارد و د، دعای او در عالم ملکوت اثر میدعا کن ایگذارند. به همین دلیل، هرگاه دلسوخته و درماندهمی

نمایند و حاجاتش را برآورده ه اذن الهی دعای او را مستجاب میملکوتیان با قوت فوق طبیعی خود ب

 1د.نسازمی

ی که دعا ممکن است به یک موضوع صحه گذاشته و بر این باور استسینا بر این مالصدرا به نقل از ابن 

 از دو شیوه پیش گفته اثر نماید:

ه که در اعضا و شود و نفس او همانگونعا و اتصال به عالم ملکوت قوی میگاهی نفس انسان هنگام د

ز دعا کننده نفوس تواند در اشیاء و حوادث بیرونی نیز تاثیر کند. گاهی نیگذارد میجوارح خود اثر می

                                                                 

فیمکن ان ینفعل عن احوال بعض االرضیات سیما النفوس . »403و  402، ص ۶. ر. ک: مال صدرا، الحکمه المتعالیه، ج 1 

 «الناطقه الشریفه منها فیلتفت الی انجاح طلبتها و اجابه دعواتها
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سازد و با بسیج نیروهای معنوی عالم ملکوت، اسباب و علل مادی وتی را با دعا کردن متوجه خود میملک

 1نماید.مسیر اجابت خواسته خود تنظیم می در را این جهان

نی او و این قوت نفسا کندملکوت قوتی نفسانی در خود حس می در شیوه اول، دعا کننده با اتصال به عالم

سازد در عالم بیرون نیز تصرف نماید و اسباب و عوامل طبیعی را در راستای خواست خود را قادر می

 هدایت کند. بسیاری از معجزات انبیاء و کرامات اولیاء از این قبیل هستند. 

ا صدای خود ر کوبد ومیبا دعای خود، بر دروازه ملکوت در شیوه دوم نیز دعا کننده، به تعبیر مالصدرا، 

 2اش برسد.د تا به خواستهسازرساند و آنان را همراه خود میبه گوش ملکوتیان می

ی را بهبود تواند بیماراست با تاثیر در مبادی عالیه می بنابراین، دعا که خود یکی از اسباب و علل انجام فعل

چون یک واکسن یا داروی مسکن برای بیماری توان دعا را همفقیری را ثروتمند نماید اما نمی بخشد و یا

دانست زیرا این دو پدیده همسطح نیستند و هر کدام در سطح خود موثرند و لذا باید در هر سطحی به 

ها، دعا و معنویت را همچون دنبال عامل موثر آن بود. خطاست اگر به جای مقابله بهداشتی با بیماری

بگیریم. بلکه الزم است عالوه بر پیگیری و توسل به اسباب و دارویی عاجل و مسکنی شفا بخش در نظر 

ا و هعلل شناخته شده هر کاری، در سطح برتر و باالتر از خداوند اثرگذاری آن علل ویا نجات از گرفتاری

 ها را طلب نمود. رنج

درباره  ا و فالسفهگیرد که آنچه در کالم حکمقبل از ادامه مطالب بعدی، این نکته به جد مورد تاکید قرار می

گذاری آن منعکس گردیده است، بیانگر وضعیت معمول و رایج ارتباط انسان از طریق دعا دعا و نحوه اثر

ای است که در برخی موارد دعای با خداوند و عالم ملکوت است و اال قدرت مطلق و الیزال الهی به گونه

 نماید. بندگان را به شکلی اعجازآمیز مستجاب می

 

                                                                 

. و النفس الزکیه عند الدعا قد یفیض علیها من االول قوه تصیر بها موثره فی العناصر فتطاوعها 405و  404. همان، ص 1 

 «یکون ذلک اجابه الدعاء.العناصر متصرفه علی ارادتها. ف

 (402، ص ۶، )مالصدرا، الحکمه المتعالیه، ج «و ان الدعاء ربما یقرع باب الملکوت و یوثر فی اسماع الملکوتیین. »2 
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 اجابت دعا و شرایط آن 4-4

در ادامه مباحث قبل و همچون مبحثی تکمیلی باید درباره چگونگی اجابت دعا و شرایط آن بحث شود. به 

عا فقط د باید به این مطلب اشاره نمود که ،طبق آنچه در قسمت قبلی بیان شد ،عنوان یک اصل کلی در دعا

ر عالم ملکوت و مبادی عالیه جهان هستی اثر بگذارد. رسد که دعا کننده بتواند دآن گاه به هدف اجابت می

دعا کننده باید به هر شکل ممکن کاری کند که عالم ملکوت را متوجه خود کند و صدای خود را به عمق 

جان ملکوتیان برساند. درست است که چیزی از حوادث این عالم بر ملکوتیان مخفی نیست اما همه زمینیان 

ز آن او در شرایط مساوی قرار دارند و تنها کسانی که بتوانند توجه بیشتری را  در محضر ملکوتیان برابر

تر خواهند بود. با این توضیح مختصر بسیاری از سواالت و ابهامات و شبهات عالم معطوف خود بکنند موفق

 شود. استجابت برخی دعاها پاسخ داده میما درباره دعا از جمله عدم 

 دعا خواندن یا نخواندن ست. اگر دعا یک درخواست عادی بود،رسمی یا عادی نیدعا صرفا یک درخواست 

ن آخداوند و ملکوتیان جاری شود بر زبان  دعاکه  آنزیرا قبل از  ؛برای خداوند و ملکوتیان فرقی نداشت

ر اعماق د به آنچه دخداون ،. طبق آیات قرآننماینداجابت  توانند قبل از دعا کردن آن رامی و ننددارا می

 (.7گذرد آگاهی دارد )طه: جان انسان می

اند همگی بیانگر این واقعیتند که رای دعا و طلب از خداوند برشمردهبشرایط و آدابی که قرآن و روایات 

ت . اگر دعا صرفا یک درخواسگذاردد در دل ملکوت اثر گذار بانجام شود تا بتوان دعا باید در شرایط خاصی

 . معنایی نداشترسمی و یک انتقال پیام بود دیگر ذکر شرایط مختلف برای استجابت دعا 

توان به چند محور اصلی به عنوان شرایط دعا رسید. بدون این محورهای با بررسی آیات و روایات می

 کنیم:آداب دعا کردن اشاره میشرایط و  اصلی شاید هیچ دعایی مستجاب نشود. در ادامه به برخی از

این شرط یک شرط تکوینی است و به این معناست که تنها در چنین  اول، اضطرار و درماندگی و بیچارگی.

عایی شود. دملکوت و اثر گذاری درآن عالم می شرایطی است که نفس انسانی کامال مستعد اتصال به عالم

 ،تاثیر چندانی در اجابت خواسته ندارد. به تعبیر شهید مطهریکه لقلقه زبان باشد هر چند بی اثر نیست اما 

دستگاه عظیم روح انسان جزئی است از عالم وجود؛ اگر واقعا خواهش و احتیاجی در وجودش پیدا شود، »
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گذارد. فرق است بین خواندن دعا و دعای واقعی. تا دل انسان با زبان هماهنگی خلقت آن را مهمل نمی

 1«واقعی نیست. نداشته باشد دعای

أَمَّنْ »م: خوانیت. در قرآن میبسیار مؤثر اس اننزدیکان آنو مضطر و حتی دعای افراد مبتال  بنابراین دعای

یا کیست )جز خداوند( که (؛ ۶2)نمل: « یجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَیکشِفُ السُّوءَ وَیجْعَلُکمْ خُلَفاءَ األَرْضِ

 .غم را برطرف سازد وشما را جانشینان زمین قرار دهد رنج و رساند ودعای مضطرّ را به اجابت 

اند و بعد دعای اش را در آورد و او را به اضطرار و حیرت و سرگردانی بکشاشک بندهخداوند قصد ندارد 

دعا کننده باید در شرایط  و روح مشکل در طرف دعا کننده است نه دعا شونده. نفس او را مستجاب کند؛

بد و لطتر بگیرد و آنان را به کمک خود بخاصی قرار گیرد تا بتواند ارتباط خوب و موثری با عوالم باال

 مسلما اضطرار و درماندگی بهترین وسیله برای دعای خالصانه است. 

د به خود توجه کامل انسانی که در حالت اضطرار و درماندگی قرار گرفته است خو. توجه و حضور قلب دوم،

طلبد. اما اگر شخصی در چنین حالتی نبود، برای دعا کردن ز صمیم قلب خداوند را به یاری میدارد و ا

ادْعُوا  » فرماید:د حفظ نماید. پیامبر اکرم )ص( میدست کم باید حضور قلب و توجه کامل خود را به خداون

؛ خدا را بخوانید و به اجابت 2«وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا یَسْتَجِیبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبِ غَافِلٍ لَاهٍاللَّهَ وَ أَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ 

ه این روایت ب پذیرد.خبر نمیکه خداوند دعا را از قلب غافل بیدعای خود یقین داشته باشید و بدانید 

زبان باشد به ندرت ممکن است استجابت دهد که دعایی که از سر عادت و صرفا لقلقه خوبی نشان می

 شود.

 

و همه را از خوان نعمت  رساندخداوند بر اساس نظام عالم به مؤمن و کافر فیض می انه.مؤمنسوم، زیست 

نماید و طبیعی است اگر فردی بخواهد به صورت ویژه چیزی را از خداوند بخواهد باید مند میخود بهره

ن به خدا مراتب دارد؛ بسیاری از دعا کنندگان به خدا ایمان دارند ولی در کنار به او ایمان داشته باشد. ایما

                                                                 

 . 785، ص 23. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 1 
 .321، ص  90ج ، بحار االنوار. مجلسی،  2



92 
 

 اهلل جوادی آملی علته خداوند همه کاره عالم است. آیتآن گرفتار شرک پنهان هستند؛ یعنی باور ندارند ک

 داند: ردم به شرک و عدم خلوص در دعا میعدم استجابت دعا را گرفتاری بسیاری از م

ده، دعا و نیایش است، درخواست یک موحد شبیان الهی انبیای توسط که اسالم جهان دقیق مسائل از یکی

شود اما امروز توحید در بین ما غبارگرفته، غم گرفته و مستور است و بسیاری از مسلمانان هرگز رد نمی

  1.گرفتار شرک هستند

انی و اخالقی داشته باشد. در ملکوت عالم هیچ عالوه بر ایمان به خدا، فرد دعا کننده باید زندگی سالم ایم

ا فرماست. انسانی که صبح تجایی برای آلودگی و گناه و خیانت نیست. در آنجا خیر محض و خوبی حکم

دارد این دعا است و شب هنگام دست به دعا بر میشب مشغول کارهای غیر اخالقی و دروغ و خیانت 

. بی بیان شده استنخواهد داشت. در برخی روایات این شرط به خومسلما هیچ تاثیری در جانب ملکوت 

دعا کردن با لقمة حرام به منزلة عمارت  ؛2«الدُّعاءُ مَعَ اَکْلِ الحَرامِ کَالبِناءِ عَلَی الماء»فرماید: پیامبر اکرم می

جَابُ فَکَیَْف یُسْتَ َحرَام   اللَّهِ وَ مَطْعَمُهُ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَرْفَعُ یَدَهُ إِلَى » فرماید:همچنین می ساختن بر روی آب است!

دارد در حالی که خوراک او از های خود را به دعا به سوی خدا برمیای که دستآن بنده، 3«لَهُ وَ هَذَا حَالُهُ

 خواهد دعای او مستجاب گردد؟راه حرام باشد چگونه می

ید که در این ستم نکن»فرمودند: در روایات مختلف با تعابیر گوناگونی به این شرط اشاره شده است. پیامبر 

شود، و )از خدا( یاری طلبید و نازل نمیمی بارانشود، کنید و دعایتان مستجاب نمیصورت، دعا می

لَا تَسْتَبْطِئْ إِجَابَةَ دُعَائِکَ وَ قَدْ سَدَدْتَ طَرِیقَهُ »فرماید: )ع( نیز میامام علی 4«.شویدنمی جویید و یاریمی

امام صادق  .ایدت با گناه راه اجابت آن را بستهاجابت دعایت را دیر مپندار، در حالی که خو،  5«بِالذُّنُوب

ا یُرْفَعُ اللَّهَ لَوَ إِنَّ  النَّاسِ مَظَالِمِ  مِنْ کَسْبَهُ وَ لْیَخْرُجْ إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یُسْتَجَابَ لَهُ فَلْیُطَینبْ »)ع( نیز فرمودند: 
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ا بخواهد دعایش مستجاب گاه یکی از شم؛ هر1«إِلَیْهِ دُعَاءُ عَبْدٍ وَ فِی بَطْنِهِ حَرَام  أَوْ عِنْدَهُ مَظْلِمَة  لِأَحَدٍ مِنْ خَلِْقهِ

 دههایی که از مردم بر عهخود را زیر بار مظلمه و د و روزی خود را پاکیزه کندکسب و کار و راه درآمشود، 

 شود.م باشد به سوی خدا باال برده نمیای که در شکمش مال حرادارد خالص کند زیرا دعای بنده

 و سالم ایمانی زندگی یک باید اول درجة در انساناین روایات به خوبی بیانگر این واقعیت هستند که 

ت از اصول باید رعای لم اخالقی خیلیسا زندگی این در. بخواند نماز و کند دعا گاهآن و باشد داشته اخالقی

. و امثال آن ، عدم ظلم و ستم به دیگراناجتناب از گناه عهد،وفای به  ادای امانت، حرام، و حالل شود:

به  .یک زندگی سالم و اخالقی شکل گرفته باشدبستر در مناجات وقتی تاثیرگذار است که دعا و بنابراین، 

صبح نیایش کردن و بقیه روز را همچون یک وحشی به سر بردن بیهوده است... و »قول الکسیس کارل 

 2«بنابراین نیایش خود یک طریق زندگی کردن است.

فرد  دعای ،شوند و حتی با وجود برخی گناهانمواردی استثنا میای است که البته گاهی شرایط به گونه

دعای آدم مظلوم  ؛3«ادَعوةُ المَظلومِ مُستجابَة  وَ إن کانَ فاجِر»فرمودند:  پیامبر گرامی اسالم شود. اجابت می

 مستجاب است هر چند که خود شخص فاجر و نابکاری باشد! 

  

و  ترفراخ ملکوت ، جهانتر باشدو مصرانه ترطوالنی ،تردعا عمیق هرچه پافشاری و استمرار در دعا. چهارم،

انسانی که تجربه تنها بودن و فقیر بودن را دارد باید به سمت منبع جاودانگی . شودتر تجربه میباعظمت

. تچرا که درگاه دیگری به روی او باز نیس کند و در این دعا باید اصرار نماید برود و خدا را بخواند و دعا

 ای ندید باز هم باید به همین درگاه روی آورد و تنها او را بخواند. خواست نمود و نتیجهاگر هزار بار هم در
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دعا سپر و حفاظ مؤمن ؛ 1«اَلدُّعاءُ تِرسُ المُؤمنِ وَ مَتی تُکِثرُ قَرْعَ البابِ یفتَحُ لَک» :فرماید)ع( میمنانامیر مؤ 

سَل »فرمودند:  باألخره به روی تو باز خواهد شد. امام جعفرصادق)ع(دری را زیاد بکوبی گاه هر  ؛است

از خدا بخواه حاجت خود را  ؛2«نالمُؤمنیالطَّلَبِ فَاِنَّ اهللَ یحبُّ اِلحاحَ المُلِحّینَ مِن عبادِهِ حاجَتَکَ وَ اَلِحَّ فی

نند کاصرار و پافشاری می هایشانخداوند بندگان مؤمن خود را که در خواسته ؛ زیراو بر آن پافشاری کن

اکثِرْ مِنَ الدُّعا فَانَّهُ مِفْتاحُ کلن رَحْمَةٍ وَ نَجاحُ کلن حاجَةٍ وَ ال »باز از او نقل شده است که: دارد. دوست می

؛ زیاد دعا کنید و در خواندن  3«لِصاحِبِهِ ینالُ ما عِنْدَ اللَّهِ الَّا بِالدُّعا وَ لَیسَ باب  یکثَرُ قَرْعُهُ الَّا یوشَک انْ یفْتَحَ 

ها و برکاتی که پیروزی در هر حاجتی دعاست؛ نعمت ها و عامل؛ زیرا کلید تمام رحمتنماییدخدا اصرار 

صرار و سماجت و رسد و هیچ دری وجود ندارد مگر اینکه با اخداوند است، بدون دعا به کسی نمینزد 

 .شودپافشاری گشوده می

 

های خاص ها یا مکانیکی از آدب برخی دعاها انجام آن در زمان های خاص.و مکان هادعا در زمان پنجم، 

اط با ال و ارتبها برای اتصها و مکاناست. این شرط نیز به راحتی گویای این واقعیت است که برخی زمان

و مراقب ناظر  و همه جا تر هستند و اال برای دعا و درخواست از خداوندی که همیشهملکوت عالم مناسب

در شب باشد یا روز، در  نداردکند فرقی ز امر دیگر غافل نمیاعمال و گفتار ماست و هیچ امری او را ا

ای یک ارتباط معنوی ها در واقع انسان را برای برقرها و مکانمسجد باشد یا در خانه و امثال آن. این زمان

ر در سنت اسالمی بسیار مورد تاکید قرار گرفته سازند. برای مثال، نماز شب و دعا در سحمی موثرتر آماده

یاهوی بازار و فضای تر و فارغ از هراحت، در سحرگاهان بهتر و سبکبالاست. انسان پس از قدری است

 های خود را صمیمانه با او در میان بگذارد. اجاب با خداوند بپردازد و خواستهتواند به منکسب و کار می
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اثر بخشی دعا حتی آن گاه که همه شرایط و آداب پیش گفته در آن  مصلحت. شرط استجابت دعا به ششم،

رعایت شده باشد و اتصالی قوی و موثر با عالم نفسانی بر قرار شود تضمین شده نیست و چه بسا بر اساس 

نظم و تدبیر و مشیت الهی اجابت دعا به مصلحت شخص یا گروه دعا کننده نباشد و مقدرات الهی به گونه 

وادث سیر ح شود وران و اولیای الهی نیز اجابت نمیاین حالت حتی دعای خالصانه پیامب گری باشد. دردی

الف سنن تکوینی است. رود. گاه برخی دعاها برخالف نظم طبیعی جهان و خطبق مشیت الهی پیش می

ر دنیا لود دخواستن و طلب چیزی که بر خالف هدف تکوین یا تشریع است، مانند خواستن خبرای مثال، 

یعنی عمر جاویدان که مرگ هرگز به سراغش نیاید یا خواستن قطع رحم، قابل استجابت نیست؛ یعنی این 

 . گونه دعاها مصداق واقعی دعا نیست

همچنین دعا نباید جانشین فعالیت گردد. اگر خداوند اسباب و علل رسیدن به حاجات بشری را به راحتی 

اشد و انسان به سادگی بتواند از آنها بهره بگیرد، دعا در این موارد اثری نخواهد در اختیار انسان قرار داده ب

 آن از اماکند ر دیوار کج مشرف به سقوط عبور میداشت. برای مثال در روایت آمده است کسی که از کنا

 1یست.کند که خدا جان او را نجات دهد، این چنین دعایی نتیجه بخش نمی سته دعاشود و پیودور نمی

ساس مقدرات ا بنابراین، دعای واقعی و با شرایط نیز فقط وقتی طبق سنن تکوینی و بر طبق مشیت الهی و بر

 شود. الهی باشد اجابت می

 

 دعا و قضا و قدر الهی 4-5

آورد و آن این که اگر دعا فقط در صورت مطابقت با مشیت بر می اشکال دیگری سر به نکات قبل با توجه

همچون ثروتمند  الهی به هدف اجابت برسد، دیگر چه نیازی به دعا هست. اگر خداوند امریو مقدرات 

 .و عدم دعا نقشی در تحقق آن نخواهد داشتدعا  دیگررا مقدر کرده باشد،  شدن شخصی
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مختصر  ایاشاره مطالب پیشین در خاللاما  دنبال نمود قضا و قدر الهی ذیل بحثپاسخ این پرسش را باید 

. چنانچه گفته شد، دعا خود یکی از اسبابی است که خداوند برای انسان سخ این پرسش شده استبه پا

 دقرار داده است. طبیعی است این سبب در قضا و قدر الهی نیز راه یابد و چنین برای یک انسان مقدر شو

ی . در حدیثاش اجابت شود و در صورت عدم دعا به خواسته اش نرسدکه در صورت توسل به دعا خواسته

ا یَا مُیَسنرُ ادْعُ اللَّهَ وَ لَا تَقُلْ إِنَّ الْأَمْرَ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً لَا تُنَالُ إِلَّ»از امام صادق )ع( آمده است: 

 أَلِ تُعْطَ یَا مُیَسنرُ إِنَّهُ لَیْسَ یُقْرَعُ بَاب  إِلَّا یُوشِکُ أَنْ بِمَسْأَلَةٍ وَ لَوْ أَنَّ عَبْداً سَدَّ فَاهُ وَ لَمْ یَسْأَلْ لَمْ یُعْطَ شَیْئاً فَاسْ

اى ندارد(، و کار از ! خدا را بخوان و نگو فرمان حق صادر شده )و طلب، فایدهاى میسر 1؛«یُفْتَحَ لِصَاحِبِهِ 

 انسان بدون درخواست،کار گذشته )و دعا تأثیرى ندارد(؛ چون نزد خداوند متعال، درجه و منزلتى هست که 

پس از خدا  .خواهد، هیچ به او داده نخواهد شدرسد. اگر بنده دهانش را ببندد و از او چیزى نبه آن نمى

  نیست مگر آنکه بزودى باز خواهد شد. اىشدهبخواه تا به تو بدهد. اى میسر! هیچ در کوبیده 

 

 جسم و روان  قش دعا و معنویت در سالمتن 4-6

ه نفس گذاری در مبادی عالیه کیم. دعا با اثررباره نحوه تاثیر دعا در نظام آفرینش سخن گفتدر قسمت قبل د

رقم  شود و تحوالتی راجر میدر نظام عالم من ه است، از افقی برتر به تاثیرانسان خود یکی از مبادی عالی

سالمت روح و جسم آدمی تواند در کوت از جهات مختلف و به میزان متفاوت میزند. اتصال به عالم ملمی

 اثر گذار باشد.

وح شود و راعث تغذیه معنوی و فربهی روحی میارتباط با عالم نفوس سماوی و ملکوتیان از یک سو ب

فس انسانی و مدد رساندن به آن بخشد، و از سوی دیگر، نفوس سماوی با تقویت نآدمی را تعالی می

 دهند و مشکالت دنیوی را حل و فصل نمایند. توانند هر گونه رنج و آالم جسمانی را شفا می
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برای دیگران و به اصطالح  دردها و مشکالت خودبازگو کردن انسان از طریق از قدیم مشهور است که 

 ،. به همین منوالشودمیکند و گویا قدری از بار مشکالت او کاسته کی میدرد و دل کردن، احساس سب

 امنیت روانی به دنبال دارد. انسان با احساس اتصال به یک سبکبالی و یراز و نیاز با معبود بی نیاز خود نوع

جان  یابد و این تعالی نه تنها بر روح وینده روشن، روح و روانش تعالی میقدرت بی پایان و با امید به آ

یک نماید. این اتصال معنوی حتی اگر به قوت گذارد و مشکالت او را حل میاو که بر جسم او نیز اثر می

کاهد و از قدری از بار روانی مشکالت را می دعای خالص و مصرانه نباشد اما نفس راز و نیاز با خداوند

 بخشد.سبکی مینظر روانشناختی به انسان آرامش و احساس 

بر اساس مبانی پیش گفته، نقش دعا و معنویت در تسکین آالم روحی و شفای بیماریهای جسمی با توجه 

امام علی )ع( به شرایط و نکات مطرح شده در مواردی که طبق مشیت الهی باشد مسلم و حتمی است. 

عَلَیْکَ بِالدُّعاءِ : »ندفرمودنیز  )ع( دقامام صا. شودمى سبب دعا دفع بال به 1«یُسْتَدْفَعُ الْبَالءُ بِالدُّعاءِ »فرمود: 

امام صادق )ع( در حدیث  .هر بیمارى استی تو باد به دعا که وسیله شفا بر ؛2«کُلن داءٍفَانَّ فیهِ شِفاءً مِنْ 

تب عالجی مؤثّرتر از آب  برای ؛3«الدُّعَاءمَا وَجَدْنَا لِلْحُمَّى مِثْلَ الْمَاءِ الْبَارِدِ وَ » دیگری بیان داشته است: 

دارد؛ برخی موارد به صورت داللت  دعا واسطههها ببر شفای بیماری شماریروایات بی .نیافتم سرد و دعا

به صورت جزئی برای هر دردی دعایی خاص سفارش شده برخی نیز و  کردیمذکر  ی کهکلی مانند احادیث

به دل  است. وقتی ده است تاثیر دعا در تعجیل شفایکی از نکات جالب که در روایات به آن اشاره شاست. 

ه گردد اما شخصی کاست که بیماری او زود بر طرف می افتد که دعا کند این دعا نشانه آنانسان بیمار می

گاه به یاد درخواست از خدا و دعا نبوده است بیماری او طوالنی خواهد مدتها اسیر بیماری است و هیچ

 روایت مورد تاکید قرار گرفته است.شد. این نکته در چند 
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مَا مِنْ بَلَاءٍ یَنْزِلُ عَلَى عَبْدٍ مُؤْمِنٍ فَیُلْهِمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الدُّعَاءَ  إِلَّا کَانَ کَشْفُ ذَلِکَ »فرماید: می (ع)امام کاظم 

مْسِکُ عَنِ الدُّعَاءِ إِلَّا کَانَ ذَلِکَ الْبَلَاءُ طَوِیلًا فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَاءُ الْبَلَاءِ وَشِیکاً وَ مَا مِنْ بَلَاءٍ یَنْزِلُ عَلَى عَبْدٍ مُؤْمِنٍ فَیُ

شود مگر اینکه خداوند بالئی بر بنده مؤمن نازل نمی هیچ 1؛«وَ جَلَّفَعَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ 

باشد و نماید برطرف شدن آن بال نزدیک مینماید و اگر دعا  که دعا کندعزّوجل به بنده مؤمن الهام می

ی طوالن یآن بال و گرفتار شود جز این که بنده مؤمن اگر دعا نکندهیچ بالئی بر بنده مؤمن نازل نمی

امام  یید.نمابه درگاه خداوند دعا و تضرع و مبتال شدن به بال  یپس بر شما باد که هنگام گرفتار شود. می

 ءَ هَلْ تَعْرِفُونَ طُولَ الْبَلَاءِ مِنْ قِصَرِهِ قُلْنَا لَا قَالَ إِذَا أُلْهِمَ أَحَدُکُمُ الدُّعَا»فرماید: به اصحابش می نیز (ع)صادق 

شناسید؟ ان بال را میطوالنی بودن یا کوتاه بودن مدت زم مالکآیا  2؛«قَصِیر عِنْدَ الْبَلَاءِ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَلَاءَ 

شد دعا کند پس  اماگربه هنگام بال به کسی از شما الهفرمود: حضرت  دانیم.کردند نمی عرضاصحاب 

 .بداند مدت زمان بال کوتاه خواهد بود

تر الکسیس ها شهادت داده اند. دکبیماری و بالینی به تاثیر دعا در شفایبسیاری از پزشکان نیز از نظر تجربی 

 گوید: یکارل م

شگفت آوری دارد. بیمارانی بوده اند که تقریبا به طور آنی از دردهایی چون خوره، نیایش گاهی تاثیرات 

ن گونه اند. چگونگی ایو استخوانی پریتونئال شفا یافته های مزمن و سل ریویسرطان، و عفونت کلیه و زخم

قیقه و ند داس شفا یافتن. در چها تقریبا همواره یکسان است: یک درد بسیار شدید و بعد احسشفا یافتن

سمی و آناتومیک آن نیز التیام شود و جراحات و صدمات جتا چند ساعت آثار بیماری محو می اکثرحد

دهد که هرگز حتی امروز جراحان و سرعتی سالمت را به بیمار باز می یابد. این معجزه با چنانمی

که  ها بروز کند نیازی نیستپدیدهاند. برای این که این نکرده ها در طول تجربیاتشان مشاهدهفیزیولوژیست

ده عقیاند و همچنین مردم بیچکی که هنوز قدرت حرف زدن نداشتهحتما خود بیمار نیایش کند، اطفال کو
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ر دیگری کرده است. نیایشی که به خاطلیکن در کنار آنها کسی نیایش می اندلورد شفا یافته ]بیمارستان[ نیز در

 1است.تر بخشانجام شود همواره اثر 

 

 توسل به اولیاء الهی 4-7

ا ای رمایهموجود گران ،و در اصطالح، به این معنا است که انسان جستنربتوسل در لغت به معنای تق

 در سنت اسالمیتوسل هد. جهت رسیدن به اهداف و نیل به مقام قرب االهی بین خود و خدا، وسیله قرار د

ولی او و قب قرب بهت جهت خداونددر پیشگاه های برگزیده و کامل برخی انسانبه معنای واسطه قرار دادن 

 ست.هادعا و اجابت خواسته

رای شود. بارد و شامل اشیاء و افعال نیز میتوسل در معنای عام آن اختصاصی به واسطه قرار دادن افراد ند

اجتی از حاجات او مثال انسان ممکن است به یکی از اسماء الهی مانند غفار یا رزاق متوسل شود تا ح

وقتی خانه خدا را بنا نهادند، عمل خود را واسطه  (السالم اعلیهم)برآورده گردد. حضرت ابراهیم و اسماعیل 

من و ش و غفران، ذریه و نسلی سالم و مؤقرار دادند و با توسل به آن از خداوند ضمن درخواست آمرز

اهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ إِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا  إِنَّکَ أَنتَ السَّمِیعُ وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْرَ»تسلیم امر الهی طلب کردند: 

لتَّوَّابُ تَ الَکَ وَ مِن ذُرنیَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّکَ وَ أَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَ تُبْ عَلَیْنَا  إِنَّکَ أَن رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَینْ ؛ الْعَلِیمُ

[: گفتندبرند ]میهای خانه )کعبه( را باال میهنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه(؛ 128-127بقره: «)الرَّحِیم

پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از نسل ما، امتی .  پروردگارا، از ما بپذیر که تو شنوا و دانایی

ر[ و آداب دینی را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر، که تو توبه پذیر که تسلیم فرمانت باشند ]به وجود آو

  .و مهربانی

از موارد دیگر توسل، توسل به قرآن کریم است. در شب قدر مسلمانان قرآن را برای درخواست آمرزش 

یه فیه، و فاللهم إنّی أسألک بکتابک المنزل و ما »گویند: دهند و میناهان و طلب حاجات واسطه قرار میگ

خدایا، من از تو  ؛«اسمک األکبر و اسماُک الحسنی و ما یخاف و یرجی أن تجعلنی من عتقائک من النّار
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ای و آنچه در آن است و در آن نام بزرگت و اسمای کنم، به وسیله این کتابی که فرو فرستادهدرخواست می

دایا[ مرا از جمله آزاد شدگانت از آتش قرار شود، ]خنیکویت هست و آنچه انسان به آن بیم و امید داده می

 .بده

ارواح شریفه انبیاء و اولیاء  و فارغ از موارد یاد شده، معنای مشهور و متداول توسل همان توسل به نفوس

زبان  یم ازقرآن کر .و هم پس از وفاتشان است به انبیاء الهی هم در زمان حیاتشان رایج بوده توسلاست. 

إِنَّهُ   لَکُمْ رَبىّ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ؛ ینَئالُواْ یَأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا کُنَّا خَاطِقَ»کند که: ل میفرزندان یعقوب نق

گفت براى شما از  .ای پدر برای ما آمرزش بطلب، زیرا ما خطاکاریم( 98-97یوسف «)هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیم

اکرم )ص( نیز بخشنده مهربان است. در مورد مسلمانان و پیامبر م خواست که او پروردگارم آمرزش خواه

لَّهَ لوَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ا …»فرماید: قرآن می

آمدند و از خداوند اگر آنان هنگامى که به خویش ستم روا داشتند نزد تو مى و؛ (۶4)نساء:  « تَوَّابًا رَّحِیم

 . دیافتنپذیر بخشاینده مىخواست خداوند را توبهخواستند و پیامبر براى آنان آمرزش مىآمرزش مى

 من حق الرسول أن یقبل اعتذار التائب و إن» :نویسدتفسیر آیه می ذیلاهل سنت،  مشهورمفسر  بیضاوی،

رسول خدا حق دارد که عذر آنها را بپذیرد  1؛«عظم جرمه و یشفع له، و من منصبه أن یشفع فی کبائر الذنوب

 بیرهگناهان کاین است که اهل  (ص)و برای آنها وساطت کند، گرچه گناهانشان بزرگ باشد. منصب پیامبر

 امیوسیله قرار دادن پیامبر گر که آیه مورد بحثبر این باورند مفسران شیعه و سنی . عموم را شفاعت کند

 .را امری مجاز و حتی مطلوب دانسته است به منظور بخشش گناهان اسالم )ص(

د. در نمودنیامبران را واسطه درخواست خود میبه جز استغفار و بخشش گناهان، در مورد امور دنیوی نیز پ

خواه از خدا ب ؛«ادع اهلل أن یعافینی» آمد و عرض کرد: (ص)مردی نابینا محضر پیامبرخوانیم که: روایتی می

قال: إن شئت دعوت و إن شئت صبرت فهو خیر  لک. قال: فادعه. . »که سالمتی و بینایی را به من بازگرداند

بر  گرا اماکنم اگر بخواهی دعا میپیامبر گفت  ؛«قال: فأمره أن یتوضاً فیحسن وضوءه و یدعوه بهذا الدعا
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حضرت فرمود: وضویی نیکو بگیر  .و بهتر است. عرض کرد: برای من دعا کنصبر کنی برای ت بیماری خود

للهم إنی أسالک و أتوجه إلیک بنبیک محمدٍ نبی الرّحمة. یا محمد! إنی توجهت ا»بخوان:  این دعاخدا را با و 

ت مخداوندا! به واسطه پیامبرت، که رسول رح ؛«بک إلی ربّی فی حاجتی هذه لتقضی لی، اللهم فشفعه فیّ

به وسیله تو به پروردگارم روی  دکنم. ای محمام و حاجت خود را از تو طلب میبه تو روی آورده است،

 که راوی این روایت است ابن حنیف .خداوندا او را شفیع من قرار ده .شود برآوردهام تا حاجتم آورده

که آن مرد داخل شد و گویا  پس به خدا قسم ما هنوز متفرق نشده بودیم و طولی نکشیده بود» گوید:می

 1.«اصالً چشمان او مشکلی نداشته است

آن حضرت را میان خود  ،پیش گفته با الهام گرفتن از آیه ننادر طول تاریخ، مسلما رحلت پیامبر نیزبعد از 

آن  همنکته م اند.د. این سنتی است که دانشمندان اسالمی تأیید و به آن عمل کردهادندو خدا وسیله قرار می

ریفه آنان س شاست که توسل افراد در واقع به جسم و بدن پیامبران نبوده است بلکه حقیقت وجودی و نفو

شود. بدیهی است که نفوس انبیاء و اولیاء و قدرت معنوی آنان منحصر به زمان حیات واسطه قرار داده می

را بر طبق سنت مسلم اسالمی مادی آنان نیست و حتی پس از وفات ایشان با همان قوت بر قرار است زی

 نفوس انبیاء و اولیاء الهی نزد پرودرگار متنعم و غرق در بهجت و سرورند. 

. دکرمین توجهی خلیفه به حاجت او اما ،داشتمردی برای حاجتی نزد عثمان )خلیفه سوم( رفت و آمد 

به  :تبه او گف صحابی آناز این موضوع به او شکایت کرد. در مالقات با یکی از اصحاب پیامبر اکرم 

اللهم إنّی أسالک و أتوجه إلیک بنبینا محمد نبیّ الرّحمة، یا  :و دو رکعت نماز بگزار و بگو برومسجد 

آورم به کنم و روی میخدایا! من از تو درخواست می محمد! إنی أتوجه بک إلی رّبک أن تقضی حاجتی؛

ای محمد! به درستی که من روی آوردم به وسیله تو  .پیامبر رحمت ؛ان محمدمسوی تو به واسطه پیغمبر

 و نیز همین سفارش را انجام داد آن مرد. برای این که حاجت مرا بر آورده سازی پردورگارتبه سوی 

بر آورده نمود و به او گفت: هر  حاجت او را خلیفه این بارسپس به در خانه عثمان )خلیفه سوم( رفت. 

. با خود فکر کرد آن صحابی سفارش او را به عثمان کرده است ولی آور شوگاه حاجتی داشتی آن را یاد 

                                                                 

 .1385، ح441، ص1سنن ابن ماجه، ج ؛، 3۶49، ح229، ص5صحیح ترمذی، ج. 1 
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ول ام، ولی شاهد بودم شخص نابینایی به نزد رسبه خدا قسم! من با او سخن نگفتهوقتی از او پرسید گفت: 

یز برای شفای او همین دعا را به او تعلیم نمود و او ن پیامبر و خدا آمد و از نابینایی خویش شکایت کرد

 1شفا یافت و به همین دلیل من نیز این دعا را به تو تعلیم دادم.

استحباب توبه و طلب شفاعت از پیامبر اکرم  اندبرشمردهزیارت رسول خدا  ی که علما برایاز جمله آداب

ای رسول خدا! ما میهمانان و زائران تو با تضرع و زاری بگوید:  شخص متوسی است. سفارش شده است

 گناهان بر دوش و با سنگینی مپیشگاه تو آمدیم تا حق تو را ادا کنیم و به زیارت تو تبرک بجوییهستیم، به 

طلبیم و ما را ای رسول خدا! امید شفاعت به غیر تو نیست و به درگاه دیگری غیر از تو شفاعت می خود

ن کن و از خدا بخواه مااز درگاه تو امید نداریم، پس برای ما طلب آمرزش کن در نزد پروردگارت شفاعت

 2.منت گذاردهایمان برما تا در سایر خواسته

بالل بن حرث که از اصحاب . گرفتفرا در زمان خالفت عمر، مردم را قحطی » ند:اهروایت کرد همچنین

پیامبر بود به سوی قبر آن حضرت آمد و گفت: ای رسول خدا! امت هالک شدند، برای آنان طلب آب 

 3.شوندمردم سیراب میبالل رسول خدا را در خواب دید که به او خبر داد به زودی  آن . بعد از)باران( کن

یست ای بندگان، آیا چنین ن»فرماید: کند: خداوند میاز پیامبر گرامی اسالم چنین نقل می نیز سلمان فارسی

که کسی را که آورید تا اینخواهد و شما حوائج او را بر نمیکه چه بسا کسی حاجات بزرگ از شما می

 د؟آوریدهد؛ آنگاه حاجات او را به احترام آن شفیع بر میترین مردم نزد شماست، شفیع قرار میمحبوب

 4؛«الوسائل إلیّأال فاعلموا أن أکرم الخلق علیّ وأفضلهم لدیّ محمد  و أخوه، ومن بعده األئمة الذین هم »

ترین خلق نزد من، محمد و برادر وی علی و امامان پس از اویند که همانا و بدانید که گرامی آگاه باشید

 .مردم به سوی من هستند« وسیله»

                                                                 

 .1373، ص4وفاء الوفاء، ج؛ سمهودی، 8311، باب ما اسند الی عثمان بن حنیف، رقم 30، ص9طبرانی، المعجم الکبیر، ج. 1 

 .258کشف االرتیاب، ص. امین، 2 

 . 9، ص1دحالن، الدّرر السنیة فی الردّ علی الوهابیه، ج. 3 

 .151؛ ابن فهد حلی،عده الداعی، ص3۶9، ص22مجلسی، بحار االنوار، ج. 4 
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قال رسول اهلل: األئمة من ولد الحسین، من أطاعهم » :چنین نقل شده است )ع( علیّ بن موسی الرضا اماماز 

امامان از فرزندان  1؛«عروة الوثقی، و هم الوسیله إلی اهللفقد اطاع اهلل، و من عصاهم فقد عصی اهلل، هم 

اند، هرکس از آنان اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است و هر کس از آنان سرپیچی کند، همانا خدا حسین

 .به سوی خدایند را نافرمانی کرده است. آنان دستگیره محکم و وسیله

ه شود که توسل به اولیای خدا باین نتیجه حاصل می روایات ذکر شده و روایات بسیار دیگر، با توجه به

 و هم در دوران یدنیایحیات زمان هم در  (علیهم السالم)و ائمه طاهرین و معصومان  ویژه رسول اکرم

ان یک اصل جایز است و این امر از همان زمان صحابه و تابعین به عنو (حیات برزخی مماتشان ) دوران

 .ندامسلم اعتقادی مورد پذیرش همگان بوده و سیره صحابه و تابعین و روایات فراوان، گواه این سخن

ان مپس از توضیح مختصری درباره توسل، باید بدانیم که توسل به اولیای الهی و شفاعت خواستن از آنها ه

ها و نیازهای خود را از خداوند و استهارد. انسان در برخی موارد خواش دکارکرد دعا را در شکل انسانی

ود شبه یکی از نفوس انسانی متوسل می گذاریم و گاهدعا می مبادی عالیه این جهان می خواهد که نام آن را

. ای که خداوند به او داده است، خواسته او را بر آورده سازدخواهد با قدرت و اذن و اجازهو از او می

شود و هر چه درباره دعا گفته شد در اثرگذاری توسل همانند دعا تعریف می بنابراین جایگاه و مکانیسم

نماید با این تفاوت که در توسل و شفیع قرار دادن دیگران یک نکته ظریف نیز صدق می مورد توسل

لیای معصومان و او توحیدی باید همواره مد نظر قرار گیرد و آن این که وقتی انسان به یکی از پیامبران یا

شود باید او را ذیل تدبیر و اشراف الهی ببیند نه مستقل و هم عرض خدا. در سنت اسالمی لهی متوسل میا

همان تصور توحیدی را  تردیدشوند بیبه یکی از اولیای الهی متمسک می های اسالمی وقتیهمه گروه

رتر قدرتی بین تفاوت که دارای بینند با ای از عباد خدا و ذیل اشراف او میدارند و این اولیای الهی را عبد

 تر هستند و در این صورت سوال و درخواست دانی از عالی امری طبیعی است.و مقام و منزلتی عالی

 

 

                                                                 

 .22، ص2فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج ؛ ۶2، ص 1، عیون اخبار الرضا، ج(صدوق. ابن بابویه )1 
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 پنجمفصل 

 سبک زندگی اسالمی در تقلیل آالم بشری
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نجام انیازمند اتخاذ تدابیر ویژه و  های فراگیر،از جمله بیماری های اجتماعی،و بحران مقابله با مشکالت

از این  در پیشگیری تواند به عنوان عاملی موثرسبک زندگی نیز می جمعی بسیاری است.اقدامات فردی و 

این سوال قاعدتا برای  19مورد بررسی قرار گیرد. با شیوع و فراگیری بیماری کووید  هامشکالت و بحران

ین ا پیشگیری ازتواند در دگی اسالمی چگونه و تا چه میزان میشود که سبک زنمسلمانان نیز مطرح می

ه توان مواردی را یافت کهای اسالمی درباره سبک و شیوه زندگی میبیماری موثر باشد؛ آیا در بین آموزه

کمک نماید؟ آیا در اسالم اساسا  بتواند به حل مشکالت و معضالت مختلف پدید آمده از ناحیه کرونا

  ای وجود دارد؟و رعایت بهداشت در سطوح مختلف توصیه درباره نظافت

مشکالت مرتبط با کرونا صرفا مشکالت فردی و بهداشتی نیست. بیماری کرونا که اکنون به یک بحران 

های مختلفی از زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است. به جز ناشناخته بودن این تبدیل شده عرصه

بیماری و نامعلوم بودن شیوه درمان آن، کمبود تجهیزات، ترس و وحشت فردی و اجتماعی از فراگیر شدن 

ود منابع کمب آن، نابسامانی اقتصادی و احتکار اقالم بهداشتی و غذایی مورد نیاز برای مراقبت از بیماران،

 مالی، رکود کسب و کار مردم از جمله مشکالتی است که بیماری کرونا در جامعه ایجاد کرده است. 

توجهی ویژه و توامان  «نگریجامع»و  «نگریواقع»خورداری از دست کم دو ویژگی های اسالمی با برآموزه

تقیم مس ،ر دو سطح فردی و اجتماعیدبا ترویج سبک خاصی از زندگی  وبه وحی الهی و عقل انسانی دارد 

ت این رعای .کندنقش آفرینی میها اجتماعی و کنترل بحران و معضالت مشکالترفع  در ،و غیر مستقیم

 دهد.ها را کاهش ا روحی روانی انسانهای جسمی یها و رنجبسیاری از آسیب تواندسبک زندگی می

ختلف های ممتاثر از فرهنگ اسالمی در عرصه رفتارهای انسانیِتوان به سادگی میسبک زندگی اسالمی را 

 ، سیاسی، و اقتصادی نامید. اجتماعی
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با ایمان و توکل بر خداوند، صبر و استقامت، رعایت بهداشت  ،های فراگیردر زمان شیوع بیماری و بحران

 ، و تامینمنفعت طلبیمنانه، پرهیز از سودجویی و ، تغذیه مناسب، مواسات و همدلی مؤجسمی و روانی

توان ابعاد مختلف هر نوع بیماری را کنترل نمود و به ها توسط دولت اسالمی میضروریات اولیه خانواده

 سالمت جامعه امیدوار بود.

در پیشگیری از بیماری کرونا های اسالمی و محورهای سبک زندگی اسالمی که در ادامه به برخی از آموزه

 کنیم.رسد اشاره میموثر به نظر می و یا مدیریت این بحران

 

 حفاظت از جسم و جان 5-1

ین ا هدیه الهی باشیم. شکرگزار اینباید پیوسته های تکرار ناپذیر الهی است و انسان از نعمت حیات

س در به مخاطره نیفکندن نف شکرگزاری از طریق حفظ صحت و سالمتی بدن و استفاده صحیح از آن و نیز

 شود. یو معنوی محقق مهای مادی مهلکه

های مورد تاکید اسالم صیانت از نفس و توجه ویژه به سالمت جسمی است. بر اساس سبک یکی از جنبه

. ندازدبیزندگی اسالمی، انسان موظف است از خود و سالمتی اش مواظبت نماید و نباید خود را به هالکت 

 «وَ ال تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنین سَبیلِ اللَّهِ وَ أَنْفِقُوا فی»فرماید: خداوند می

، و نیکى کنید که خدا نیندازیدو در راه خدا انفاق کنید، و خود را با دست خود به هالکت (؛ 195)بقره: 

 .داردنیکوکاران را دوست مى

هنگام گرفتاری در جنگ و درگیری از  کندسفارش میگردید و به مردم  این آیه درباره نبرد با دشمنان نازل

انی مالی انفاق و پشتیب سفارش به در ادامه علت و از رزمندگان پشتیبانی مالی کنید. مال خود انفاق نمایید

خودتان را با دست خود به هالکت و نابودی نیندازید، زیرا عدم انفاق  کند:را چنین بیان می از رزمندگان

 موجب تضعیف بنیه دفاعی رزمندگان و شکست در جنگ خواهد شد. 
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 مبیانگر یک حک آنآیه هر چند در رابطه با پشتیبانی مالی رزمندگان نازل شده است اما یک قسمت از 

مبادا خود را به دست خویش  :کندو به انسان سفارش می کاربرد داردای عقالنی کلی است که در هر زمینه

های عقالنی راههای نجات خود را موقعیت و شرایطی که هست به شیوه نابود سازید. انسان باید در هر

تی، کند، رعایت امور بهداشخطرناکی افراد جامعه را تهدید میبیابد. بر اساس این قاعده کلی، هرگاه بیماری 

ی خواهد ان از واجبات هر جامعهآهای کنترل یا ریشه کنی یی عوامل بیماری، و یافتن راهپیشگیری، شناسا

 بود. 

فقه اسالمی نیز، بر اساس آیات قرآن و روایات، برخی قواعد الزامی در زمینه حفظ جان خود و دیگران و 

در این زمینه است.  از قواعد مشهور «قاعده الضرر»آسیب نرساندن به خود و دیگران ابداع نموده است. 

 جتماعیآید به منظور جلوگیری از اختالفات و اختالل در نظم اده که از قواعد حاکمه به شمار میاین قاع

رار برقتواند دیگر قوانین را نیز کنترل نماید و نظم و عدالت را در جامعه جامعه تشریع شده است و می

مشروعیت ندارد چه در مرحله قانونگذاری و چه در در اسالم و زیان ضرر  ،. بر مبنای این قاعدهسازد

 مرحله اجرای قانون. 

و در  1«منال ضرر و ال ضرار علی مؤ»رمودند: مستند این قاعده روایتی است از پیامبر اکرم )ص( که ف

این  ؛ یعنی در اسالم ضرر و زیانی نباید متوجه مردم بشود.2«ال ضرر و ال ضرار فی االسالم»روایتی دیگر: 

د. شوشامل میوایت در مورد ضرر رساندن به دیگران وارد شده است اما اطالق آن اضرار به خویش را نیز ر

ی ه مستند به ادله عقلبنابراین، هر گونه ایراد ضرر بر نفس، مال، و جان خود و دیگران طبق این روایت ک

فس شود که ضرر زدن به نده میاز دالیل عقلی و نقلی استفا»شود. شیخ انصاری فرموده است: است منع می

 3«حرام است.

                                                                 
 .294، ص 5. کلینی، الکافی، ج  1

 .14، ص 2۶الشیعه، ج  . حر عاملی، وسائل 2

 .11۶. شیخ انصاری، رسائل فقهیه، قم، ص  3
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اساسا، حفظ نفس از مسلمات عقلی و فطری است که هیچ مخالفی ندارد و هر گاه همه عقالی عالم چنین 

آن را امری الزم و واجب معرفی حکمی داشته باشند اسالم نیز که دین فطرت و دین عقالنیت است 

ر ها دروشن و بی نیاز از دلیل و استدالل است که همه انساننماید. لزوم حفظ حیات انسان به قدری می

 نگند. جرسختانه در این راه با دیگران میکنند و سالش و کوششی دریغ نمیراه صیانت از جان خود از هیچ ت

احسان این نتیجه را به ارمغان قاعده  یاقاعده وجوب حفظ نفس و  الضرر و برخی قواعد دیگر مانند قاعده

هایی که خطر جانی یا ضرر د که حفظ سالمت خود و مراقبت از سالمت دیگران در برابر بیماریآورنمی

ای هبنابراین، از نظر اسالمی بر هر فرد مسلمان واجب است همه راهشدید داشته باشد واجب شرعی است. 

 فته نیست. انگاری در این زمینه پذیرمحافظت از جان و سالمتی خود را به کار گیرد و هرگونه سهل

 

 رعایت بهداشت جسمی  5-2

 ظافتن رعایت فرد، هر سالمتی تأمین در گام اولین و انسان نیازهای ترینبدیهی از یکیپس از حفظ جان، 

 گریزان و پاکیزگی خواهان فطری، و طبیعی صورت به انسان .است بدن و محیط زندگی پاکیزگی لباس، و

برتر، روح و باطن انسان نیز از جهات گوناگون نیازمند طهارت و در سطحی  1است. ناپاکی و پلشتی از

  پاالیش است.

 طهارت به ار خویش پیروان آراسته بودند، پاکیزگی صفت به عالوه بر آن که خود (علیهم السالم)الهی  انبیاء

 و رینتنهایی است، پیشن انبیاء هایآموزه کننده تکمیل که( ص)اکرم پیامبر آخر، در و کردندمی سفارش

تم فإنّ ما استطع تنظّفوا بکلّ»: فرمود و ساخت جاری زبان بر پاکیزگی و طهارت درباره را کالم برترین

 باشید؛ پاکیزه توانیدمی چه هر؛ 2«اللَّه تعالى بنى اإلسالم على النّظافة و لن یدخل الجنّة إلّا کلّ نظیف

یز ن( ع)رضا امام .رودنمی بهشت به کسی پاکیزه مردم جز و نهاده بنا پاکیزگی بر را اسالم خداوند زیرا

                                                                 
 ها، و ... از جمله اموری هستند که هر انسان سالمی، از آنها منزجر و متنفر است.ها، کثیفی. خبائث، آلودگی 1

 .1182، ح 391 ص الفصاحة، . پاینده، نهج 2
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 اخالق از بودن پاکیزه ؛1«التَّنَظُّف األنْبیاءِ أَخْالقِ مِنْ»شمارد: های انبیاء بر میپاکیزگی و نظافت را از ویژگی

 .انبیاست

و در  داشت رعایت نظافت و پاکیزگی توسط پیامبران، و در رأس همه، پیامبر اسالم، به دو دلیل اهمیت

یوندی پ روحی طهارت با پاکیزگی و نظافت ظاهری رفت. اول اینکههای اصلی آنان به شمار میزمره ویژگی

ان به هم و آراسته به فضایل اخالقی باشد، مطهر و پاک روحی دارای هر چه یک انسان عمیق و وثیق دارد؛

 یشرایط عموم از دوم اینکه یکی .اردد گرایش نورانی فضاهای و نور، پاکیزگی، تمیزی، سمت میزان به

ا به همین جهت آنان باید ب. دباش مردم تنفر موجب قیافه و شکل ظاهری آنان نباید که است آن پیامبران

  .مردم را فراهم آورند مشارکت و نظر زمینه جلب طهارت و پاکیزگی رعایت

 اشد،ب هرگونه که قیافه، و شکل و ظاهر و است کافى پاک باطن و محکم ایمان پندارند کهچنین می بعضى

 به طمربو اسالم دستورهاى و هابرنامه از زیرا بخشى است؛ باطل اسالم نظر از پنداری چنین ندارد. عیبى

می رشگزا( ع) صادق امام. است بوی انسان و رنگ و لباس و قیافه مثل ظاهر، آراستگى و زیبایى نظافت،

 اِظهارُ  وَ المُتعَةُ الدّینِ مِن فَقال: حالُهُ سَینئَةً ثیابُهُ، وَسَخَةً رَأسِهِ شَعرُ شَعثا رَجاُلً  )ص(اللّه رسول اَبصَرَ» که دهد

 داشت، نامرتّبى وضع و سر و چرکین اىجامه و ژولیده موهاى که دیدند را مردى خدا)ص( پیامبر ؛2«الننعمَةِ

 . است دین جزء نعمت ساختن آشکار و خدا هاىنعمت از بردن بهره: فرمودند

لکه ب ای که در پی دارد نیست،عمومی و فردی بهداشت جهت به تنها اسالم، در پاکیزگی و اهمیت طهارت

شرط صحت و قبولی بسیاری از اعمال عبادی در اسالم طهارت و پاکیزگی است. بر اساس  عالوه بر آن،

 لباس ز،تمی بدن. دارد وجود آراستگی و پاکیزگی ایمان، بین مستحکم و دوسویه یارتباط برخی روایات،

 ریفط زیباشناسی حس از که انسانی برای روحانی حالت نوعی تواندمی...  و عطر از استفاده پاکیزه،

 .رددگ انسان به خدا محبت شدن زیاد و خداوند به او محبت افزایش باعث و آورده وجودبه است برخوردار

 ک  مَلَ  مَعَهُ بَاتَ  إِلَّا طَاهِراً یَبِیتُ عَبْدٍ  مِنْ  فَلَیْسَ اللَّهُ طَهَّرَکُمُ الْأَجْسَادَ هَذِهِ طَهنرُوا»: فرمایدمی( ص) اکرم رسول

                                                                 
 .335 ص ،78 ج . مجلسی، بحاراالنوار، 1

 .439 ص ،۶ الکافی، جکلینی،  . 2
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 پاکیزه را هایتان؛ بدن1«إِیَّاه أَعْطَاهُ إِلَّا الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا أَمْرِ مِنْ شَیْئاً اللَّهَ یَسْأَلُ لَیْلٍ مِنْ سَاعَةً یَنْقَلِبُ لَا شِعَارِهِ فِی

 با اىفرشته کهنای مگر بخوابد پاکیزه بدنى با شب که نیست اىبنده هیچ کند، شما را پاکیزه خداوند کنید تا

درخواستی دنیوی  خدا از شود ونمى پهلو آن به پهلو این از شب از اىلحظه هیچ و همراه خواهد شد وى

ای ههای پاکیزه، نظرگاهفرمود: دل نیز ین)ع(مؤمنامیرال .اعطا کند کند مگر اینکه خداوند به اویا اخروی نمی

خوبی پیوند بین  به احادیث این 2.کندخدایند؛ پس هر کس دلش را پاک نمود، خدای سبحان در آن نظر می

 وجبم ظاهر آراستگی و نظافت که کنندمی اند و اشارهطهارت ظاهری و طهارت معنوی را به تصویر کشیده

  3.بود خواهد شخص پاکیزه به ملکوت عالم توجه و رحمت خداوند جلب

ی زحمتپنداشتند که طهارت شاید برخی چنین می که بودحدّى به طهارت  اصرار اسالم بر رعایت پاکیزگى و

مْ ما یُریدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُ »: فرمایدمی ، پس از تشریع حکم وضو، غسل، و تیممقرآن کریم. است بیهوده

 شما براى واهدخنمی (؛ خدا۶)مائده: « تَشْکُرُون لَعَلَّکُمْ عَلَیْکُمْ نِعْمَتَهُ ولِیُتِمَّمِنْ حَرَجٍ وَلیکِنْ یُریدُ لِیُطَهنرَکُمْ 

 سپاس شاید کند، تمام شما بر را خویش نعمت و نماید پاک را شما خواهدایجاد کند، بلکه می زحمتى

  دارید.

ای برای رعایت بهداشت و نظافت و پاکیزگی ظاهری در آیات و روایات ذکر شده دریچه و مقدمههرچند 

شگیری پیهمزمان سالمت و تندرستی جسمی و یابی به طهارت باطنی و معنوی دانسته شده است، اما دست

 .   شودنیز حاصل می زاهای بیماریها و ویروسآلوده شدن به میکروب از

 

                                                                 
 297 ص ،1ج الوسائل، . نوری، مستدرک 1
 .۶7مدى، غرر الحکم و درر الکلم، ص . آ 2

 و ابراهیم حضرت به خداوند. گیردمی قرار راستا همین در مسجد و اماکن مقدس نیز طهارت به اسالم اکید سفارش  . 3

 طاهر و پاک مکانی در نمازگزاران تا نمایند تطهیر ناپاکی گونه هر از را الحرام مسجد که کندمی امر (السالم علیهما) اسماعیل

 شوندیم معتکف که آنها و کنندگان طواف براى را خانه که دادیم فرمان اسماعیل و ابراهیم به و»کنند:  عبادت و بخوانند نماز

  (125 بقره:)« .کنید پاک کنندمی سجود و رکوع که و نمازگزاران

http://www.akhlagh.net/search/1/search.html?q=%22%20%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%22
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 توصیه های بهداشتی اسالم 5-3

 است؛ از نظافت و مختلفی سفارش شده سطوح در شریعت اسالم طهارت و پاکیزگی فردی و عمومی، در

  پاکیزگی بدن و محیط زندگی گرفته تا طهارت و پیراستگی معنوی و اخالقی.

 نآ ضرورت بر همگان و دنمایمی بدیهی و رایج امری های بهداشتی اسالم، امروزهای از توصیهعمدهبخش 

 بود، محدود بسیار بشر دانش و علم دامنه که جاهلیت عصر در امور این بر تأکید و سفارش اما واقفند؛

ای هاست. آشنایی با توصیهنشان دهنده نگاه بلند اسالم به موضوعات مرتبط با زندگی انسان در آن دوره 

 ، دو فایده دارد: دست کمبهداشتی اسالم، در عصر کنونی نیز، 

های بهداشتی بر همگان آشکار است اما در عمل، امروزه، با آنکه ضرورت برخی از توصیه انجام. بر تأکید اول:

ت برای رعایت کامل و های موکد و مکرر اسالم در این زمینه مشوقی اسکنند. توصیهکمتر بدان اقدام می

 ها.مستمر این توصیه

 که دآیمی دست به نتیجه این های بهداشتی اسالمسفارش مجموع از دوم: ارتقای بهداشت و پاکیزگی. 

 داشته ایویژه اهتمام زندگی محیط و بدن پاکیزگی و نظافت به معنوی، امور به توصیه فراوان همپای اسالم

 امور به اندیشیدن بر عالوه مکانی، و زمان هر در مسلمانان دهد کهمی این رهیافت به وضوح نشان. است

ر چه ه بهداشت فردی و عمومی را بیابند. وضع نظافت و ارتقای و حفظ راهکارهای بهترین باید معنوی،

تر خواهد شد و مسلمانان باید، همانند تر و سختجمعیت جهان زیاد شود، مسئله بهداشت و نظافت پیچیده

 صدر اسالم، بیش از ملل دیگر در این زمینه پیش قدم باشند. 

را در ضمن چهار گروه کلی تقسیم  مختلف هایعرصه در های اسالم در زمینه نظافت و پاکیزگیتوصیه

 کنیم:هایی ذکر مینماییم و برای هر کدام نمونهمی

 بدن بهداشت. الف

خود دارای موارد و مصادیق مختلفی است؛ از استحمام و شستشوی بدن و دستها گرفته تا  بهداشت بدن

 محسوب شخص هر روزمره امور ترینرایج جزء استحمام، امروزه، نظافت دهان و دندان و مو و ناخن.
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 در حتی ها وبیماری انتقال از پیشگیری هایروش بهترین از یکی است کرده ثابت علوم تجربی. شودمی

  .باشدمی مرتب استحمام ـ راه تنها ـ موارد برخی

 نگهداری زنی و شدمی فراوان تعریق سبب که فرسایی طاقت گرمای و عربستان خاص جغرافیایی موقعیت

 نبی وضعیت این در. شدمی دیگران اشمئزاز موجب و هم بود فرد سالمت برای تهدیدی هم ها،دام انواع

 به را مردم و داشتند فراوان تأکید بدن از آلودگی زدودن و استحمام اطهار) ع( برو ائمه ( ص)اسالم گرامی

 های خود،  ضمن برشمردنان) ع( در یکی از فرمایشمؤمنمیر ا .کردندمی تشویق حسنه سنّت این از پیروی

 نَظَّفواتَ»: کندخرت، به نظافت نیز چنین اشاره میچهارصد خصلت و ویژگی مفید برای انسان در دنیا و آ

 لَّذىا القاذورَةَ عِبادِهِ مِن یُبغِضُ عَزَّوَجَلَّ اللّه فَاِنَّ اَنفُسَکُم، تَعَهَّدوا وَ بِهِ یُتَأَذّى الریحِ المنتنِ الَّذى مِنَ بِالماءِ

 کار این و کنید پاک دهد،مى آزار را دیگران که بدى بوى از آب، با را خودتان؛ 1« اِلَیهِ جَلَسَ مَن بِهِ یَتَاَنَّفُ

 وى[ بد بوى] از را اشبینى بنشیند، او با کس هر که اىآلوده بنده از خداوند، که دهید؛ چرا انجام پیوسته را

 .دارد نفرت گیرد،مى

 ظاهر، زیبایی غذا، هضم و جویدن: است اهمیت دارای انسان برای جهت سه از دندان، دست کم، و دهان

 امراض باعث و ندارند را غذا کردن نرم قدرت آنکه بر عالوه پوسیده و کثیف دندانهای. گفتن سخنو 

 سخن هنگام و آوردمی بوجود انسان برای نازیبا و زشت ظاهری دیگران با مواجهه در بود، خواهد دیگری

 هس دندان و دهان باب از این رو، در. شودمی متصاعد دهان از نامطلوبی و بد بوی کردن عبادت یا گفتن

 .آب مضمضه خالل کردن، زدن، مسواک: دارد وجود اسالمی روایات در مهم توصیه

 باشد؛ ربیشت همه از دندانها بهداشت رعایت و توصیه به مسواک اسالم، بهداشتی هایتوصیه بین در شاید

 برای اگر؛ 2«صلوه کل مع بالسواک المرتهم امتی علی اشق ان لوال»: فرمودند( ص) اکرم پیامبر که جایی تا

 به مرا جبرئیل آنقدر»: اندفرموده نیز. کردممی نماز واجب هر برای را کردن مسواک نبود، دشوار مردم

                                                                 
 .10، ح ۶20 ص )صدوق(، خصال، . ابن بابویه، 1
 ۶74، ص1. قمی، سفینه البحار، ج 2
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رَکْعَتَانِ  » :در جایی دیگر فرمودند 1«کند.می واجب را آن خداوند بردم گمان که نمود سفارش کردن مسواک

 دندان نمودن مسواک و شستن از بعد که نماز رکعت دو؛ 2« سَبْعِینَ َرکْعَهً بِغَیْرِ سِوَاکٍبِالسِّوَاکِ أَفْضَلُ مِنْ 

 .است بهتر مسواک بدون رکعت هفتاد از شود، خوانده

 یآمادگ و دهان شدن خوشبو برای بلکه دندان، سالمتی و مادی فواید برای نه مسواک احادیث، برخی در

 رآنق عبور محل شما هایدهان»: فرمود پیامبر. است پروردگار با دهانی خوشبو با نیاز و راز برای انسان

 دب بوی از تا نیستند انسان جنس از فرشتگان یا خداوند مسلما 3«.کنید پاکیزه مسواک با را آن پس است

 اتنه معنوی، امور به آن ربط و زدن مسواک به اسالم زیاد سفارش و توصیه. شوند ناراحت هاانسان دهان

 برقرار اصخ ارتباطی معنوی و روحانی فضای در گرفتن قرار و ظاهر تمیزی بین که است نکته این بیانگر

 .است

 (ص)اکرم پیامبربرای بهداشت دهان و دندان، عالوه بر مسواک و شاید مقدم بر آن باید خالل انجام داد. 

 را خود دندانهای؛ 4«الجنه فی صاحبه مع واالیمان االیمان من والنظافه النظافه، فانها من تخللوا» :فرمایدمی

 بهشت داخل ایمان با شخص و است ایمان از نظافت و است نظافت جزء کردن خالل زیرا کنید خالل

 میزبان گردن بر مهمان که حقوقی از یکی ؛5«خالال له یعد ان الضیف حق من ان»: فرمودند همچنین .شودمی

 .کند آماده خوردن غذا وقت در را خالل چوب او برای میزبان که اینست دارد

 هاند در موجود هایمیکروبنیز در راستای بهداشت دهان و دندان توصیه شده است.  استنشاق و مضمضه

 این به پزشکان. گرددمی دندان پوسیدگی باعث حاصله اسید و شوندمی اسید به تبدیل قندی مواد اثر در

است  غسل و وضو هر از قبل مؤکد مستحبات از که دهان ـ در آب گردانیدن یا مضمضه که اندرسیده نتیجه

                                                                 
 .3۶0، ص 1. نوری، مستدرک الوسائل، ج  1
 .۶75، ص1. قمی، سفینه البحار، ج 2
 .130، ص 73؛ مجلسی، بحار االنوار، ج 22، ص 2. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج  3

 .291، ص۶2. مجلسی، بحار االنوار، ج 4
 .425، ص1البحار، ج. قمی، سفینه  5
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 دندانها سطح بر مواد نوع این آثار نیز و دهان در ای موجودنشاسته و قندی مواد غلظت از کاستن در ـ

 .است مؤثر بسیار

؛ 1«لشَّیطانِ لِ مَنفَرَة  وَ لَکُم غُفران  فَاِنَّهُ ستِنشاقِ،اال وَ المَضمَضَةِ فِى اَحَدُکُم لِیُبالِغ»: فرماید)ص( می اکرم رسول

 گریزِ و شما آمرزش مایه کار، این که چرا بچرخاند، آب زیاد بینى و دهان در شما از یک هر است سزاوار

 .است شیطان

-توصیه ت،اس انسان به خدادادی هایزیبایی از یکی که مو نظافت و آراستگی، پاکیزگی به نسبت اسالم در

 وصیهت و مرتب آن را شانه بزنید. بگذارید بلند را موها است شده توصیه. است گرفته صورت فراوانی های

 2.کنند کوتاه را آن است الزم اال و شود نگهداری آن از خوب که است صورتی در مو گذاشتن بلند به

 درد دنش برطرف نیز و فقر رفتن بین از موجب که بزنید شانه را خود موی که است شده توصیه همچنین

 3«.دارید گرامی را آن پس است الهی هایکسوت از یکی زیبا موی»: فرمود( ص)اکرم  پیامبر. است

 برشود. پیامپاکیزگی و بهداشت مو، به موی سر و صورت محدود نیست و شامل موهای زائد بدن نیز می

 رستاخیز و آفریدگار که کسی» :فرمودمی و داشت انگیزی در این زمینه شگفت پافشاری( ص)اسالم گرامی

 و کند قرض ندارد، اختیار در پولی اگر. کند رها روز چهل از بیش را بدن موی زدودن نباید دارد، باور را

)ص( یقلم أظفاره و کان» (:ع)صادق امام گزارش اما درباره نظافت ناخنها، به 4«نیفکند. تأخیر به را مو زدودن

 برپایی برای آنکه از پیش جمعه روز پیامبر )ص(؛ 5«و یقص شاربه یوم الجمعه قبل أن یخرج إلی الصلوه

 .کردندمی کوتاه را خود شارب و چیدندمی را هایشانناخن رود، بیرون خانه از جمعه نماز

 

                                                                 
 .19 ص االعمال عقاب و االعمال . ابن بابویه، )صدوق(، ثواب 1
 .129، ص 1؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، ج 485، ص ۶کلینی، الکافی، ج  .  2

 .134 ص ،1ج میرباقری، االخالق، ترجمه . طبرسی، مکارم 3

 .507.  همان، ص  4

 .45، ص ۶. نوری، مستدرک الوسائل، ج  5
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 غذایی تغذیه و مواد بهداشت: ب

 غذیهت مسئله بهداشت گرفته، قرار توجه مورد بهداشت و سالمتی حیطه در همواره که کلیدی نکات از یکی

 اصخ دستورات بهداشتی رعایت به منوط هابیماری درمان نیز گاهی و پیشگیری گاهی که طوریبه است؛

 .است زمینه این در

 و رشد هایمحیط ترینمناسب از یکی های انسان، به دلیل داشتن بیشترین تماس با اشیاء مختلف،دست

ها و ویروسها، بیماری انتقال راه ترینمهم که است شده ثابت امروزه و باشدمی هامیکروب انواع نمو

  .کاهدمی هابیماری انتقال از توجهی قابل میزان به دستها، صحیح شستن های آلوده است.دست

 که تاس بوده( ص)اکرم پیامبر پسندیده هایسنت جزء خوردن، غذا از بعد و قبل خصوصاً دستها شستن

 است و همواره بوده( ص)اسالم گرامی رسول ثابت سنن جزء اصل در و دارد مصداق زمانی و دوره هر در

 یَنْفِی آخِرُهُ وَ الْفَقْرَ یَنْفِی أَوَّلُهُ قَالَ» :اندفرموده و نموده تشویق امر این به را خود امت عمل، و سخن در

در  برد.می را اندوه غذا از پس[ دستها] شستن و کندمی دور را فقر غذا، از پیش[ دستها] شستن ؛1«الْهَم

 روزی رد برکت مایة و بدن برای شفایی غذا، از بعد و پیش[ دستها] شستن»دیگر فرموده است: روایتی 

 2«ت.اس

 بر درپوش شستن ظروف و گذاشتن به سفارش غذایی، مواد بهداشتی اسالم در مورد هایتوصیه جمله از

 طَهارَةُ  وَ اِالناءِ غَسلُ»: فرمودند )ع( امام صادق. گردد جلوگیری غذاها شدن آلوده از تا است غذا ظروف

  .غنا و بی نیازی است مایه حیاط پاکیزگى و ظرفها شستن؛ 3«الغِنى یورِثانِ الفِناءِ

                                                                 
 . 352، ص ۶3؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 290، ص ۶کلینی، الکافی، ج  . 1

 .35۶، ص ۶3. مجلسی، بحار االنوار، ج  2
 (497، ص 3. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج  3
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 لباس پاکیزگی: ج

 هایمیکروب که چرا گذاردمی اثر انسان سالمت بر مستقیم طوربه هالباس پاکیزگی و نظافت رعایت

 .شوند مختلف هایبیماری موجب و رسیده بدن به آلوده هایلباس طریق از توانندمی راحتی به زابیماری

  1«.دارد نگه تمیز و نظیف را آن باید دارد، و کرده تهیه که را لباسی کس هر»: فرمودند( ص)پیامبر

ادت نیز مرتبط نماز و عب با لباس تنها با بهداشت جسمانی مرتبط نیست بلکه بودن مانند موارد قبلی، پاکیزه

 پیشگاه ابربر در که کسی. بپوشید را هاجامه ترینپاکیزه و بهترین نماز هنگام که است آمده روایات در است.

 ژولیدگی و یآلودگ با پروردگار که بداند و باشد داشته پاکیزه پوشاکی و بدن است سزاوار ایستد،می خداوند

فرماید: لباس پاکیزه و تمییز غم و غصه را امیر المؤمنین )ع( نیز در وصف لباس پاکیزه می 2.است دشمن

 3زداید و مناسب برای نمازگزاردن است.می

 نظر از باسل برای رعایت پاکیزگی بیشتر، به پوشیدن لباسهای سفید رنگ توصیه شده است چرا که رنگ

در . است اهمیت دارای بهداشت ظاهری و نیز روانی لحاظ بهداشت از چنینهم و نور و حرارت جذب

 ببس این و دهدمی نشان را آلودگی ترینکوچک است، بخش فرح اینکه بر عالوه سفید رنگ یان رنگها،م

  .شود رعایت بیشتر سفید با لباس پاکیزگی که شودمی

 

 زندگی محیط و خانه پاکیزگی: د

 جاروب؛  4«الفقر ینفی البیوت کنس»: که است شده روایت( ع)باقر امام از خانه محیط پاکیزگی زمینه در

 کردن جاروب؛ 5«الرزق یجلب الفناء کنس»: فرمایدمی( ع) رضا امام یا و بردمی بین از را فقر هاخانه کردن

                                                                 
 .441، ص ۶. کلینی، الکافی، ج  1
 الشعث(. و الوسخ یبغض اهلل )اِنّ 17181، ح ۶41، ص ۶. متقی هندی، کنز العمال، ج  2

 (445، ص ۶)کلینی، الکافی، ج « النظیف من الثیاب یذهب الهم و الحزن و هو طهور للصلوه. » 3

 .317، ص 5. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج  4

   . همان. 5
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 ال» :فرمایدمی( ع)ینمؤمنامیرال خیابان و کوچه تمیزی با رابطه در است. روزی جلب سبب منزل آستانه

 شیطان خانه آنجا زیرا ندهید جای در پشت را خاکروبه؛  1«الشَّیَاطِینِ  مَأْوَى َفإِنَّهُ الْبَابِ خَلْفَ التُّرَابَ تُؤْوُوا

 وا مثمرة شجرة تحت احد یبول ان )ص( اهلل رسول نهی» :اندفرموده راستا همین در دیگر جای در و است

در همین . کرد نهی راه وسط در یا دارمیوه درخت زیر کردن بول از( ص) خدا رسول ؛2«الطریق قارعة علی

 دستشویی به و کنند حاجت رفع کجا در مسافرین و هاغریبه که شودمی سئوال( ع) سجاد امام از رابطه

 3.کنید پرهیز بارور درختان زیر و عبور محل هایراه و نهرها کنار از: فرمود( ع)امام. بروند

 و فقر از و دارد دوست را خودآرایى و زیبایى خداوند»: فرماید)ع( می صادق امام کلی، سفارش یک در

 رضع. ببیند او در را آن اثر دارد دوست بدهد، نعمتى اىبنده به خداوند هرگاه. است بیزار فقر به تظاهر

 یاطح در جلوى کند، گچکارى را اشخانه کند، خوشبو را خود بپوشد، تمیز لباس: فرمودند چگونه؟: شد

  4«.کندمى زیاد را روزى و بردمى را فقر خورشید غروب از قبل چراغ کردن روشن حتى کند، جارو را خود

 

 تاکید بر پیشگیری بیش از درمانهـ: 

سال  1400شویم که در جامعه ابتدایی قت بررسی کنیم متوجه میوقتی مجموع سفارش معصومان را با د

نظافت و  سازی رعایتها اهتمام جدی به فرهنگها و گرفتاریپیش، تنها راه رهانیدن مردم از بیماری

 ها است. ها و بدن با آب و پیشگیری از بروز بیماریپاکیزگی و شستشوی مرتب دست

شود در جامعه آن روز که وسایل استحمام و امری عادی تلقی میتمیزی بدن که امروزه شاید برای برخی 

م ترجیح ردت فرسا بود و اکثر مشستشو به این شکل در اختیار مردمان نبود کاری به غایت سخت و طاق

 دادند همانند بیابان نشینان، فقط گاه گاه و به ندرت استحام نمایند. می

                                                                 
 .531، ص ۶. کلینی، الکافی، ج  1

 .327، ص 1. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج  2
 .15، ص 3. کلینی، الکافی، ج  3

 .52۶ ح ،752 ص . طوسی، االمالى، 4
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ک اگر بی شسابقه بوده است و نظیر و بیت در نوع خود بیهای بهداشتی که آن زمان ارائه شده اسسفارش

جامعه ، امروز های پزشکی بهداشتیتکیه بر امکانات و پیشرفت پیامبر اکرم در زمان حاضر حضور داشتند با

و  اناردهمین دلیل بر این باوریم که دین بهداد. ین سطح بهداشت و سالمتی ارتقا میاسالمی را به باالتر

هت بلکه در ج (موثر است مسلماکه )رعایت بهداشت و نظافت را نه تنها برای سالمت جسمانی ان مسلمان

دمان به رعایت نظافت و بهداشت فردی و دوری از هر گونه پلیدی نیز به کار گیرد و بیش از دیگر مر

اسب با ، متنسنت غنی که در اختیار دارند دانشمندان مسلمان نیز باید با الهام از این د.ناجتماعی اهتمام نمای

 ترین و بهترین راهکارهای بهداشت فردی و عمومی را بیابند وپیشنهاد دهند.  شرایط روز، مترقی

 اقسام و مراتب طهارتو: 

ای در اسالم برخوردار است اما طهارت در پاکیزگی لباس، بدن، و محیط زندگی هر چند از اهمیت ویژه

 اکیزگیپ و طهارت به توجهشود. اسالم محدود به این سطح نیست و سطوح برتر و باالتری را نیز شامل می

 انسان، اسالمی، و دینی ایهآموزه اساس بر که دارد ضرورت انسان برای رو آن از مختلف سطوح و ابعاد در

 مادی تطبیع در زندگی اما دارد نورانی هویتی و رفیع جایگاهی بالقوه الهی، روح و نفخه از مندیبهره دلیل به

 بلند هایقله سمت به حرکت از را او شوندمی تلقی ناپاک و پلید اموری که دنیوی گوناگون امور به اشتغال و

 رعایت بر عالوه بکوشد، باید انسان جهت، بدین .داردمی باز رفته دست از نورانیت آوردن دست به و تعالی

 .برهاند نیز باطنی هایپلیدی از را خود همگانی، و فردی بهداشت

 امور در طهارت موارد، برخی در است. برده کار به معنوی و مادی مختلف ابعاد در را طهارت واژه کریم قرآن

 رفته کار به دو هر معنوی و مادی امور مورد در مطلق صورت به موارد ایپاره در و 1رفته کار به حسی و مادی

                                                                 
 .(4: مدثر) «فَطَهنر ثِیَاَبکَ وَ» یا و (11: )انفال «بِه لنُیطَهنرَکُم مَاءً السَّمَاءِ مننَ َعلَیْکُم یُنزَّلُ وَ مننْهُ أَمَنَةً النُّعَاسَ یُغَشنیکُمُ إِذْ»: مانند.  1

 و شودیم نازل مدثر سوره به استراحت پرداخت،و  آمد پایین حراء غار از پیامبر خدا پس از نزول نخستین آیات الهی وقتی

 ها پاک گردان.آلودگی از رسد که: برخیز و لباس خود راو انذار مردم، فرمان می ابالغ وحی به همپای دستور
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 و آلودگی طهارت، مقابل در 2دارد. اشاره معنوی پیراستگی به تنها طهارت واژه دیگر، مواردی در اما ،1است

 ققتح شرط اولین و آیدمی پدید باطنی و ظاهری مختلف عوامل اثر در که است عامی مفهوم نیز نجاست

 عقاید و اخالقی، زشت صفات فاسد، نیت ظاهری، نجاسات و هاآلودگی از او طهارت نورانیت، و خلوص

  است. منحرف

 تلفیمخ مراتب و اقسام مسلمان اندیشمندان دارد، وجود طهارت درباره که مختلفی روایات و آیات به توجه با

 امکان نگیرد صورت قبلی طهارت تا و دارند رقرا یکدیگر طول در مراتب این اند.کرده ارائه طهارت برای

 اطارتب و ظاهری نظافت طهارت، اهمیت درباره اخالق بزرگ عالمان از یکی نیست. بعدی مرحله به رسیدن

 : نویسدمی باطنی طهارت با آن

 از و است باطن طهارت حصول وسیله ظاهر، طهارت زیرا عبادت، براى از است امور اهمّ آن]طهارت[ و

 از او نفس تا شودنمی پاک خدا غیر از آدمى دل زیرا ؛... شده وارد اخبار و آیات در آن مدح جهت این

 اعضا و. نگردد پاک گناهان، لوث از جوارح و اعضا تا شودنمی پاک آنها از نفس و نگردد پاک ذمیمه اخالق

  3.نگردد خبث و حدث ازاله بدن ظاهر از تا شودنمی طاهر گناهان از

                                                                 
در این آیه هم به . 222 و 25 :: بقرهموارد مشابه (108: توبه) الْمُطَّهنرِین یحُبُّ اللَّهُ وَ  یَتَطَهَّرُواْ أَن یحُبُّونَ رِجَال  فِیهِ:  مانند.  1

 (211 ص ،2 طهارت و پاکیزگی معنوی اشاره شده و هم به طهارت و پاکیزگی ظاهری. )طباطبایی، المیزان، ج

 .42: عمران آلمورد مشابه:  ؛(33: احزاب) «تَطْهِیرًا یُطَهنرَکمُ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرنجْسَ عَنکُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّمَا»: مانند.  2
 منظ به چنین را طهارت مختلف مراتب شبستری، محمود شیخ ایرانی، نامدار شاعر و عارف.  838 ص السعادة، معراج . نراقی، 3

 است: شده کشیده

 نـــور نایدت دل یخـــانه درون  دور خــود ز نگردانـــى تا موانــع

 است چهار هم وى از کردن طهارت  است چهـار عالم این در چون موانع

 وســواس شر از و معصیت از دویم  انجاس و احداث از پاکــى نخستین

 است بهیمه همچون آدمـى وى با که  است ذمیمه اخـالق ز پاکــــى سیم

 سیــــر گرددتمى منتهى اینجـا که  غیـر از است ســـرّ پاکـــى چهارم

 (۶۶ و ۶5  ص راز، گلشن )شبستری،
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 رعایت بهداشت روانی  5-4

های فردی و اجتماعی ام مهمی در پیشگیری و درمان آسیبروانی )سالمت معنوی( گـ حفظ سالمت روحی 

 های پرراهبردی موفق در عبور از موقعیت و رشد و توسعه اجتماع خواهد بود. سالمت معنوی را می توان

طبق نظر برخی پزشکان و پرستاران، برخی بیماران کرونایی  ها  وحتی مرگ دانست.بیماری زا،استرس خطر،

و بیمارانی که در شرایط حساس هستند، پیش از آن که بیماری بر آنان غلبه نماید ترس و فوبیا آنان را از 

د افزاید و ترس و وحشت را تا حاندازد. تقویت یاد خدا و توکل بر او بر اعتماد به نفس انسان مینفس می

 سازد.او دور می زیادی از

ری های بشتوانند همه آالم و رنجای که در جوامع ایجاد کردند نمیلوم تجربی با همه پیشرفت و توسعهع

دن و ب رواندر روی زمین ایجاد نمایند. تعامل دو سویه  مکانی سرتاسر امن و آسودهرا به کلی بزدایند و 

های ارتقای سالمت جسمانی رسیدن به ترین راهامروزه از مسلمات علم روانشناسی است و یکی از موثر

دین وحیانی اسالم با شناخت صحیحی که از انسان و  است. و کسب سالمت معنوی آرامش روحی روانی

 های مختلف نحوه مواجهه صحیح انسان با مشکالت را آموزش داده است.های الهی دارد به روشسنت

، تقویت یاد خداوند است. انسانی که همواره سالمت معنویترین آموزه اسالم در زمینه کسب آرامش و مهم

ی خود حس کند، نهایت را در زندگدی برتر و برخوردار از کماالت بیبه یاد خداوند باشد و حضور موجو

ن روانی همچو ـحی های رورسد. این آرامش درونی عالوه بر آن که برخی ناهنجاریبه آرامش درونی می

د. انسانی بدن نیز تاثیری انکار ناپذیر دارمتابولیسم برد، در کارکرد صحیح افسردگی و اضطراب را از بین می

شکننده  هایدندانه هیچگاه اسیر که در زندگی خود به نقطه اتکایی مستحکم امید و ایمان راسخ داشته باشد

 دهد. به آینده به زندگی خود ادامه می شار از امیدچرخ روزگار نخواهد شد و راسخ و استوار و سر

اید: فرمآورند میتوحیدی خود پیوسته به خدا روی میخداوند در توصیف کسانی که بر اساس فطرت 

آنها کسانی هستند که ایمان (، 28)رعد: « الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»
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 یابند. در جاییها آرامش میهایشان به یاد خدا آرام گشته است. آگاه باشید که با یاد خدا دلاند و دلآورده

یَا  »دیگر یکی از فواید ذکر خدا را دریافت رحمت الهی از سوی خداوند و فرشتگان الهی دانسته است: 

نَ هُوَ الَّذِی یُصَلنی عَلَیْکُمْ وَمَلَائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ مِ، وَسَبنحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، وا اللَّهَ ذِکْرًا کَثِیرًاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُ

اید خدا را بسیار یاد ن آوردهای کسانی که ایما (43-41)احزاب: « الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَکَانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیمًا

تگان او فرستد و فرشاو کسی است که بر شما درود و رحمت می، و صبح و شام او را تسبیح گویید، کنید

کنند( تا شما را از ظلمات )جهل و شرک و گناه( به سوی نور )ایمان و )نیز برای شما تقاضای رحمت می

 .منان مهربان استقوی( رهنمون گردد، او نسبت به مؤعلم و ت

ه ذاکر و مذکور یک رابطه دو طرفه معرفی شده است؛ یعنی وقتی انسانی به یاد خدا باشد، در این آیات رابط

خداوند نیز به یاد اوست. معنای یاد خدا به زبان امروزی این است که وقتی قلب انسان پیوسته به یاد خدا 

رژی کنند و این انانرژی مثبتی به سمت او سرازیر میباشد، خداوند و عوالم معنوی )فرشتگان الهی( نیز 

مثبت اثرات قابل توجهی در زندگی او خواهد داشت. با توجه به اهمیت یاد خدا و فواید فراوانی که ذکر 

رُوا فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَاشْکُ»توانید به یاد خدا باشید: ان دارد، سفارش شده است که تا میخدا در زندگی انس

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا سپاس بگزارید و با من ناسپاسى (  152)بقره: « لِی وَلَا تَکْفُرُونِ

 .نکنید

در روایات اسالمی نیز تعابیر مختلفی درباره ذکر خدا و فواید و اهمیت آن بیان شده است. در برخی 

ای رروایات، ذکر خدا صیقل روح نامیده شده است. از پیامبر اکرم )ص( نقل شده است که هیچ چیزی ب

یرَما خَاِعْلَمُوا اَنَّ خَیْرَ اَعْمالِکُمْ عِنْدَ مَلیکِکُمْ وَ اَزْکاها وَ اَرْفَعَها فی دَرَجاتِکُمْ وَ »»انسان بهتر از یاد خدا نیست: 

بدانید که ، 1«ذَکَرَنی سُ، ذِکْرُاهللِ سُبْحانَهُ وَ تَعالی فَاِنّهُ اَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ فَقال اَنا جَلیسُ مِنْطَلَعَتْ عَلَیهِ الشَّم

ترین برد و بهها و آنچه از همه بیشتر درجات شما را باال میترین آنبهترین اعمال شما نزد خداوند و پاکیزه

ده، فرمود: من بر آن تابیده، ذکر خدای سبحان است؛ زیرا خدای تعالی از خودش خبر دا آفتابچیزی که 

                                                                 
 238ابن فهد حلی، احمد، عده الداعی، ص .  1
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؛ 1«اِنَّ اهللَ سُبْحانَهُ جَعَلَ الذنکْرَ جاَلءً لِلْقُلُوبِ»فرماید: امام علی )ع( می. همنشین کسی هستم که مرا یاد کند

  .ها قرار داده استهمانا خداوند سبحان، ذکر را جال و صفای دل

ها و اسباب مادیِ نجات جان انسانبنابراین، امداد فرهنگی و تقویت روحی از طریق ذکر خدا، در کنار 

ثر برای مصون ماندن از خطرات، با القای آرامشی درونی بسیاری از های مؤراهکارها و داروها و درمان

به تعادل فیزیکی و روحی افراد دهد و اده و اضطراب انسانی را تسکین میدردهای جسمی انسان را تقلیل د

 ود.شها میو رنج برای انسان کند. همچنین باعث معناداری مرگه میو فرد نهایتا بر بیماری غلب انجامدمی

نی بر ها که مبتترین راه جامع مقابله با مصایب و دردها و رنجبهترین و صحیح، بر اساس آنچه گفته شد

باشد جمع میان مراتب است. در عین رعایت بهداشت و استفاده از دانش پزشکی باید نظام خلقت نیز می

ا و همیزان تقوای اجتماعی و عمومی را باال برد زیرا اگر فساد اخالقی فراگیری پدید آید بیماریبه شدت 

 بالیای فراگیرتری بوجود خواهد آمد که دانش بشر نیز قادر به کنترل آن نخواهد بود.

اقدامات مادی های اسالمی این امکان وجود دارد که بر اساس نظام تشکیکی وجود، همه با الهام از آموزه

قرار دهیم به این معنا که رعایت « تقوای فراگیر»ها را ذیل و معنوی در جهت مقابله با بالیا و بیماری

بهداشت و استفاده از تجربیات پزشکی، احتیاط در انتخاب محل زندگی و مقاوم سازی ساختمان و یا هر 

ود و ارتباط شنازل و سطح اولیه تقوا تلقی میه گونه اقدامات تامینی دیگر در مقابله با بالیای طبیعی درج

 عمیق و وثیق با خداوند و معنویت درجات برتر آن.

به  مان و دنیا به آخرت است؛بر این اساس تنها راه پیشرفت اساسی و بنیادین بشر گره زدن زمین به آس

است. در عرصه امور  های پروازای که نادیده گرفتن هر کدام از این دو همچون شکستن یکی از بالگونه

دنیوی رعایت بهداشت فردی و اجتماعی به همان اندازه مهم است که امور معنوی و مناسک فردی و 

                                                                 
 .342نهج البالغه، صبحی صالح، ص .  1
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اجتماعی. به همین دلیل اصرار داریم که بگوییم تمدن نوین اسالمی مبتنی بر همین الگو و جمع میان دنیا 

 و آخرت و علم و دین محقق خواهد شد.

می نیز با تبعیت از این الگو رفتاری که موهم تعارض علم و دین است از خود سیاست گذاران نظام اسال

بروز ندهند و آگاه باشند که عدم توجه به امور بهداشتی و یکجانبه نگری در معنویت به همان اندازه 

خطرناک است که توجه یکسویه به امور پزشکی و اقدامات بهداشتی. اگر نظام اسالمی بتواند سطح تقوای 

 مت را از ظاهر تا باطن نهادینه کند همه بالیا از جمله بیماری کرونا به خوبی کنترل و خنثی خواهد شد.ا

 

 منانهاخوت، همدلی و کمک مؤ 5-5

ها و حوادث طبیعی و غیر طبعیی همچون سییل و زلزله ها بویژه در زمان بروز برخی بحرانزندگی انسان

نیز  19ید وکمبودها و مشکالت معیشتی خواهد بود. پاندمی کو و یا جنگ و درگیری اغلب همراه با برخی

در عصر حاضر موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل و صنایع شد و در نیتجه جمعیت بسیاری درآمد خود را 

 از دست دادند و با مشکالت معیشتی فراوانی مواجه شدند. 

 تمشکالهمه  توانندنمیها و مراکز عمومی وابسته به دولت به دالیل مختلتف در چنین شرایطی دولت

اق، مواسات، و ایثار در های مختلفی همچون صدقه و انفرا حل کنند. به همین دلیل در اسالم شیوهمردم 

های مردمی به همنوعان سفارش شده است. در واقع، در زمان بروز بحران و مشکالت عمومی، قالب کمک

لی هر شکتک مسلمانان باید در یک رزمایش اجتماعی به کمک هموطنان خود بشتابند و هر کس به تک 

 تواند دستگیر نیازمندان باشد. که می

انه و مؤمنتوان همدلی اکید اسالم قرار گرفته است که میاقدامات خیرخواهانه به قدری مورد اهتمام و ت

ای از این ان تمدن اسالمی نامید زیرا نمونهی و یکی از ارکهای جامعه اسالماخوت دینی را یکی از شاخصه

در  ای از آنودیم و نیز نمونههمدلی و اخوت را در صدر اسالم در جامعه نبوی به صورت فراگیر شاهد ب

 گر خواهد شد.عصر مهدوی در آخرالزمان جلوه
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 لَا مَنْ أَصْبَحَ»م نموده است: منانه را چنین ترسیشکلی روشن و واضح اخوت و همدلی مؤپیامبر اسالم به 

کارهای روزانه خود را شروع کند ولی به فکر مشکالت ؛ هر کس 1«یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِم

 مسلمانان نباشد و در رفع نیازهای آنان نکوشد مسلمان نیست.

در سه درجه  را توان آنهانیستند و میت و همدلی در یک سطح های خیرخواهانه به همنوع و اخوکمک

د. وکمک کردن به نیازمندان از اضافه بر نیاز خ کلی: انفاق، مواسات، و ایثار دسته بندی نمود. انفاق یعنی

شریک  مواسات به معنایشود. نامیده مى« صدقه» و «انفاق»ه به چگونگى آن، این نوع از کمک کردن، با توج

ی و اعطااز خود  گذشتن ایثار نیز به معنایبدان نیازمند است.  دخو مالی کهدر کردن نیازمندان و سهیم 

ها و مشکالت تواند در زمان بروز بحرانها میاین سه دسته از کمک .همه آنچه دارد به دیگران است

اعی های اجتمانگیزی سامان دهد و نابسامانینیازمندان جامعه را به صورت شگفتاجتماعی، وضع معیشت 

  کنترل نماید.را 

 الف: انفاق

 دین و معنویتبه هر گونه بخشش مال در راه خدا برای کمک به فقیران، امور عام المنفعه، و ترویج 

ای ههای داوطلبانه، شامل برخی پرداختانفاق گسترده است و عالوه بر کمکگویند. دامنه معنایی انفاق می

صدقه نیز از نظر لغوی و  شود.کفارات، و نفقه نیز میکات، خمس، الزامی از سوی شریعت اسالم مانند: ز

اصطالح قرآنی معنایی همچون معنای انفاق دارد و تفاوت آنها تنها در لوازم و بار معنایی این واژگان است. 

ن مصدقه، دلیلی بر صدق ایمان فرد مؤ ، دارای این بار معنایی است کهانفاق استعمال واژه صدقه به جای

ال، برداشت عمومی از صدقه آن است که صدقه یک امر مستحبی است و صرفا شامل است. با این ح

 پرداخت کمک مالی به فقیران برای کسب رضای خداوند است. 

شده است: اول آن که باید به قصد قربت به  شرطچند ویژگی مهم  از سوی خداوند در قبولی انفاق

روی و اعتدال در گذاری نباشد و سوم رعایت میانهم آن که همراه با خودنمایی و منتخداوند باشد. دو
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 الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُونَ »خداوند انفاق را چنین معرفی کرده است: انفاق مال است. 

کسانى که اموال ؛ (2۶2بقره: )« لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبنهِمْ وَ لَا خَوْف  عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُونَ  أَنفَقُواْ مَنًّا وَ لَا أَذًى مَا

نند، رساگذارند و آزارى نمىاند، منت نمىکنند، سپس به دنبال انفاقى که کردهخود را در راه خدا انفاق مى

. درباره صدقه نیز شوندنه ترسى دارند، و نه غمگین مىپاداش آنها نزد پروردگارشان )محفوظ( است و 

قُ مَالَهُ رِئَاءَ کاَلَّذِى یُنفِ وَ الْأَذَى طِلُواْ صَدَقَاتِکُم بِالْمَنّیَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تُبْ»همین تعبیر به کار رفته است: 

هاى خود را با اید، صدقهاى کسانى که ایمان آورده(؛ 2۶4)بقره:  ... « خِرِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ االَالنَّاسِ وَ لَا یُؤْمِ

کند و به خدا و روز منّت و آزار، باطل مکنید، مانند کسى که مالش را براى خودنمایى به مردم، انفاق مى

 ایمان ندارد.  قیامت

اصله ها، کم کردن فبر انفاق را تعدیل ثروتقرآن اصلی تاکید  در ذیل این آیات، دلیل طباطبایی عالمه

ر راه دوی همچنین شرط قبولی صدقه و انفاق را پاکی مال، داند. طبقاتی و ایجاد برادری بین مسلمین می

  1دانسته است. بودن ، و بدون منت و آزاربودن خدا

نَ وَ الَّذِی»روی در انفاق دانسته است: دال و میانهالرحمن را اعتهای عبادهمچنین خداوند یکی از نشانه

و کسانى که چون خرج کنند اسراف (؛ ۶7)فرقان: « انَ بَین ذَالِکَ قَوَامًاإِذَا أَنفَقُواْ لَمْ یُسْرِفُواْ وَ لَمْ یَقْترُواْ وَ کَ

 .نکنند و بخل نورزند و میان این دو معتدل باشند

د. این در بر دارمتعددی  اجتماعیآثار و برکاتِ فردی و  نیازمندان حاجتو رفع  راه خدا درانفاق کردن 

آن و روایات بدان اشاره شده است. انفاق در که در قر و دنیوی و اخروی است آثار اعم از مادی و معنوی

آثار دیگری نیز دارد؛ از جمله این کند، رامش روحی که نصیب انسان میآراه خدا عالوه بر تقرب به خدا و 

ا وَ مَ  لَهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ یَقْدِرُیَبْسُطُ الرنزْقَ لِمَن یَشَاءُ  قُلْ إِنَّ رَبىّ »خداوند وعده داده است آن را جبران کند: که 

بگو: پروردگارم روزى را براى هر کس بخواهد ؛ (39)سبأ:  «الرَّازِقِین یرْلِفُهُ  وَ هُوَ خَءٍ فَهُوَ یخُفَقْتُم منن شىَأَن

                                                                 
 .389، ص  2. طباطبایی، المیزان، جلد 1
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سازد و هر چیزى را )در راه او( انفاق کنید، بخشد، و براى هر کس بخواهد تنگ )و محدود( مىوسعت مى

 .دهندگان است!کند( و او بهترین روزىا پر مىدهد )و جاى آن رعوض آن را مى

 

 ب: مواسات

وان تهای اصیل دینی میدر برخی از سنتهای معاشرتی است که تنها مواسات یکی از زیباترین خصلت

هر گونه کمک خیر خواهانه به قصد قدری وسیع است که  انفاق به. دامنه معنایی مشاهده نمودنمونه آن را 

م نا ،به دلیل خاص بودن یکی از مصادیق آن است اما مواسات نیز شود ومی شاملرا کسب رضای الهی 

مواسات بر آن گذاشته شده است. انفاق همانگونه که در مقدمه این بحث مطرح شد، کمک به دیگران از 

مازاد بر مخارج زندگی است به این معنا که اسالم سفارش کرده است مسلمانان بخشی از مازاد مخارج 

های داوطلبانه و نند زکات و خمس و یا در قالب کمکانه خود را در قالب وظایف مالی واجب ماسالی

اما مواسات به معنای شریک کردن برادران ایمانی در زندگی و خیرخواهانه به دیگر نیازمندان اعطا کنند. 

، نگران زندگی هستد که نگران زندگی خو گونههمان مال و اموال خود است. یک مسلمان راستین باید

مایه  آنانبرادران دینی خود نیز باشد و از دارایی، جایگاه اجتماعی و حتی آبروی خود برای کمک به 

دیگران را مثل خود »یعنی  شود،فاق محسوب میکه درجه باالتری از ان، مواسات ،بر این اساسد. بگذار

جیب بودن هم» و ،«یدنت آنها را مشکل خود ددرد و مشکال»، «اموال خود را اموال آنها دانستن»، «دانستن

 «.با دیگران هم کاسه شدنو 

 

 مواسات در روایات .1

نِظَامُ الدنینِ »نموده است: معرفی  دین هایپایهیکی از  را دیگرانبه  پیامبر اکرم )ص( مواسات و یاری

های ایمان را از نشانه همچنین یاری کردن برادران دینی 1«خَصْلَتَانِ إِنْصَافُکَ مِنْ نَفْسِکَ وَ مُوَاسَاةُ إِخْوَانِک

                                                                 
  .721آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ص .  1
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هر کس فقیر ؛ 1«مَنْ وَاسَى الْفَقِیرَ مِْن مَالِهِ وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِکَ الْمُؤْمِنُ حَقّا» واقعی دانسته است:

ین علی )ع( مؤمنالامیر .، مؤمن راستین استنسبت به مردم انصاف روا داردرا در مال خود شریک کند و 

د: صرفا برادر تنی انسان باشنه کسی که سخت به او کمک کند داند که در شرایط برادر واقعی را کسی می

ند اش یاریت کبرادر تو کسى است که با دارایى ؛2«أَخُوکَ مَن وَاسَاکَ فِی النَّشَبِ لَا مَن وَاسَاکَ فِی النَّسَبِ»

 نه آن که در نسب همراهیت کند.

 وَاسِیفِی التَّوَاصُلِ وَ التَّیَا عَاصِمُ کَیْفَ أَنْتُمْ »از یکی از دوستان خود به نام عاصم پرسیدند:  (ع)امام کاظم 

 کِیسَهُ وَ سْتَخْرِجُفَیَ مَنْزِلِهِ عِنْدَ الضَّائِقَةِ قَالَ أَ یَأْتِی أَحَدُکُمْ إِلَى ُدکَّانِ أَخِیهِ أَوْ عَلَیْهِ أَحَد  ضَلِ مَا کَانقُلْتُ عَلَى أَفْ

اى عاصم! چگونه با هم  ؛3«قَالَ لَا قَالَ فَلَسْتُمْ عَلَى مَا أُحِبُّ فِی التَّوَاصُل لَیْهِ فَلَا یُنْکَرُ عَلَیْهِ یَأْخُذُ مَا یَحْتَاجُ إِ

باشد. ین تواند چندهید؟ گفتم: به بهترین صورتى که کسى مىدیگر مىاموال خود به یک ارتباط دارید و از

رود و کیسه او )کیف پول او( را بیرون فرمود: آیا در هنگام سختى یکى از شما به دکان یا خانه برادرش مى

آنکه کسى او را از این کار باز دارد؟ گفتم: نه. فرمود: دارد، بىآورد و آنچه را که به آن نیاز دارد بر مىمى

 دارم.د که من دوست مىچنان نیستیدیگر س شما در ارتباط و صمیمیّت با یکپ

قُلُْت » :های شیعیان حقیقی دانسته شده استقر )ع( مواسات مالی یکی از نشانهدر حدیثى از امام با

زُ الْمُحْسِنُ جَاوَهَلْ یَتَ فُ الْغَنِیُّ عَلَى الْفَقِیرِ وَفَقَالَ فَهَلْ یَعْطِ کَثِیر  لِأَبِی جَعْفَرٍ )ع(: جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ الشنیعَةَ عِنْدَنَا

گیوید به میشخصی ؛ 4«فَقَالَ لَیْسَ هَؤُلَاءِ شِیعَةً الشنیعَةُ مَنْ یَفْعَلُ هَذَا وَ یَتَوَاسَوْنَ فَقُلْتُ لَا ءِ[ الْمُسِیعلى ]عَنِ

فدایت شوم! شیعیان در نزد ما فراوانند. امام فرمود: آیا ثروتمندان توجّهى به فقیران  گفتم: )ع(امام باقر 

، سازند؟ گفتم: نهکنند؟ و آیا یکدیگر را در دارایى خود شریک مىدارند؟ آیا نیکان خطاکاران را عفو مى

 ند که این رفتار را داشته باشند.افرمود: آنان شیعه نیستند. شیعه کسانی

                                                                 
 147ص ،2الکافی، جکلینی، ر.ک: .  1

 .52ص ترجمه شیخی،  نثر اللئالی،. طبرسی،  2

 232-231، ص 71حار االنوار، ج. مجلسی، ب 3
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 د احوال یکدیگرقتوجه نیستند و با تفهای یکدیگر بیبنابراین بندگان خوب خدا نسبت به درد و رنج

مشکلی در زندگی برادران دینی خود، در حد توان خویش نسبت به حل آن اقدام کرده  در صورت مشاهده

 دهند.و بدین وسیله خود را محبوب درگاه الهی قرار می

 :گویدشهید مطهری مواسات را به معنای اشتراک در اموال و زندگی معرفی کرده و می

دوره آخرالزمان به ما وعده  آل اسالم و آن چیزى که درو ایده آل مذهباى است که آن ایدهاین یک مسئله

مى و صفاى در اخوّت به این حد اند که خواهد بود، این است که رشد اخالقى و عاطفى و اخوّت اسالداده

رسد که عمالً اشتراک وجود دارد، عمالً این جیب و القى به حدى میرسد؛ یعنى انسان از نظر تکامل اخمی

  1.جیب وجود نداردآن 

 :گویدبا بیان اینکه مواسات یک اصل ثابت و تغییر ناپذیر است میوی همچنین 

داند، نزندگى خود را از زندگى عمومى جدا  باید مسلماناصل ثابت و تغییر ناپذیر این است که یک نفر یک 

ردم در بدبختى زندگى می باید زندگى خود را با زندگى عموم تطبیق دهد. معنى ندارد در حالى که عموم م

ور بشوند هر چند فرض کنیم که از راه حالل به چنگ آورده در دریاى نعمت غوطه ... کنند عده دیگری

 2.باشند

 ،همدردی ،معنوی هایکمکتوان در قالب های دیگری از مواسات را میدر مال، شکلمواسات  به جز

 و نچه از مجموع روایاتآ مشاهده نمود. آبرو مقام و و مایه گذاشتن ازهای فکری، انواع کمک ،خواریغم

آید، مواسات رفتار و خصلت پسندیده اسالمی سیره معصومین و کالم اندیشمندان اسالمی به دست می

، القیخصلب واالی اخگیرد. این میقرار تر از ایثار بخشش و پائینانفاق و ای باالتر از است که در مرتبه

محرومان و نیازمندان را در  ،ییهای فکری، مالی، جسمانی، آبرومکک ،خواریغمای از همدلی و گستره

انسان مواسی،  .گیرددر بر میبا آنان تقسیم نمودن زندگی و دارایی خود را  و ،اموال خود شریک دانستن

                                                                 
 .575، ص 15آثار، جمجموعه . مطهری،  1

 .43، ص 18، جهمان.  2
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ال و با مداند د را در رنج و غم دیگران شریک میکسی است که با دیگران همدردی و همراهی دارد و خو

 گذارد. ند و میان خود و دیگران فرقی نمیکو جان، از آنها دفاع می

مانند و اخالقی متوقف نمی در یک نقطه در آنان رسوخ کرده است مواسات روحیههایی که انسان

اللّه ِ  ما تَقَرَّبَ المُؤمِنُ إلَی»د: فرمای( می. امام کاظم )عبرسندکنند تا به اوج فضایل اخالقی رشد می پیوسته

مؤمن  1«لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ »عزّ و جلّ بِشَیءٍ أفضَلَ مِن مُواساةِ المُؤمِنِ، و هُوَ قَولُهُ تَعالی: 

و این، همان سخن  خداوند عزّ و جّل نزدیک نشده استبا چیزی برتر از مواسات نسبت به مؤمن، به 

 .انفاق کنید ید تا این که از آنچه دوست داریدگز به نیکوکاری نخواهید رسهر»خدای متعال است که: 

 کامل گردد و رابطه ایمانی این معنای از مواسات تنها در صورتی امکان تحقق دارد که فضایل ایمانی

ای ه گونهب ؛منان در جامعه پدید آید و اعتمادی متقابل برای آنان ایجاد گرددبسیار قوی و مستحکمی بین مؤ

 نکنندی ند تقاضایاشند و تا وقتی کامال نیازمند نشواز عزت نفس باالیی برخوردار بمؤمنان در درجه اول که 

رابطه  د. اگر چنینند از امکانات و اموال دیگران استفاده نماینوقتی محتاج شدند به راحتی بتوان ،و ثانیا

 امام باقر )ع( درایمانی در جامعه شکل بگیرد، بی شک هیچ فقیر و محتاجی در جامعه باقی نخواهد ماند. 

یا حَجّاجُ کیْفَ تَواسِیکمْ قُلْتُ صالِح  یَا أبا جَعْفَرٍ قالَ یُدْخِلُ أَحَدُکمْ یَدَهُ فِی کیسِ أَخِیهِ » فرمایند:روایتی می

ای حَجّاج! مواسات شما چگونه  2«هُ إِذَا احْتاجَ إِلَیْهِ قُلْتُ أَمّا هَذَا فَال فَقالَ أَما لَوْ فَعَلْتُمْ مَا احْتَجْتُمْ.فَیَأْخُذُ حاجَتَ

آیا هر گاه فردی از شما نیاز پیدا کند، دستش را »است؟ گفتم: خوب است ای ابو جعفر! حضرت فرمود: 

گونه رفتار اگر این»فرمود: ه! حد، نگفتم: در این « دارد؟برمی نیازش کند و به اندازهدر جیب برادرش می

 .شدیدکرده بودید، نیازمند نمی
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 نقش اجتماعی و تمدنی مواسات .2

. این راهکار کنی فقر و برقراری عدالت اجتماعی استمواسات، یکی از راهکارهای مهم برای ریشه

مواسات در نقش اساسی سازی دینی، تحلیل کرد. و تمدن نظام اجتماعی اسالمفکری  را باید در منظومه

ای هآن را به عنوان یکی از خصلت )ص(به قدری زیاد است که پیامبر اکرمساختن جامعه و کشور اسالمی 

ای آباد و تمدنی با است که اگر جامعه سفارش کردهو به مسلمانان  معرفی نمودهمنان زندگی اجتماعی مؤ

رماید: فز تعاون اجتماعی برسید. ایشان میی االیاببه مرحله همچون اعضای یک بدن خواهید باید شکوه می

مثل  ؛1«سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَ الْحُمَّیمَثَلُ الْمُؤْمِنِ فِی تَوَادنهِمْ َو َترَاحُمِهِمْ کمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَکی بَعْضُهُ تَدَاعَی »

یکر یک پ هماننداهمیت دادن به سرنوشت یکدیگر( رحمت به هم )ومؤمنان در پیوند و دوستی و محبت و 

 .کنندزنده است که اگر عضوی از آن به درد آید، سایر اجزای پیکر با آن اظهار همدردی می

که به  مندی تمام افراد از مزایای آن در صورتیتوان به بهرهاز جمله آثار اجتماعی مواسات می

قانونی اسالمی و انسانی در . چنانچه مواسات به عنوان نموداشاره  قانون و قاعده درآیدیک صورت 

د دانچون به خوبی می ،شود، دیگر کسی نگران کمبودهای زندگی خویش نخواهد بود نهادینهای جامعه

مند ههای او بهرهایی، دیگران نیز از توانایین دینی خود بهره برده و در زمینهتواند از امکانات برادراکه می

 کند.کمک می هستند برابرکه اعضای آن برادر و ای گیری جامعهبه شکل گردند. از این رو مواسات

وایات در ربرتر از مواسات مردم نسبت به یکدیگر، مواسات دولتمردان با فقرا و محرومان قرار دارد. 

الم، در تاریخ اس .است تاکید زیادی بر مواسات دولتمردان با فقرا و طبقات محروم جامعه صورت گرفته

کرد و هم که هم به دیگران سفارش می علی )ع( نمونه کاملی از مواسات و همدردی با دیگران استامام 

شود یآگاه م الکچری و مجلل مهمانی به یک شیکی از فرمانداران رفتن از وقتی . ایشانخود بدان عامل بود

 فرماید:د نکوهش قرار داده، میرا مور وی

دعوت کرده  مهمانی خویشتو را به  ،بصره دارانیکی از سرمایهکه  اندبه من گزارش داده اى پسر حنیف!

هاى بزرگ غذا یکى بعد از دیگرى پیش ظرف دررنگارنگ  غذاهای .اىو تو به سرعت به سوى آن شتافته
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و  محرومرا قبول کنى که نیازمندانشان  کسانیکردم تو دعوت شد. من گمان نمىتو قرار داده مى

توانستم از عسل مصفا و مغز گندم و خواستم مى... اگر مىده انددعوت شبر سر سفره ثروتمندانشان 

هاى ابریشم براى خود خوراک و لباس تهیه کنم؛ اما هیهات که هوا و هوس بر من غلبه کند و حرص بافته

کسى باشد که حتى  اطراف ما که ممکن است درهاى لذیذ را برگزینم در حالىو طمع مرا وادار کند تا طعام

امید به دست آوردن یک قرص نان نداشته باشد و نه هرگز شکمى سیر خورده باشد. آیا من با شکمى سیر 

 1....هاى گرسنه و کبدهاى سوزانى باشندبخوابم در حالى که در اطرافم شکم

پیامبر اکرم )ص( در جامعه سازی اسالمی در صدر اسالم و در سیره عملی و اثر آن را اوج مواسات 

و انصار کلید واژه ورود به بحث مواسات است.  کنیم. دو واژه مهاجرینمشاهده می و صحابه بزرگوارش

حکومت اسالمی را در مدینه تأسیس  از مسلمانان مکه به مدینه هجرت کردند و ایپیامبر به همراه عده وقتی

عدم شغل و درآمد  ،و سرپناه خانه نداشتن .مدبه وجود آ آنانبسیاری برای  و مشکالت ها، سختیدندنمو

ا توصیه باسالم پیامبر  مهاجرین را در وضعیت سختی قرار داده بود. اقتصادی اجتماعی و مشکالت و دیگر

 هایپایهسابقه و تعامل پایدار را در بین مسلمانان ایجاد و از طریق آن نوعی معاشرت بیبه مواسات، 

ساکنان مدینه که به دلیل کمک به مهاجران از مکه انصار خوانده شدند،  .حکومت اسالمی را تقویت کردند

سفارش پیامبر، مهاجرین را در خانه های خود جای دادند، محصول خرمای خود را با عمل به  در راستای 

 ان تقسیم نمودند و از هیچ کمکی به آنان دریغ نکردند.آن

کمک به محرومان و  برایای کارآمد و نسخهکامل  یالگوی انصار و مهاجرین،ایمانی این رفتار  

یابی شرط دست. ظام اسالمی و عبور از مشکالت استنپایه های  تقویت نیازمندان جامعه اسالمی در راستای

بویژه وقتی که این دوست داشتن به واسطه  ؛قی، دوست داشتن دیگران استبه این ویژگی ارزشمند اخال

. انسانی که وجودش از محبت واقعی نسبت به دیگران دیدگاهی توحیدی باشد و مبتنی بر علقه ایمانی

وان، ا تمام تو ب کندمیبه آسانی با آنان همدردی  بیند،بو رنج آنان را درد و رنج خویش  و درد باشدسرشار 

ارد، نسبت به دیگران ند یگونه احساس محبتتابد؛ اما انسانی که خودبین است و هیچشمیبه یاری آنان 
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خواهند که به آنان توفیق های با محبت همواره از خداوند میتواند اهل مواسات با دیگران باشد. انساننمی

 :کندمی گونه دعااین (ع)یت فرماید. امام صادق نامواسات با کسانی که در تنگناهای معیشتی گرفتارند را ع

از به من توفیق ده، خداوندا  ؛1«وَ ارْزُقْنِی مُوَاسَاةَ مَنْ قَتَّرْتَ عَلَیْهِ مِنْ رِزْقِک بِمَا وَسَّعْتَ بِهِ عَلَیَّ مِنْ فَضْلِک»

 .مای، مواسات کنکردهای، نسبت به کسی که روزی را بر او تنگ آنچه به فضل خود بر من گشایش داده

با توجه به نقش سازنده این نیز  ،ایاهلل خامنهحضرت آیترهبری معظم انقالب اسالمی ایران، 

های مختلف سعی در نهادینه کردن به مناسبتخصلت بارز اخالقی در ساماندهی مشکالت اجتماعی مردم، 

یعنی همراهی کردن و کمک کردن به برادر مواسات : »این اقدام انقالبی در جامعه اسالمی ایران نموده است

در  و 2«.ی امور. انسان وظیفه بداند؛ کمک فکری، کمک مالی، کمک جسمانی، کمک آبروئیمؤمن در همه

میهن و محروم را با دردها و های مسلمان و همای از خانوادهیعنی هیچ خانواده» گوید:ر میجای دیگ

نگذاشتن؛ به سراغ آنها رفتن و دست کمک رسانی به سوی آنها دراز ها و مشکالت خود تنها محرومیت

 :در جایی دیگر از مواسات به رزمایش همدلی مردم تعبیر نموده است 3«.کردن

وانند تشان بسختی قابل گذران است و نمیای هستند که در این شرایط و در این اوضاع حقیقتاً زندگیعدّه

اداره کنند؛ مردمی که دستشان باز است و توانایی دارند بایستی در این زندگی معمولیِ عادیِ خودشان را 

ای در کشور به وجود بیاید برای مواسات و زمینه فعالیت وسیعی را شروع کنند... یک رزمایش گسترده

خوشی را از امسال، در ذهنها  خاطره، همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا که این اگر اتفاق بیفتد

  4.واهد گذاشتخ

های ابتال به بیماری و ویروس منحوس کرونا و از شرایط امروز که از یک جهت نگرانی به مناسبتو باز 

 :اشاره کردند که شده است، ایشانمردم گریبان گیر جهت دیگر مشکالت اقتصادی 
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مؤمنانه به نیازمندان خوب است که در ماه مبارک رمضان یک رزمایش گسترده برای مواسات، همدلی و کمک 

 هایی از جامعهها و جلوهو فقرا در جامعه شکل بگیرد و برای اثبات ارادتمان به امام زمان )عج( صحنه

 1.وجود آوریمای همراه با قسط، عدل، عزت، علم، برادری و همیاری است، بهمهدوی را که جامعه

 

 و فداکاری ج: ایثار

های بارز اخالقی است که اوج انسانیت، معنویت و از خودگذشتی یک انسان را به نمایش ایثار از ویژگی

 هو مانند آن در را اعتبار و آبرو جان، مال، مقام، دربر خود  دیگرانمقدم کردن به معنای  ایثارمی گذارد. 

به  های بزرگمظاهر انسانیت است و تنها انسان تریناز پرشکوه گذشتن از خود و دیدن دیگران .است خدا

 ،گرایثار اما کندرا در مال و زندگی خود سهیم میدیگران  ،شخص مواسیکنند. این قله شامخ صعود می

کند. حقیقت ایثار به اشد جان خود را برای آنان فدا میدیگران را بر خود مقدم می دارد و حتی اگر الزم ب

های مقدس تصمیم بگیرد از عالیق و داشته یو آرمان واال یهدف و به خاطر آگاهانه یفرداین معناست که 

 .ترجیح دهدرا بر خود  ها و منافع غیرها و دلنگرانیدغدغهو  بگذردخویش 

  عَلییُؤْثِرُونَ و: »ترین وجهی، واژه ایثار را چنین ترسیم کرده استقرآن کریم به زیباترین و ساده

 . داشتند احتیاج خود چه اگر کردند دیگران را بر خود مقدم می (9 :)حشر «أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَة 

خیرالمکارم » :ها دانسته است انسانبرای  کرامت اخالقیدر روایتی ایثار را بهترین  نیز علی)ع( انمؤمنامیر

از آن با عنوان باالترین نیکی ها یاد نموده  دیگر روایتدر  ؛ ایثار بهترین خصلت اخالقی است.2«االیثار

 ایثار باالترین درجه احسان است. ؛3«االیثار اشرف االحسان» :است
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کنیم که عجاب آوری از ایثار را مشاهده میهای فردی و جمعی باشکوه و ادر تاریخ اسالم نمونه

ن نیز بسط و گسترش اسالم و این حد توسعه و پیشرفت نداشت و بعد از ایبدون آن مسلما اسالم تا 

 هایی از این دست است.نیازمند نمونه معنویت

های مواسات اجتماعی حرکت مهاجرین و انصار بود. اما سات اشاره کردیم که یکی از نمونهدر ذیل موا

یعنی در برخی موارد با این که خود نیازمند  ؛یدصرفا مواسات نبود و در برخی موارد به ایثار انجام آناناقدام 

. بعد از استقرار اسالم در مدینه، وقتی یهودیان چشم پوشی کردند و مال خود را مهاجرین بخشیدندبودند 

ان نمودند و طبق عرف آن روز اموالشپیامبر و مسلمانان آنان را وادار به تسلیم  ،بی نضیر عهد شکنی کردند

بود  یباقبه دلیل آن که مشکالت مهاجرین همچنان  ی در اختیار مسمانان قرار گرفت.به عنوان غنیمت جنگ

پیامبر خطاب به انصار دو پیشنهاد مطرح کردند: اول این که اموال و خانه خود را با مهاجرین تقسیم نمایند 

ا برای خود های خود رند شوند و دوم آن که اموال وخانهو از غنایم جنگی نیز به صورت مساوی بهره م

انصار در شود. کاسته مشکالت آنان قدری از نگه دارند ولی همه غنایم جنگی را به مهاجرین بدهند تا 

 .کنیم و هم چشمداشتی به غنایم جنگی نداریمتقسیم می انرا با آنهایمان هم اموال و خانه»پاسخ گفتند: 

 1«داریمما، مهاجران را بر خود مقدم می

در شان و مقام که در باالن بدان اشاره کردیم سوره حشر  9این ایثار و فداکاری انصار موجب شد که آیه 

 وَ الَّذِینَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَ الْایمَانَ مِن قَبْلِهِمْ یحُبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیهْمْ وَ لَا یجَدُونَ فىِ صُدُورِهِمْ »: ایشان نازل شود

« ونوتُواْ وَ یُؤْثِرُونَ عَلىَ أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ کاَنَ بهِمْ خََصاصَة  وَ مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئکَ هُمُ الْمُفْلِحُحَاجَةً منمَّا أُ

و نیز سهمى از آن غنائم از آن کسانى از اهل مدینه است که در مدینه و در قلعه ایمان جاى (، 9)حشر: 

دارند، و در رده بودند و کسانى را که به سویشان هجرت کنند دوست مىدارند و قبل از مهاجرین ایمان آو

دارند هر چند کنند و آنها را بر خود مقدّم مىدل خود نیازى به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمى

 .نداند رستگارانخودشان بسیار نیازمند باشند کسانى که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده
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دشان بر خو ینمهاجر برتری دادنو  و فداکاری سبب برخورداری از روحیه ایثار شریفه انصار به آیهدراین 

 .نداان راستین مورد تقدیر قرار گرفتهمنؤای از م؛ به عنوان نمونهبودند نیازمندو  محتاجدر شرایطی که خود 

ش بستر پیامبر بود. وقتی سران قری اقدام امام علی )ع( در خوابیدن درهای بارز دیگر ایثار در اسالم، از نمونه

ه مدینه ب شد و مامور ز طریق وحی از این توطئه آگاه گشتنقشه قتل پیامبر را در سر داشتند و پیامبر ا

شرکان د تا میبا ایثار جان خود در بستر پیامبر خوابو  خطر را به جان خرید (ع )، حضرت علینمایدهجرت 

از مکه خارج شود. این اقدام به قدری مهم بود که در تاریخ اسالم به  شک نکنند و پیامبر بتواند به سالمت

 وَ مِنَ النَّاسِ »فرماید: در تمجید این حرکت ایثارگرانه میخداوند شده است.  نام گذاری «لیله المبیت»نام 

بعضى از مردم )با ایمان و فداکار، (، 207)بقره: « وفُ  بِالْعِبَادئاللَّهُ رَ مَن یَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ

به هنگام خفتن در جایگاه پیغمبر(، جان خود را به خاطر خشنودى خدا « لیلة المبیت»همچون على در 

 .فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان استمى

آنان امام نمونه بارز دیگر از ایثار، اقدامی است که حضرت علی و همسرش حضرت زهرا و نیز فرزندان 

 را چنین نقل این ایثارمفسران داستان و خادم آنان فضه انجام دادند.  (علیهم السالم) حسن و امام حسین

  :اندکرده

همراه با جمعی از  )ص( رسول خدا .دچار بیماری شدند حسینو  حسننقل شده است که  ابن عباساز 

گفتند: ای ابوالحسن خوب است برای تندرستی فرزندانت نذری کنی.  علییاران به عیادت آن دو آمدند و به 

 مقداریافتند. علی بگیرند. هر دو شفا ی روزهنذر کردند که اگر آن دو شفا یابند سه روز  فضهو  فاطمهعلی و 

. فاطمه یک سوم آن را آسیاب کرد و نان پخت. هنگام افطار سائلی بر در خانه آمد و گفت: کرد قرضجو 

 هایبه شما از مائده ای اهل بیت محمد، مسکینی از مساکین مسلمان هستم، به من خوراکی دهید که خداوند

ها را به او بخشیدند و با آب افطار کردند. فردای آن روز نیز بهشتی دهد. او را بر خود مقدم داشتند و نان

روزه گرفتند. چون شب شد و غذا به میان آوردند، یتیمی بر در آمد. این بار هم غذای خود را به او بخشیدند. 

د و هنگام افطار، اسیری پیدا شد و باز نان خود را به او بخشیدند. روز سوم هم به همان ترتیب روزه داشتن

ه از آنان را دید ک وقتیچون صبح شد علی)ع(، دست حسن و حسین را گرفت و به نزد پیامبر )ص( رفتند. 

کنم. برخاست و همراه آنان به لرزند، فرمود: از دیدن حال شما حال ناگواری پیدا میشدت گرسنگی می
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http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B6%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B6%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%B6
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%B6
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د هایش گورفت و فاطمه را دید که در محراب عبادت است و شکمش به پشتش چسبیده و چشمشان منزل

بیتی تهنیت  نازل شد و گفت خداوند تو را به چنین اهل جبرئیل. آنگاه رفته است. از دیدن او اندوهگین شد

 1.گویدمی

إِنَّ الْأَبْرَارَ یَشْرَبُونَ مِن کَأْسٍ کَانَ مِزَاجُهَا کَافُورًا »خداوند در قرآن این واقعه را چنین توصیف نموده است: 

وَیُطْعِمُونَ  *انَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَیَخَافُونَ یَوْمًا کَ *عَیْنًا یَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّـهِ یُفَجِّرُونَهَا تَفْجِیرًا  *

وره )س« مِنکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا نُرِیدُ لَا اللَّـهِ لِوَجْهِ نُطْعِمُکُمْ إِنَّمَا *وَأَسِیرًا  وَیَتِیمًا مِسْکِینًا حُبِّهِالطَّعَامَ عَلَى 

ه ای کاز چشمه .نوشند که با عطر خوشی آمیخته استیقین ابرار )و نیکان( از جامی می به (9-5انسان: 

کنند سازند! آنها به نذر خود وفا مینوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری میبندگان خاص خدا از آن می

القه )و نیاز( دارند، ترسند، و غذای )خود( را با اینکه به آن عو از روزی که شرّ و عذابش گسترده است می

 کنیم و هیچ پاداش وگویند:( ما شما را بخاطر خدا اطعام میو می)دهند! می« اسیر»و « یتیم»و « مسکین»به 

 !خواهیمسپاسی از شما نمی

واقعه عاشورا و  .شودطول تاریخ اسالم مشاهده می در فداکاریهای فراوان دیگری از ایثار و نمونه

 روحیه های ایثار و شهادت است.دان و یاران با وفایش پر از صحنهشهادت امام حسین )ع( و خان

 ماقدادیگرخواهی و ایثار اجتماعی همان اصلی است که باید در جامعه امروز به آن توجه کافی شود. این 

ق و تغییری عمی گرفتاری و بحرانواند در مواقع ته صورت یک فرهنگ فراگیر درآید میمقدس چنانچه ب

آرامش عمومی  های مادی و معنوی بسیاری جلوگیری وخسارت وسیع در مناسبات اجتماع ایجاد نماید و از

 را به ارمغان بیاورد. 

 رفاه دچار در جوامعی که مسئوالن و مردمانش،طلبی است. ترین مانع اجتماعی ایثار، رفاهامروزه، بزرگ

 نیز وجدان از دوری و خودخواهی همچنین. یابدمی افزایش مراتب به جوامع آن مشکالت ،شوند زدگی

                                                                 
مکارم ؛ ۶12، ص10؛ طبرسی، مجمع البیان، ج74۶، ص30؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج۶70، ص4زمخشری، الکشاف، ج.  1

 .شیرازی، تفسیر نمونه

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
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مل زنند ولی آن گاه که پای عمی اپرستیخد سیارند کسانی که دم از توحید وب. است ایثار راه سر بر مانع

 هند. دصدق ایمان خود را نیز نشان نمی ،کنند بلکه حتی با پرداخت صدقهنه تنها ایثار نمیدر میان آید 

که  سیکایثار وقتی است که خود فرد یا افراد ایثارگر در شدت فقر و گرفتاری باشند.  هایجلوه برترین

افکند تا دیگران در آسایش باشند، کسی که جان و یا کند و خود را به رنج و زحمت میایثار و گذشت می

کسی که غذا و مایحتاج زندگی  وکند، مال خود را در راه خدا و برای اصالح جامعه و سعادت مردم ایثار می

، باالترین داردنیاز به آن ن که خود کند با ایبرای محرومین جامعه ایثار می در راه خشنودی خدا خود را

 .درجه ایثار را کسب کرده است

 تری دارندمسئولیت سنگینبه دلیل آن که  جامعه انجام گیرد و رهبران ناز سوی مسئوال ایثارهمچنین وقتی 

کنند که چگونه نیازمندان در فقر شدید به خوبی وضع جامعه را درک میتر خواهد بود زیرا آنان ارزشمند

 اجقبل از درخواست شخص محت وقتی است که ایثارو سرانجام زیباترین جلوه کنند زندگی می رنج آوریو 

اگر قبل از آن که شخص محتاج درخواست کند و ذلّت سؤال در چهره او ظاهر گردد خواسته  انجام شود.

 .واالتری برخوردار خواهد بودو جایگاه قطعاً از ارزش  داده شوداو 

 

 انضباط اقتصادیاخالق و  5-6

هایی دارد که فهم و کاربست آنها به حل معضالت اجتماعی ها و توصیهم در زمینه رفتار اقتصادی آموزهاسال

های اجتماعی، های فراگیر همچون کرونا و نیز دیگر بحراندر زمان شیوع بیماری کمک شایانی خواهد داشت.

ای برخوردار است و باید در این زمینه بسیار هشیارانه و محتاطانه مسائل و مشکالت اقتصادی از اهمیت ویژه

ای هآسایش و رفاه مادی زندگی بشر وابسته به عوامل مختلفی است که معموال در نظامامروزه، رفتار نمود. 

های اقتصادی در پی افزایش موجبات رفاه گیرند؛ زیرا هر یک از نظاماقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می

 . خود هستندامعه بر اساس ضوابط و شرایط خاص ج
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ل و تامین رفاه و نیاز مادی مردم بسیار مشکپیچیده  ختار جوامعویژه در قرون اخیر که ساهب ،اندیشمندان مسلمان 

ـ اسالمی هایاند تا با مدد از اصول و ارزششده است، در صدد بر آمده ، مبانی و اصول حاکم بر اقتصاد وحیانی 

 . را تدوین و تنظیم نمایند اسالمی

صول ها و اکننده دارد نگرشتصادی یک جامعه نقش موثر و تعیینآنچه بیش از همه در وضع رفاهی و اوضاع اق

 کنیم.است که به برخی از آنها اشاره میحاکم بر روابط اقتصادی 

 

 مبانی اقتصاد اسالمیاول. 

دهی به گذاری و جهتآید که ضمن هدفسخن به میان میهایی در مکتب اقتصادی اسالم از اصول و بن مایه

های اقتصادی در سطح کالن، بایدها و نبایدهایی را که در راه رسیدن به اهداف اقتصادی و رفاه مادی فعالیت

های اقتصادی نظام کالن اقتصادی، به فعالیت نماید. این مبانی عالوه بر تبیینرعایت آنها الزم است توصیه می

 دهد. مییز جهت فردی ن

 توحید محوری .1

 هایتفعالی بر فرد یا جامعه مسلمان از جمله اموربر همه  اندیشه توحیدی، با آنکه امری اعتقادی و درونی است،

شود همه اشیاء جهان و امور دنیوی باعث میکه  یتوحیدتحلیل و بررسی نگرش گذارد. اثر می او اقتصادی

ای هگذاری آن بر فعالیتتواند نحوه تاثیرمیدیده شوند الهی و اراده وحدت محوریت  یک واحد پیوسته با

 اقتصادی را نشان دهد.

ق و باید مواف ی اقتصادی انسانهااقتصادی آن است که همه فعالیت امورترین نتیجه کلی این نگرش در مهم

باشد. نگرش توحیدی انسان را موجودی مسئول در برابر  و بر محور توحید سازگار با خواست و اراده الهی

 ،نهبرای نمو گردد.کند و همین نگرش موجب تحول در رفتار اقتصادی افراد میمعرفی میانسانی  هخدا و جامع

ای هاقتصادی نباید مضر به دیگران باشد و یا منجر به تخریب منابع و سرمایه در پرتو نگرش توحیدی، رفتار
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 نباشتا ا منابع طبیعی شود. سوء استفاده و بد استفاده کردن از منابع اقتصادی جهت افزایش ثروت ودیگران و ی

 زیرا همه این موارد بر خالف خواست و نظر الهی است. ؛دیگران ممنوع است منافعسود به بهای قربانی کردن 

یاری از مسائل و اصول منشعب از نگرش توحیدی همچون ایمان به معاد و حیات اخروی نیز در بس

نی کند. ایمان به آخرت، معمشکالت اجتماعی و تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی نقشی اساسی ایفا می

دهد. سود، زیان، مطلوبیت، خسارت و تجارت را نزد انسان عوض کرده، مصادیق آنها را گسترش می

دهد بر این باور است که آنچه را الحسنه در اختیار دیگران قرار میشخصی که پول خود را به عنوان قرض

در آیات دیگر، انفاق، صدقه، زکات، و  1ستاند.در این جهان بدهد چندین برابر آن را در جهان دیگر بازمی

در  کند وخدمات و خیرات تجارتی برتر و باالتر خوانده شده است. وقتی قرار باشد فردی امروز انفاق 

شیدن از منفعت مادی و جسمی محدود در مقابل سود برتر فردای بگیرد، دست کقیامت ده برابر آن را 

 گیرند و امور اقتصادی انسانقرار میواقعی برای او ترجیح دارد. همه این مناسبات در یک شبکه توحیدی 

 بخشد.موحد را رنگ و بوی خاص می

اضاها ها، تقمطلوبیت ها،ها، لذتاز منظری دیگر، هنگامی که در پرتو نگرش توحیدی نگاه شخص به ارزش

و سود و زیان دگرگون شود تضاد میان منافع فردی و منافع جمعی نیز برطرف خواهد شد و یا به کمترین 

ابی یرسد؛ زیرا اعضای جامعه توحیدی از نفع شخصی خود برای نفع اجتماعی و به منظور دستحد خود می

ر منشأ برکات فراوان و ارتقای رفاه اجتماعی کشند و همین رفتابه نفع باالتری در جهان دیگر دست می

 2خواهد بود.

 ارزشمداری .2

 کی ازی اقتصادی امکان پذیر نیست. و مقابله با مفاسد ی اقتصادیهاسازی فعالیتسالم رفاه اجتماعی بدون

های اخالقی با ، آمیختن ارزشهای اقتصادیسازی فعالیتجهت سالم اسالم در هایآموزهکارآمدترین 

 انسان را توأمان تامین نماید. سعادت اخروی  و رفاه مادی است تا از این رهگذر اقتصاد

                                                                 
 (17حَلیم )تغابن:  شَکُور  اللَّهُ وَ لَکُمْ یَغْفِرْ وَ لَکُمْ یُضاعِفْهُ َحسَناً قَرْضاً اللَّهَ تُقْرِضُوا . إِنْ 1

 . برگرفته از کتاب اقتصادنا شهید صدر. 2
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ان به برخی وظایف اقتصادی و پرداخت برخی واجبات مالی مانند زکات و مؤمناسالم ضمن الزام مسلمانان و 

خمس با مسئله  نمونه، پرداخت زکات یا برایآمیزد. ، این وظیفه را با یک ارزش اخالقی و عبادی میخمس

ات( عنوان زکهای )بصدقه اناز اموال آن»فرماید: دربارة زکات میقرآن کریم تطهیر و تزکیه پیوند خورده است. 

بگیر، تا بوسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی! و به هنگام گرفتن زکات به آنها دعا کن؛ که دعای تو، 

  (103)توبه:  «داناست!مایه آرامش آنهاست و خداوند شنوا و 

پرداخت زکات از این دیدگاه خسارت است  و بر اساس نگاه دنیوی صرف، زکات هیچ ارتباطی با طهارت ندارد

ما ا پرداخت صدقه و انفاق در راه خدا نیز که توضیحاتی درباره آنها ارائه شد همین وضعیت را دارد. نه طهارت.

 دلر د و پیوند وثیق دنیا و آخرت را ای اعتقادی را بر مسائل اقتصادیها تأثیر باورهاسالم با بیان این آموزه

 کند.تثبیت میشخص مسلمان 

 

 داری انسانامانت .3

، همه تحت ثروت اوهای طبیعی، انسان و ثروتو  از دیدگاه اسالم، خداوند مالک حقیقی تمام موجودات است

ار داموال تصرف یک نماینده و امانت ی وطبیعمنابع بر این اساس، تصرف انسان در  1.قرار دارد خداوندلکیت ام

به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از » :شوددر اموال و اشیایی است که ملک حقیقی خداوند متعال شمرده می

 (7)حدید: « آنچه شما را جانشین و نماینده )خود( در آن قرار داده انفاق کنید.

های الهی را در نظر بگیرد. این هر مورد برای رعایت امانت، فرمان به همین دلیل هر مسلمانی وظیفه دارد در

االها برای نمونه، احتکار یا از بین بردن کگذارد. طرز تفکر اثر عمیقی در طرز رفتار او در زمینه اموال و ثروتها می

ممنوعیت ها امری است خالف امانت داری انسان. نمونه دیگر و ارزاق عمومی جهت باال بردن سطح قیمت

تبذیر و هدر دادن منابع طبیعی است. حتی با وفور و فراوانی نعمتهای الهی، یک مسلمان مجاز به ریخت و پاش 

 و مصرف افسار گسیخته نیست و باید صرفا به مقدار نیاز خود مصرف نماید. 

                                                                 
 13و جاثیه:  284. برای نمونه بنگیرید به: بقره:  1
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 در اسالم مالکیت. مدو

تب اقتصادی باید نسبت به آن اعالم ها و مکامالکیت از مباحث محوری اقتصادی است که هر یک از نظام

در مقابل،  .آوردمالکیت خصوصی را اصل و مالکیت دولتی را استثنا به شمار می ،دارینظام سرمایهموضع کنند. 

مشی میانه  به دلیلو بر گزیده  میانهنظام اسالمی راهی  است؛ اما نظام سوسیالیستی عکس این روش را پذیرفته

  .شناخته استهمزمان سه نوع مالکیت خصوصی )فردی(، عمومی، و دولتی را به رسمیت  اش،و اعتدالی

های اخالقی و معنوی اقتصادی در چارچوب ارزش هایفعالیتکه یابیم میهای اسالمی دربا نگاهی به آموزه

مانند نظام  نه و کندرا نفی می اقتصادی مانند نظام اشتراکی، آزادینه محترم شمرده شده است. اسالم آزاد و 

آزادانه فعالیت اقتصادی های بلند الهی در راستای آرمان مجازندداند، بلکه مردم را نامحدود میداری آن سرمایه

 داشته باشند و به ثمرات مادی و رفاهی آن دست یابند. 

 وءیا اتالف یا س ، آزادی در تولید، توسعه و خیر و احسان است؛ ولی در فساداقتصادی از منظر اسالمی آزادی

ایی در هثروت بیشتر نه تنها آزادی وجود ندارد بلکه محدودیتاستفاده از نیروی مادی و سیاسی برای ایجاد 

نظر گرفته شده است. به همین دلیل، شریعت اسالمی فساد، اتالف و سوء استفاده از نیروهای مادی و سیاسی 

ها و امتیازات مردم را نه تنها در برابر دیگران و بین آزادیو قواعد حفاظت و حمایت از  استرا تعریف کرده 

 خود مردم )برخی در برابر برخی دیگر( بلکه در برابر حکومت و قدرت سیاسی نیز تعیین کرده است. 

 های حاکم بر بازار و معامالتمحدودیتسوم. 

و به عنوان پایه و اساس نظام  دهدایی را تشکیل میترین سطح نظام اقتصادی هر جامعهکار ابتداییوکسب

رود. اسالم قوانین و تعالیم مخصوصی را برای کسب و کار و درآمد افراد یک اقتصادی جوامع به شمار می

اساس آن  کسب و کار مشروع و کسب روزی حالل است. دین اسالم  کهجامعه اسالمی در نظر گرفته است 

رای ب سب درآمد کنند و با ضرر و زیان زدن به افراد جامعهدهد به هر شیوه و روشی کبه پیروانش اجازه نمی
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هایی مانند بحران کرونا، ضرورت ویژه در زمان بروز بحرانتوجه به این امور، بهتولید ثروت نمایند.  خود

 یابد.دوچندان می

ع و تحریم من های اقتصادی که بیشتر در بازار و معامالت کاربرد دارد نیز به صورت خاص موردبرخی از فعالیت

 اند:قرار گرفته

 تحریم ربا .  1

دریافت قرض دادن مالی به شرط مصداق بارز آن ربا در لغت به معنای زیادی است و در اصطالح شریعت 

 . شوداز آن یاد می «ربای قرضی»که با عنوان  مبلغی اضافه است

کُلُواْ یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَأْ»ربا در شریعت اسالم به شدت مورد نهی قرار گرفته است. قرآن کریم فرموده است: 

 اید! ربا )و سود ای کسانی که ایمان آورده ؛(130)آل عمران: «الرنبَواْ أَضْعَفًا مُّضَاعَفًَة َو اتَّقُوْا اللَّهَ لَعَلَّکُْم تُفْلِحُون

 پول( را چند برابر نخورید! از خدا بپرهیزید، تا رستگار شوید!

رنده و گید تصاعدی و ناعادالنه سرمایه ربا از آن را رشاین آیه، ضمن نهی از ربا، به صورت تلویحی علت نهی 

در زمان جاهلیت معمول بود که اگر بدهکار در رأس مدت مقرر داند. از زندگی ساقط شدن ربا دهنده می

کرد که مجموع سود و اصل بدهی را به شکل سرمایه از طلبکار تقاضا می ،توانست بدهی خود را بپردازدنمی

امروزه نیز در میان رباخواران، این نوع رباخواری ظالمانه رایج  .ه او قرض بدهد و سود آن را بگیردجدیدی ب

 است. 

کسانی  ای»به دلیل ظالمانه بودن چنین معامالتی، خداوند رباخواری را به منزله جنگ با خود معرفی نموده است: 

اید، از ربا هر چه باقی مانده است رها کنید. و هر گاه چنین اید، از خدا بترسید و اگر ایمان آوردهکه ایمان آورده

و اگر توبه کنید، اصل سرمایه از آن شماست. در این حال نه نکنید، پس جنگ با خدا و رسول او را اعالم کنید 

 (279-278)بقره:  «اید.اید و نه تن به ستم دادهستم کرده
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سانی شوند و یا کهای ربایی میها و قرضکسانی که در شرایط بحرانی و بیکاری و رکود بازار مجبور به اخذ وام

اخواری را بهتر از دیگران درک لحن شدید قرآن درباره رب کنند اینز نزدیک وضعیت آنان را مشاهده میکه ا

 کنند. می

 

 منع احتکار .  2

و شرایط خرید و عرضه  بازار کنند و با اطالع از اوضاعبرخی افراد، اجناس و کاالهایی را خریداری و انبار می

آن اجناس در بازار کمیاب و قیمت آنها افزایش  که کنندو گاهی با مداخله در تولید و عرضه و تقاضا، کاری می

ین رفتار ایابد تا آن اجناس را با قیمتی باالتر و گاهی تا چندین برابر قیمتی که خریده بودند به فروش برسانند. 

مثال در  . برایشودیا کمبودهای فراگیر تشدید میهای اقتصادی و ظالمانه اقتصادی بویژه در زمان بروز بحران

فراگیری کرونا، ماسک و مواد ضد عفونی کننده به سرعت در بازارها نایاب شد تا فروشندگان بتوانند سود زمان 

 بیشتری کسب کنند.

نمونه بارز سوء استفاده غیر انسانی از شرایط و اوضاع جامعه و ضرر به افراد جامعه و نظام  رفتار اقتصادی این

این نوع از کسب درآمد از منظر اسالمی ممنوع و حرام  اقتصادی در جهت کسب سود و منفعت شخصی است.

موظف است با افرادی که به این شیوه کسب درآمد دارند برخورد و آنها را مجازات  حکومت اسالمیاست و 

 .نماید

 

 منع غل و غش . 3

اسالم های عمومی از جمله آموزه دوری از دروغ و تقلب در همه امور زندگی به ویژه در مورد کسب و کار

پنهان کاری باشد باطل  است. اسالم معامالت تجاری و اقتصادی را که بر اساس غش و دروغ و برای همه مردم

داند. غل و غش مصادیق فراوانی دارند: کم فروشی، ارائه جنس نا مرغوب به جای جنس مرغوب، و حرام می
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از جمله این موارد  ریخ مصرف گذشتهو فروش دارو یا اجناس تا مخلوط کردن مال مرغوب با مال نا مرغوب،

 است.

و  کاری، زدبرداری، فریب، پنهانبا کاله هایی را جهت کسب ثروت انتخاب وراه چنینکه افراد آن  در جوامعی

آید و ود میوجبهنوعی بی ثباتی و آشفتگی در اقتصاد جامعه  کنندتقلب و دروغ  کسب درآمد و سود میبند، 

 گذارد.ی رو به افول میدر نیتجه رفاه اجتماع

های مختلف مالی و در برخی موارد حتی این افراد از نظر سیستم قضائی اسالم محکوم هستند و مجازات

 شود.کیفری برای آنان در نظر گرفته میمجازات 

 

 دولت اسالمی کمک مالی بهچهارم. 

تواند حکومت را کمک آن میبه صورت کلی، سه دسته از منابع در اختیار دولت قرار دارد که دولت با 

 اداره نماید. این منابع عبارتند از:

 دن(ا، معها، دریاهاانفال )اموال در اختیار دولت اسالمی مثل جنگل .1

های دیگر همچون مالیات بر درآمد و مالیات تامالیات: شامل وجوهات شرعی مثل زکات و خمس و مالی .2

 بر ارث.

 همچون انفاق، وقف، صدقه.های داوطلبانه مردم ها و پرداختکمک .3

دازی انم از مردم خواسته است تا با راهبرای اداره امور اقتصادی، اسال آنوظیفه  درآمدهای رسمی دولت و در کنار

نه الحسبخشند. دایر کردن نهادهای قرض ق، به اقتصاد جامعه اسالمی رونمردم نهاد هایارگانو تاسیس برخی 

 .ها از جمله این موارد استودارایی اموال خیریه و نیز تشویق به وقفنفعه و و نیز نهادهای عام الم

 قرض الحسنهالف: 

ای مشارکت همشهور است یکی از بهترین شیوه« الحسنهقرض»بدون بهره که در اسالم به  تشویق و ترویج قرض

فرماید: الحسنه می وند در بیان اهمیت قرض. خداآیدبه شمار میو کمک به آن مردم در نهاد اقتصادی جامعه 
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(؛ 145)بقره: « نإِلَیْهِ ُترْجَعُومَّن ذَا الَّذِى یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا کَثِیرَةً وَ اللَّهُ یَقْبِضُ وَ یَبْصُطُ وَ »

آورد خدا است که تنگی می .کیست که خدا را وامی نیکو دهد و خدا وام او را به دو برابرهای بسیار افزون کند

 یابید.دهد و به سوی او بازگشت میو فراوانی نعمت می

این آیه و آیات مشابه آن، در معنای وسیع خودشان، هر گونه خیرخواهی نسبت به دیگران، اعم از پرداخت 

هد که خداوند دکند و وعده میصدقه و انفاق مال و نیز قرض بدون بهره را نوعی معامله با خداوند معرفی می

و بر این اساس، تنها قرض گیرنده نیست که در این معامله سود  این خیرخواهی را حتما جبران خواهد کرد

 شود.برد بلکه قرض دهنده نیز سود معنوی مضاعفی نصیبش میمی

 صدقه و انفاقب: 

ند. از این رو کبر آن تاکید میداند و بسیار اسالم کمک به فقرا و نیازمندان را یکی از وظایف انسانی مسلمین می

شود که فرد بخشی از مال خود را برای رضای خدا و وظیفه انسانی و به خدا از آن یاد می دادن به عنوان وام

اسالمی خود در اختیار فقرا و نیازمندان قرار می دهد و مطمئنا خداوند در ازای آن اجر و پاداشی قرار داده است 

 داد. که به فرد باز پس خواهد 

به دلیل آن که صدقه، بر خالف قرض الحسنه، کمکی بالعوض به فقرا و مستمندان است، ثمرات و برکات آن 

بیش از قرض الحسنه ذکر شده است. برای صدقه غیر از اجر اخروی، فواید دنیوی فراوانی از جمله دفع بال و 

 . استذکر شده  تر شدن عمر اومصیبت از صدقه دهنده و در نتیجه طوالنی

 ج. وقف

این که شخصی عین مال خود را حبس دائم کند و منافع آن را به رایگان  زوقف در اصطالح فقهی عبارت است ا

وقف از این جهت که تالش برای رفع نیاز دیگران است و در  در اختیار عموم یا اشخاص خاص بگذارد.

در روایات معصومان به صور گوناگون  کندحقیقت واقف، فقرا و محرومین را در روزی و معاش خود شریک می

اذا »ار اعمال خیر افراد دانسته است: وقف را استمرپیامبر اکرم )ص(  و ترغیب قرار گرفته است. تشویقمورد 



146 
 

بمیرد،  یوقتی آدم؛ 1«او علم ینتفع به او ولد صالح یستغفر له ةجاری ةعمله اال من ثالث: صدقمات ابن آدم انقطع 

، مگر در سه مورد: صدقه جاریه، علمی که از آن نفع برده شود و فرزند صالحی که گرددمنقطع میعمل وی 

لحق المؤمن إنّ ممّا ی»این نکته را چنین توضیح داده است:  برایش دعا کند. در حدیث دیگری با تفصیل بیشتر

السّبیل  بناه أو بیتا البن و ولدا صالحا ترکه و مصحفا ورّثه أو مسجدا علما نشره من عمله و حسناته بعد موته

چند چیز است که بعد ؛ 2«بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله فی صحّته و حیاته تلحقه من بعد موته

علمی که از خود به یادگار گذاشته باشد، فرزند صالحی که جانشین  :رسدمن پاداش آنها به او میؤاز مرگ م

خوبی برای او باشد، قرآنی که به ارث گذاشته باشد، مسجدی که ساخته باشد، منزلی که برای مسافران در راه 

 ای که در حال حیات و زندگی خود انجام دادهمانده بنا کرده باشد، نهری که آن را جاری ساخته است و صدقه

 باشد.

تواند عدالت اجتماعی را به صورت نمیبه تنهایی اهمیت وقف در اقتصاد اسالمی از آن روست که هیچ دولتی 

توانند خألهایی را که در عدالت اجتماعی میتحت عنوان موقوفه ، نهاد کامل اجرا نماید. موسسات فرعی مردم

 ای که قسمتی از آن بر پایه غناهبدیهی است جامعوجود دارد پر کنند و در خدمت اهداف اسالمی قرار گیرند.  

و ثروت و بخش مهم دیگر آن بر فقر و گرسنگی بنا شود قابل دوام نبوده و هرگز به سعادت واقعی نخواهد 

 ت.ناپذیر اسای دلهره و اضطراب و نگرانی و بدبینی و باالخره دشمنی و جنگ اجتنابرسید. در چنین جامعه

شکل برنامه وسیعی در نظر گرفته است: تحریم رباخواری بطور مطلق، وجوب پرداخت اسالم برای حل این م

نیز رسمیت دادن به نهاد وقف  قرض الحسنه و صدقه وتشویق به  ،های اسالمی از قبیل زکات و خمسمالیات

 همگی در راستای ارتقای سطح رفاه اجتماعی جامعه اسالمی است.

که رعایت و اجرای این امور به درستی و کمال تا چه میزان در کنترل و  توان به وضوح قضاوت نموداکنون می

در شرایطی که بسیاری از مشاغل در رکود شدید قرار داردند و درآمد اقشار  بود.مدیریت بحران کرونا موثر می

                                                                 
 .22، ص 2. مجلسی، بحار االنوار، ج  1

 90۶ ثیحد ،183 ص الفصاحه، نهج. پاینده،  2
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ع ننهادهای قرض الحسنه و نظارت بیشتر بر محداکثری فعالیت بسیاری از مردم به شدت کاهش یافته است، 

 گشاید.گره بسیاری از مشکالت مالی مردم در این شرایط را می ربا و احتکار

 

 الگوی مصرف در اقتصاد اسالمیپنجم. 

یکی از مباحث پایه و مهم اقتصادی است که هم در سطح شخصی و خانوارها و هم در سطح کالن مصرف 

شخصی، باعث استانداردسازی و جامعه قابل طرح و بررسی است. اصالح الگوی مصرف در سطح خُرد و 

رداری بمصرف ملی خواهد شد. افزون بر آن، مسئله مصرف منحصر به بخش خصوصی نیست بلکه بهره

از منظر اسالمی، فقر و مشکالت اقتصادی نه در کمبود منابع شود. دولتی از منابع طبیعی را نیز شامل می

ای هاساسی در رفتارهای خود انسان و ویژگیطبیعی و نه در تضاد بین تولید و توزیع است بلکه مشکل 

  1ظلم و کفران اوست.

بیش از هر چیز  از این رو، .هدف نهایی از مصرف، لذت و رضایت فرد استدر تلقی رایج امروزی، 

در  2شود.بشامل نیازهای کاذب نیز گیرد؛ هر چند و رضایت خاطر او مد نظر قرار می های انسانیخواسته

گذاری توامان مد نظر قرار داده، مصرف نیز هدفمکتب اسالم که سعادت مادی و معنوی فرد و جامعه را 

اهدافی است که در آیات قرآن برای مصرف  «گزاریشکر»و ، «اعمال صالحانجام »، «رعایت تقوا»شده است. 

حالل به هر شکلی منع شده  عالوه بر آن، از زیاده روی در مصرف حتی در امور مباح و 3ذکر کرده است.

ای معصیت هو یا مصرف در راههبه صورت نامتعارف در مجموع هر گونه مصرفی فراتر از حد نیاز  4است.

  5آید.از مصادیق اسراف به شمار میو نافرمانی خداوند 

                                                                 
 .22. رجوع کنید به: بقره:  1

های نفس و امیال نیازهای ناشی از خواسته ویکی از مباحث اساسی در عرصه اخالق مصرف، نفی نیازهای غیر واقعی .  2

 ها است. سودجویانه رسانه تبلیغاتو  کران آدمیبی
 .51؛ و مؤمنون: 141، نحل: 172؛ بقره: ۶9؛ انفال: 88. ر. ک: مائده:  3
 .141؛ و انعام: 81، طه: 31. ر. ک: اعراف:  4
 .53-52، ص 4؛ کلینی، الکافی، ج 31. ر. ک: اعراف:  5
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ق رگرایی لجام گسیخته و غاسراف و تبذیر آن گاه که به اوج خود برسد و در قالب رفاه زدگی و مصرف

از دیدگاه قرآن کریم، انجامد. می« اتراف»ها توام با غرور و طغیان در آید به شدن در شهوات و خوشگذرانی

و  2، فساد اخالقی و رفتاری1ساز تکذیب حق و مقابله با پیامبران و مصلحان اجتماعیپدیده اتراف، زمینه

 3.هاستها و تمدننابودی فرهنگ

 

 عدالت اجتماعیمبارزه با فقر و بسط ششم. 

ز ارا  انسانمال و ثروتی که  گردد.غنا به تنهایی ارزش محسوب نمیفقر و از منظر اسالمی هیچ یک از 

روتی چنین مال و ث است. مورد نکوهشدور سازد نه تنها مفید نیست، بلکه زیانبار و  انسانیتمعنویت و 

ی دارد. از سواش باز میمسیر سعادت نهایی انجامد و انسان را از حرکت درسرانجام به تفاخر و تکاثر می

هد؛ ددیگر، فقر نیز، بویژه آن گاه که شدید باشد، معنویت و سعادت آدمی را تحت الشعاع خود قرار می

 از اجتماعی و فردی سطوح در جسمی و روحی هایناآرامی که است تباهی و فساد انواع ریشه فقرزیرا 

 است: مدهآ اسالم گرامی رسول بیان در فقر مشکالت و مفاسد توضیح در بیان رساترین .شودمی زاییده آن

 عقل سرگشتگی و انسان خواری مایه فقر،» :فرمود نیز علی)ع( امام 4«بینجامد. کفر به فقر که است نزدیک »

 وا انگیزوحشت و زشت کارهای به را انسان فقر، ناچاری» فرماید:می یا 5«است. اندوه آورنده فراهم و

  ۶«.داردمی

                                                                 
 .37 :؛ مؤمنون23 :؛ زخرف34 :سبأ.  1
 1۶ :؛ اسراء147 :؛ شعراء35 و 34 :؛ سبأ14 - 12 :قلم.  2
 1۶ :اسراء.  3

 (307 ص ،2 ج الکافی،کلینی، ) «کُفرا یکونَ أن الفَقرُ کادَ. » 4
 (3428 حدیث الحکم، غرر)آمدی،  «لِلهُمومِ جالِب  لِلعَقلِ، مَدهَشَة  لِلنَّفسِ، مَذَلَّة  الفَقرَ إنَّ. » 5

 (5894 حدیث )همان، «األَمرِ فَظیعِ عَلی تَبعَثُ الفَقرِ ضَرورَةُ. » ۶۶
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 تامین عدم که دارند داللت حقیقت این بر مجموع، در و 1است فراوان احادیث بین در مضامینی چتنین

  شود.می ایمانی و معنوی حیات افتادن خطر به موجب ،مادی زندگی اولیه هاینیازمندی

 اختهس آماده را خود ایگونه به پیش از باید اسالمی دولت اقتصادی بد شرایط در و اجتماعی هایبحران در

  آورد. راهمف عادالنه و مساوی صورت به را مردم معیشت کف بتواند که باشد کرده را الزم هایبیبنیپیش و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .47 ص ،72 ج االنوار، بحار مجلسی،. برای نمونه رجوع کنید به:  1
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 ششمفصل 

 پاسخ به شبهات
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دینی به تدریج برخی سواالت و ابهامات و در کشورهای اسالمی و مجامع  19ید وپس از شیوع بیماری کو

ها و شبهات از جهات مختلف قابل تامل و شبهات دینی در ارتباط با این بیماری مطرح شد. این پرسش

ار لف انتشهای مختدست کم از سوی سه گروه در رسانه های مطرح شدهتحلیل و بررسی هستند. پرسش

د، رهای دینی خوتند که با اعتقاد به حقانیت خداوند و باومنان و دیندارانی هسیافته است: دسته اول مؤ

نش ند و دانطقی برای آنها بیاباالت ذهنی خود را مطرح ساخته تا جوابی صحیح و مبرخی ابهامات و سؤ

دینی خود را کامل نمایند. دسته دوم، افرادی بی اعتقاد، بی ایمان، و منافق صفت هستند که از فرصت پیش 

ده و شبهات مختلفی را مطرح ه گشایی و حمله به باورهای دینی کمال استفاده را برآمده در جهت عقد

چرخه آن را  اند. دسته سوم نیز، دشمنان اسالم و سردمداران نظام سلطه هستند که با ورود به ایننموده

 اند.ور شدن آن افزودهشتاب داده و بر شعله

اکی از ح مدت زیادی از شیوع آن نگذشته بعد دینی کهسازی شدید تبلیغاتی درباره ماجرای کرونا از جو

 است که مطرح کننده واقعیت غیر عادی بودن ماجرا است. لحن برخی از شبهات به خوبی نشان دهنده این

اند. ندیشیدهاهای اعتقادی دینداران میبه سست کردن بنیهشبهه در پی یافتن جواب و حق جویی نبوده و تنها 

 نگوناگو هایرسانه انسان، و جهان بر خود سیطره بسط برای جهانی سلطه نظام زاراب ترینمهم شکبی

هادینه ن برای مناسب یبستر ایجاد صدد در هاذهن اعماق به نفوذ با که است شنیداری و دیداری نوشتاری،

 و بنیادین باورهای در تردید ایجاد طریق از هارسانهاین . خویش هستند شیطانی و پلید هایآرزوی سازی

 پوچی، منجالب به را او و نموده دنبال را او هویت و انسان میان گسست فرایند بخش،هویت هایارزش

 جهانی تبداداس هایخواسته قبول و پذیریسلطه برای را زمینه راه این از و افکنندمی سرگشتگی و هویتیبی

 . کنندمی مهیا
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 رمنتش یاکننده رهیخ سرعت با یاماهواره یهاشبکه و یمجاز یفضا در روزها نیا که یعاتیشا و شبهات

 را یهدف یداخل یهاجنگ و حتی ،یاجتماع یهایریدرگ ،یدیناام ،یدشمن خشم، أس،ی جادیا جز شودیم

 ورتص رسانه عرصه در یروان جنگ یهاکیتکن از استفاده با عمدتا عاتیشا و شبهات نیا. کندینم دنبال

 یهاگروه و اقشار از یبرخ یحال شانیپر و ینگران از جستن بهره با تا کنندیم تالش افکنانشبهه و گرفته

 .   برند نیب از را یاسالم جامعه اقتدار و آرامش انسجام، ی،اجتماع

نان سازد و بر دانش و بینش آکه نیاز دسته اول را برآورده می پاسخگویی به شبهات مطرح شده عالوه بر آن

اسخ به پکند. از نفوذ آنان جلوگیری می بندد وهای دوم و سوم را مینفوذ بیش از پیش دستهفزاید، راه امی

امعه ج فرهیختگان الهی ـ انسانی تکلیف ،این شبهات گوناگون هایالیه از بخشیآگاهیاین شبهات و 

 افکن،هشبه افراد و هاجریان شبهات، جامعه، فکری فضای به کامل اشراف با . آنان وظیفه دارنداست اسالمی

 زمان یازن بر مبتنی و قوی، روز،به سریع، حضوری با و کرده شناسایی...  و آن اهداف شبهه، یالقا هایشیوه

 . نمایند سیراب الهی معارف زالل از را تشنه هایروان و بزدایند را ابهام و شبهه غبارهای مخاطب، و

اسالم  انیدر عرصه دفاع از ک ژهیگوناگون به و یهادر عرصه و مرجعیت علمی هیعلم یهارسالت حوزه

 وعیش نهبها با روزها نیا کهشبهاتی است  به پاسخ، مقتضی معاندان و مغرضان یهایافکن در مقابل شبهه

 . است شده منتشر یعیوس سطح در کروناویروس 

با . گوییمشده را در چند محور کلی پاسخ می به همین دلیل، در پایان این کتاب برخی از شبهات مطرح

ل پرهیز از به دلیمبنا استوارند،  کیداشته و اساساً بر  ییمحتوا یچند شبهه همپوشان یگاه نکهیتوجه به ا

 است. اطاله کالم تنها به چند نمونه از این شبهات اکتفا شده 

 اما از آنجا که در این شبهات ،شین استهای ارائه شده عمدتا ناظر به مطالب مطرح شده در فصول پیپاسخ

اند، الزم بود به صورت ویژه به آنها پاسخ دی و مصداقی مورد بحث قرار گرفتهبرخی مسائل به صورت مور

 داده شود. 
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 رابطه علم و دین و کارایی دین در رفع مشکالت بشری 6-1

 

 جایگاه دین در حل مشکالت انسان  .1

  ست؟یچ نید گاهیمشکالت انسان را حل کند، پس جا دیاگر علم با پرسش:

خود، مشکالت  یاختصاص در  حوزه کیخاص خود هستند که هر  یهاحوزه یدارا نیعلم و د پاسخ:

 حوزه نیترهستند. مهم زین یمشترک و تعامل یهاحوزه یدارا نیکنند. البته علم و دیانسان را حل م

 یبرنامه سعادت و کمال معنو نید گرید یانسان و خداست. از سو انیارتباط م جادیا ن،ید یاختصاص

کار با کشف  نیانسان است. ا یویرفاه دن د،یعلم، حداقل در عصر جد یکند. هدف اصلیانسان را ارائه م

 شود. یانجام م یو پزشک یتکنولوژ زیو ن هیدر علوم پا عتیحاکم بر طب نیقوان

خود که در باال ذکر شد، در حوزه علم هم به مدد  یاختصاص یهاهاز حل مشکالت انسان در حوز ریغ نید

علم  ،یتواند با هدف گذاریم نیراستا است. د نیاسالم در هم یاز دستورات بهداشت یاری. بسآیدانسان می

ا ر یزندگ یهدف اصل ن،یمثال، د یدارد. برا باز یخاص ریاز ورود به مس ایوارد کند  یخاص ریرا در مس

 نیداند. اگر حاکمان و دانشمندان، ایها مپرستش خدا و محبت به انسان قیاز طر یو اخالق ینوکمال مع

 یرهایآن در مس یرفت و به جاینم شیپ یجنگ یهاسالح ریدانش در مس رفتند،یپذیرا م یهدف گذار

ند. ک مکبه اهدافش ک دنیرس یتواند به علم، برایم همچنین نیکرد. دیم شرفتیپ نیهماهنگ با هدف د
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ن را او توسط پزشکا یمداوا ندیفرآ مار،یب کیدر  دیو عشق و ام مانیا تیتقو ای جادیبا ا نیمثال، د یبرا

  .علم قرار دهد اریرا در اخت ییمبنا یهاگزاره یتواند برخیم نیبخشد. دمیسرعت 

 

 تقابل علم و دین: درخواست از خدا یا مراجعه به پزشک .2

و رجوع به پزشکان جهت معالجه، چطور قابل  یماریب یشفا یدرخواست از خداوند برا نیب تقابل پرسش:

 در این قبیل موارد باید به دین مراجعه نمود یا علم؟؟ است ریجمع و تفس

رش . نگها نازل نشده استبرای درمان بیماری نیبه متخصص آن رجوع شود؛ د دیبا یانهیدر هر زم پاسخ:

افتد یماز درخت ن یبرگ چیکه خدا آن را امضا کند؛ ه نیافتد، مگر اینم یاتفاق چی: هدیگویبه ما م یدیتوح

 اهدر درمان بیماری که قضا و قدر خداوند به آن تعلق گرفته باشد. درست است که پزشک نیمگر ا

 تممکن اس یعنی ست؛یپزشک علت تامه ن اام م،یمراجعه کناو به  میدار فهیمتخصص است و ما هم وظ

ر قرا یتحت عمل جراح و حتی کنندیمراجعه م به پزشک هایلینکند. ختاثیر پزشک نسخه و داروی 

ین باور ا خداوند است. اما یینهادهنده  که شفا میبدان دیبا نی؛ بنابراکنندلی بهبودی حاصل نمیو رندیگیم

 ؛کند تا شفا پیداقرص بدهد  اوبه  نیز و خدا دمطب به خدا مراجعه کن یبه جا انسانکه به این معنا نیست 

که تا خدا نخواهد آن قرص و دارو اثر خودش را  میبدان دیبا یپزشک، طبابت است؛ ول فهی! وظخیر

وسل به معنای رها کردن دیگر بنابراین، سفارش به صدقه و دعا و دیگر عوامل معنوی همچون ت گذارد.ینم

سطه نفاق و جهل این چنین خی از شبهه افکنان به واهای اثر گذار در درمان نیست. برها و مولفهشاخص

 اند. ای تجویز کردهد، درمانی تک نسخهکنند که گویی منابع دینی در این موارالقا می

 کونَ یَال أتَداوى حَتّى  من االنبیاء مرض فقال: نبیاً نّإکه:  نقل شده است از امام صادق)ع( ییدر منابع روا

از  امبرىیپی؛ حَتّى تَتَداوى؛  فَإِنَّ الشنفاءَ مِنّ کَیجل :ال أشفوفَأَوحَى اللّهُ عزّ ،ینیشفیَ یهُوَ الَّذ یأمرَضَن یالَّذ

ه او بپس خداوند سیم دهد. شفا ،کرده مارمیکنم تا همان کسى که بیگفت :درمان نم .شد ماریب امبرانیپ



155 
 

بپردازی؛ همانا شفا فقط از ناحیه من است ]حتی وقتی دهم تا این که به درمان شفایت نمی وحى فرستاد که

   .که از طریق اسباب و علل به درمان خود می پردازی[

 

 علم بهتر است یا دین؟ .3

از  یخواند تا دریفرا م هیما را به توسل و دعا و گر نیعلم؟ د ایبهتر است  ینداریبه نظر شما د پرسش:

تالش و  قیو تجربه و حل درمان از طر شیما را به آزماآسمان گشوده شود و مشکل حل شود، اما علم 

 تر است؟ و عاقالنه دتریمف امخواند؟ کدیکوشش فرا م

استگاه خ قتیبه حساب آمده و در حق یدر سنت اسالم یمسئله واردات کیو علم  نیمسئله تقابل دپاسخ:  

نه گو نینبوده و ا یگاه مانع تالش علم چیاسالم ه نید .نموداسالم جستجو  یدر خارج از مرزها دیآن را با

 یارضاساساً تع جه،یاست. در نت یبه مقصود کاف دنیرس یهمه جا برا سلنکرده است که دعا و تو غیتبل

علم و ر، به عبارت دیگ. مینیبرگز را یکی میتا مجبور باش ستی)مثل دعا و توسل( ن ینیعلم و امور د انیم

 یدو را دو بال برا نیچرا که ا نیبرد و هم از دیو انسان مؤمن، هم از علم بهره م گرندیمکمل همد نید

 داند.یم قتیدر آسمان حق ریس

 : دیفرمایخصوص م نیدر ا یمطهر یمرتض دیشه استاد

سالت ر نیاز عقل و علم و فکر بشر ا یعنی ؛ستیساخته ن نید ریرسالت از غ نیدارد که ا یرسالت کی نید

 غمبرانیپ گریشد و دیم به همان عقل و علم بشر واگذار دبویحدود علم و عقل بشر م در و اگر ستیساخته ن

 ؛تالعاده ارزش قائل استفکر فوق یبرا ؛العاده ارزش قائل استعقل بشر فوق یشدند. اسالم برایمبعوث نم

آفاق و انفس  اتیدرآ ریس یخود قرآن برا ریو مشاهده موجودات و به تعب شیعلم و مطالعه و آزما یبرا

 شیکه عقل و فکر و استدالل و علم و مشاهده و آزما ستین نیچن نیا یالعاده ارزش قائل است ولفوق

قط ف گرید نیاز جهان داده است ارائه کند. ا ایاز انسان  نیرا که در د ییهاکند بتواند آن نشانه یهراندازه ترق
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 دییکرده است تأ انیب نیرا که د یقیعلم و عقل بشر حقا دینیبیاست و آن مقدار که شما م نیرسالت د

 1کند.یم

دعا،  یوجود دارد و نف مذاهبو  انیاست که در همه اد یفطر یازین کردن، به عنوان بخشی از دین، دعا

و اراده حضرت حق بوده و خداوند عالم را به واسطه  تیتحت مش یاست. همه هست یفطر ازین کی ینف

 زیجازه او و نبا اذن و ا دیبا فتدیانسان ب یدر زندگ یرو اگر قرار باشد، اتفاق مثبت نیکند. ازایاداره م طیوسا

 یتجرب یهااز دانش یو بهره مند یعلم یهاهمچنانکه تالش انیم نیها حاصل شود. در اهبا وساطت واسط

 یاطهواس زیو توسل ن کند، دعایم جادیا یرا در زندگ یرا داشته و نقش مثبت یاله وضاتیحکم واسطه ف

 .دداشته باشن یاریتوانند آثار مثبت بسیدو در کنار هم م نیبوده و ا یاله ضیف افتیدر یبرا

که آب  نیاست؛ چنانکه پرسش از ا یعلم، پرسش نادرست ایبهتر است  ینداریکه د نیپرسش از ا بنابراین،

دارد و هم  ازیاست. همان طور که بدن ما هم به آب ن یغذا خوردن، پرسش نادرست ایبهتر است  دنینوش

 گرندیدکیمکمل  نیاست. به باور درست، علم و د نیوابسته به تعامل علم و د زیما ن یانسان اتیبه غذا، ح

 . مینیبرگز یگرید یرا به جا یکی میبا هم ندارند تا مجبور باش یتعارض چیو ه

 

 هاتاثیر گناهان در شیوع بیماری .4

ها یا امتحانات الهی معرفی علمای دینی همواره بالها و مشکالت اجتماعی را ناشی از گناهان انسان پرسش:

ها و تفسیرهای گذشته را کردند؛ اما ویروس کرونا و فراگیری خطرناک آن موجب شد که همه تبیینمی

ها ماری حتی همه مکانفراموش کرده و در مقابل نظر پزشکان تسلیم شوند و برای در امان ماندن از این بی

 !های مذهبی را تعطیل کنندو مراسم

از  ییکی از مصادیق شبهه تعارض علم و دین است. تعارض علم و دین یکنیز در واقع این شبهه  :پاسخ 

های های فلسفی و فرهنگی دنیای غرب است که بر جهان اسالم قابل انطباق نیست. مبانی و آموزهانگاره

                                                                 

 .95، ص 9آثار، ج  عهمطهرى، مجمو. 1 



157 
 

کند. از نگاه اسالم دین و علم مکمل عارض مستمر و واقعی میان علم و دین را نفی میدین اسالم هرگونه ت

های دین، علم صحیح یکدیگر و هرکدام به بخشی از واقعیت هستی نظر دارند. هیچکدام از معارف و آموزه

ا نفی دین رهای معتبر بخش نیز هیچکدام از معارف و آموزهکند و علم تجربی صحیح و اطمینانرا نفی نمی

 .نخواهد کرد

ای دارای پدیده کنیم بر پایه نظام علیّت بنا شده است. در این جهان هرجهانی که در آن زندگی می  

های مادی و معنوی خود را دارد. ها نیز علل و زمینههای مادی و معنوی است. بیماری و سالمت انسانعلت

های سالمت، موجب باال رفتن احتمال و ایجاد زمینه به حکم عقل، دین و تجربه، رعایت مسائل بهداشتی

ها و عدم رعایت این امور موجب افزایش بیماری و فزونی احتمال اختالل در سالمتی و کاهش بیماری

دار و کهن بشری است که بر اساس تجربه های ریشهسالمت فردی و عمومی است. دانش پزشکی از دانش

ها و نیز کیفیت نگهداشت یهای درمان بیمارعلل، عوامل و نشانگان و راهدار بشر درباره و تحقیقات دامنه

کند. دین اسالم نه تنها به و باالبردن بهداشت جسمی، پدیده آمده و اکنون دوران بالندگی خود را طی می

اعتنا نبوده بلکه خود در بالندگی آن نقش مهمی داشته است. در قرون نخستین دانش پزشکی و تغذیه بی

کرد  توان ادعااند. با این وجود آیا میاسالم بسیاری از پزشکان پرآوازه، خود از عالمان و فقیهان دینی بوده

توسط دانش پزشکی کشف و معرفی  ها و داروهای درمانی آنها، نشانگان تشخیصی و راهکه همه بیماری

ر های مضها و باکتریو تنها ویروسهای جسمی تنها توان ادعا کرد که علت همه بیماریشده است؟ آیا می

تواند چنین است و امور معنوی و روحی در بیماری و سالمت جسم نقشی ندارد؟ یقینا هیچ کس نمی

این علت یا علل مشکالت جسمی نظر عقل و علم مردود است! بنابر ادعایی بکند و اساسا چنین ادعایی از

بوده و به سبب رفتارهای غیراخالقی و غیرشرعی تواند مادی باشد، ممکن است معنوی همچنان که می

 د.ها باشانسان

ادیان الهی به ما آموخته است که مهربانی، بخشندگی، خوش اخالقی، خیرخواهی، پاک دستی، پاکدامنی و 

تر از همه ارتباط معنوی و عمیق با جان جهان و مبدأ و منتهای عالم وجود، دیگر فضائل اخالقی و مهم

ها است؛ همچنانکه نامهربانی، بخل، حسد، هربان، علت نخستین همه خیرها و سودمندییعنی خداوند م
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ها و حدود الهی و ارتکاب گناهان ریشه اعتنایی به ارزشها، بیمردم آزادی، دروغ، تباه کردن حقوق انسان

 های مادی راعلیهم السالم( هرگز علتت بشر است. پیامبران و امامان )ها و مشکالبسیاری از نابسامانی

 تر در عالمتر و عمیقاند؛ بلکه چشم انسان را از محدود ماندن در اسباب مادی به افقی فراخنفی نکرده

های معنوی نیز توجه شود بایست به علتهای مادی میپای توجه به علتاند. از این رو همهستی باز کرده

ن کیفیت زندگی، الزم و ضروروی که هم از ها و باالبردو برای پیشگیری از مشکالت، حل نابسامانی

 .های معنوی غافل نمانیمهای مادی و هم علتعلت

شناسی و علم روان حتی خود علم نیز بر نقش معنویت در سالمت انسان صحه گذاشته است. امروزه   

شناسی در کنار عقل و دین، بر اهمیت اخالق و معنویت و نقش آن در بهزیستی انسانی در ابعاد جامعه

شناسان ملحدی مانند مارکس وبر هم دین و معنویت را موجب روزد. حتی جامعهگوناگون زندگی تأکید می

دانند. دین و های عمومی میو سودمندی انسجام و یکپارچگی جامعه و در نتیجه عامل بسیاری از خیرها

ها را از احساس ها شده و انسانهای انسانمعنویت موجب معنایافتن و هدفمندی زندگی و ایجاد امید در دل

رهاند؛ هرچند این آثار بخشی از آثار غیرمادی دین و معنویت است و تبیین آثار تنهایی و وحشت می

 انسان تنها در اختیار پیامبران الهی است. تکوینی و حقیقی آن در گستره وجود 

شناسی تجربی بر این امر تأکید دارند که نظام سالمت جسمی، بسیار بیش از آنچه تحقیقات پزشکی و روان

که  شناختی افراد بستگی دارد. آنچنانکنند به سالمت فکر، احساس و فرایندهای روانها تصور میانسان

ار و های دشود جسم انسان را تضعیف و آماده گرفتارشدن به انواع بیماریتوانبیماری فکر و عاطفه می

نامند؛ زیرا اعتقاد بر این است که در دوران تنی میها را بیمارهای روانامروزه بسیاری از بیماریکند. کشنده 

ی تها و اهداف فردی با سخها به خواستهمدرن به واسطه پیچیدگی و دشواری زندگی، دسترسی انسان

ن تریکند؛ استرس مهمها تحمیل میزیادی همراه است و این امر تنیدگی و فشار زیادی را بر روان انسان

عامل بیماری در جهان امروز است. دین و معنویت و اخالق با ارائه سبک زندگی مبتنی بر اهداف متعالی، 

 یاری از رفتارهای مخرب ویافتنی، معنابخشی، امیدآفرینی و پیشگیری از بسهای اصیل و دستارزش

 کند. بدیل ارائه میزا به سالمت جسمی و روانی بشر خدمتی بیآسیب
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 بیماری کرونا و رنسانس فکری  .5

تواند رنسانس بزرگی در فکر مذهبی ایجاد کند و نگاه آسمانی به رویدادهای ویروس کرونا می پرسش:

کالت طبیعی و اجتماعی در برابر نگاه علمی، منفعل بالها و مش ه! نگاه االهیاتی بنمایدزمینی را دگرگون 

ین ها غلبه کند؛ نه آنچه دتواند به بشر کمک کند تا بر این بحرانکه تنها علم می هشده و بر همه روشن شد

ار نگریست، امروز از علم تجربی انتظگوید! نگرشی که به دیده تحقیر در علم تجربی میو علوم دینی می

 !گره گشایی دارد

ها و فرایندهای هستی به امور محسوس و پرستی و تقلیل همه پدیدهبر مبنای علمشبهه مطرح شده  پاسخ: 

 در جواب این شبهه چند نکته قابل تامل است: تجربه حسی بنا شده است.قابل

های علم تجربی با وجود خدمات بزرگی که از ابتدای خلقت انسان تاکنون به بشریت نموده و گره اوال،

ها گشوده، تنها به جهان محسوس و ملموس اختصاص دارد و راوانی که از مجهوالت و مشکالت انسانف

تواند بخشی از ها و مراتب هستی و انسان را ندارد؛ علم تجربی تنها میتوانایی رازگشایی از همه الیه

کند. این انتظار که ها شناخت حاصل های محسوس را بررسی و از ماهیت مادی و روابط میان پدیدهپدیده

علم همه مجهوالت بشر را معلوم کرده و همه مشکالت بشر را برطرف کند، انتظاری است که با واقعیت 

علم سازگار نیست و هیچ عالم و فیلسوفِ علمی هم آن را ادعا نکرده و تاکنون هم تحقق نیافته است. دین 

ذاتی آن است. این دو هدیه الهی در کنار هم  هایدر کنار علم و مکمل آن بوده و در صدد تکمیل کاستی

 .تر کنندتوانند زندگی بشر را سعادتمندانهمی

ها در اموری که به آن دانا نیستند و هرسه بر این مسأله تأکید دارند که انسان1 ثانیا؛ عقل، تجربه و دین   

ده ن و عالمان شناخته شبایست به متخصصادانایی در آن نیازمند تخصص و دانش منظم و عمیق است، می

و امین رجوع کنند. این حکم عقالنی و دینی، مطلق است و همه امور دنیایی و معنوی انسان را در همه 

                                                                 
 !دانید از دانایان به آن بپرسیداگر چیزی را نمی (؛43)نحل:  «سئلوا اهل الذکر ان کنتم التعلمونفا. »1
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شود؛ عقل سلیم و ذوق عقالنی بشر چنان با این مسأله آشنا است که هرکس بدون ها و ابعاد شامل میشاخه

خصص و دانش کافی ندارد، دست زده و گرفتار مشورت با افراد دارای صالحیت، به کاری که در آن ت

شود. بر این اساس همچنانکه همه مردم و از جمله درنگ از سوی عاقالن سرزنش میآسیب گردد، بی

 مراجعه اسشنمعنویت و شناسدین مختصصان و عالمان به دین و پزشکان باید در مسائل مربوط به معنویت

اند در خصصان دینی هم موظفمت و عالمان گیرند، بهره معنوی و دینی امور در آنان تخصص از و کنند

 اعتنایی به نظر پزشکان باتجربه و مورد اعتماد،امور پزشکی به پزشکان کارآزموده و امین مراجعه کنند. بی

اعتنایی به امور معنوی و نظر متخصصان دینی از سوی از نظر دین و عقل محکوم است؛ همچنانکه بی

 .و غیرمنطقی استدیگران، مردود 

ها را به دعا، توبه، توسل به ارواح پاک و متعالی اولیای الهی، اخالق حسنه و ثالثا؛ همان دینی که انسان   

کند و گناه و بداخالقی را عامل بسیاری از ها و ارتکاب محارم الهی تشویق و توصیه میپرهیز از بداخالقی

اعتنایی به آن را صان در امور مهم را هم واجب دانسته و بیداند، رجوع به متخصها میمشکالت و بیماری

شمارد. در این راستا سخنان بسیاری از معصومان )علیهم السالم( صادر شده که گناه و موجب عقوبت می

کسی که )مشورت را وانهد( و به رأی »فرماید: می (کند. امام علی )عاهمیت مسأله از نگاه دین را آشکار می

 1«شوداد ورزد، هالک میخود استبد

خالف دلیل و دقیقا متواند مشکالت بشر را بر طرف کند، ادعایی بی؛ این ادعا که تنها علم تجربی میرابعا

با واقعیت زندگی است. نه عالمان علوم تجربی چنین ادعایی دارند و نه علم بشر در عمل توانسته است 

ها کرده و در مجموع، زندگی هرچند خدمات زیادی به انسانهمه مشکالت بشر را برطرف کند. علم تجربی 

تر نموده است؛ اما نه تنها همه مشکالت را برطرف نکرده، بلکه مشکالت دیگری برای بشر را قدری آسان

ها، که در موارد زیادی ایجاد کرده است. بسیاری از بیمارهای صعب العالج و العالج، مثل برخی از سرطان

آوری است، هنور برای علم پزشکی ناشناخته است و درمان ای علمی و صنعتی و فنهمعلول پیشرفت

                                                                 

 .1۶1نهج البالغه، حکمت  .1 
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های درمانی و داروهایی که بشر بواسطه علم تجربی ساخته، خود دارای قطعی پزشکی ندارد. برخی از روش

کند؛ ولی ممکن است مشکالت و عوارض جانبی است و اگرچه عوارض بیماری خاصی را برطرف می

 ی دیگری برای مصرف کننده ایجاد کند.هاناراحتی

 

 

 

 شرمسئله کرونا و  بحران 6-2

 

 ناسازگاری بیماری فراگیر کرونا با رحمت و حکمت الهی .1

کمت رحمت و ح این بیماری فراگیر ایو آ است دهیرا آفر بال و مصیبتی همچون کرونا چرا خداوند پرسش:

کرونا صادر  یماریمانند ب یمحض است چگونه شرور ریکه خ یاز خداوند برد؟یسؤال نم ریرا ز یاله

  ؟شودیم

سؤال  نیه به اپاسخ توج شتریفهم ب ی. برارندیناپذ کیو شر از هم تفک ریخ یاسالم ینیبجهان طبق :پاسخ  

آب  -3شر است.  آب -2است.  ریآب خ -1شر؟ پاسخ چهار احتمال دارد:  ایاست  ریخ آب ایالزم است: آ

از آب  یزیهر چ اتیحدارد و  یادیز دیآب فوا .است و نه شر رینه خ آب -4است و هم شر.  ریهم خ

 نی. بنابراآوردیو مرگ هم به همراه م یو نابود یرانیشود، و لیتبد لیبه س یآب وقت نیا هماست ام

 است و هم شر. آتش ریشر محض است؛ بهتر است گفته شود آب هم خ ایمحض  ریگفت آب خ توانینم

است که  هنگونیالجرم ا یعیطب یایدر دن ینظام هست رایز ،هستند گونه نیهم زین یعیطب یهادهیپد ریو سا

شر  گرید زیو نسبت به چ ریخ یزینسبت به چ دهیپد کی یعنیخواهند بود.  یو هم شرور نسب راتیهم خ

 خواهد بود.
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از  یبیبلکه ترک ،دانستمحض  ریخ ایشر محض  توان آن رااز این قاعده مستثنی نیست و نمی زیکرونا ن

 یو گرفتار یخوش ،ینیریشو  یو شر، بال و نعمت، تلخ ریخ ؛یجهان ماد نیو شر است .اساساً در ا ریخ

محض )جهنم و  شر یا ( وی)بهشت و پاداش اله محض ریخ یا به هم است؛ بر خالف آخرت که ختهیآم

 ( است. یعذاب اله

 یعیبط یامر الزمه زندگ نیگفت: ا نیچن توانیم دیپرسش که چرا خدا شر را آفر نیپاسخ به ادر اکنون 

 یآخرت یزندگ هیشب نجایا ستین رارخاص خودش را دارد و ق یهاتیمحدود یعیطب ی. زندگاستیدر دن

ؤثر و م ایو شر در دن ریانسان، وجود خ شیمحض باشد(. الزمه امتحان و آزما ریخ یعنیبهشت باشد ) ایو 

 است.  شیانسان در سرنوشت خو اریبودن اراده و اخت

نباشد  یو خواست و لیو اگر مطابق م ریو خواست انسان باشد خ لیمطابق با م یزیمعتقدند اگر چ یبرخ

 مانهیحک دیبلکه مالک سنجش د ست؛یو شر نگاه انسان ن ریکه مالک سنجش خ یشر است. در صورت

 یرشد و تعال یاز اعمال و گناهان خود انسان و گاه برا یشرور و بالها ناش یبرخ یمتعال است. گاه یخدا

 نکردن تیاز رعا یاوقات ناش یحرکت کند و برخ تیخود به سمت کمال و معنو اریاو بوده تا با اخت

 ابتالء و امتحان مؤمن و عذاب یبرا زیموارد ن یاست. در بعض عتیو مقررات حاکم بر طب یعیطب نیقوان

 و تنبّه است.  هیتنب یبرا رمؤمنیغ

 ریس ایدن کندیم جابیا یگفت اساساً حکمت اله دیبا یدر پاسخ به تعارض شرور با رحمت و حکمت اله

 اینروال د ستیاداره شود. قرار ن یعیو علل طب یاسباب عاد قیکند و از طر یخودش را ط ریو مس یعیطب

رنج  یممکن است افراد انیم نیآن به هم بخورد. در ا افتهی کند و نظم سازمان رییتغ کباریهر چند وقت 

 یماریان در بمرگ نوزادان و کودک ریهستند. نظ گناهیمقصر نبوده و ب یسخت ای یماریب شیدایپکه در  نندیبب

 رسد گریزی از آن نیست.دارد که اگر فرا  یهر شخص اجل حتم قبیل. نیاز ا ایکرونا 

 ه مجازات؛ن ستابتال یکودکان نه برا نیبه چند نکته توجه داشت: مرگ ا دی( بایفرد یموارد )بالها نیدر ا 

ران جب شانیبهتر از آنچه بر سرشان آمده برا یو با پاداش دهدیافراد عوض م نیخداوند از رحمت خود به ا
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ت. رخه امور استرین آنها اقتضای طبیعی چکه یکی از مهم متعدد است نیز بالها نیادلیل بروز . کندیم

توان انتظار داشت آتش فقط چوب را بسوزاند و نوزاد تازه متولد شده یک گیرد، نمیوقتی جنگلی آتش می

دهد و خداوند نیز بر طبیعی جهان کار خود را انجام می حیوان را که هنوز پای فرار ندارد نسوزاند. نظم

 اساس حکمت خود همه نواقص و مشکالت را جبران خواهد نمود. 

شود عالوه بر این که این بالها ممکن است در اثر نظم طبیعی جهان مینازل  یجمع یکه بال یدر موارد 

دن بندگان، پاک ش شیآزما ،ی دیگرانآموز : عبرتهای دیگری در پشت آنها نفهته است مانندباشد، حکمت

 . علم شرفتیاستعدادها، رشد و پ ییع درجه آنان، شکوفایمؤمنان و ترف

ه عنوان از شر آن است. ب شتریبالها ب نیو منافع ا دیفوابر این اساس، اگر با نگاهی کل نگرانه نگاه کنیم 

 است.  شتریب اریبس آوردیکه به بار م ییهایدر برابر خراب لیو منافع س دیمثال فوا

 

 کرونا نتیجه گناهان بشر .2

 ها است؟نتیجه گناهان انسان هاآیا بالها و بیماری پرسش:

رخی بالیا نتیجه بته بتوانند داشته باشند و ضرورتا نتیجه گناه نیست. الهای مختلفی میبالیا حکمت پاسخ:

های دیگری دارد، مثل آزمایش یا باال بردن مقام شخص در بهشت. اما برخی دیگر حکمت گناهان است

مانند هالکت برخی اقوام، از روی بالهایی که ناشی از گناهان است نیز به نوبه خود اقسامی دارد: برخی 

ها از گناه است، و برخی از غضب الهی و مجازات است، برخی از روی لطف و برای بازگرداندن انسان

 ان از گناهان است. مؤمنروی لطف و برای تطهیر 

توان به صورت قطعی قضاوت کرد که فرد خاصی که مورد حکمت بالیا این است که نمی نکته مهم در

ها است. به طور مثال آیا به خاطر مجازات مشکلی شده است دقیقا به خاطر کدام یک از حکمت گرفتار

ای هلتگناهش است یا باالتر بردن مقامش در بهشت. ممکن است یک بالی واحد برای افراد مختلف ع
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اال بردن ب متفاوتی داشته باشد به طور مثال برای برخی مجازات و برای برخی تذکر به خدا و برای دیگران

 مقام آنان. 

 

 هاعلت ابتالی کودکان بی گناه به بیماری .3

 شود؟ش(، چرا برای کودکان نیز نازل میها هر چه باشد )مجازات یا آزمایعلت بالها و بیماری پرسش:

اند. کردهازات آنان نیست زیرا گناهی ناند، بالیا برای مجکسانی که هنوز به سن بلوغ نرسیدهپاسخ: قطعا برای 

این بالیا برای کودک در سن کودکی آزمایش هم نیست هر چند ممکن است بالیا اثری در کودک بگذارد 

که در آینده و پس از سن بلوغ برایش آزمایش و امتحان باشد. یک بال و مرض ممکن است برای فردی 

مبتال شدن کودکان به بال  1ای برای مرگ.یگر مجازات و برای یک کودک وسیلهآزمایش باشد و برای فرد د

 هایی برای دیگران داشته باشد مانند آزمایش پدر و مادر و بستگان. و بیماری ممکن است حکمت

دفاع همواره مستند به برخی بی با این حال این مسئله مسلم است که مرگ اطفان و بیگناهان و حیوانات

جنگ و تصادف است. اما همین حوادث طبیعی  سوزی وانسانی مانند سیل و زلزله و آتش حوادث طبیعی یا

اند. به عبارت دیگر، خداوند به دلیل علم و قدرت و حکمت ها و دالیل اشاره شدهمشتمل بر برخی حکمت

 بی پایانش گاه ممکن است با یک حادثه طبیعی و معمولی اهداف متعددی را دنبال نماید. 

ل شود اما خداوند به دلیدر چرخه طبیعی حوادث تعریف میال با این که تلف شدن کودکان و امثال آنان کام

واهد کرد. های آنان را جبران خها و معلولیتها و مرگ زودرس و یا بیماریکرانش همین تفاوتلطف بی

ای در این مورد دارند به نام نظریه عوض. بر اساس این نظریه، اگر در حوادث و متکملمان اسالمی نظریه

برساند، آن را در دنیا یا آخرت جبران خواهد  آسیبیبه یک بی گناه از جمله یک کودک،  اتفاقات این جهان

 نمود. 

                                                                 

، ص 2االحتجاج، ج . در روایتی همین مطلب در پاسخ به سوال باال از امام صادق )ع( نقل شده است. ر. ک: طبرسی، 1 

223-225. 
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                                             عدالت خداوند و بیمار شدن کودکان بی گناه .4

ست؟ عادالنه ا نیا ایدارند؟ آ یریامتحان ما است، کودکان چه تقص ایعذاب  یکرونا برا یماریاگر ب پرسش:

 کرده است؟  تیخداوند واقعاً عدالت را رعا ایآ

به  یبلکه گاه ست؛ین یعذاب اله ایعملکرد بد انسان و  یهمواره به معنا یماریب کی وعیو ش ظهور پاسخ:

تار رف یعیطب جهینت ،یماریممکن است شرور و ب ن،یکودکان است. همچن یها و حتمنظور امتحان انسان

یا  چرخه طبیعی جهان واز  زیاست، کودکان ن وستهیکل به هم پ کیباشد و چون جهان،  عتیطب ایها انسان

گونه موارد،  نیشوند. البته خداوند در ایاستثناء نم ماند و از این جهتها در امان نمیانسان دب دعملکر

 در نظر گرفته است.« عوض»و آخرت  ایدن در گناهان، یب یبرا

خلوق و منسجم است که م وستهیبه هم پ یامجموعه یعالم هست ،یو اله ینید ینیببر جهان یدر نگرش مبتن

ر متأث گریداشته و از همد ریرو همه موجودات عالم بر هم تأث نی. ازادیآیموجود کاملِ مطلق بشمار م کی

اند تویاو مربوط نشده و م یشخص طهیو اعمال انسان تنها به ح یعیبط یرخدادها ریشوند. حوزه تأثیم

 ظلم یک شخص به شخص دیگر معنا که ممکن است نیدرنوردد؛ به ا زیرا ن گرید یهاها و مکانزمان

ن توان از ایاما نمی ی از نسل او و یا گرفتاری آنان در سیل و طوفان باشدکودکانبعد موجب مرگ  هامدت

اهای شود نتیجه گناهان و خطمیرد و یا به معلولیت گرفتار مین نتیجه گرفت که هر کجا کودکی میسخنا

 اجداد او بوده است.

 نیچن یبرا یتیظرف ایاساساً عالم دن نیست وعادالنه به صورت کامل  ایدن نیاتفاقات و مناسبات ااز آنجا که 

که در این دنیا رنج  کند. کسانیمیظهور  گرید یدر جهان ، عدل الهی به شکل کاملحدّ از عدالت را ندارد

اجر و  اند، ازدر آن نداشته یریکه تقص یبه واسطه رنجاند در آن دنیا و مستحق آن نبوده اندو سختی دیده

آن  قیانسان که از مصاد یمصائب در زندگ یگردند. امام صادق )ع( درباره پاداش برخمیپاداش برخوردار 
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 ؛ 1«ضِ یأَنَّهُ قُرنضَ بِالْمَقَارِ یالْمَصَائِبِ لَتَمَنَّ یالْمُؤْمِنُ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِ عْلَمُیلَوْ »: دیفرمایاست، م یماریب

اجزای بدنش آرزو مى کرد که  نهیچه مقدار پاداش دارد، هرآ شیها بتیچنانچه مؤمن مى دانست که در مص

  قطعه شود. و قطعه دهیچ چىیبا ق

تا  تسین یعذاب اله ایعملکرد بدانسان و  یهمواره به معنا یماریب کی وعیکه ظهور و ش نیکوتاه سخن ا

 اءیاش یعیعملکرد طب ایاز مداخله انسان و  یناش ایاز بال یشوند بلکه بخشیگفته شود چرا کودکان عذاب م

آن  در یریوارد شد که تقص یشرّ دک. درمجموع، اگر به کویبه منظور امتحان و تعال زین یاست و برخ

 . دینمایآخرت جبران م ای ایدر دن شینداشت، قطعاً خداوند آن را برا

 

 قدرت خداوند در مهار کرونا .5

 یکیو ن ریکه خالق تمام موجودات و منشأ خ میدانیدر اسالم خداوند را قادر و عالم و مهربان م پرسش: 

 کند ویم جادیمثل کرونا ا یخطرناک یهاروسیکه چرا خدا و دیآیم شیسؤال پ نیصورت، ا نیاست. در ا

 ؟ردیگیخطرناک را نم یهاروسیو نیا جادیا یجلو ای

و عالم را  باالتر رفته دیباشد، بلکه با یانسانذهن تنگ  دگاهیاز د دیو شر در عالم، نبا ریدرک ما از خ پاسخ:

رند دا یبخشاتیممتاز و ح گاهیعالم جا نیها در اروسیو .میها بنگرانسان انیسود و ز یفراسو یاز منظر

 . تسیآن ن یکل دهیفا ینف یشود، به معنایدر انسان م یماریب جادیآن سبب ا یهااز گونه یو اگر برخ

در کل  یزندگ و اتیح یها براروسیها و وکروبیثابت شده است که وجود م یامروزه در علم پزشک

ند، اندازیکه سالمت انسان را به خطر م ییهاروسیها و ویدسته از باکتر نآ یبوده و حت یضرور یهست

سان و رشد اندام در وجود ان یمنیا ستمیبدن خصوصاً س یهاستمیسبب رشد و تکامل س ینگاه کل کیدر 

شود تا یم کیتحر کیستماتیس یهاروسیبه صورت مداوم توسط و یمنیا ستمیس ن،ی. عالوه بر اشوندیم

ظت ها محافآن ریاز بدن در برابر سا زیها نروسیاز و یمقاوم شود. برخ گرید یهابتواند در برابر عفونت

                                                                 

 .255، ص 2. کلینی، کافی، ج 1 
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بدن  دیفس یهااز گلبول یتواند به نوع خاصینهفته تبخال )بدون عالئم( م روسیکند. به عنوان مثال، ویم

 کند.  ییزا را شناسایماریو آلوده به عوامل ب یسرطان یهاکمک کند تا سلول

ا هشرایط این ویروسبر اساس چرخه طبیعی جهان که تحت تدبیر الهی است گاهی در صورت فراهم آمدن 

را از وجود موجودات  یها بشود، هستیها و باکترروسیاگر خداوند مانع خلقت وشوند. حال تولید می

توان به صرف آنکه یم ایرا در عالم رقم خواهد زد؛ آ یمیکرده و شر عظ یخال یاتیسودمند و ح اریبس

 سؤال برد؟! ریآن( را ز یودمندو س دیاند، اصل خلقت آتش )باآن همه فوادر آتش سوخته یبرخ

است به کار خود ادامه  دیکه مف ییدرجا روسیکند که وینم یکه چرا خداوند کار سوال شودممکن است 

حسن : بر اساس نظام امییگویدر پاسخ م شود؟که قرار است به انسان ضرر برساند، متوقف  ییجا داده و در

شده  نییعت یقانون کل کیخود با  تیفیک نیو در باالتر قیهمه موجودات به نحو دق یعیخلقت، رفتار طب

توان یکند. به عنوان مثال نم رییموجودات در مواضع گوناگون تغ یعیتوان انتظار داشت که رفتار طبیو نم

است( در حالت  اتیهمواره ضامن ح تیالیس تیآب )که به جهت خاص یعیانتظار داشت که رفتار طب

ز بودن خود را ا الیس تیکه قرار است انسان در آن غرق شود، ناگهان خاص ییکرده و درجا رییمختلف تغ

ه اگر امکان هم داشت یاز ذات است )که محال است( بلکه حت یسلب ذات ینه تنها به معنا نیدست بدهد! ا

ت خلق شده که الزم اس یاعالم به گونه نیاست. چراکه ا نشیآفر یباشد، نشان از عدم اتقان صنع و استوار

 . ردیبگ شانیموجودات را از ا یخالق آن هرلحظه در آن دخالت کرده و آثار ذات

 

 هاخدا و نقش انسان در درمان بیماریتدبیر  .6

جهان را به انسان واگذار کرده است؟ اگر واگذار کرده پس چرا مشکالت را به  ریخداوند تدب ایآ پرسش:

اگر هم واگذار نکرده  م؟یکرونا دار یماریو از او انتظار معجزه و مداخله در رفع ب میاندازیگردن خدا م

 کند؟ یکن نم شهیکرونا را ر یماریو ب دکنیچرا خداوند مداخله نم
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ل عل قیاز طر یاراده کرده که هر اتفاق نیچن زیشود، اما خداوند نیبه اراده خداوند محقق م زیهمه چ پاسخ:

 جهت، نیمؤثر باشد. به هم ریمس نیدر ا زیانسان ن یاریخ دهد و اراده و افعال اختر خاص خود و اسباب

نجام ا رمتعارفیمعجزه و علل غ قیرا از طر مارانیاز ب یبرخ یکه دارد، شفا یچه بسا خداوند بنا بر حکمت

 یریثتأ چیانسان و دارو و درمان ه یاریاست و افعال اخت یسنت اله نیکرد که ا یتلق نیچن دیدهد، اما نبا

 ندارند.  نهیزم نیدر ا

ج او خار ریاز گستره خلقت و تدب یزیچ چیاست و ه یخداوند خالق و مدبر هستتر، به عبارت واضح

ا همخلوق خدا است و انسان ماًیمستق یادهیآن گرفت که هر پد یرا به معنا قتیحق نیا دینبا اام ست؛ین

از  ریاراده داشته باشد. انسان غ زیندارند. خداوند اراده کرده است که انسان ن یاریو اخت تیمسئول چیه

است و  اریاخت یموجودات دارد، چراکه دارا گریبا د یعمده و اساس یاست و تفاوت وانیجماد، نبات و ح

 یاله تیانسان در طول مش اریکارها را انجام دهد. اخت ش،یخو اریخداوند خواسته است که انسان با اخت

خاطر اگر شما  نی. به همباشد خداوند خواسته که انسان توان خواستن و انتخاب را داشته یعنیاست؛ 

 آن واقعه اتفاق د،ییرا فراهم نموده و بر آن اقدام نما یانجام کار یبرا ازیتمام علل و عوامل موردن دیبتوان

شود، هم مستند به اراده و یاز انسان حاصل م یکه به صورت اراد یهر رخدادنتیجه آن که خواهد افتاد. 

 جواز و اذن آن را داده باشد. ،یو خواست اله تیمش دیبوده و هم با نسانا اریاخت

رست نیست دست انسان د به ایبه دست خداست  یا جهان ریتدبای که بیان کردید و گفتید بنابراین، دو گانه

و  تیبه دست انسان و با مش جهان ریاست که تدب نیآن ا مسئله وجود دارد و نیا یبرا زین یحالت سومو 

. (المعلیهم السدر مکتب اهل بیت ) ضیجبر و تفو هینظر ازاست  یریدر واقع تفس نیباشد؛ ا یاذن اله

 یرزند کوچکف ب،یدرخت س ریز رد دی. فرض کنمیروشن کن شتریمطلب را ب نیمثال ساده ا کیبا  میتوانیم

آن را  و افتهیدرخت دست  یرو یهابیتواند به سیواسطه م نینشسته و بد شیپدر خو یهاشانه یبر رو

 نیا فعل پدر؟ پاسخ ایفعل اوست  نیا د،یرا از درخت چ یبیاست که اگر فرزند، س نی. حال سؤال اندیبچ

 یمؤثر بودند، اگر پدر امکان دسترس بیس نیشدن ا دهیدر چ یبه نحو توأمان و طول شانیا یاست که هردو
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 نینداشت بازهم ا بیس دنیچ یبرا یاشد و باز اگر کودک ارادهینم دهیچ بیکرد، سیکودک را فراهم نم

 اند. فعل بوده نیهر دو مؤثر در ا جهیافتاد. درنتیاتفاق نم

 ستیتنها فعل انسان )بدون در نظر گرفتن خداوند( ن یماریب کیاز گسترش  یریبنا بر آنچه گذشت جلوگ

 یندارد؛ و از سو یریمسئله تأث نیمداخله حضرت حق در ا تینها و در یاله تیتا گفته شود دعا و عنا

 تا دخالت انسان و تالش او ستیو اراده انسان( ن اریامر، تنها منوط به فعل خدا )بدون لحاظ اخت نیا گرید

گسترش  از یریجلوگ یتمام تالش خود را برا یهر انسان دیباشد. بلکه با ریتأث یب مسئله کامالً نیدر ا

استمداد بطلبد. همچنانکه قرآن  زیاو ن اتیخطرناک انجام دهد و در ادامه از خداوند منان و عنا یهایماریب

؛ و (159)آل عمران: «نَ یالْمُتَوَکل حِبُّیفَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ »: دیفرمایخصوص م نیدر ا میکر

وَ »د: فرمای. همچنین میخداوند توکل کنندگان را دوست دارد رایگرفتى بر خدا توکل کن، ز میچون تصم

 اند،دهیراه ما کوش کسانى که در و ؛(۶9)عنکبوت: «نَ یمَعَ الْمُحْسِنسُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَ نَّهُمْیلَنَهْدِ نایجاهَدُوا ف نَیالَّذ

تالش  یاگر کس ن،یاست. بنابرا کوکارانیخدا با ن قت،یو در حق میینماهاى خود را بر آنان مىراه نیقیبه 

به تعبیر امام علی )ع( همانند کسی است که می خواهد نکند و فقط چشم به راه اجابت دعا و معجزه باشد 

 بدون کمان تیراندازی کند. 

گان دهد و مثالً مردیرا انجام م ییکارها ،یرعادیغ قیخداوند از طر ینکته غافل شد که گاه نیاز ا دیالبته نبا

مردگان را زنده کرد. و  ادرا شفا د مارانی)ع( به اذن او ب یسیدهد؛ چنانکه عیرا شفا م مارانیب ایرا زنده و 

 ستید و چون در محدوده علم ما نندهیرخ م یخارق العاده در موارد نادر یمعجزات و کارها نیالبته ا

رو، هم  نینه. از ا یداند و چه زمانیرا الزم م یمعجزات نیوقوع چن ،یچه زمان یحکمت اله میدانینم

به حکمت خدا اعتماد  میو هم موظف میباش دواریو به رحمت و قدرت نامحدود خدا ام میدعا کن میموظف

مورد حکمت خداوند  نیچرا که ممکن است در ا مییمایرا بپ یماریمؤثر در درمان ب یعاد یارهاو ک میکن

 نجاما اسباب طبیعی آن مانند مصرف دارو  قیمعجزه بلکه از طر قیاقتضا کرده باشد که شفا نه از طر نیچن

 شود.
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 های مهلکحکمت امتحان انسان به بیماری .7

به مرگ  که ی. اما امتحانمیکند تا کامل شویامتحان مبا ویروس کرونا خداوند ما را طبق گفته شما  پرسش:

 وجود دارد؟در آن  یکمال چهشود یمنجر م

 یو شرور یماریاست. در واقع، بها امتحان از آن یکیاز عوامل مختلف است که  یناش یماریابتال به ب پاسخ: 

 نیز ا. ارهیو غ یروح یسبب تعال ایکفاره گناهانش و  ایاست و  امتحان نهیزم ایدهد، یرخ م یآدم یکه برا

بود؛ و امتحان ن شیبرا یماریشود که اساساً بیروشن م ابد،یو فرصت امتحان ن ردیفوراً بم ماریرو اگر ب

 . ستینبه حکمت خدا وارد  یرادیا جه،یدرنت

 مانیا از اهل یبرخ یکه برا ییهارنج و زحمت یمشکل است برا اریمتعدد، بس اتیو روا اتیبا توجه به آ 

نه گو نیا یشود برایمتون مراجعه م نیبه ا یوقت رایذکر نمود، ز یعلت و سبب خاص د،یآیبه وجود م

ازجمله  یگرید لیاما علل و دالها امتحان است؛ از آن یکیامور، علل و عوامل مختلف ذکرشده است که 

 . نیز ذکر شده است رهیدرجات و غ یگناهان و ارتقا ریتطه

ان را کفاره گناهان مؤمن( رنج و مشکالت امام باقر )عکنیم. به برخی از این روایات اشاره می برای نمونه

 فْعَلْیعَبْداً وَ لَهُ ذَنْب  ابْتَلَاهُ بِالسُّقْمِ فَإِنْ لَمْ  کرِمَیإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا کانَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ »آنان معرفی کرده است: 

عزوجل  یون خداچ 1؛«بِذَلِک الذَّنْب هُیکافِیالْمَوْتَ لِ هِیبِهِ ذَلِک شَدَّدَ عَلَ فْعَلْیلَهُ ابْتَلَاهُ بِالْحَاجَةِ فَإِنْ لَمْ  ذَلِک

 او را نیسازد؛ و اگر چن یم ماریاو را ب د،یبدارد و گناهانش را پاک نما یبخواهد بنده گناهکارش را گرام

 گناهش پاک شوند ق،یطر نیکند تا از اینکند، مرگ را بر او سخت م نینسازد؛ و اگر چ یمحتاج م

سَدِهِ جَ یفِ تُهُیأَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ إِلَّا ابْتَلَ دُیعَبْدٍ أُرِمِنْ ما » فرماید:کند که میرسول خدا )ص( از خداوند نقل می

اى بنده ؛2«وَ لَا ذَنْبَ لَهُ ثُمَّ أُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ینِیأْتِیعِنْدَ مَوْتِهِ حَتَّى  هِیوَ إِلَّا شَدَّدْتُ عَلَ وبِهِکانَ ذَلِک کفَّارَةً لِذُنُفَإِنْ 

در تنش دچار کنم، پس اگر آن کفاره  یرا به بهشت ببرم جز آنکه او را به بالئنباشد که من بخواهم او 
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و گناهى بر او نباشد  دیتا نزد من آ رمیبر او سخت گ رگشگناهانش شد )که پاک شود( و گر نه هنگام م

 .  سپس او را به بهشت برم

بِذَنْبٍ وَ َلمَا  دَمٍ َو لَا خَدْشِ عُودٍ إِلَّاحََجرٍ وَ لَا عَثْرَةِ قَ مِنِ الْتِوَاءِ عِرْقٍ َو لَا نَکبَةِ سَیلَ» :مؤمنان )ع( فرمود ریام

 یفِ ودَعُیفَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَجَلو َو أَکرَمُ َو أَعْظَمُ مِنْ أَنْ  ایالدُّنْ یفَمَنْ عَجَّلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ فِ رُاللَّهُ أَکثَ عْفُوی

و نه برخورد به سنگى و نه لغزش گامى و نه خراش  ستیخوردن رگى ن چیپ چیه ؛1«الْآخِرَةِ یعُقُوبَتِهِ فِ

است، پس هر که را خداوند  شتریآنچه را که خداوند درگذرد ب نهیگناهى و هر آ اطردادن چوبى، جز به خ

که  آن استز تر و بزرگوارتر امیگناهش شتاب کرد پس آن خداى عز و جل واالتر و کر فریبه ک ایدر دن

البْتِلَاءِ إِلَّا بِا د عَبْ بْلُغُهَایالْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَا  یإِنَّ فِ» . در روایتی دیگر آمده است:کند فریدوباره در آخرت او را ک

 .د( به بدنش رسایبه آن نرسد، جز با بالئى که )در دن اىبنده چیدر بهشت مقامى است که ه  ؛2«جَسَدِهِ یفِ

 یهایگرفتار یبرا یها و اسرار متعدد و مختلففلسفه اتیروا نیدر همه ا د،ییفرمایآن گونه که مالحظه م 

 به سبب امتحان باشد بلکه کفار گناهان است. یکه لزوماً هر مشکل ستیطور ن نیشده است و ا انیمؤمن ب

 یماریب نینشان دهد، ا یو فرصت نداشته باشد واکنش ردیفوراً بم یماریپس از ب یاگر کس با این حال

امتحان  یوعن اند،هنوز مبتال نشده که یگرانید یبرا یماریب نیا زیفرض ن نیاما در هم ست؛یامتحان ن شیبرا

 یامتحان است؛ چنانکه خداوند در برخ یخطرناک و مرگ آور، خودش نوع یماریاست چرا که ترس از ب

کرده است ) مردم به واسطه  یمعرف شیاز امتحانات خو یکی زیابتال به ترس را ن قیامتحان از طرآیات 

فته شدن در خانه، به سفر ر نهیقرنط یبه جا ایکنند و یدهند و مثالً احتکار میم مناپسند انجا یترس، کارها

پرخطر  یارهاکرده و از انجام ک شهیپ یصبور یاندازند؛ اما گروهیرا به مخاطره م گرید یو مردم شهرها

 یماریب نیکه از ا یکسان یبلکه برا ماریفرد ب یامتحان است نه برا یها همگنی.ا ندیجویم یزا دور بیو آس

 اند. دهیخطرناک ترس
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 یاخواهیآماده باشد که اگر به او گفتند فردا از دن یو طور ندیخود بب کیمرگ را نزد دی: انسان همواره باجهینت

ه و خود افتد، عبرت گرفت یم گرانید یکه برا یناگهان ریو غ یاز اتفاقات ناگهان زینشود و ن شانیرفت، پر

 . دیخداوند قرار دهد و رشد نما یو رضا یسعادت اله ریرا در مس

 

 میزان توانایی خدا در از بین بردن کرونا .8

 یمراکز مذهب یحت ست،یساخته ن یخدا کار یکس حت چیاز ه و نورددیرا در م ایکرونا تمام دن پرسش:

  رد؟یگیرا نم روسیو نیا یدارد، چرا جلو یاگر خدا قدرت .اندشده لیتعط

قدرت او از قدرت مخلوق خود  نکهیاحاطه دارد و تصور ا زیاست که بر همه چ یخداوند قادر مطلق :پاسخ

که ساخته و مخلوق خداوند باشد،  زیاز صفات خداوند است. هر چ حیعدم شناخت صح لیکمتر به دل

ره ادا اشیعیطب سبابا ریرا از غ ایکه خداوند دن ستیمطلب به آن معنا ن نیمقهور و محتاج اوست. امّا ا

نجا شبهه از آ نیباشد. ا یگر هستمعجزه کند و انسان تنها نظاره د،ینما میکند و در همه امور دخالت مستق

از خداوند آن  ریغ یقدرت ایخارج از قدرت خدا فرض کرده است. گو کرونا را روسیشده که منشأ و یناش

 و قدرت طرهیتحت س زین روسیو نیکه خود ا یآن را دفع کند. در حال تواندیکرده و خداوند نم جادیرا ا

ار کرده  گرفت یماریب نیرا به ا یبشر و یسازو آگاه هیخداوند است و چه بسا خداوند به خاطر ابتالء، تنب

 مایشآز است که محل ابتالء و عتیو نظام طب ایدن یالزمه زندگ هایو سخت هایماریو شرها، ب راتیوجود خ

 است. 

تواند بدن پوسیده افراد را گویند خداوند نمیاند و میخ به کسانی که منکر معاد و قیامتخداوند در پاس

گوید: خداوندی که این افراد را در وحله ور نماید، میماید و در قیامت محشدوباره مثل اول بازسازی ن

فرید این قدرت را دارد که خاکستر آنان را نیز بازسازی نماید و در معاد محشور نماید. آنخست از هیچ 

 ِبکُلِّ وَهُوَقُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ  ؛ رَمِیم  وَهِیَ الْعِظَامَ یُحْیِی مَنْ قَالَوَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ »

ه ]و[ گفت: چدر حالی که آفرینش نخستین خود را از یاد برده برای ما مثلی زد (؛ 79-78)یس: « عَلِیم   خَلْقٍ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_78_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%B3
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ا پدید بار آن ربگو: همان کسی که نخستین  کند؟در حالی که پوسیده اند، زنده می کسی این استخوان ها را

 .کند، و او به هر چیزی داناستآورد. زنده اش می

هد دبیماری او را به این سمت سوق می این کشف راه درمانفشار برخی مشکالت از جمله ناتوانی بشر از 

برد. اما او شت حتما این بیماری را از بین میخدا را انکار نماید و بگوید اگر خدایی وجود داکه وجود 

اش مخلوق خداوند است، کنترل و نابودی این جهان با همه عظمت و پیچیدگی فراموش کرده که وقتی

ان ایجاد ی که در این جهیک ویروس ناچیز برای خداوند کاری ندارد؛ اما خداوند بر اساس چرخه طبیع

 های بسیاریدهد جهان بر اساس نظم طبیعی خود سیر نماید و در این سیر طبیعی حکمتکرده، اجازه می

 . نهفته است که بشر به بسیاری از آنها پی نبرده است

 

 

 هاقش دعا و معنویت در درمان بیمارین 6-3

 

 دلیل عدم استجابت دعا برای نجات از کرونا .1

و  کندرا خدا دعاهای ما را برآورده نمیبخوانید تا استجابت کنم شما را پس چ گوید مراقرآن می پرسش:

 دهد؟ بیماران را شفا نمی

لکه به ها نیست بدعا الزاما به معنای تحقق خواستههر چند استجابت دعا قطعی است ولی استجابت  پاسخ:

مُسْلِمٍ یَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَیْسَ فِیهَا إِثْم  وَ لَا  مَا مِنْ»فرماید: خداوند است. پیامبر اکرم )ص( می معنای جواب دادن

وَ إِمَّا أَنْ یَدَّخِرَهَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ َو إِمَّا أَنْ یَکُفَّ  دَعْوَتَهُ قَطِیعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ یُعَجنلَ 

استجابت دعا به یکی از سه صورت تحقق  1؛«ا قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِذاً نُکْثِرُ قَالَ اللَّهُ أَکْثَرَعَنْهُ مِنَ الشَّرن مِثْلَهَ 
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یابد: اول. تحقق مورد دعا به صورت فوری. دوم. تحقق ثواب و ذخیره در آخرت. سوم. بر طرف شدن می

 شری معادل و هم وزن آنچه از خدا خواسته بود.

نچه در فصل چهارم گفتیم، استجابت دعا شرایطی دارد که تا آن شرایط رعایت نشود اثر عالوه برآن، طبق آ

 رسد.در نیتجه استجابت آن به حداقل میگذاری و 

 

 مراجعه به پزشک یا دعا و توسل؟ .2

اگر استجابت دعا و شفا دادن خدا و معصومان )ع( قطعی نیست و فقط گاه گاهی این مسئله اتفاق  پرسش:

 می افتد آیا بهتر نیست مردم را به پیشگیری از بیماری و مراجعه به پزشکان سوق دهیم؟

اه بدعا و مراجعه به پزشک در عرض یکدیگر نیستند و در نتیجه تعارضی با هم ندارند و اصال اشت پاسخ:

است یکی را جایگزین دیگری کنیم. جایی که بیماری وجود دارد واجب است اسباب طبیعی آن از جمله 

مراجعه به پزشک و استراحت دنبال شود. از سوی دیگر دعا نیز بسیار سفارش شده است زیرا گاهی اثر 

کند و در درمان نمیسخه پزشک یا عمل جراحی ایم که نمکرر دیدهگذاری دارو در گرو دعای بیمار است. 

و روند. انسان موحد باید بداند تاثیر دارو نیز مانند همه علل دی افراد پس از مداوا از دنیا میموارد زیا

الهی هیچ اتفاقی در  های الهی است و بدون اذن خداوند و قضا و قدراسباب دیگر عالم بر اساس سنت

 دهد.عالم رخ نمی

ها باید از همه امکانات پیش رویش استفاده انسان برای نجات از گرفتاری د کهکنعالوه بر آن، عقل حکم می

کند؛ مراجعه به پزشک و دعا، دو امکان برای انسان است: در هر دو احتمال شفا و بهبودی وجود دارد ولی 

 کدام قطعی نیست و همواره باید به لطف و عنایت پروردگار امیدوار بود.تاثیر هیچ

یت و کمال دهد و این آثار روحی هم معنوشد، آثار روحی مثبتی به انسان میاشاره دعا، همانگونه که 

برد و هم با توجه به تاثیر و تاثر روح و بدن ممکن است در درمان بسیاری از روحی انسان را باال می
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یمنی بدن اها اثر مثبت بگذارد. در بیماری کرونا یکی از فاکتورهای مهم ایمنی قوی بودن سیستم بیماری

 ثر خواهد بود. عاست در تقویت سیستم ایمنی بدن مؤاست و مسلما شادابی و امید که الزمه ایمان و د

 

 قضا و قدر الهی و نقش انسان در سرنوشت خود .3

 ماریقدر نگران ب نیپس چرا ابر اساس قضا و قدر الهی همه حوادث از پیش معلوم شده است.  پرسش:

س این پ ! رمیگیو اگر هم نه پس نم رمیگیپس م رم،یبگ یماریرار است ب! اگر قم؟ینشدن هست ایشدن 

  همه مراقبت و مواظبت برای چیست؟

 لیتبد و رییقابل تغ یها در لوح محو و اثبات وجود دارد و بر اساس عواملانسان یتمام مقدرات زندگ پاسخ:

ر اساس از ابتدا مرگ ب ین رو اگر کسیا. از ستین رییقابل تغ گرید دیکه به مرحله قضا رس یاست اما زمان

واقع خواهد شد؛ اما  یمرگ نیچنرسیده باشد به مرحله قضا برای او مقدر شده باشد و کرونا  یماریب

از نوع  ایاست  یو قطع یو اجل حتم یاله یاز نوع قضا روس،ین ویا در اثرمرگ  میدانیکه نم ییازآنجا

 تیابا حفظ آرامش و رع میبکوش دیکه ممکن است با ییجااست، پس تا  رییاست که قابل تغ یمقدرات

 میحفظ کن روسیو نیرا از گزند ا شیو توکل به خداوند، خود و خانواده خو یو اجتماع یبهداشت فرد

 . میکن مارانیهمت خود را صرف درمان و مراقبت از خود و ب امو در صورت ابتال، تم

 یاوهیآن را به ش یگاهدهد. رخ می قضا و قدر نادرست از چنین سوالت و شبهاتی در اثر تفسیر و برداشت

 اریحوادث خارج از اخت یسرنوشت خودش ندارد و تمام نییدر تع یاریاخت یآدم ییکنند که گویم ریتفس

؛ اما چنین برداشتی مسلما غلط و ندارد یماریاز ب ییدرمان و رها ای یریشگیدر پ ینقش چیاو است و او ه

از  یکی یانسان است که در هر عمل نیتوسط خداوند خلق شده است اما ا راتیتقدهمه نادرست است. 

 د.  شویم جادیآورد و آن فعل در خارج ایم در تیآن مقدرات را به مرحله قضا و حتم

د اصوالً دو شویم ریتعب تکه در عرف از آن به سرنوشت و قسم یاله یدر مورد قضا نکهیا شتریب حیتوض

نخست، سرنوشت هر کس از روز نخست، بدون اطالع و حضور او، از طرف  ریوجود دارد: بنابر تفس ریتفس
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 یشود که قابل دگرگونیاز مادر متولد م نىیهر کس با سرنوشت مع نی؛ بنابرااست شده نییخداوند تع

مورد  ریفست نیدهد ایاست. بررسى منابع اسالمى نشان م هودهیسرنوشت ب رییها براى تغو کوشش ستین

هاد، سعى و ج ف،ی:  تکللیمسلّم اسالمى از قب می، تمام مفاهایچنین عقیده رشیپذ زیرا ستیاسالم ن دییتأ

 . سازدبی معنا میرا  رهیکوشش و استقامت و غ

 انکار اسباب و مسببات و از آن ،یاگر مقصود از سرنوشت و قضا و قدر الهمطهری:  دیشهاستاد  به گفته

ود تواند وجیقضا و قدر و سرنوشتى وجود ندارد و نم نیبشر است، چن اریو اراده و اخت رویجمله قوه و ن

 1باشد. داشته

نه تنها   نقش انسان ر،یتفس نی. در اردیپذیاو م یسرنوشت زندگ نیینقش انسان را در تع اما دوم، ریتفس

ته است نقش بس نیان چناز همان سرنوشت است. در سرنوشت انس یبلکه جزئ ست،یبا سرنوشت ن ریمغا

خدا  یحتم یاز قضا یداشتن انسان جزئ اری. درواقع، اختدینما نییرا خودش را تع شیکه او سرنوشت خو

 تیعدم رعا لیکرونا به دل روسیمنظر، هم ابتال به و نیدرست سرنوشت است. از ا یهمان معنا نیاست و ا

ها در همه انسان و مواظبت یبجهت خود مراقبت روسیو نیبه ا یو هم عدم ابتال یو اجتماع یبهداشت فرد

 تیرا محقق سازد و حتم یکی ش،یهاو انتخاب یکه انسان به واسطه سبک زندگ نیممکن و مقدر است تا ا

اجلشان  چون زیمحدود و معدود ن اریاز افراد بس یوجود دارد که برخ زیامکان ن نیا بتهببخشد. نکته دوم: ال

 ییاعدم ابتال انجام داده باشد. پس تا ج یاگر تمام تالش خود را برا یمبتال شوند حت یماریشده به ب یحتم

 و توکل به خداوند، خود یو اجتماع یبهداشت فرد تیبا حفظ آرامش و رعا میبکوش دیکه ممکن است با

 . میحفظ کن روسیو نیرا از گزند ا شیو خانواده خو

                                                                 

   .134-131، ص 1مجموعه آثار، ج  ،یمطهر. 1 
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 هاتاثیر گذاری دعا در درمان بیمارینحوه  .4

ا رود؛ امیم نیدارو از ب لهیشده و به وس جادیدر بدن ا روسیکرونا با و یماریب یبه لحاظ علم پرسش:

 یادهیدر بدن هست، دعا فا روسیو یمقابله کند! وقت روسیو نیخواهد با ایچطور دعا م ستیمشخص ن

 ندارد! 

. کندیاداره م طیو اراده حضرت حق بوده و خداوند عالم را به واسطه وسا تیتحت مش یهمه هست :خپاس

با وساطت واسطه ها حاصل  زیبا اذن و اجازه او و ن دیبا زیحاصل شود ن یرو اگر قرار باشد، درمان نیازا

 نجایگزیدعا را  دیدعاست؛ اما نبا زیها نطهاز واس یکیها دارو و درمان است، از واسطه یکیشود. همچنانکه 

 دهیاف یالزم، ب یدعا بدون کوشش و انجام کارها ،ینید اتیکه بنا بر روا درمان دانست چرا ریکردن مس یط

 1«.زه ندارد انشاست که کم یراندازیکند، مانند تیکسى که بدون عمل، دعا م»)ع( فرمود:  یامام عل است.

تا گفته  تسیتنها فعل انسان )بدون در نظر گرفتن خداوند( ن یماریب کیاز گسترش  یریجلوگ نیبنابرا

 نیا گرید یاز سو .ندارد یریمسئله تأث نیمداخله حضرت حق در ا تیو درنها یاله تیشود، دعا و عنا

 نیانسان و تالش او در ا التتا دخ ستیننیز و اراده انسان(  اریامر، تنها منوط به فعل خدا )بدون لحاظ اخت

 یهایماریب از گسترش یریجلوگ یتمام تالش خود را برا یهر انسان دیباشد. بلکه با ریتأث ی بمسئله کامالً

که  دیام نیاستمداد بطلبد به ا زیاو ن اتیها انجام دهد و در ادامه از خداوند منان و عناخطرناک و درمان آن

 را شفا دهد.  مارانیب ن،یبه شکل اعجاز ایمتعارف و  قیاگر خداوند صالح بداند از طر

 

 هااثیر دعا و توسل در درمان بیماریمیزان ت .5

زای دیگر، عواملی مادی هستند که تنها به سبب آلودگی محیطی کرونا ویروس و هر عامل بیماری پرسش:

ی است های پزشکای اثر گذاشته و تنها راه مبارزه با آن رعایت اصول بهداشتی و کنترلهای زمینهو بیماری

                                                                 

 .534صبحی صالح، کلمات قصار، ص . نهج البالغه 1 
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های علمی و معتبر و به تعویق افتادن اعتنایی به روشسل اموری خرافی است که موجب بیو دعا و تو

 !شوددرمان می

نگری سویک های بزرگ در فرایند شناخت و مبارزه با مشکالت مادی و روانی بشر، یکی از آفت :پاسخ   

سائل ها به مو شیوع بیماریگرایی است که از نظر عقل و علم مردود است. تقلیلِ علل پدیدآمدن و تقلیل

گرایی، یعنی فروکاهش علل یک پدیده به علل مادی و محسوس بهداشت محیطی و جسمی، نوعی تقلیل

های زیادی که در علوم طبیعی و انسانی شک عقل و علم بشر محدود است و با وجود پیشرفتبی .است

عاد، ها از همه ابتواند به همه پدیدهمیتواند به صورت یقینی ادعا کند که صورت گرفته، بشر هرگز نمی

تر از آن است که ها بسیار پیچیدهها را در کنترل خود در آورد. زندگی انسانسطوح و زوایا آگاه شده و آن

عقل و علم به همه ابعاد آن آگاه شود. به همین سبب تقلیل علت یک بیماری یا شیوع آن در امور مادی، 

 .خطای علمی و عقلی بزرگی است

در آیات قرآن کریم و روایات معتبری که از پیشوایان دینی به ما رسیده، علل ایجاد و شیوع برخی از 

 (کن، فراگیری برخی از گناهان عنوان شده است. امام رضا )عهای بنیانها، به خصوص بیماریبیماری

  1 .«کندا بر آنان مسلط میها گناهان جدیدی ابداع کنند، خداوند بالی جدیدی رهرگاه انسان»فرماید: می

بایست به نظر پزشکان در رعایت امور بهداشتی جسمی و محیط زیست توجه کرد، نابراین همچنانکه میب

باید به نظر متخصصان دینی و وجدان اخالقی در اینکه شیوع گناهان و رفتارهای غیراخالقی هم در این 

 نمود.امر عاملیت دارد، اعتنا 

ای از علل و عوامل دارند که برخی مادی و های جسمی زنجیرهالت مادی و بیماریمشک، از سوی دیگر  

معنوی باشد. اگر چه علل و عوامل روحی و معنوی هم معموال با وساطت  ـبرخی ممکن است روحی 

توان ادعا کرد که گذارد، ولی از لحاظ عقلی و علمی نمیها اثر میعلل مادی در جسم و محیط انسان

                                                                 

 .240، ص 11وسائل الشیعه، جلد حر عاملی،  .1 
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توان پناه بردن به های جسمی فقط علل و عوامل جسمی دارد و به همین دلیل نمیمشکالت و بیماری

 .توسل برای دفع و رفع بیماری را مورد توجه قرار نداد خداوند، دعا و

می های جسشناسی مدرن اثبات شده که منشأ بسیاری از بیماریپزشکی، پزشکی و روانامروزه در روان  

های روانی مثل استرس، اضطراب و افسردگی است. های صعب العالج، نابسامانیو از جمله بیماری

های جسمی با منشأ روانی است. از این رو اگرچه رعایت اصول و مسائل یتنی، بیمارهای روانبیماری

ها را از بین ببرد یا از آن پیشگیری کند. مشکالت تواند بیماریبهداشتی اهمیت دارد، اما به تنهایی نمی

کند. یپذیر مها آسیبشناختی موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و انسان را در برابر بیماریروان

تقادات دینی، دعا، مناجات با خدا و توسل به ارواح پاکان عالوه بر آثار معنوی و تکوینی، عامل مهمی اع

فراد بی کند. ادر آرامش، امید و احساس تسلط بر زندگی است و به تقویت سیستم ایمنی کمک فراوان می

تنیدگی و ناامیدی کنند، ها ممکن است خود را ببازند و احساس دین و المذهب، به سبب اینکه در بحران

 .تری دارندپذیری بیشها آسیبدر برابر بیماری

خرافی دانستن دعا و توسل و واسطه قراردادن معصومان )علیهم السالم( برای رفع حاجات از جمله    

ها، خالف عقل و منطق است. فکر و رفتار خرافی، آن است که از سوی عقل یا علم یا دین الهی بیماری

شود و اندیشه یا رفتاری که از سوی دین تأیید شود، حتی اگر عقل و علم بشر به درستی و سودمندی تأیید ن

 .آن آگاه نشود، خرافی نخواهد بود

 

 

 

 

 های شریف در نجات از بیماری کرونانقش معصومان و حرم 6-4
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 شفا دادن حرم و ضریح اولیای الهی .1

ویروس کرونا ضریح را ضد عفونی کردند و حتی درب  ها دار الشفاست، چرا در جریاناگر حرم پرسش:

 آنها را بستند؟

حرم و ضریح با آن که مکانی مقدس است اما اصل در آنجا همان اتصال روحی بین زائر و ولی  پاسخ:

دهد، بلکه این پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت او شافی هستند و براین، حرم و ضریح شفا نمیخداست. بنا

 آنها مشروط به فراهم آمدن شرایط خاص و به اذن الهی است. البته شفا دادن 

فرش و دیوار حرم و مسجد و دیگر اماکن پر تردد ممکن است به ویروس و میکروب آلوده گردد. هنگام 

ی گردد و منتقل کردن بیمارها به یکدیگر منتقل میزا از انسانهای بیماریرونا و میکروبازدحام، ویروس ک

نظر شریعت اسالم حرام است. در این صورت، چنانچه امکان کنترل آن وجود نداشته باشد به دیگران از 

ن های پر ازدحام بیش از آها و مکانبهترین راه بستن آن تا زمان رفع خطر است. بنابراین بستن درب حرم

 ها در آنجاست.ها باشد مرتبط به ازدحام انسانکه مربوط به این مکان

 نهاآها و تعطیلی ا بودن حرمناسازگاری دارالشف .2

مواد  توسط دیامروزه با شد،یم یو پناهگاه حاجتمندان معرف مارانیب یدارالشفا یکه روز ییهاحرم پرسش:

اد به پس اعتق !مبتال شوند یماریشود و مردم در آن تجمع نکنند تا مبادا به ب ییزدا روسیو ،یضدعفون

 . ستین حیصح آنی مانند یهاها و مکاندارالشفا بودن حرم

ح پاک که اروا ستین دیترد یمؤمنان، جا یو انبوه تجارب شخص ینیمحکم و متقن د یاز نظر مبان پاسخ: 

 .از جانب خداوند متعال است یو معنو یماد یرهایو خ هاضیف یاریواسطه بس یاله یایصالحان و اول

 ازمندانیاز ن یریآنان در دستگ یروح یرومندیو شرافت و ن ترکیوارسته به اجابت نزد یهاانسان نیا یدعا

او به  است که یقدرت واسطهبه خواست خداوند و به  یآثار معنو نیا .بلندتر است یبس ان،یو توسل جو

وهبت کرده که م کشانیو صداقت آنان، چنان به خداوند نزد یشرف بندگ .عطا کرده است یآنان در اثر بندگ

که به نام آنان برپا گشته از آن  یها، مراقد و مقاماتحرم .به آنان عطا شده است یاله ضیدر ف یگر هواسط
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د، در توسل به آنان وجود دار یاگر اثر نایقیف است؛ اما یجهت که به آن خوبان منتسب است، محترم و شر

 ا،یولا شرط توسل به ارواح .بلکه به ارواح پاک آنها مستند است ست؛یها منتسب و مستند نبه آن مکان

 .به ارواح پاک آنان توسل جست توانیکجا م زمان و هر و در هر ستین یمقبره خاص ایحضور در حرم 

 یبهداشت یهاتیو محدود ستیزمان و مکان شرط ن یاله یایارواح پاک اول وسلو ت ارتیز یبرا ،رو نیاز ا

 . کندینم جادیو توسل ا ارتیدر ز یتیمانع گونهچیها هحضور در حرم یبرا

 ییایدن یازهایو برآورده شدن ن یرفع مشکالت ماد یآنکه برا شیب یاله یایاول یهامراقد و حرم ارتیز

در  یاله یایاول ژهیاساسا کارو .است ینداریو د مانیکردن ا و تازه یمعنو یهازهیانگ تیتقو یباشد، برا

 ای یادم یازهایو وصال معبودِ محبوب است؛ نه رفع ن قتیطالبان حق یریو دستگ یراهبر اتشانیزمان ح

 یلها یایصرفا با دعا و توسل به اول ییایدن یازهایو ن یماد ینگرش که همه دردها نیا !مارانیدادن ب شفا

و  نیادعا که د این نیااست. بنابر همردود شمرده شد ن،یاست که توسط خود د ینگرش شود،یبرطرف م

 یهاعمل بر اساس آموزه رایباطل است ز ییرا حل کند، ادعا یو معنو یهمه مشکالت ماد دیبا تیمعنو

به  یمتوجه خود انسان است و ارتباط ،ینید یعمل نکردن به راهکارها امدیانسان است و پ یاریاخت ،ینید

  .ندارد نید

 نیکه د دهدیدر موضوعات مختلف نشان م نید انیشوایاز پ دهش وارد اتیقرآن و روا اتیآ یمرور اجمال

 مطرح یادیز یهاهیدفع و رفع حوادث توص یحوادث توجه داشته و برا یبه علل ماد یبه صورت اساس

 یاله یایوجود ندارد که در آن ادعا شده باشد اول یمعتبر تیو روا میاز قرآن کر یاهیآ جیه. اندکرده

 دهند .برخالف رییرا به صورت کامل تغ یعیو طب ید و امور عادبرهم زنن کسرهینظام عالم را  توانندیم

ق اسباب یامور عالم، جز از طر نکهیاز ا کندیشده که خداوند امتناع م حیتصر یمتعدد اتیدر روا ن،یا

و نظام اسباب و مسببات صورت  یاله تیمقدس هم همه امور طبق مش یهامکان نی.در ا ردیانجام گ یعاد

دهد که  یهم رو یاله یایاول یاز سو ییاز امور خارق عادت و استثنا یممکن است برخ هرچند .ردیپذیم

 .اندهم بر اساس نظام اسباب و مسببات البته آنها
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 یبیمور غاز ا یبه اذن خداوند به برخ یاله یایاست که اول نیمعتقد شد ا توانیم ینید یآنچه بر اساس مبان

اجازه داشته باشند در همه امور جهان به  نکهیکنند .اما ا یدر امور عالم تصرفات جزئ توانندیاند و مآگاه

 یلها یایمطرح نشده است .اول ییادعا نیچن ینید ارهگز چیاست و در ه یدلخواه خود رفتار کنند، امر محال

 درد، فقر، شکنجه و قتل ،یگرسنگ ،یماریب ؛اندکرده یها زندگانسان گریمانند د یزندگ یدر امور عاد زین

اند .تفاوت سود جسته ییالزم و عقال یبهداشت و ابزارها تیحفاظت از خود از دارو، رعا یو برا انددهید

در همه امور عالم دخالت  یاله یایاگر بنا بود اول .تقوا، شکر و رضا است مان،یا رتبهدر م گرانیآنان با د

ب بالها و مصائ مییکه اگر نگو یرا از خود دور سازند، در حال همه بالها و شرور ستیبایم عتایکنند، طب

ام آنان در و مق ترکیآنان به اجابت نزد یدعا !یآر .بوده، قطعا کمتر نبوده است شتریها بانسان گریآنان از د

 ،ییایاز امور دن یکه در برخ شودیشرافت موجب م نیهمبندگان است و  گریتر از دمرتبه نزد خدا بلند

امور از  نیاما ا ابدیشفا  ییمارهایبه دست آنان برآورده شده و ب یقرار گرفته و حوائج یاله ضیواسطه ف

 .نبوده و نخواهد بود هیاستثنائات است و هرگز رو

 نیمقدس نه تنها الزم است، بلکه در ا یهادر مکان یو آراستگ یزگیپاک ،یبهداشت رامو تیرعا نیبنابرا

ست و هاهم محل رفت و آمد و تجمع انسان رایدارد؛ ز یشتریب تیها اهممکان گریاز د ف،یشر یهامکان

به آن مکان  یاحترامی است و هم ب گرانیحقوق د عییو تض یآزاد مردم یبه بهداشت، نوع یتوجهی ب

 . شودیمحسوب م فیصاحب قبر شر ومحترم 

 

 عقالنیت و جامعیت اسالم .3

ایجاد  هاییبرخی از آنها شبهه یمؤمنین سخت است و برا یبرا تعطیلی اجتماعات و اماکن مقدسه پرسش:

دن ش یدهد؛ مگر ما با حضور در مجالس با کسب معنویت و قوکرده است: مگر روضه اهل بیت، شفا نمی

کت در شر ضکنیم؟ پس چرا این روزها فیمبارزه پیدا نمی یبرا یبیشتر یها، انرژعبور از سختی یبرا

م آورد؛ مگر حرپناه نمی)ع( شد، به پنجره فوالد امام رضا اند؟ مگر هر کس بیمار میهمجالس را از ما گرفت

 اند؟ها را تعطیل کردهاهل بیت شفاخانه نیست؛ پس چرا حرم
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اهمیت داده و عقلگرایی از افتخارات شیعه  نقلبه عقل در کنار شیعه  السالم زمان اهل بیت علیهم از پاسخ:

 بوده و هست.  عقل اهل بیت هم یکی از منابع رسیدن به احکام شرعیبعد از عصر حضور است. 

ضرر زدن به خود و دیگران واجب شرعی اسالم است. حفظ جان و اجتناب از جان خود و دیگران،  حفظ

در تزاحم بود، حفظ جان اولویت دارد؛ تا جایی که  هارامچنان اهمیت دارد که اگر با دیگر واجبات یا ح

 دیدنپرهیز از ضرر  .شودحفظ جان، واجب می یدر حال اضطرار برااسالم حرام است، خوردن مردار در 

نماز که ستون دین است آب برایش ضرر داشته  یچنان مهم است که اگر کسی برانیز یا ضرر رساندن 

 آن باید تیمم کند.  یر بیفتد، نباید وضو بگیرد و به جاباشد، یا جان خود یا دیگران به خط

ب واج باشد بر مسلمانکه مقدمة حفظ جان  یکار بنابراین، از نظر اسالم حفظ جان خود و دیگران و نیز

 ،اکنون که طبق تحقیقات پزشکیاندازد حرام است. جان خودش یا دیگران را به خطر میکه  یاست و کار

تر این ریعتر و سباعث انتشار بیش تماعاتشرکت در اج و کندیع انتشار پیدا میویروس کرونا بسیار سر

شود اجتناب از شرکت در اجتماعات به نوعی مقدمه حفظ جان و پرهیز از ضرر زدن به دیگران ویروس می

 است. لذا انسان نباید در اجتماعات شرکت کند تا خطر جانی متوجه خودش یا دیگران نکند. 

 

 و امام زمان در نجات شیعیان نقش علما .4

-یرا نم یماریب نیو مراجع که نائب امام زمان هستند از امام زمان راه درمان ا یربان یچرا علما پرسش: 

 پرسند؟ 

ها، حوزه ریدر سا یبالفعل برخوردار بودند ول یکه داشتند، از علوم لدن یو امامان در حوزه رسالت ایانب پاسخ:

داد. به یمقرار  ارشانیدر اخت د،یدیو خدا مصلحت م خواستیاز خدا م رو اگ استبالقوه  آنها یعلم لدن

 یدادند، اما برایرا شفا م مارانیب یگاه یشدند و حتیم ضیمر نکهیا ها بااز آن یاریجهت، بس نیهم

 بردند. یبهره م بیکردند و از طبیعلوم استفاده نم نیخودشان از ا
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بر این باورند از مردم  یجهت، بخش نیها است و به همانسان تیهدا یبرا یانیمجموعه معارف وح نید

شناس  نید هانیاگر فق ایباشد و نیز ها یماریدربردارنده درمان ب دیاسالم، کامل و جامع است، با نیکه اگر د

اسالم  نیانتظار از د نیا اماباخبر باشند.  زیها نیماریدرمان ب وهیاز ش دینائب امام زمان هستند، با ایهستند و 

 .است یعظام، انتظار ناموجه یو فقها

داشته  راغص بتیخاص، اختصاص به غ ابتینائب عام هستند نه نائب خاص. ن هانیفق ان،یعیبنا بر باور ش

امام زمان به صورت عام و بدون  یعنیاند؛ عام بیاست و پس از تمام شدن آن دوران، عالمان و مراجع، نا

را بشناسند  نیکه در دست دارند، د یداده که از منابع ابتین هانیبا او، به فق انهیارتباط مخف ایو  یذکر نام کس

 کنند. یو به مردم معرف

 بالفعل  تیهدا ؛ یعنیاست شانیشدن ا دهیاز بعثت و برگز یو امامان نسبت به آنچه هدف اصل اءیانبعلوم 

تنها در صورت بوده علمشان بالفعل نبوده و  شانیا یرسالت اصل طهیکه خارج از ح ییاست؛ اما درجا

را نسبت به آن  شانیخداوند ادرخواست از خداوند، در صورت مصلحت و هماهنگی با نظام کلی عالم 

بنابراین حتی اگر پیامبر اکرم )ص( و یا ائمه )ع( امروز حضور داشتند در خصوص نمود. یمسئله آگاه م

است و تنها در  رونیها بآن فیامور از حوزه رسالت و وظا نیکه ا چرا ؛امور پزشکی همانند دیگران بودند

امبران به همین دلیل، پی. افتندییاطالع م یبیاز آن به شکل غ ایگفتند و یعلوم سخن م نیاز ا یموارد خاص

د و از کردنیعلوم استفاده نم نیخودشان از ا یدادند، اما برایرا شفا م مارانیب یگاه نکهیا با و اولیای الهی

 بردند.یبهره م بیطب

 

 تاثیر خدا و امامان معصوم در نجات از بیماری کرونا .5

توانند در عالم لیت است، چگونه خدا و معصومان میها و نظام عاگر همه چیز بر اساس سنت پرسش:

 دخالت کرده و مردم را از کرونا و دیگر امراض شفا دهند؟
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 شود. درها اداره مینظام عالم بر اساس نظام علیت است و به طور معمول جهان بر اساس این سنت پاسخ:

مواردی نادر خداوند ممکن است در این نظام دخالت نموده و این سنن را نقض نماید اما در مجموع همه 

 ت.ای علتی دارد و تصادف محال اسچارچوب اصل علیت است و هر حادثه های الهی درسنت

 توانند از سطحیاذن خدا و با قدرت نفسانی خود میه که گفته شد به گون نمعصومان و اولیای الهی هما

برتر در حوادث زمینی تغییر ایجاد نمایند و این عمل خروج از علیت نیست بلکه خود یکی از علل است 

 که در سطحی برتر اثر خاص خود را خواهد گذاشت.

 

 دفع بال و بیماریدر نقش امام زمان و اهل بیت  .6

 یمومع بتیهمه بال و مص نی!پس ا ست؟ین (السالم همی)عل تیکشور امام زمان و اهل ب نجایمگر ا پرسش:

 کرد؟   نییرا تبب نهایا توانی!چگونه م ست؟یچ یبرا

چه  ،یعیحوادث طب .دارد انیاسباب و مسببات سامان گرفته و جر رهیزنج هیاوال؛ نظام جهان بر پا پاسخ:   

که مردم آن به امام  یچه کشور؛ کندیاست که از آن تخلف نم یو علل هانهیزم یدارا انبار،یسودمند و چه ز

منحصر  یماد یهاالبته علل حوادث در علت .ندارند یاعتقاد نیکه چن ییزمان اعتقاد دارند و چه کشورها

همواره توسط علل  یهم دارد؛ هرچند علل معنو یو علل معنو هانهیزم یعیاز حوادث طب یاریو بس ستین

 ممکن است موجب کاهش ر،یفراگ یهایکش ها و حقظلم ،یبه امور اخالق ییاعتنای .مثال ب کندیاثر م یماد

رد .بر بگذا یمنف ریجامعه تأث کی ییغذا یهایازمندین یراه بر رشد منف نیشده و از ا یسالکباران و خش

  .ستیدر آن ن ییمنوال است و استثنا کیجهان به  یدر همه جا یاله یهااساس سنت نیا

موجب بروز و  نایقی ایشان تیمورد رضا یهابه همراه عمل به ارزش زماناعتقاد به امام  ،اساس این بر 

 کن از انیبن یاز بالها یآن حضرت برخ یممکن است با دعا یحت؛ شودیفراوان م یمعنو یرهایظهور خ

 کسرهی یا کشور و جامعه نیکه چن ستین نیا یاعتقاد و ارتباط به معن نیاما ا .برطرف شود یجامعه مهدو

 و )ص( امبریپ اتیدر دروان ح .شودیبر آن حاکم م یگرید یهامتفاوت شده و سنت شورهاک گریاز د
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 شیدایپ ، حضورشان ازشتندامت حضور دا انیو امام در م امبریپ نکهیهم با وجود ا )ع( یحکومت امام عل

 د،یآیم دیپد یانسان یو خطاها هایدر اثر کوتاه ای یعیکه به صورت طب یها، تنگناها و مشکالتشکست

 نکرد.  یریجلوگ

 یانسان مساو یاست و حذف مطلق شرور از صحنه زندگ یو شرور الزمه عالم ماد هابتیبالها، مص ا؛یثان   

درت در ق خدا که دیگویباره م نیدر ا یبزرگ اسالم لسوفیف یاست .فاراب یشدن نظام عالم ماد یبا فان

که بر  یاست و آفات و شرور بیافعال او کامل و بدون نقص و ع یتمام ؛و حکمت و علم خود تام است

 یکشور رانیتصور که ا توان با ایننمی 1است. یعیعالم ماده و طب یضرور ودشیعارض م یعیطب یایاش

 (اشد؛ مکه مکرمه و خانه خدا )کعبهدر امان ب یو شرّ بتیاز هرگونه بال، مص دی، بااست  یعیو ش یاسالم

 یگشته است .حال کس رانیشده و خانه خدا و لی، بارها گرفتار سهستند یاسالم هایمکان نیترکه مقدس

 انهریشگیتقدس اماکن، نقش پ چگاهیه !آنجا را خراب کند لیس دینگفته که چون کعبه در مکه قرار دارد، نبا

  .نبرده و نخواهد برد نیها در مقابله با بالها را از بانسان

و  ینظام عل یدر راستا یو روانشناس یو پزشک یامور بهداشت تیرعا زیکرونا ن روسیو یماریدرباره ب

ها واجب است؛ همچنانکه توبه، دعا، توسل و پناه بردن به خداوند و آن بر همه انسان تیرعا و یمعلول

 . ردیمورد توجه قرار گ یبه صورت جد دیبا زیپاکش ن یایاول

است .خداوند متعال به انسان  یها در عمل ناشانسان اریو اخت یبالها و شرور از آزاد نیاز ا یثالثا؛ برخ   

 یدستورها نیهمچن .به او الهام کرده است زیرا ن هایو بد هایداشته و خوب یارزان اریو اخت ینعمت آزاد

 شیخو اریها با اختاز انسان یبرخ .ستتکامل به انسان نازل فرموده ا یرسوالن برا قیرا از طر یسعادتبخش

از شرور و بالها  یبرخ نیبنابرا .است گرانیکه الزمه آن، رنج و عذاب د دهندیانجام م یااعمال شرورانه

طبق  زیکرونا ن روسیو و دزیمانند ا هایماریب یبرخ وعی.درباره ش شودیها حاصل ماز شرارت انسان

و خفاش  مونیم رینظ یواناتیارتباط نادرست انسان با ح هایماریب نیمتخصصان، عامل ا یبرخ قاتیتحق

                                                                 

 .13ص  قات،یتعل ،یفاراب. 1 
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 کنندیخود سوءاستفاده م اریاست که از اخت ییهاانسان یاز خطا یناش هایماریب نگونهیا نیاست .بنابرا

هم وجود دارد که احتمال  تینا توسط دشمنان بشرمثل کرو ییهاروسی!البته احتمال ساخت و انتشار و

  .به سود آن وجود ندارد!  یو معتبر یشواهد قو نوزه یاست، ول ییاعتنا قابل

 

  

 مهدویت و پدیده کرونا 6-5

 

 

 های جهان شمول و عالئم ظهوربیماری .1

 از عالئم ظهور است؟های صعب العالجی مثل کرونا گسترش بیماری ایآ پرسش:

 ایبه عنوان عالئم  یموارد ات،یداند؛ اما در روایرا فقط خداوند م )عج( زمان ظهور امام زمان  پاسخ:

وان تینظر، م کیها اختالف نظر است. از نشانه نیشده است. درباره تعداد ا یمعرف ایشانظهور  یهانشانه

زو ج اتیروا یمان در برخها در آخرالزیماریب یبرخ وعینمود. ش میتقس یحتم ریو غ یعالئم را به حتم

 وعیتوان به قطع گفت شیعالئم ظهور بر اتفاقات، نم قیتطب یهابیهاست؛ اما با توجه به آسهمان نشانه

 شده است.  لاز زبان معصومان نق اتیاست که در روا یکرونا همان روسیو

از مردم است که  یبرخ یزمان، از عالئق عموم یآن بر حوادث و رخدادها قیعالئم ظهور و تطب ییشناسا

است  دیاز عالئم ظهور، مرگ سف یکی. نجامدیو ضاللت ن یهمراه کرد تا به گمراه یمالحظاتبا آن را  دیبا

ر وجه به نکات ذیل صحیح به نظبا ت قیتطب نیاند. اداده اطکرونا ارتب یماریاز مردم آن را به ب یکه برخ

 :رسدنمی
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پدر بزرگوارم از پدر بزرگوارش از حکایت کرد مرا »فرمودند:  یبه دعبل خزائ (نکته اول: امام رضا )ع 

کند؟ یتو خروج م هیرسول اللَّه چه زمان قائم از ذر ایعرض کردند:  ()ص غمبریبه پکه  (پدرانش از على )ع

 1«.را مگر خدا امتیاست که آشکار نکند امر ق امتیفرمود: مَثَل او مَثل روز ق

. مینک بیتکذ کنندیوقت م نییظهور تع یکه برا یبه ما دستور داده اند کسان اتیر رواخاطر د نیبه هم

کننده  نییتع ؛2«مِهْزَمُ کذَبَ الْوَقَّاتُونَ وَ هَلَک الْمُسْتَعْجِلُونَ وَ نَجَا الْمُسَلنمُونَ. ای»: امام صادق به مهزم فرمودند

 هستند نجات میکه تسل یشوند و فقط آن کسانیکنند هالک میکه عجله م یو آنان دیگویوقت دروغ م

 .ابندییم

 یمختلف یهایعالئم ظهور دسته بند یشود، برایظهور بحث م یهاکه از نشانه ییهانکته دوم: در کتاب

ن و بود یبه حتم اتی. در روارهیو غ یحتم ریو غ یم( و منفصل )دور(، حتکیذکرشده است: متصل )نزد

 ،یانمی ،یانیسف ،یآسمان یندا )ع( مثال امام صادق .است تصریح شده نشانه هابرخی بودن  یحتم ریغ

 3برشمرده است. های حتمینشانهرا از  هیآشکار شدن دست در آسمان و قتل نفس زک

 45 از خود شیپ ییبا توجه به اصول روا دیمف خیوجود ندارد. ش یها قول ثابتتعداد نشانه رهنکته سوم: دربا

 نیمنؤمال ریاست. ام یماریب وعیآمده است ش اتیروااین که در  یاست. ازجمله اتفاقات کردهفهرست  روایت

دَّمِ أَحْمَرُ کال نِهِیحِ رِیغَ یوَ جَرَاد  فِ نِهِیحِ یوَ جَرَاد  فِ ضُیالْقَائِمِ مَوْت  أَحْمَرُ وَ مَوْت  أَبْ یدَ بین ی»فرمودند:  ()ع

ظهور، دو گونه مرگ اتفاق  از شی؛ پ4«نفَالطَّاعُو ضُ ی[ وَ أَمَّا الْمَوْتُ الْأَبْفُی]فَالسَّ فِیفَأَمَّا الْمَوْتُ الْأَحْمَرُ فَبِالسَّ

فصلش، مانند خون  ریشوند که در فصل و در غ یم دایپ ییو ملخ ها دیافتد: مرگ سرخ و مرگ سف یم

 .طاعون است د،یو مرگ سف ریمرگ سرخ، شمش قرمز هستند؛ اما

                                                                 

 .2۶۶، ص 2. ابن بابویه )صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج 1 

 .3۶8، ص 1.  کلینی، الکافی، ج 2 

 .252. نعمانی، الغیبه، ص 3 

 .۶55، ص 2، کمال الدین و تمام النعمه، ج ؛ ابن بابویه )صدوق(278. نعمانی، الغیبه، ص 4 
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 یهاونهوجود نم .شوند قیمختلف تطب قیآن را دارند که بر مصاد تیظهور، قابل یهانکته چهارم: عموم نشانه

 703 ی)متوفا یمطهر حل وسفی یعل نیالد ینمونه، رض یکند؛ برایتر ممشکل را آسان نیفهم ا یخیتار

خودش که در زمان  یاز حوادث یاریعالئم ظهور را بر بس ه،یکتاب العدد القودر  -یبرادر عالمه حل - ق(

نبودند و فقط  در حالی که ظهور رخ نداد و روشن شد آنها عالئم ظهور 1.کرده است قیتطب رخ داده بوده،

 با عالئم ظهور داشتند.  یشباهت ظاهر کی

 :  جهینت

هور امام ظ یقطع یهااز نشانهکرونا  وعیادعا کرد که ش ینیقیتوان به صورت یتوجه به آنچه ذکر شد، نم با

 اتیروا یبرا یمصداق یماریب نیاست. ممکن است ا یحتم ریا جزو عالئم غ یماریب وعیزمان است بلکه ش

ظهور امام زمان است که  یبرا یشگیهم یدارد، آمادگ تیمطرح شده باشد و محتمل است نباشد. آنچه اهم

 . میباش نیان شاءاهلل چن

 

 

 

 شیوع بیماری کرونا در ایران از شهر قم 6-6

 

 دوری شهر قم از فتنه و بال و شیوع کرونا در آن .1

در روایات آمده است که بال و گرفتاری از شهر قم دور است. چرا بیماری کرونا از قم که محلی  پرسش:

 امن معرفی شده است شروع شد؟

است. سند اول به امام صادق و سند دوم به  شدهبا دو سند ذکر در کتاب بحار االنوار این روایت  پاسخ: 

إِذَا عَمَّتِ الْبُلْدَانَ الْفِتَنُ فَعَلَیْکُمْ بِقُمَّ وَ ». مضمون هر دو روایت یکی است: رسدامام رضا )علیهما السالم( می

                                                                 

 .77. رضی الدین حلی، العدد القویه، ص 1 
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نظر فنی چندان معتبر نیست  ازسند این دو روایت  2«عَنْهَا مَرْفُوع »؛ 1«حَوَالَیْهَا وَ نَوَاحِیهَا فَإِنَّ الْبَلَاءَ مَدْفُوع  عَنْهَا

« فتنه»، در این روایات از لفظ توان با قاطعیت گفت این روایات از ائمه صادر شده است. عالوه بر آنو نمی

استفاده شده که اعم از امراض و بالهای جسمی است و با توجه به مرکزیت فرهنگ شیعی و علم دینی در 

های مذهبی، فکری و عقیدتی است که در آخر زمان دامن ان گفت منظور از این احادیث، فتنهتوقم، می

گیرد و در آن شرایط الزم است مردم برای رفع آن به دانشمندان و مراکز فرهنگی شهرها و کشورها را می

 و دینی پناه برند! 

فه از به زودى کو»فرمود:  . ایشانشودمی در تأیید این تفسیر از روایات، به حدیثی از امام صادق )ع( اشاره

شدن مار در سوراخش؛ پس از آن علم در شود؛ همچون پنهانوجود مؤمنان خالى و علم در آنجا پنهان مى

شود تا جایى که در روى زمین، گویند؛ آن شهر معدن علم و فضل میمى« قم»شود که به آن شهرى ظاهر مى

ها! و این در هنگام ظهور قائم ما خواهد بود؛ پس خدا ها در حجلهمستضعفى در دین باقى نماند، حتى زن

برد و در دهد و اگر آن نباشد، زمین اهل خود را در کامش فرو مىقم و اهل آن را قائم مقام حجت قرار مى

شود؛ پس حجت ماند و علم از قم به سایر شهرها در مشرق و مغرب روان مىروى زمین حجتى باقى نمى

 سد. پشود تا جایى که کسى در روى زمین نماند که دین و دانش به او نرسیده باشخدا بر مردم تمام مى

 شود؛ زیرا خدا از بندگانکند و موجب نقمت و خشم الهى بر بندگان )عصیانگر( مىاز آن قائم )ع( ظهور مى

 3گیردپس از آنکه حجت را انکار کردند، انتقام مى

 ییاهمحفوظ ماندن از فتنه یسکونت در قم و اطراف آن، برا ای)ع( به توجه و  نیسفارش معصومبنابراین، 

شهر مکه و مسجدالحرام هم که در قرآن  تیمقصود از امن نکهی. کما ازندیم بیانسان آس مانیاست که به ا

لذا مکه و مسجد الحرام  ؛یماد تیاست نه امن یمعنو تیشده است، امن یمعرف یبه عنوان حرم امن اله

 یزو آتش سو یرانیو و لیو س یو قحط یمثل خشکسال یدیبارها دچار ابتالئات شد یحرم امن اله نیهم

                                                                 

 .214، ص  57االنوار، ج  رمجلسی، بحا .1 

 .217همان، ص  .2 

 .213همان، ص  .3 
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 توانیخودش را دارد و نم یهاما، قواعد و سنت یماد یایاست. چرا که دن دهیو ... گرد یریو گروگان گ

 یایو اول اءیانب ستیشود؛ و قرار ن یجار یعالم ماد نیبهشت در ا ایجهانِ آخرت  نیانتظار داشت قوان

 .باشند یمستثن یمقدس از قواعد حاکم بر عالم ماد یو اماکن و شهرها یاله
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 فصل هفتم

 راهبردها و اقدامات حوزه علمیه در بحران کرونا
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 :اکرم )ص( امبریپ

-در محبت و دلسوزی برای یکدیگر مانند بدن یک موجود زنده مؤمنان

 و ندارند آرام و قرار اعضا، دیگر برسد آسیب عضوی به وقتی که اند

 (150، ص 58بحار االنوار، ج  ،مجلسی. )کنندمی تب

ت بویژه از دیدگاه شیعه، سعادتمندی پایدار و فراگیر جوامع مختلف تنها در سایه محمنظر اسالمی، به از

ایمانی قابل تحقق است. آیات قرآن و روایات در سطح عمومی از مؤمنان خواسته است یار و مددکار 

 لییکدیگر باشند و نسبت به همدیگر حس مسئولیت داشته باشند، اما در ساحتی برتر، این پیوستگی را ذ

 .دینمایم ییکدیگر معرف« ولی» را مؤمنان و کندبه صورتی فراگیر و عمیق مطرح می« والیت»عنوان 

 از و شودمی مرتبط جامعه رهبری مسئله به سو یک از که دارد ایدر اسالم معنای وسیع و گسترده والیت

 اجتماعی سعادت بحث در آنچه. خوردمی گره جامعه سطح در یکدیگر با مؤمنان خود رابطه به سو دیگر

مؤمنان است که  تماعیوالیت و ظهور آن در سطح زندگی اج اجتماعی ابعاد به توجه دارد ایویژه اهمیت

 .کنیمتعبیر می« محبت ایمانی»از آن به 

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ »کریم، مؤمنان را ولی و سرپرست یگدیگر قرار داده است:  قرآن

یَرْحَمُهُمُ سَ وْلَئِکَلْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّالَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ ا

(، مردان و زنان باایمان، ولیّ )و یار و یاور( یکدیگرند؛ امر به معروف و 71)توبه:  «اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیز  حَکِیم 

 کنند؛ بزودیپردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت میدارند؛ و زکات میکنند؛ نماز را برپا مینهی از منکر می

 !دهد؛ خداوند توانا و حکیم استخدا آنان را مورد رحمت خویش قرارمی

مؤمنین نسبت به یکدیگر به معنای پیوستگی عمیق و شدید زندگی اجتماعی مؤمنان با یکدیگر  والیت

 و ارگانیک تعامل همین و کنداست. جامعه والیی همانند یک موجود زنده به صورت ارگانیک عمل می
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 اجتماعی اونتع و تعامل نوعی صرفا که دهدمی قرار جوامعی از باالتر و برتر سطحی در را آن واره، اندام

 .دارند

جامعه ایمانی، همچون یک موجود ارگانیک توصیف شده است. در حدیثی از پیامبر  ز،یروایات اسالمی ن در

مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم کمثل الجسد »آمده است:  م،یکه آن را در مطلع سخن آورد ،اکرم )ص(

ن یک یکدیگر مانند بد رای، مؤمنان در محبت و دلسوزی ب« إذا اشتکی بعضه تداعی سائره بالسهر و الحمی

 .کنندد و تب میندارن آرام و قرار اعضا، دیگر برسد آسیب عضوی به وقتی که اندموجود زنده

 منسجم یاگونه به باید اسالمی جامعه در مؤمنان که اندحدیث و احادیث مشابه دیگر بیانگر این حقیقت این

 به مالز. بخورند پیوند یکدیگر با ارگانیک صورت به و زنده بدن یک اعضای همچون که شوند متحد و

أ نفس و روح که منش ریتمحوو ارتباط ارگانیک بین آنها، همواره با  گریکدیاعضا از  آگاهی که است ذکر

 دیگر اجزاء همچون روح، فقدان فرض با بدن، اجزاء. گیرددر بدن است انجام می یحیات و آگاهی و سار

پیوستگی و تعامل افراد در جامعه والیی  ن،بنابرای. شد خواهند مکانیک هایمجموعه و جانبی موجودات

کان ام (السالم همیعل)و ائمه اطهار  )ص(حول محور اندیشه توحیدی و خداوند و در مرتبه بعد پیامبر اکرم

 .پذیر است

جامعه والیی، افراد در قبال یکدیگر مسئولند، اما این مسئولیت توأم با محبت و دوستی است، نه صرفا  در

 و دارد یتمسئول احساس زندانیان قبال در زندانبان یک. رغبتیبی و میلییک وظیفه سازمانی یا از روی بی

نکنند و ... ، اما این احساس  ردسدر ایجاد نرسانند، آسیب دیگران و خود به نکنند، فرار که است مواظب

 اقتضا وا شغل که است سازمانی ایمسئولیت نوعا همراه با عشق و عالقه به زندانیان نیست، بلکه وظیفه

 نونهاالن یا و آموزاندانش دانشجویان، قبال در کودک مهد مربیان یا و اساتید و معلمان مقابل، در. دارد

آنان همراه با عشق و محبت است؛ از جان و دل برای  مسئولیت احساس این و دارند مسئولیت احساس

 انهایششکست و هاناکامی از و خوشنود آنان هایپیشرفت و هاموفقیت از گذارند؛موفقیت آنان مایه می

 .شوندمی اندوهگین و ناراحت
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شده است؛ به  فیتعر یمانیو محبت ا تی، والاجتماعیو تعاون  یفراتر از همکار ز،ین یجامعه اسالم در

 ل،یه، سطوفان، زلزل ر،یفراگ یهایماریب لیاز قب یبا مشکالت یمانیجامعه ا یاعضادیگر  یمعنا که وقت نیا

را از  کمک نیکنند بلکه ایم کمک دهید بیو ... مواجه شوند نه تنها به افراد آس یخانمان یجنگ، فقر و ب

به جامعه و  یکردیرو نیچن جهیاست که نت یهیدهند. بدیعشق و محبت و با جان و دل انجام م یرو

 .ندیگویمدرن از آن سخن م یهاتیریاست که امروزه در پرتو مد یزیفراتر از آن چ اریآن، بس یاعضا

مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. این  گر،یکدیمنان نسبت به ؤم تینمود اجتماعی وال ترینمهم

مسئله در بعد اجتماعی به معنای احساس مسئولیت افراد جامعه نسبت به یکدیگر است. هر کشور و ملتی 

خواهند  ترپیشرفته و بهتر ایکه بیش از دیگران نسبت به هنجارهای اجتماعی خود حساس باشند جامعه

 روزب زیست،محیط سازیا شکنجه افراد، آزار و اذیت کودکان، آلودهداشت. جوامعی که نسبت به کشتار ی

و ...  ت،یسالمت و امن ،یاجتماع یهاناهنجاری و مشکالت مدیریتی، و اداری ضعف درگیری، و جنگ

به تدریج جامعه آنان به سمت پاالیش  ،حساسیت نشان دهند و در مقابله با آنها راهکارهای مناسب بیابند

 و دلپذیر بسیار هااز این عناصر حرکت خواهد کرد و مسلما زندگی در جامعه عاری از این قبیل ناهنجاری

ها هافراد و گرو م،یکنیم ریانه تعبمؤمن یکه از آن به همدل همکاری ایمانی نای در. بود خواهد بخشرضایت

 یمسنول هر کار یمانند و هماهنگ با افراد و نهادهایمافوق نم دستور ایمنتظر درخواست  هاتیو شخص

  .دهندیکه در توان داشته باشند انجام م

کوه مردم با ش اریتجربه بس نیرا داشته است: اول ییروزها نیبار تجربه چن نیتا کنون چند یاسالم رانیا

در  ینیو بزرگان د هاتیها و شخصآحاد مردم و گروه یکمک و مساعدت و همدل ،یمانیدر محبت ا رانیا

و  یداشتچشم چیاقشار جامعه بدون ه گریدوران مردم و د نیدوران هشت سال دفاع مقدس بود. در ا

 ستمیکردند و خارج از س ثاریخود مال و جان و امکانات خود را ا یاسالم هنیعاشقانه جهت دفاع از م

ها یر سختد زیبعد از دفاع مقدس ن یهادفاع مقدس انجام دادند. در سال نیرا از ا یبانیپشت نیشتریب یدولت

. در میاانه بودهمؤمن یاز همدل یدرخشان یهاو زلزله شاهد صحنه لیهمچون س یو مشکالت و در حوادث

 یریگبا بهره یاسالم رانیا یمن و انقالبؤمردم م 19 دیوکو یماریب یریو فراگ وعیش یدر پ ر،یاخ یهاماه
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 یخلق کردند و گو یو فداکار ثاریانه و امؤمن یاز همدل یبا شکوه یهاگذشته، جلوه انیسال اتیاز تجرب

 .ربودند انیسبقت را از جهان

پیشگیری از های علمیه و طالب و روحانیون در راستای راهبردها و اقداماتی را که حوزه در ادامه برخی از

این اثر در  ردکنیم. رویکبه اختصار بیان می اندآن اتخاذ کرده و انجام دادهمبارزه و مقابله با بیماری کرونا و 

 و به همین دلیل از ورود تفصیلی بههای علمیه، رویکرد گزارشی و آماری نیست بیان اقدامات حوزه

 کنیم.  ه اکتفا میکلی اقدامات انجام شد شود و تنها به ساختارجزئیات خودداری می ها و بیانگزارش

 

 یو اجتماع یعیطب یهادر مقابله با بحران هیحوزه علم رسالت  7-1

سمبل خدمت و  (السالم همیعل)و امامان معصوم  امبرانیبه عنوان وارثان  پ خیدر طول تار تیروحان   

 یرهاراهکا یریو به کارگ ینید یاز راهبردها یریگبا بهره زین هیعلم یهاحوزه جامعه بودند. یبرا یفداکار

 یخدوم مجاهد هانیو فق المانبودند ع اریاند؛ چه بسر کنار مردم و در خدمت آنان بودهمناسب همواره د

جات ن یرا برا شیمردم کرده بلکه جان خو یو اخالق ینید تیو ترب تیرا وقف هدا شیکه نه تنها عمر خو

  .دشهادت نائل شدن ضیکرده و به ف میو مستضعف از شر ستم حکمرانان ظالم تقد دهیمردم ستمد

 :دشوار و حوادث ناگوار عبارتند از طیدر هنگام بروز شرا هیعلم یهاحوزه یهارسالت نیتراز مهم یبرخ

 

   یالملل نیو ب یدر سطح مل یعیطب یایفلسفه بال جیو ترو نییتباول. 

اسالم  یمواجهه با آن در منطق مترق یو چگونگ یعیطب یایحوادث و بال مانهیو حک یو عقالن حیصح نییتب

و عقل و همگرا با علم  یاز وح هیبا تغذ یاسالم و اندیشه اتیاست. اله هیحوزه علم یاصل فیاز وظا

یوقطبد ریسا گاهچیه شهیاند نیبوده است. ا هاشهیاند تگریها و هدااز پرسش یاریبس یپاسخگو ،یقطع

 کیدرمان و دعا نبوده و نخواهد شد. انسان مؤمن در منطق اسالم از  زیو ن نیعلم و د انیم یساختگ یها

و  داندیرا برتر م یاله زالیقدرت ال گر،ید یو از سو نهدیسو، به بهداشت و درمان و نظام سالمت ارج م
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. در واقع، انسان مؤمن، دهدیار مقر عیرا شف یهال یایو اول بردیخداوند باال م شگاهیو توسل به پ ازیدست ن

حوادث هم  نی. در نگاه اسالم اورزدیغفلت نم یبیغ یاز امدادها ،یو علّ یعینظام طب رشیپذ نیدر ع

 نیبشر؛ در ع یرشد و تکامل علم هیو هم ما هستندنسبت به مبدأ و معاد  نیآفر رتیدهنده و بص هشدار

 و ثاریا ،یروح همدل ییو شکوفا یو اجتماع یانسان یهاخصلت یحوادث صحنه آزمون و تجل نیحال، ا

 .و تضرع نزد پروردگار است یخودساز ت،یو روح عبادت، معنو یفداکار

 

 یو اجتماع یاعتقاد ،یفرهنگ ،یعلم یهارساختیز تیتقودوم. 

از  یناش یهایحوادث ناگوار و نابسامان یهاغلبه بر چالش یالزم برا یهایو فناور یعلم یادهایبن تیتقو

 یهاهیپا تیو تقو یو اخالق یاعتقاد ،یاجتماع ،یفرهنگ یهارساختیز میسو و اهتمام به تحک کیآن، از 

و مسئوالن حوزه و  ختگانیبر دوش نخبگان، فره یافهیوظ گر،ید یدر جامعه از سو یو معنو یروح

و  یو اعتقاد یفرهنگ ،یابعاد اجتماع تیدر تقو هیعلم یهاو حوزه تیروحان ژهیودانشگاه است. به

 نیاست و برخورد با ا یگرو مطالبه یزیربرنامه ازمندیامر ن نیمضاعف دارد. ا تیمسئول ندهیآ یهابازتاب

و به خصوص  ینید ینهادها دیبا نیدارد. همچن اجیاحت یو همکار یموضوع به نگاه جامع و همدل

 یهادهان ریها نسبت به ساآن یبپردازند و اثرگذار ینیآفربه نقش یدر عرصه امور اجتماع هیعلم یهاحوزه

 .سرآمد و قابل توجه باشد یاجتماع

 

 به شبهات ییپاسخگوسوم. 

مردمان  ریاز سواالت و ابهامات در ذهن و ضم ی، انبوه19 دیکوو روسیو گر،ید طیاز شرا یاریبس مانند

 ،یرهنگف ،یاسیابعاد س دیبا هیعلم یهاوارد ساخت. حوزه یدیتکانه شد یآورد و به علم و جامعه بشر دیپد

ده آن و شبهات طرح ش حکمت نییتب یبرا یعلم یو آمادگ ندینما یحادثه را بررس نیا یو معرفت ،یاخالق

مورد  یسو ضد قد یتفکرات الحاد لهیبه وس یمتماد یهاسال یبرا یماریب نیا وعیرا داشته باشند. قطعاً ش
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 ارائه دهند و قیقابل درک و دق یدر دوره پساکرونا، منطق دیبا هیعلم یهاتمسک قرار خواهد گرفت. حوزه

 .ندینما یستادگیدوره ا نیا یدر مقابل امواج اعتقاد

 

 یجهان به سمت معارف اله تیهدا یبرا تالشچهارم. 

 یهایها و شاداست و دردها، رنج وستهیپهمبه یاوارهاندام تیکرونا نشان داد که بشر وعیناگوار ش حادثه

 عتیطب ،یخواهفزون ،یمنطق ماد ر،یبشر به زر، زور، تزو شیدارد؛ اما متأسفانه به سبب گرا یمشترک

 یها براگرفته است. انسان اربزرگ قر یهادر معرض خطرها و چالش یو استکبار جهان یشگیپستم ،یزیست

به  یبازگردند و به کمک منطق اله یو اله یمعنو ،یبه گفتمان اخالق دیاز مشکالت گوناگون با ییرها

 نید ،یاله انیبشر است و اد یبرا یدارباشیحادثه، هشدار و ب نی. در واقع، اندیحرکت نما یسمت تعال

و  یمعارف ناب اله د،یجد طیتوانند متناسب با شرایم تیحوزه و روحان ،یاسالم، انقالب اسالم نیمب

را با حکمت،  (هم السالمیعل) تیبو معارف اهل یو سنت نبو میقرآن کر ینوران قیو حقا یاسالم

اسالم  یمتعال شهی. به خصوص، اندندیو شجاعت به انسان معاصر عرضه نما رتیبص ،یخردورز ،یهوشمند

و  یعیانسان، تحوالت و حوادث طب ،یگشا از هستو گره ین منطقییو تب ریدر تفس یو فلسفه و کالم اسالم

قرار  جیترو و قیتعم ق،یمورد تحق یبه درست دیو فلسفه با شهیاند نی. اسرآمد و پاسخگو هستند یاجتماع

 .ردیگ

 یالمللنیبه آفاق کالن و ب دیدارند و با ینیسنگ فهیوظ ونیو روحان هیعلم یهامطلب، حوزه نیتوجه به ا با

 یو اسالم یجهان به سمت اهداف و معارف اله تیاز نقش خود در هدا انیاست که حوزو ازی. نشندیندیب

 ،گرید انینورزند. به ب فلتغ یو جهان یاجتماع یهابیآس ریانسان معاصر و سا یهاو کاهش آالم و رنج

 رانیو مد دیاست و طالب، فضال، اسات یالمللنیو ب یجهان ،یاجتماع یاحوزه یانقالب تیحوزه و روحان

 نیا شگامیپ توانندیم یحوزو یالمللنیب یهاو برادر و خواهر و تشکل یرانیا ریو غ یرانیجوان اعم از ا

 .راه نو باشند
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 دید و امگشوده ش ینیو د ینو در مکاتبه و گفتگو با متفکران و رهبران فکر یفصل یمقطع زمان نیا در

 یالاست طالب و فض ازین ان،یم نی. در اانجامدیب یارزشمند یو به دستاوردها ابدیموضوع تداوم  نیاست ا

 قیو تعم تیدر تثب الترنقش وا یفایمجدانه در ا یو جهش زشیبه تالش و کوشش مضاعف و خ ،یرانیا ریغ

 .بپردازند یرساالت اله غیو تبل یو رسالت حوزو یمانیا تیهو

 

 یو ارتباطات اجتماع یاسالم یسبک زندگ تیتقو یبرا تالشپنجم. 

از  یادر هاله هاهینظر نیاست و تمام ا یعیوس فیط یدر مورد جهان پس از کرونا دارا هاهیو نظر اتینظر

 روسیو نیمانند عملکرد ا یگوناگون یرهایتابع متغ یادیجهان پساکرونا، تا حدود ز رایابهام قرار دارند؛ ز

 یامعه بشرج یدر سبک زندگ یراتییتغ غازاتفاق سرآ نیا دیاما بدون ترد د؛یو توان مقابله با آن به شمار آ

 انیخواهد بود. به ب یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یعلم ،یمعرفت یهاو تفکرات او در ساحت

را در  یزندگ یهاو سبک یو خانوادگ یاجتماع ،یاخالق یهااز ارزش یاریبس یماریب نیا وعیش گر،ید

 یاز آن برا یحداکثر یریگاتفاق و بهره نیاز ا یناش شکالتم یبرا رو،نی. ازادهدیمعرض چالش قرار م

 .پرداخت ریو تدب قیبه تحق دیبشر با یبهبود سبک زندگ

و خلق مناهج و  نهیزم نیگسترده در ا قاتیبه تحق شیخو یهاتیمتناسب با مأمور دیبا هیعلم حوزه

و  یارتباطات اجتماع تیو تقو یاسالم یها و سبک زندگاز ارزش انتیص یبپردازد و برا نینو یهاوهیش

 .دینما یشیاندچاره یگخانواد

  

 یمجاز یحوزه در فضا ینیبازآفرششم. 

عاد اب نیادیاصل بن نیاست. ا یجهان آت یهااز ضرروت یکیبه عنوان  یمجاز یحوزه در فضا ینیبازآفر

 یبرا ییکرونا طیآن فراهم شود. در شرا یهارساختیز دیبا جیتدردارد که به یمتنوع و گوناگون اریبس

از مدارس و مراکز  یفراهم آمد و برخ یمجاز یهاتیفعال ریتوسعه آموزش و سا نهیدر زم یحوزه، فرصت

 .افتیامر، با سرعت در قم و کشور انتشار  نیشدند و ا شگامیو مؤسسات حوزه پ
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ا کرونا، نه تنه یماریب وعیدر دوران  بروز حوادث ناگوار مانند ش یارتباط مجاز یهارساختیتوسعه ز با

و محدود  یکیزیف یشود؛ بلکه گستره آن از فضاینم لیتعط هیعلم یهاحوزه یو فرهنگ یعلم یهاتیفعال

 .شودیم ریو سهولت امکان پذ ینقاط جهان به سادگ گریفراتر رفته و امکان ارتباط با د

 

 یغیتبل نینو یاز الگوها یریگبهرههفتم. 

تر و زوناهتمام اف ازمندین ،یحوزو یهاتیها و فعالتمام برنامه یینها تیو غا یمثابه رسالت اساسبه غ،یتبل

 برآمده از دل و غیتبل ه،یعلم یهاعالمان، بزرگان و مبلغان حوزه یاست. در سبک زندگ نینو یکردهایرو

وده و ب تیو جذاب ییوایش یبا ذوق، شوق و ابتکار و دارا ختهیگر در کردار و رفتار، آمجان و اعتقاد، جلوه

 انبیخط تیترب یبرا هیعلم یهاحوزه دیبا زیاست. اکنون ن زدهیموج م ییبایر آن حکمت، شجاعت و شکد

 یو مشاوره فرهنگ ییو راهنما تیو هدا ینید غیو اقدام کنند. نظام تبل یو مبلغان کارآمد و روزآمد، طراح

 یهااهو دستگ هیحوزه علم ت،یو روحان انجامدیبه رکود و توقف ب دینبا گون،در کوران حوادث گونا ینیو د

و ابتکارات نو  دیجد یهااز روش یریگو با بهره نینو یهایزیرو برنامه یدارند با هماهنگ فهیمسئول وظ

 یفرهنگ ،یمعلارتباط  تیبه اهم دی. مبلغان نباندینما یزیرو برنامه شندیندینو ب یهاوهیو ش دیبه آفاق جد

 .ابدیبا قوت ادامه  تیروحان یرپایسنت د نیا دیباشند و با توجهیب یبا مردم و جامعه جهان یو عاطف

 ستهیمناسب و شا یارسانه حضورهشتم. 

تالش کنند.  ستهیمناسب و شا یاحضور رسانه یبرا یحوزو یو نهادها هیعلم یهااست که حوزه یضرور

با  هیعلم یهاارتباط حوزه دیکرونا، با یماریب وعیمانند ش یبروز حوادث ناگوار طیبه خصوص در شرا

 هیحوزه علم یرسانالعاط یهاتر گردد و اقدامات و سامانهو گسترده تریقو تر،قیگوناگون عم یهارسانه

 .شود تیتقو
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 ها و دوران پساکرونادر تمام عرصه یجهاد یاز الگو یریگبهرهنهم. 

 و طالب در قالب انیدانشجو ان،یجیمردم، بسافتد، آحاد یکه در کشور و جهان اتفاق م یحوادث ناگوار در

. در کنندیکمک م آمده،شیپ یخود به عبور از تنگناها ینیآفرو با نقش ندیآیم دانیبه م یجهاد یهاگروه

 یفایفراوان به ا یهایدشواررغم  یعل اریخودجوش و آتش به اخت یهاگروه نیا زیکرونا ن وعیدوره ش

زرگ ب هیسرما نیا دی. بادندینورز غیدر مارانیانه به مردم، مسئوالن و بنقش پرداختند و از خدمت صادق

ورد م یهاکند و در دوران پساکرونا، در تمام عرصه دایپ یشتریانسجام ب یو حوزو یاجتماع ،یمذهب ،یمل

شجاعانه و مجاهدانه  مانه،یو با حضور عالمانه، حک یاجتماع رهیذخ نیجامعه استفاده شود. به کمک ا ازین

 جیکشور پرداخت و از تبعات و نتا یاجتماع یهابیها و آسبه حل مشکالت، چالش توانیم یقشر جهاد

گسترش  زیالملل ن نیتوان در سطح بیرا م ثارگرانهیا یتهایفعال نی. اافتی ییکرونا رها روسیو وعیناگوار ش

 .نمود تیفعال زین یدر سطح جهان طیفراهم بودن شرا رتداد و در صو

 

 

 در مقابله با کرونا ینیمراجع و بزرگان د اقدامات  7-2

 ریکالن و تداب یاز راهبردها یبرخ انیشد، ضمن ب انیب نیشیپ یهاادامه، متناسب با آنچه در قسمت در

 انهثارگریو ا یاز اقدامات جهاد یدر مقابله با بحران کرونا، گزارش عهیمعظم ش تیو روحان هیعلم یهاحوزه

  .شودیرا ارائه م ونیطالب و روحان

 

 در مواجهه با کرونا دیمراجع بزرگوار تقل ی. مواضع و رهنمودهالفا

ها و حوادث ناگوار در کنار اند و در بحرانمردم بوده یو ماد یهمواره پشتوانه معنو ربازیاز د ینید مراجع

 ،دگانید بیفراوان به آس یماد یهاعالوه بر کمک گر،یهمچون موارد د زیبحران ن نیاند. در استادهیآنان ا

مواضع و رهنمودها  نیاز ا یبه برخ دامهبحران داشته اند. در ا نیا تیدر هدا ییرهنمودها یدر موارد ضرور

 :میکنیاشاره م
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 بیانیه جمعی مراجع عظام .1

جعفر  ،یزنجان یریشب یموس ،یگانیگلپا یاهلل صافلطف ،یرازیعظام ناصر مکارم ش اتیآ دیمراجع تقل

 یاهیانیب یطدر آستانه سال جدید و عید نوروز  یآمل یو عبداهلل جواد یهمدان ینور نیحس ،یسبحان

دند. جهان صادر کر یروزها نیحساس ا طیدر شرا رانیا فیملت شر یبرا ییهاهیمشترک، به اختصار، توص

 :شرح است نیبه ا هیانیمتن ب

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 «أحسن الحال یمحوّل الحول واألحوال، حوّل حالنا ال ای»

 !زیهموطنان عز ،یمانیو خواهران ا برادران

نموده  را فلج یو زندگ اتیح ةشده که چرخ یو مسر ریفراگ یماریب کیمبتال به  تیروزها جهان بشر نیا

 یهاهیکامل توص تیهمگان به رعا یةما ضمن توص ژهیو طیشرا نیدر ا کند،یم دیها را تهدو جان انسان

 :میکنیسفارش م یمبالد اسال ریو سا زمانیاز کشور عز بتیرفع بال و مص یرا برا لینکات ذ ،یپزشک

 .از گناهان گذشته و طلب عفو و بخشش یهمگان به درگاه اله ةتوبه و استغاث  .1

 یسالمت ی، دعا«من تحلّ ای» یسفارش شده )از جمله دعا یقرآن یهاو سوره هیاز ادع یخواندن برخ  .2

 و ... ( لیف ةتالوت مکرر سور نیامام زمان )عج( و همچن

و بعد از نماز عشاء و  یآخر سال شمس ةساعت خاص همچون شب جمع کیمناجات در  نیاست ا بهتر

 ترعیو دعاها سر دیوش آبه خر یرحمت اله یایانجام شود، تا إن شاءاهلل در یو سراسر یبه صورت همگان

 .به اجابت رسد

مسلمانان، ضمناً  ةهم یامام زمان )عج( و سالمت یسالمت تیشهرها و روستاها به ن ةدر هم یانجام قربان  .3

اد امام امد ةتیو کم ندیمشارکت نما یجزئ اریولو به مقدار بس یقربان نیا ةنیها در هزخانواده ةالزم است هم

 .مستمندان شود انیآن م می)ره( متکفل انجام و تقس ینیخم
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سن به نحو اح هاهیتوص نیشوند و ا میسه یعموم جیو بس یدر اطالع رسان زین یگروه یهارسانه میدواریام

 .اجرا گردد

 اهلل یعل اجرکم

 و رحمة اهلل کمیعل والسالم

27/12/98  

 یهاهیبهداشت و عمل به توص تیمراجع قرار گرفته است: رعا دیمورد تاک یسه محور اساس ه،یانیب نیا در

الق را و اخ نیدر واقع، سه گانه علم، د ه،یانیب نیو کمک به مستمندان. ا ت،یتوجه به دعا و معنو ،یپزشک

 .دانسته است یدر مواجهه با بحران کرونا ضرور

 

 عظاممراجع  یمواضع فرد . 2

 نیچن یخبر یهانمونه در گزارش یمشهود است. برا زیمراجع ن یسه گانه فوق در مواضع فرد یهاهیتوص

  یم:خوانیم

بهداشت  را که مسئوالن ییو دستورها هاهیتوص دیگفت: مردم با دیاز مراجع تقل یرازیناصر مکارم ش اهللتیآ

م دهند و کنند و انجا تیبا دقت رعا دهندیکرونا ارائه م روسیاز ابتال به و یریجلوگ یو درمان کشور برا

( 1398اسفند  3که امروز شنبه ) ییدئویو لیفا کیدر  دیمرجع تقل نی. ازندیبپره یاز حضور در اماکن عموم

و از  میبر اعصاب خود مسلط باش دیبا یماریب نیمقابله با ا یخصوص اظهار کرد: برا نیمنتشر شد، در ا

 ارتیها زخوب است در تمام خانهکرد:  دیبر توکل به خداوند تاک دیبا تاک ی. ومیکن زیترس و استرس پره

 .دارند ییو آثار گرانبها دهندیم هیدو به همه روح نیرا ایکسا خوانده شود ز ثیعاشورا و حد

و حضور  هامعاشرت یمقطع زمان نیادامه داد: در ا یمسائل بهداشت تیبر رعا دیبا تاک یرازیمکارم ش اهللتیآ

واجب است، حفظ جان و  یکه بر هر انسان یکرد: از جمله مسائل انیب ی. وستین حیصح یدر مراکز عموم
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 دیلمرجع تق نیدارد. ا تیئولخداوند مس شگاهیکند، در پ یکوتاه نهیزم نیسالمت است و اگر انسان در ا

ما  نخواهد بود و یشاءاهلل مشکلعمل کنند، ان یدرستبه یخود از نظر بهداشت فیافزود: اگر مردم به وظا

 .موثر واقع شود میدواریو ام میکنیهم دعا م

 یهاهیبر ضرورت توجه به هشدارها و توص دیبا تاک زین دیاز مراجع تقل گرید یکی یجعفر سبحان اهللتیآ

مراجعه  یشکبه مسئوالن پر دیهمه با ،یماریب نیمقابله با ا یکرونا گفت: برا روسیمقابله با و یبرا یپزشک

 مقابله با کرونا از جمله عدم حضور در یکشور برا یو درمان یپزشکان و مسئوالن بهداشت هیکنند و توص

آنها از جمله  هیخصوص افزود: توص نیدر ا یدوئیو لیفا کیدر  یما حجت است. و یاجتماعات برا

 .ما حجت است یدر اجتماع ها، برا افتنیحضور ن

از جانب خداوند وجود دارد  یکه رخ دهد، مصلحت یادهیاظهار کرد: به طور قطع در هر پد دیمرجع تقل نیا

 ی. ولداندیمصلحت چه بوده است، خدا م نکهیآماده است، ا یماریب نی. حاال که  امیکه ما از آن اطالع ندار

 .تاس میهمواره رئوف و رح ندگانشکه خداوند منان نسبت به ب میمتوجه خدا بوده و بدان شهیهم دیما با

که  بشر را  فرستدیبشر م یرا برا یگفت: خداوند محافظان میاز قرآن کر یاهیبا اشاره به آ یسبحان اهللتیآ

وجود دارند.  گرید یشهر و شهرها نیحافظان در ا نیا زیبال ن نیو در ا کنندیحفظ م ایاز بال یاریاز بس

  .رفع کرده است زیدر سابق ن نکهیبال را رفع کند، کما ا نیبا دعا و توسل، خداوند ا میدواریام

 

 

 رانیا یرهبر معظم انقالب اسالم ی. مواضع و رهنمودهاب

 تیدر کسوت مرجع ،یمقام رهبر یکه عالوه بر عهده دار ،یمقام معظم رهبر ،یااهلل خامنهتیآ حضرت

 نیلف امبسوط به ابعاد مخت یاناتیدر ب گرانیاز د شیمنان مشغولند بؤم ینیبه حل و فصل مسائل د ینید

 نیکرونا در چند روسیو وعیپس از ش شانیمطرح نموده است. ا یارده و نکات روشنگرانهبحران اشاره ک
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درباره  انشیمهم ا یهاهیاز توص یاند که به برخداده امیبه آنان پ اینوبت با مردم و مسئوالن گفتگو کرده 

 .میکن یمبارزه با کرونا اشاره م

 98چهارم اسفند سال    -1

 یاسالم یکرونا در روز بعد از انتخابات مجلس شورا روسیبه و یواکنش رهبر معظم انقالب اسالم نینخست

کرونا و سوءاستفاده دشمن  روسیو وعیدرس خارج فقه درباره ش جلسه یدر ابتدا شانی. ارفتیصورت پذ

شنبه . شب پنجیخوب نهبها کیهم شد  نی[ که ادی]جد یماریب نیهم ا یحاال آخر»موضوع فرمودند:  نیاز ا

در قم مثالً داده شد، ]دشمن[ از سحر  یماریب نیو ا روسیو نیاش انتخابات بود، خبر بُروز اکه جمعه

دادن  یأدر صف ر د،یستیدر صف انتخابات بِا دیکردن که مردم نبادا برو غاتیشنبه شروع کرد تبلپنج

 نیترز کما یعنی! دینیهست؛ بب روسیت، وهست، مرض هس یماریاست، چنان است، ب نیآنجا چن د،یستیبِا

 دیچند ساعت هدر برود؛ بالفاصله شروع کردند به گفتن و دائم تأک یاستفاده کردند و نگذاشتند حتّ یفرصت

 «.کردند

 :98هشتم اسفند سال    -2

در  یاخامنه اهللتی. حضرت آدیمطرح گرد یبا دکتر مرند داریکرونا در د روسیدرباره و شانیا امیپ نیدوم

باارزش است؛ هم ارزش  اریکارتان بس»فرمودند:  ،یکادر درمان یهااز زحمات و تالش یبا قدردان دارید نیا

 یاست که خدا یثواب اله ن،یاز ا ترهم مهم -که برده-بردیرا در جامعه باال م یو پرستار یپزشک جامعه

 نیکار برجسته و سنگ نیشاءاهلل اکه ان میدواریمتعال قطعاً به شما اجر خواهد داد و ثواب خواهد داد. و ام

 «منحوس گرفته بشود روسیو نیشاءاهلل زودتر کلک انشود و ان یهم طوالن یلیخ

 98اسفند سال  زدهمیس   -3

کشور،  یو پزشک یاز کادر درمانمجدد  ینهال، ضمن قدردان کیپس از کاشتن  ز،ین یروز درختکار در

کنند.  تیرا رعا یو درمان یخواستند مسائل بهداشت زیدانستند و از مردم ن اهلللیسب یآنان را جهاد ف یکارها

 هیتوص  هیسجاد فهیهفتم صح یرهبر انقالب به موضوع دعا و توسل اشاره کردند و مردم را به خواندن دعا
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اورد دست کی تواندیم نیا رد،یگیانجام م نهیزم نیدر ا یعموم شیرزما کیدر واقع »گفتند:  شانیکردند. ا

به  شودیم لیتبد دیبه نعمت، تهد شودیم لیما تبد یبال برا م،یدستاوردها را داشته باش نیباشد. اگر ا

 «.فرصت

 98و دوم اسفند سال  ستیب   -4

 یو درمان یقرارگاه بهداشت لیمسلح، فرمان تشک یروهایستادکل ن سیبه رئ یمعظم انقالب در دستور رهبر

ند: اشاره کردند و گفت یحکم به موضوع مهم نیاز ا یدر قسمت شانیمقابله با کرونا را صادر کردند. ا یبرا

را مطرح کرده  دادیرو نیبودن ا «یکیولوژیب حمله»که احتمال  یکرونا( با توجه به قرائن وعیاقدام)ش نیا»

 «.دیفزایب یداشته و بر اقتدار و توان ملّ زین کیولوژیدفاع ب شیرزما جنبه تواندیم

 99سال  نیسوم فرورد   -5

 یگفتند اما در ابتدا یبه رسم هر سال در سفر به مشهد مقدس با مردم سخن م یاخامنه اهللتیآ حضرت

ت زنده با مردم نکا یدر سخنران شانینداشتند. ا یسفر ،یبهداشت یپروتکل ها تیرعا لیبه دل 99سال 

د و کرونا اشاره کردن بحراندر مقابله با  کایامر یبه ضعف و ناتوان شانیدرباره کرونا اشاره کردند. ا یمهم

مبارزه  یکردند دستورات مسئوالن ستاد مل هیبه مردم توص نیسخن گفتند. همچن کایبه امر یاعتماد یاز ب

 .عمل کنند یو همگ رندیبگ یبا کرونا را جد

 99سال  نیفرورد کمیو  ستیب   -۶

 آزمون بزرگ کیو  یعموم یابتال کیکرونا، آن را  روسیزنده با مردم درباره و یانقالب در سخنران رهبر

 آزمون موفق نیکشور در ا یو مجموعه درمان رانیها دانستند و اعالم کردند که ملت او دولت ایکل دن یبرا

 یمسلح را ستودن یروهاین زیو ن یجیو بس یجهاد انیطالب و دانشجو یعملکرد جهاد شانیعمل کردند. ا

 گر،ید یاز سو .شندیندیب یریتداب فیاقشار ضع یکردند و از مسئوالن خواستند برا فیتوص زیو اعجاب انگ

 ای دند وچند دستمال توالت به جان هم افتا یبرا رایکردند ز یابیآزمون ناموفق ارز نیغرب را در ا شانیا

 .کنندیچون احساس خطر م دندیاسلحه صف کش دیخر یبرا
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 یمقام معظم رهبر ماتی. اقدامات و تصمج

ند ارا اتخاذ کرده یمتعدد ماتیخود، اقدامات و تصم یو رهنمودها اناتیدر کنار ب یااهلل خامنهتیآ حضرت

  د.شویاز آنها اشاره م ینمونه به برخ یکه برا

 

 از آن تیو حما یدادن به جامعه پزشک هیروح .1

از زحمات جامعـه  یتشـکر و قدردان یکرونا برا یماریب وعینخست شـ یانقالب در همان روزهـا رهبر

دادم  ـبیروز را فقـط ترتمن برنامه ام»فرمودند:  یریتصو یـامیآنها، در پ نیدر ب هیروح جادیو ا یپزشـک

را  یارتپرس و یکبا ارزش اسـت. هم ارزش جامعه پزش اریکارتان بسکر را بکنم... تش نیه اک نیهم یراب

ما اجـر متعال قطعا به ش یه خـدااسـت ک یثـواب اله ن،یر از اتم مهمه برده،  هبرد کیاال مدر جامعه ب

 (9/12/98)« .خواهد داد

بهداشت از  ـریـزارش وزمالحظـه گ یرهبـر انقـالب در پ 99سال  نیروز از فرورد نیدر نهم نیهمچن

صورت  ریدابت»نوشتند:  نیمقابله با کرونا چن یاقدامات انجام شده توسط دستگاه بهداشت و درمان کشور برا

 یهارویاز کمک ن یریاست. بهره گ یکار بزرگ یگرفته خوب و ان شاءاهلل مؤثر اســت. طرح غربال گر

 «.خواهد کرد ان شاءاهلل ریهمه گ هعارض نیکشور از ا ییبه رها یکمک بزرگ یو داوطلبان مردم جیبس

 

 یمرتبط با دفتر رهبر یهادستور به همه دستگاه   .2

ئوالن و ه مسو کمک ب یکارهم یراب یررهب هرمجموعیز یاکردن نهاده جیالب بسرهبـر انق رگید داماق

 نیدر ا مکـه آنها ه میاتها دفتر ما هستند خواسط بکـه مرتب ییهااز همـه دسـتگاه»ر به مردم بود: خدمت بهت

 (13/12/98)  «.دمـردم قـرار بدهنـ ـاریختان را در اامکاناتش ههم نـهیزم

ام مامـداد ا تـهیتضعفان، کممس ـادیام، بنفرمان ام ییتاد اجراهمچون سـ یینهادها شان،یـتور ادس یپ در

. از داورنیب دانیبـه مکل مش نیل اح یراود را بات خا امکانمأمور شدند ت یدس رضـوو آسـتان ق ینیخم
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ـتاد ط ستوس ایماسک جنـوب غـرب آس ـدیبزرگ تول کارخانـه یدازوان بـه راه انتیات ماقدام ـنیجملـه ا

-انـوادها بـه خاز کرون یناش یارات مالران خسجب یراب زیتضعفان نمس ـادیرد. بنره کاام اشفرمان ام ییاجرا

 .ردک یکمک مال ـدازمنین یها

 محسوب شدن مدافعان سالمت دیموافقت با شه .3

خ ذشته بود که رهبر انقالب در پاسـا در کشور نگکرونـ یارمـیب یرـیروع فراگروز از شـ ستیاز ب کمتر

در  که یجامعه پزشک یخدمت محسوب شدن اعضا دیهبا شـ ،یت، دکتر نمکمحترم بهداش ریبه نامه وز

به رهبر  یار بهداشت در نامهیجانشان را فدا کرده بودند، موافقت نمودند. وز یماریب نیراه مبارزه با ا

و درمان  تجامعه بهداشـ یبرا یـود و آن را افتخارنم یتشکر و قدردان شنهادیپ نیموافقت با ا یانقالب برا

 .کشور دانست

 امام رضا)ع( یدرمان یقرارگاه بهداشت لیتشک    .4

 ییفزباو هم ا تیهدا یبرا یقرارگاه مرکز کی لیدستور به تشک هنیزم نیدر ار انقالب اقدامات رهب گرید از

 ییصحرا انتمارسینقاهتگاه و ب یازود. آماده سب ریفراگ یارمیب نیه با امسلح در مقابل یاروهیات نهمـه امکان

در  اریو به اریکهزار پزش 5 یازماندهسـاعت، س 48 رفتهران ظ یالملل نیب گاهشیارتـش در محل نما

پاه مختلف کشور توسط ارتـش و س یهرهادر ش اریس یهاتانمارسیب تیداران، تقوسپاه پاس ینیزم یروین

 یعفونو ضد یازسپاک یاهبرنامه یراو اج ،ییصحرا تانمارسیب ترشیداث تعداد باح یبـرا یزیو برنامه ر

وده ستاد ب نیور در قالب هممسلح کش یروهایده در ناز اقدامات انجام ش یاماکن مختلف شهرها تنها بخش

 .ختیبرانگ زیرا ن یالمللنیران باز ناظ یاریبس نیاست که تحس

  مقابله با کرونا یستاد مل یو برنامه ها ماتیاز تصم تیحما .5

 تیکردند، حما دیبر آن تاک یماریب نیا یریفراگ نیآغاز یکه رهبر انقالب از همان روزها یاز نکات یکی

اند. کرده نییتع نهیزم نیمبارزه با کرونا در ا یستاد مل نیبود که مسئول یمقررات تیمصوبات و رعا یاجرا

 یراتمقر تیاست که ما کامال رعا نیاول ا ی هیتوص» فرمودند: یاسفند در برنامه درختکار 13در روز  شانیا

 نیهمچن« .میو عمل کن میو الزم بدان میبدان ضهیخودمان فر یکنند، برایـخص مما مش یبرا نیرا که مسئول
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 نیدر ا طربیمحترم ذ نیئولمسـ» کردند: دیمهم تأک نیبر ا گریبار د نیدر سوم فرورد ینوروز یدر سخنران

 «ورات رادست نیعمل کنند ا دیعمل کرد؛ همه با یستیدستورات را با نیا اءاهللاند، و انشداده یکار دستورات

(3/1/99) 

  انیو عفو زندان یموافقت با مرخص  .6

بر عفو  یمبن ه،یقوه قضائ سیرئ شنهادینمانده بود که رهبر انقالب با پ ینوروز باق دیبه ع شتریب یروز چند

فقره  نیا جهیموافقت نمودند. نت یتیجرائم امن انیاز زندان یبرخ یکشور حت انیاز زندان یمتعدد یهاگروه

 یاقدام موجب خوشحال و شادمان نیبود. اور کش انیاز ده هزار نفر از زندان شیب یآزاد یاز عفو رهبر

 .در زندان بودند شد یماریب نیا یاحتمال وعیکه نگران ش انیزندان نیا یهاانوادهاز خ یاریبس

 مطهر به منظور حفظ سالمت مردم یهاحرم حمایت از بسته شدن .7

بود کـه  تیواجد اهم یاسالم یورجمه امرهبـر انقالب و نظ یو سالمت جـان مردم آنقـدر بـرا حفـظ

 یاماکـن متبرکـه و جلسات مذهب یلـیاره مصلحـت تعطخـود درب یوروزن یر انقالب در سـخنرانرهب یحت

ال مث یاسـت کـه همه جـا حت هابقس یشـکل ب نیما به ا خیدر طول تار»را مطرح فرمودنـد:  یواردم ـزین

نبوده  یاخب چاره یابقه اسـت، ولس یب نیاود؛ بش ـلیت تعطجمعـه و جماع یامطهـر و نمازه یهاحرم

 یادبکنند تا ان شاءاهلل خ تیا را رعاهنید؛ اانعمل کرده یجور ـنیاند و اجـور مصلحـت دانسته نیاسـت؛ ا

 (3/1/99) «.کم و کوتاه کند تیرمسلمان و همه بش یهاو همه ملت رانیملت ا ره زودتر از سمتعال هر چ

  یاز صندوق توسعه مل وروی اردیلیم کیموافقت با برداشت  .8

کرونا در کشور، و نهضت خدمت  روسیو وعیاز ش یعوارض ناش تیریانقالب به منظور مقابله و مد رهبر

 استیر هیموافقت کردند. در ابالغ یاز صندوق توسعه مل وروی اردیلیم کیبه مردم، با برداشت  شتریب یرسان

 نیاز ا یکت، درمان و آموزش پزشوزارت بهداش یازهایکه ند مقرر ش ربطیذ یهاتگاهمحترم جمهور به دس

 .اقدام شود انیدانش بن یهاو با استفاده از شرکت یداخل داتیاالمکان از تول یو حت نیمنبع تام
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  یو مردم یداوطلب جهاد یروهایاز ن ریتقد   .9

 یهایاز زحمات و فداکار ریشعبان در کنار تقد مهین دیبه مناسبت ع یونیزیتلو اناتیانقالب در ب رهبر

از  یکرده و از برخ ریتقد یداوطلب مردم یروهایجامعه بهداشت و درمان کشور از تالش و مجاهدت ن

 یهاکه خانه یزدی اندر سبزوار گرفته، تا بانو «یقربان کیهر محله »اسم بردند: از طرح  زیگروه ها ن

مردم را هم  یهاکه داخل خانه یکردند، تا طالب خوزستان لیتبد یخودشان را به کارگاه ماسک دوز

ه خودش ک زیتبر هیحوزه علم سیتا رئ دند،یها را بخشکه اجاره یرازیکردند تا صاحبان امالک ش یضدعفون

 تیعالف یبرا یاش را مرکزیدر انتخابات مجلس که ستاد انتخابات اوردهین یشده و تا نامزد رأ دانیوارد م

 ...ار داده وقر یمردم یها

 

 بحران کرونا وعیدر زمان ش هیحوزه علم یالملل نیب ارتباطات  7-3

-حوزه ریفراهم آورد جهت به اشتراک گذاشتن دردها و درمانها. مد یکرونا فرصت یماریب یریو فراگ وعیش

 ،یخیفرصت تار نیبا استفاده از ا هیعلم یهاحوزه ونیطالب و روحان یبه عنوان سخنگو رانیا هیعلم یها

بر  ها،نامه نیاست. در ا دهارسال کر یالمللنیب یهاتیجهان و شخص ینیرهبران د یحدود پانصد نامه برا

 لیتقل یمقابله جامع با بحران کرونا و تالش برا یبرا یمختلف اله انیاد شمندانیعالمان و اند تیمسئول

 نیرتاز مهم یشده است. برخ دیها تاکبحران لیقب نیبا ا حیتعامل صح یبرا ییو چاره جو یآالم بشر

 :ها عبارتند ازنامه نیا دیمورد تاک یمحورها

 .جهان یهاو همه ملت انیهمه اد روانیاز پ دگانید بیو آس دگانید بتیبا مص یهمدرد ابراز 1

عاجل  یباختگان و شفاجان یبرا یاز جهان و رحمت اله هایهمه بالها و نابسامان یدور یآرزو 2

 .ازمندانیو ن انیبه مبتال یدگیمشکل و رس نیحل ا یو تشکر از همه تالشگران برا مارانیب یبرا

 ییهادهیبه عنوان پد یآسمان انیدر منطق اد یعیطب یایحوادث و بال گریکرونا و د یابیارز 3

عاد، نسبت به مبدأ و م رتیبص هیانسان، ما یتکامل و تعال سازنهیآزمون بشر، زم یهشداردهنده برا
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و  ارثیا ،یروح همدل ییو شکوفا یو اجتماع یانسان یهاخصلت یسنجش و تجل یبرا یفرصت

 ی.رفداکا

 یقالنع ح،یصح نییتب یمختلف برا انیاد ختگانیدانشمندان و فره ییافزاوهم یفکرهم ضرورت 4

 .حوادث گونهنیا مانهیو حک

خداوند متعال و  زالیو توجه دادن مردم به قدرت ال یو اعتقاد یمانیا یمبان میتحک یبرا تالش 5

  یت.و معنو انتیآنان به سمت د تیهدا

وامع مردم و ج نیدر ب تیمیو صم یآرامش، اعتماد، مهربان قیتزر یبرا انیاد روانیپ مشترک تالش ۶

 ی.و دعوت آنان به بازگشت به اصول فطرت انسان یفطرت اله یساز داریو ب یانسان

از ابزارها و  یریگو بهره تیمشابه با دو بال علم و معنو یهابا بحران کرونا و بحران مبارزه 7

کاذب  یها یو دعا و مناجات و مبارزه با دو قطب تیتمسک به معنو نیدر ع یپزشک یراهکارها

در پرتو  کیزیو متاف کیزیو آخرت، درمان و دعا، ف ایماده و معنا، جسم و جان، دن ن،یعلم و د

 .امع به انسان و جهانج گاهن

لطه شدن س لیمستضعف و زا یهاو محبت ملت یدوست هیبر پا یجهان نیبه سمت نظم نو حرکت 8

و فرهنگ  تیعدالت در جهان بر اساس گفتمان مهدو یریفراگ یبرا یمستکبران و مقدمه ساز

 .تبخش اسسازنده و الهام دبخش،یام ساز،ندهیمند، آنظام ق،یدق ق،یروشن، عم یانتظار که گفتمان

جبهه بزرگ  لیناب و تشک یانسان تیو بازگشت به هو یجهان یو همبستگ یداریضرورت ب نییتب 9

ناعادالنه و  یهامیو تحر هاضیدر برابر تبع یستادگیو ا هایعدالتیها و بو مقابله با ستم یدیتوح

و  ییگراجانبهکی تیمحکوم و یکشتارجمع یهااز اشغال، جنگ، ترور و توسعه سالح یریجلوگ

 ی.مدار طیو تفر ییگراافراط

 یو برقرار انیو رهبران همه اد انیاد روانیپ انیم ییرو جهت همگرا شیاز فرصت پ یریگبهره 10

تبادل  یدر راستا یجهان یپژوهش ـ یو علم ینیو مراکز د رانیا هیدوجانبه حوزه علم یهایهمکار

 ی.در عرصه مجاز ژهیوبه یو فرهنگ ،یپژوهش ،یتجارب علم



212 
 

نمونه متن دو  برای که اندشده نیمختلف تدو یدر قالب هشت الگو رانیا هیعلم یهاحوزه سیرئ یهانامه

 :میکن یاالزهر مصر را نقل م سیپاپ و رئ جابینامه به عال

 

 اول؛ نامه به پاپ یالگو

 

  سیپاپ فرانس جنابیعال

 جهان یهاکیقدر کاتولگران رهبر

 حیسم یسیو حضرت ع یعظام اله اءیو با سالم و صلوات بر انب یاله یسالم و احترام و با حمد و ثنا با

 )ص( و خاندان مطهرش؛ ی)ع( و حضرت محمد مصطف

ها و موجب غم و اندوه رهبران کشورها و ملت بتیرنج و مص هیکرونا ما روسیناگوار انتشار و حادثه

 .شده است شمندانیعالمان و اند ان،یاد

ز ا دگانید بیو آس دگانید بتیبا مص یضمن ابراز همدرد رانیدر قم و ا نیو بزرگان د هیعلم یهاحوزه

 یاز جهان و رحمت اله هایهمه بالها و نابسامان یدور یجهان، آرزو یهاو همه ملت انیهمه اد روانیپ

و همه تالشگران  جنابیالارد و از عرا از خداوند منان د مارانیب یعاجل برا یباختگان و شفاجان یبرا

 میتنظ تیبر اهم زیو ن کندیآنان دعا م یتشکر و برا ازمندانیو ن انیبه مبتال یدگیمشکل و رس نیحل ا یبرا

ته و داش دیکارشناسان و متخصصان و دانشمندان تأک یهاهیو توص هادگاهیها بر اساس دهمه امور و برنامه

 .و همراه و هماهنگ بوده است شگامیپ نهیزم نیدر ا

کامل ت سازنهیآزمون بشر، زم یهشداردهنده برا ییهادهیپد یآسمان انیدر منطق اد یعیطب یایو بال حوادث

و  ینسانا یهاخصلت یسنجش و تجل یبرا ینسبت به مبدأ و معاد، فرصت رتیبص هیانسان، ما یو تعال

 .است یو فداکار ثاریا ،یروح همدل ییو شکوفا یاجتماع
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 یرواقعیغ یاز دوقطب زیمواجهه با آن، پره یحوادث و چگونگ گونهنیا مانهیو حک یعقالن ح،یصح نییتب

استمرار شور و نشاط  ،یو معضالت اجتماع هابیناظر به معالجه آس یهاتوسعه پژوهش ن،یعلم و د

در  تیو خالق یبانش، مهرعزم، اراده، آرام د،یام میو تحک یاجتماع یهمبستگ تیتقو ،یو اقتصاد یاجتماع

ران و رهب ژهیوبه انیم نیو مسئوالناست و در ا ختگانیسترگ بر عهده همه نخبگان، فره یافهیجامعه، وظ

نفس  هیو توجه به ضرورت تزک یاعتقاد یمبان میدارند و الزم است با تحک یمضاعف تیمسئول ینیعالمان د

خداوند متعال، اهتمام به دعا و  زالیتوجه به قدرت ال زیو ن هایو آلودگ هایجامعه از ناهنجار انتیو ص

 یهمگان یو همکار یهمدل ازمندیمهم ن نیانجام ا دیکنند و بدون ترد جیخداوند را ترو شگاهیتضرع در پ

 یکردیبا رو یآسمان امبرانیپ یانیوح میتعال رینظیب هیو رجوع به سرما ینید یهمه مراکز و مجامع علم

 .است یجامع و عقالن

 ،یرانسانیغ یهامیناروا، تحر یهاضیتبع ،یعدالتیمعاصر مانند ب یهابحران ریچالش و سا نیبا ا مقابله

 یهایو همکار یها، مستلزم همفکر WMD یو نگهدار دیتول سم،یجنگ، ترور ،یطیمحستیبحران ز

 نیقوان وو جسلطه یکشورها یبرخ رمسئوالنهیغ یهااستیجانبه با سو مقابله همه یالمللنیب

 تیو ضد عدالت و اخالق ومعنو میو تحر ضیفساد و تبع یهاانیجانبه با جرو مبارزه همه انهگرای¬جانبهکی

لح و محبت و عدالت و ص یمبان میو تحک ینیو د یعقالن ،یمشترک انسان یهاصادقانه به آموزه یبندیو پا

 .است یانسان یهمبستگ

و  اندستادهیا تیو انسان یاله امبرانیخود با خداوند و پ مانیهمواره بر ارادت و پ یاله نیراست رهبران

داوطلبانه  یهااز حرکت یناشدنوصف یهاشاهد جلوه رانیا یاسالم یروزها در جمهور نی. استادیخواهند ا

و مذاهب و پرستاران و  انیاد وها گسترده دولت و ملت و مردم از همه گروه یهایو همکار هایو همدل

ن و بزرگا هیعلم یهاو حوزه تیو روحان یو نخبگان دانشگاه انیپزشکان و کادر درمان و جوانان و دانشجو

 و میهست یمعظم انقالب اسالم یو رهبر ینیمراجع د تیو جوانان امدادگربا هدا ینیو طالب علوم د نید

 .میکنیافتخار م یآسمان وندیپ نیبر ا
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 یو بزرگان و استادان و طالب آن آمادگ هیعلم یهاکه حوزه مینمایو اعالم م رمیگیفرصت بهره م نیا از

 از یدیفصل جد ،یدر عرصه مجاز ژهیوبه یو امداد یفرهنگ ،یپژوهش ،یدارند ضمن تبادل تجارب علم

و  یآسمان انیران ادرهب ،ینیمراکز د ها،،دانشگاهیالمللنیب یرا با مراکز علم هایو همکار هایفکرهم

 در یاله انیحوار و تعامل صف واحد اد نیتا با ا ندیآغاز نما کیکاتول تیحیو نهاد مس ایدن یکشورها

 .ردیشکل گ تیخدمت بشر

 یاعراف رضایعل

 هیعلم یهاحوزه ریمد

 رانیا یاسالم ی.جمهورقم

 1399 نیفرورد

 2020 مارس

 

 االزهر خیدوم؛ نامه به ش یالگو

 

 بیالدکتور احمد محمد احمد الط خیالش لةیفض

 فیاالزهر الشر خیاالکبر ش االمام

 (51-الْمُؤْمِنُونَ )التوبه تَوَکَّلِیَاللَّهِ فَلْ یإِلَّا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَ عَلَ بَنَایصِیُلَنْ  قُلْ

 دُ یمَنْ تُرِ هایفتَجْعَلُ  یالَّتِ نَةِیدِرْعِکَ الْحَصِ  یاجْعَلْنِا فِ اللَّهُمَّ

 نیالطاهر نیبیآله الط یمحمد ؟ص؟ و عل نییخاتم النب یو افضل الصالة و السالم عل نیرب العالم الحمدهلل

 نیو اصحابه المنتجب
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 سالم و احترام با

 انیها و موجب غم و اندوه رهبران ادکشورها و ملت بتیرنج و مص هیکرونا ما روسیناگوار انتشار و حادثه

 یربه رهب یبا تأس رانیدر قم و ا نیو بزرگان د هیعلم یهاشده است. حوزه یو عالمان اسالم هاتیو شخص

ز ا دگانیکشو رنج زدگانبتیصو م دگانیدبا داغ یمعظم و مراجع عظام دامت برکاتهم ضمن ابراز همدرد

 یباختگان و شفاجان یبرا یرحمت اله یاسالم، آرزو یایاز دن دگانید بیآس ژهیوبه انیهمه اد روانیپ

و  هاهیها بر اساس توصهمه امور و برنامه میتنظ تیمنان دارد و بر اهم یرا از خدا مارانیب یعاجل برا

 و همراه و هماهنگ شگامیپ نهیزم نیداشته و در ا دیتأک نکارشناسان و متخصصان و مسئوال یهادگاهید

 .اندبوده

آزمون بشر و  یبا حکمت است برا ختهیآم ییهادهیپد زیدر منطق اسالم عز یعیطب یایو بال حوادث

دأ و معاد نسبت به مب رتیبص هیو ما یآدم یداریب یبرا یهشدار زیانسان و ن یتکامل رشد و تعال سازنهیزم

و  یقاداعت یمبان میتحک نیعالمان د فهیاست و وظ یجامعه بشر یعلم یهاشرفتیدر جهت پ یعامل زیو ن

توجه به قدرت  زیو ن هایو آلودگ هایجامعه از ناهنجار انتینفس و ص هیتوجه به ضرورت اصالح و تزک

اهتمام به  ،یاله یایمکرم اسالم و اول یو روح مطهر نب یخداوند متعال و توسل به ذات اقدس اله زالیال

 یادو عب یو اخالق یو روح یومعن کردیرو تیتقوو  ایاح زیخداوند و ن شگاهیدعا و مناجات و تضرع در پ

 .است

درمان و دعا  زیو ن نیعلم و د انیم یساختگ یهایدوقطب ریاس گاهچیه ن،ید یِعقالن-یانیو کالم وح اتیاله

هم به بهداشت و  ،یو علّ یعینظام طب رشیپذ نیدر ع ینبوده و نخواهد شد. انسان مؤمن در منطق اله

و  ازیو دست ن داندیم رترو ب طیرا مح یاله زالیزمان قدرت الو هم نهدیدرمان و نظام سالمت ارج م

 .بردیخداوند باال م شگاهیتوسل به پ

 تیتقو ،یعیو حوادث طب یو معضالت اجتماع هابیناظر به معالجه آس یهاو پژوهش قاتیتحق توسعه

ر دوش سترگ ب یافهیوظ یو اقتصاد یعامل، استمرار شور و نشاط اجتماع ریمشارکت فعاالنه در پدافند غ
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اسالم در ابعاد  یاینرهبران و عالمان د ژهیوبه انیم نیو مسئوالن است و در ا ختگانیهمه نخبگان و فره

ع موضو نیدارند و برخورد با ا یمضاعف تیمسئول ندهیآ یهاو بازتاب یو اعتقاد یو فرهنگ یاجتماع

و رجوع  یاسالم یها و مجامع علماکز و دانشگاههمه مر یهمگان یو همکار ینگاه جامع و همدل ازمندین

 .است میاسالم و قرآن کر رینظیب هیبه سرما

 نیو ا هستند تیمیو صم یآرامش و اعتماد و مهربان ازمندیشدت نبه یکنون ریخط طیدر شرا یانسان جوامع

 میو تعال یمبدأ هست زالیبه ذات ال مانیا ،یانسان یهافطرت یداریفرصت است تا ضمن ب نیبهتر طیشرا

 ینسانو ا یفطر اصولو بازگشت به  شیایو عبادت و ن یاخالق یهالتیو فض یو جامع اسالم بخشاتیح

 یصحنه دشوار مناد نیدر ا تواندیخاتم م نیتابناک د میشود. تعال جیو ترو غیها تبلراه نیبه عنوان کارآمدتر

همه  در یروزیو پ شرفتیو پ تیو نشاط و خالق دیو عزم و ام نیاستوار و اراده پوالد هیروح شگامیو پ

 .باشد تیهمه بشر یها در جهان اسالم و براصحنه

و بدخواهان کشورها  تیدشمن انسان یِطانیش یهاو طاغوت یاز خطر استکبار جهان دیاست که نبا روشن

 دیاو ب دیهستند، غفلت ورز نیزم یرو یو فسادها هابتیاز مص یاریمستقل که خود عامل بس یهاو ملت

ثروت و قدرت و  یهاختاپوسها و ااجازه داد دستگاه دیها مدنظر قرار داد و نباهوشمندانه آن را در برنامه

 .کنند دیمشکالت موجود را تشد تیرسانه ضد اخالق و معنو

بشر  یهاه بحرانرنج و محنت و هم نیها از اهمه انسان ییرها یبرا رانیدر قم و ا نیو بزرگان د حوزه

ضرورت  یو علم یو پزشک یو دستورات بهداشت هاهیهمه توص تیبر رعا دیو ضمن تأک کنندیمعاصر دعا م

ناعادالنه که  یهامیرو تح ضیو دست برداشتن از تبع رگیجهان یبال نیدر مبارزه با ا یجهان یهمکار

یم یبا چالش مواجه کرده، مهم و راهبرد زیعز رانیاز کشورها از جمله ا یرا در برخ یماریب نیمبارزه با ا

 یانمب میو انسان، تحک یبه هست ینگاه قدس تیها در تقوبحران نیحل غلبه بر او بدون شک راه داند

 یهااستیس رییتغ ست،یزطیو مح عتیدر طب رحمانهیب یهادر تصرف یو عدالت، بازنگر یدوستانسان

 .نهفته است کیولوژیو ب یکشتارجمع یهاسالح یو نگهدار دیولو اشغال و ترور و منع ت یافروزجنگ
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دچار  حوادث نیخود را با ا یغیو تبل یفرهنگ یتیو ترب یو آموزش یمصرّ است نظام علم هیعلم یهاحوزه

و  یمجاز یو فضا هایها، از همه ابزارها و فناوربه فرصت دهایتهد لیگرد نکند و با تبدتوقف و عقب

را تحقق بخشد.  دیجد یحوزه در فضا ینیتداوم آن بهره گرفته و بازآفر یها براو روش یرحضوریغ

 یحرکت ادامه خواهد داد و آمادگ نیرا برداشته و با شتاب به ا یاساس یهاگام ریمس نیبحمداهلل حوزه در ا

یاز همفکر یدیفصل جد یدر عرصه مجاز ژهیوبه یو فرهنگ یو پژوهش یدارد ضمن تبادل تجارب علم

 .دیآغاز نما ایدن ینیها و مراکز ددانشگاه یالمللنیب یرا با مراکز علم هایو همکار ها

 یاعراف رضایعل

 هیعلم یهاحوزه ریمد

  رانیا یاسالم یجمهور

 

 در مقابله با بحران کرونا هیعلم یهاحوزه اقدامات  7-4

 یمردم نقاط گوناگون جهان با بحران ،یشمس یهجر 1398در اواخر سال  19 دیکوو روسیو وعیش با

 تیجهان سرا یبه تمام کشورها جیبه تدر ،یماریب نیسابقه نداشت. ا ریمواجه شدند که در چند دهه اخ

 .داده شد صیاسفندماه تشخ لیاز حدود اوا ران،یآن در ا وعیو ش افتی

 رانیو آالم ملت ا یماریب نیا یامدهایکاهش پ یبرا زین ونیو روحان هیعلم یهاحوزه یماریب نیا وعیش با

 ثاقیو بر م دانندیم رانیخود را وامدار ملت بزرگ ا ،ینیبه بزرگان د یبا تأس انیآمدند. حوزو دانیبه م

و  دانستادهیا طیجان و در تمام مراحل و شرا یتا پا ،یو انقالب اسالم رانیا فیبا اسالم، مردم شر شیخو

 یهاگوناگون حوزه یهادر تالش ران،یا فیمقدس با ملت شر ثاقیر مب یاستوار نیاستوار خواهند ماند. ا

 .افتیو استمرار خواهد  افتهیدر خدمت به مردم بروز  هیعلم

را  یناگسستن وندیپ نیا ،یحوزو یسراسر کشور و جهان و تمام مراکز و نهادها یهاحوزه قم و حوزه 

مردم  زیو ن زیوطنان عزهم بتیرنج و مص هیکرونا ما روسی. بروز حادثه ناگوار انتشار ودانندیافتخار خود م
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بر اساس رسالت  انیحوزوو  هیعلم یهاحوزه رو،نیرا نگران ساخت؛ ازا انیجهان گشت و تمام حوزو

 .را ارائه نمودند یآمده و خدمات گوناگون دانیدر خدمت به مردم، به م شیخو یاله

 :میکنیاشاره م نهیزم نیاقدامات انجام شده در ا نیتراز مهم یادامه به برخ در

 

 ستاد حوادث لیتشکالف: 

 «ستاد حوادث»با نام  یمقابله با حوادث ناگوار و دشوار، ستاد یدر راستا هیحوزه علم ر،یاخ هایسال در

در ستاد مذکور  ب،یترت نیستاد حضور دارند. به ا نیگوناگون، در ا یحوزو یکرده و نهادها سیتأس

.  شودیبه مردم تالش م یرسانیاریو اقدام در عرصه  یزیربرنامه یشده و به کمک آن برا لیتشک یاشبکه

 یفایبه ا 1398سال  لیگوناگون مانند زلزله کرمانشاه و س یهامدت کوتاه، ستاد حوادث در عرصه نیدر ا

 .نقش پرداخته است

آن در قم و سراسر کشور، با  یهاتهیستاد حوادث حوزه و کم زین 19 دیکوو روسیو وعیحادثه ش در

 یهامسئول و قرارگاه یهادستگاه گریسراسر کشور و د یتمام نهادها، مراکز و مؤسسات حوزو یهمکار

 نی. ااندهنمود فایرا ا یگوناگون یهانقش ،یجهاد یطالب و فضال میعظ لیخ یو با همت واال یمردم

 یگوناگون برا یهااز تخصص یمندو گسترده، با بهره ژهیو یهایاریو هم یدادستاد، عالوه بر نقش ام

و  یاخالق ،یدر مباحث اعتقادـ ها به پرسش ییو پاسخگو لیو تحل یو روح یشناختارائه مشاوره روان

 طیو شرا امدهایدر حوزه پ ییهاستاد حوادث با ارائه طرح نیتالش نموده است. همچن زین ـ یاجتماع

 .افتیادامه خواهد  ریمس نیبلند برداشته و در ادامه ا ییهاگام ییپساکرونا

تا  به آنان از محله یرسانمردم و خدمت حتاجیما نیدر تأم یو پژوهش یعلم یتهایستاد، عالوه بر فعال نیا

 ،ینید یانمب نییستاد، ضمن تب نیا نیها تالش کرده است. فعالتا آرامستان مارستانیو از ب مارستانیب

 مفتخر است هی. حوزه علمانددهنده هزاران مشاوره روزانه بودهصدها سؤال پرتکرار و ارائه ی بهیپاسخگو
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مردم در  یشتیو مع یبهداشت یازهایاز ن یبخش نیدر تأم است توانسته نیریو خ یمانیکه با اعتماد جامعه ا

 .بردارد ستهیشا ییهاعسرت گام امیا نیا

 :باشدیم لیستاد گذاشته شده است به شرح ذ نیکه بر عهده ا ییهاتیاز مأمور یبرخ

 .کارشناسان و مسئوالن دگاهیتمام امور با د میتنظ  -1

 .مواجهه با آن در منطق اسالم یو چگونگ ایفلسفه بال مانهیحک نییتب  -2

 .یو اجتماع یاعتقاد ،یفرهنگ ،یعلم یادهایبن تیتقو -3

 .یمجاز یمک فضابه ک یتیو ترب یآموزش ،یتداوم نظام علم  -4

 .یو فرهنگ ینید غیدر نظام تبل دیجد یهااز روش یریگبهره  -5

 .در امداد و مشاوره یحوزو یو نهادها یجهاد یهاحضور طالب، گروه -۶

 .یو فرهنگ یعلم یهاتیو شخص یمراکز تخصص یهاتیظرف یسازفعال  -7

 .یکیولوژیعامل و مقابله با خطر ب ریپدافند غ تیتقو یتالش برا  -8

 .دوران پساکرونا رامونیپ یراهبرد یزیرو برنامه ینگرندهیآ  -9

کشور  یکرونا، مورد توجه کادر درمان روسیو وعیدر دوران ش ونیو طالب و روحان هیحوزه علم یهاتالش

 یهادو طالب ج هیعلم یهااز حوزه یگوناگون یو تشکرها ریتقد ،یپزشک ینهادها نیقرار گرفته و مسئول

در  یجهاد ونیروحانقم،  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ ر،ینمونه، طبق گزارش دکتر قد یاند. براداشته

 (یفرقان انمارستبی)قم  یهامارستانیاز ب یکیاند. فقط در داشته یبا کادر درمان همکار هاتیاز فعال یاریبس

اند. ممکن را در کنار کادر درمان انجام داده یهاتیفعال نیدشوارتر ینفر از طالب جهاد 130از  شیب

 یبرا اند ورا بر عهده گرفته ییاموات کرونا لیو تغس زیتجه تیطالب مسئول نیها، ادر آرامستان نیهمچن

ر د ونینقش روحان ر،یاند. به نظر دکتر قدودفن اموات تالش نمودهدر کفن یشرع نیکامل مواز تیرعا

 .ردو تشکر ک ریتقد ژهیاز آنان به صورت و دیاست و با یزدنشاخص و مثال ییکرونا مارانیکمک به ب

 



220 
 

 یو جهاد یعمل اقداماتب: 

 یتلفمخ یهاتهیکم ،یجهاد یهاتیفعال یساز نهیجهت نهاد هیمترقبه حوزه علم ریمبارزه با حوادث غ ستاد

ستاد حوادث  تیبا محور یمشخص نموده است. همه مراکز حوزو یفیهر کدام شرح وظا یو برا لیتشک

 یاثر نیتدو ازمندین هاتیفعال نیانجام داده که گزارش همه ا یمختلف نیعناو لیاقدامات خود را در ذ

 :میکنیموارد اشاره م نیتراز مهم یفقط به برخ نجایمستقل و مبسوط خواهد بود. در ا

 درمانی و کمک یبهداشت یهاتیفعال .1

چشمداشت و به صورت کامالً  نیترو جوان، بدون کوچک یکرونا، صدها طلبه جهاد یماریب وعیاز ش پس

خدمت  ها،مارستانینمونه، حضور در ب ینکردند. برا غیدر یتالش چیشدند و از ه دانیخودجوش، وارد م

 یهاتیاز فعال یبرخ ییودفن اموات کروناو انجام غسل و کفن یکردن معابر شهر یضدعفون ماران،یبه ب

 .طالب انجام شد نیا لهیود که به وسب

برخوردار بوده است و  زیخدمتگزار و امدادرسان ن یتیاز هو ،ینیو د یفرهنگ تیعالوه بر هو ت،یروحان

 هیعلم یهابودن حوزه یدر کنار مردم، نشان از اجتماع رمترقبه،یدر حوادث غ ونیحضور طالب و روحان

شده در مورد حضور  انیب یانتقادها توانینم ه،یعلم یهاحوزه یتیهو یهامؤلفه نیدارد. با توجه به ا

 ییهادر عرصه دیبا تیگونه که روحاندانست. در واقع، همان رشیرا قابل پذ هامارستانیدر ب ونیروحان

 یحضور زیدر خدمت به مردم ن کندیآنان اقتضا م ینید تیفعال باشد، هو تیو معنو ینیعلم د دیمانند تول

مانند  ییهاتی، فعالدینی بزرگان یِو فکر ینید ،یعلمعالوه بر خدمات  ب،یترت نیفعال داشته باشد. به ا

 یرا مناف هاتینوع فعال نیا توانیاست و نم یضرور زین مارانیبه ب یرسانو خدمت هامارستانیحضور در ب

 .دانست تیشأن روحان

 :صورت گرفته است ریز تهیستاد حوادث حوزه در قالب سه کم یو بهداشت یکمک درمان یهاتیفعال

 هامارستانیاعزام به ب تهیکم  1-1

 :شده است فیتعر ریز فیوظا تهیکم نیا یبرا
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 .هامارستانیدر ب یبستر مارانیاز ب ادتیع (1

 .شب و روز یهادر نوبت ییکرونا مارانیب یهمراه (2

 .هامارستانیتفقد از کادر ب (3

 .هامارستانیبه کادر ب هایدادن فوت ممیآموزش ت (4

 .هامارستانیکارکنان ب یهابه خانواده یسرکش (5

 .هایو تفقد از بازماندگان فوت یسرکش (۶

 .ییصحرا یهامارستانیب یداخل یروهاین نیتأم (7

 .مستضعف و کم برخوردار مارانیب نهیهز نیتأم یبرا نیریکمک خ یآورجمع (8

 یهانمارستایاز طالب در ب یکرونا، تعداد یماریب وعیش نینخست یفوق، از روزها فیاساس شرح وظا بر

به همراه و عدم امکان حضور  ییکرونا مارانیب ازیگوناگون کشور حاضر شدند. به خصوص به سبب ن

حاضر شدند. طالب در صورت امکان،  هامارستانیدر ب مارانیب نیکمک به ا یهمراهان هر فرد، طالب برا

 .رساندند یاری هامارستانیکردن ب یمانند ضدعفون یو در امور زین مارستانیب یخدمات یروهایبه ن

 اموات زیتجه یتخصص تهیکم  1-2

ا هوجود داشت، طالب در آرامستان ییودفن اموات کروناو کفن لیتغس رامونیکه پ ییهایسبب نگران به

خدمت طالب در  نیودفن اموات تالش نمودند. اتمام قواعد و ضوابط کفن تیرعا یحاضر شدند و برا

 شیخو واتودفن امو کفن لیاز اموات حاضر نشدند، در تغس یبستگان برخ یصورت گرفت که حت یحال

 روسیگرفتند و با وجود آنکه احتمال انتقال و لیطالب جنازه اموات را تحو ط،یشرا نیکنند. در ا یهمکار

 یو فداکار ثاریعرصه به ا نیشکن دفاع مقدس، در اها وجود داشت، مانند رزمندگان خطنکرونا به آ

 .پرداختند

 ینظر وزارت بهداشت، طالب جهاد ریو ز منیا طیدر شرا ییاز غسل و کفن و دفن اموات کرونا پس

 یخود دانستند بستگان آنان را مورد تفقد قرار دهند و به آنان آرامش ببخشند و در صورت ابتال فهیوظ
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به  یوحانر اسانگروه مشاوران و روانشن دیشد اسیو اضطراب و  یبه افسردگ یبستگان و بازماندگان متوف

 در یمعنو یفضا جادیا یبرا یفرهنگ ی. پخش برنامه هاندیارائه مشاوره و کاهش اظطراب آنان اقدام نما

 یهاخانواده ییبوده است و دست آخر، شناسا یاقدامات ارزشمند طالب جهاد گریآرامستانها از د طیمح

 .بوده است ونیروحانمورد اهتمام طالب و  زیها نبه آن یارائه کمک مال یبرا ریفق

 ،یها، رفع شبهات فقهاستان ریحوزه سا قیطالب به تشو نیعرصه، ا نیطالب قم در ا تیاز موفق پس

 .ها پرداختندالزم به آن یوزارت بهداشت و امکانات بهداشت یهاو ارسال پروتکل عیو توز یحقوق

 

 یمشاوره روانشناس تهیکم  1-3

 تیکشور، با هدف بهبود وضع یعلوم پزشک یهادانشگاه یحوزه با هماهنگ یحضور مشاوران تخصص طرح

و  یبا بررس نه،یزم نیدر ا تیبا احساس مسئول ،یجهاد ونیت. گروه روحانانجام شده اس مارانیب یروح

مشاوره چهره  سسپپرداختند و  قیو دق یتخصص یزیربه برنامه ،یاتیگروه عمل کی لیو تشک هیاول یابیارز

از استان قم آغاز شد و  هاتیفعال نیها را آغاز کردند. اآن یهاو خانواده یکادر پزشک ماران،یبه چهره با ب

اد مشاوره ست تهیکه تحت نظر کم ،یجهاد یهاگروه نی. ارفتیانجام پذ زیها ناستان ریدر سا جیتدربه

مرتبط  یحوزو یو پژوهش یمراکز آموزش یاز همکار کنند،یم تیفعال رمترقبهیمواجهه با حوادث غ یحوزو

 :هستند ریبه شرح ز تهیکم نیاقدامات ا گریاز د ی. برخبرندیبهره م زین یبا روانشناس

 .باعزام طال یزیرو برنامه یهماهنگ یجلسات متعدد برا یو برگزار یبا مراکز درمان یریگارتباط (1

 .مداخله در بحران یبرا یآمادگ جادیا یبرا نیمشاور یهیجلسات توج یبرگزار (2

و ثبت شرح حال و  مارانیب یشناختاطالعات روان یآورجمع یبرا مارانیفرم مصاحبه ب هیته (3

 .هاآن یروان تیوضع

 .اهو خانواده آن مارانیب نیمکتوب در قالب کتاب، مجله و بروشور ب یمحتواها عیو توز دیتول (4
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 یبانیو پشت یتیحما یهاتیفعال .2

 :پردازندیم تیبه فعال تهیدو کم یبانیو پشت یالتیتسه ،یتیحما یهاتیانجام فعال یبرا

 یو بهداشت یتیحما یهابسته عیو توز یریشگیپ تهیکم  2-1

 :هستند ریبه شرح ز تهیکم نیا یهاتیاز فعال یبرخ

 .ها و اماکن گوناگوندرب خانه یمانند ماسک و مواد ضدعفون یبهداشت یهابسته عیتوز (1

 .هامنازل و مغازه یبه اهال تیاز سرا یریشگیو پ یبهداشت فیآموزش وظا (2

 .یفرهنگ یهابسته عیتوز (3

 .هاو کوچه هاابانیها، درب منازل، خمغازه ه،یمساجد، مدارس علم یکردن و ضدعفون زولهیا (4

 .احمرو هالل یعلوم پزشک یهادانشگاه یدر منازل با همکار یابیماریو ب یسنجتب (5

 .ییغذا یو اهدا سبدها هیمحروم و ته یهادر محله یابیمستضعف  (۶

 .و اعزام ینام طالب جهت ساماندهثبت (7

 .یو پزشک یپرستاردوخت لباس  (8

 .ییکرونا مارانیب یطبخ غذا برا (9

 .هابه آن یشتیبسته مع میو تقد انیو متوف ییکرونا مارانیبه خانواده ب یو تماس تلفن یسرکش (10

 

 یبانیپشت تهیکم  2-2

شرکت کننده در طرح مبارزه با کرونا خود در معرض انواع و اقسام  ونیکه طالب و روحان نیتوجه به ا با

 هیته ،یکردن طالب جهاد مهیشد. ب لیجهت کمک به آنان تشک یبانیپشت تهیکم رند،یگ یخطرها قرار م

 .است بوده تهیکم نیا یهاتیخود آنان از جمله فعال یبرا یاقدامات درمان زیآنان، و ن یبرا یلباس بهداشت
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 یو فرهنگ یجیترو یهاتیفعال .3

 :ردیگیانجام م تهیدر دو کم یو معنو یفرهنگ ،یغیتبل یهاتیفعال

 افتاء تهیکم  3-1

 یسواالت و استفتائات فقه هیباشد، کل یدر قم عهده دار آن م یکه دفتر مقام معظم رهبر ته،یکم نیا در

 نماز جماعت، نحوه غسل یبرگزار ،یتجمعات مذهب یشود. برگزار یکرونا پاسخ داده م یماریمرتبط با ب

سوال مردم قرار گرفته  ردبوده که مکرر مو یآنان از جمله موارد یمراسم برا یو برگزار ،ییاموات کرونا

 .است

 رسانه تهیکم 3-2

 :شده است فیتعر ریز فیوظا تهیکم یبرا

 .هااسخ به آنو نقد و پ یاماهواره یهاو شبکه یمجاز یدشمنان در فضا یارسانه یهارصد هجمه (1

گانه هشت یهاتهیمختلف کم یهادر بخش هاتیدر انجام فعال نیطالب و مبلغ یهاتیانعکاس فعال (2

 .اقالم عیاموات و توز زیتجه ها،مارستانیدر ب تیاز جمله فعال

ر د رمترقبهیمواجهه با حوادث غ یستاد حوزو ریمد یارسانه یهانشست یو هماهنگ یبسترساز (3

 .یجمعارتباط یهاو رسانه مایصداوس

 

  یقیو تحق یعلم یهاتیفعال .4

 .است رفتهیانجام پذ یعلم یمحتوا نیتأم تهیحوزه در قالب کم یو پژوهش یمطالعات یهاتیفعال

 یعلم یمحتوا نیتأم تهیکم  4-1

 :هستند ریبه شرح ز تهیکم نیا اقدامات

 ت.به شبها ییبرنامه عمل )پروتکل( رصد و پاسخگو بیو تصو هیته (1
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 .هامارستانیبه ب یطالب اعزام یمعنو یهابرنامه عمل )پروتکل( آموزش مراقبت بیو تصو هیته (2

 .روناک یمنف یامدهایبرنامه عمل )پروتکل( مساجد در مهار و کنترل تبعات و پ بیو تصو هیته (3

 .ایها و بالبحران تیریمد ینمودن سامانه جامع ستاد حوزو ایمه (4

 .یمجاز یپاسخ به شبهات در فضا یاجتماع یهاها و شبکهکانال یاندازراه (5

 .هاانو بحر ابالی با حوزه روشمند سونگر، طرح، الگو و نقشه راه مواجهه جامع، همه بیو تصو هیته (۶

 جنگ با حوزه روشمند و سونگر،¬طرح، الگو و نقشه راه مواجهه جامع، همه بیو تصو هیته (7

 .یو شناخت معرفتی

برنامه عمل مساجد و  یمساجد در اجرا یفرهنگ یهابا کانون یو فرهنگ یعلم تهیکم یهمکار (8

 .ابالغ برنامه به مساجد سراسر کشور

 .حوزه یخبرگزار یمشترک با همکار یهابرنامه دیتول (9

 .کرونا یپژوهندهیآ (10

 

 یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس تهیکم  4-2

ران کرونا بح یو اجتماع ،یفرهنگ ،یاسیس ،یناگوار اقتصاد یامدهایپ یبررس ته،یکم نیا یهاتیفعال هدف

 یشنهادیبسته پ لیو تحو -هاسازمان گریحوزه و د فوظای از اعم–ها کاهش و جبران آن یراهکارها هیو ته

 :انجام شد تهیکم نیدر ا ریعده، اقدامات ز نیبه نظام بود. با توجه به ا

حوزه  فیوظا نییو تع هیحوزه علم یاقتصاد مقاومت یکرونا در مرکز راهبرد یابعاد اقتصاد یبررس (1

 .هاسازمان گریو د

 .یاقتصاد مقاومت یگذاراستیس یفعال شدن شورا یتالش برا (2

 .هیعلم یهاحوزه ریو ارائه آن به مد یاقتصاد یشنهادیپ یهاو بسته یلیجزوات تحل هیته (3
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 وعیشأ شمن غاتیو تبل تیمانند واقع یامور رامونیکرونا پ یو اجتماع یاسیابعاد س رامونیمطالعه پ (4

حوزه و  بیو تخر هراسی قم ،یو اخالق یاز شبهات اعتقاد یطرح و انتشار برخ ران،یکرونا در ا

 .ونیروحان

 .یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیگوناگون متشکل از پژوهشگران و فعاالن س یهاکارگروه لیتشک (5
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 ق.141۶قم: جامعه مدرسین، نهایه الحکمه،  ، ـــــــــــــــ

  ق.1414ریاض: دار الصمیعی،  المعجم الکبیر، سلیمان بن احمد، طبرانی،

 .13۶5میرباقری، تهران: فراهانی،  االخالق، ترجمه طبرسی، حسن بن فضل، مکارم

  .1372 تهران: ناصر خسرو، مجمع البیان، فضل بن حسن، طبرسی،

 .1387ترجمه حمید رضا شیخی، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسالمی،  نثر اللئالی، ، ـــــــــــــــ

  ق.1414بن حسن، االمالى، قم: دار الثقافه، طوسی، محمد 

 .13۶2تمهید االصول، دانشگاه تهران،  ، ـــــــــــــــ
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 ق.1411مصباح المتهجد، بیروت: موسسه ففه الشیعه،  ، ـــــــــــــــ

 ق. 1411قم: جامعه مدرسین،  ره،یالذخعلم الهدی، سید مرتضی، 

 .ق 1408 المناهل، دار ن،یاسی آل جعفر مقدمه و قیتحق ،یفاراب قاتیتعل فارابی،

 ق، 1420بیروت: دار احیاء التراث العربی، التفسیر الکبیر،  محمد بن عمر، فخر رازی،

 .1415تهران: الصدر،  تفسیر الصافی، محسن، فیض کاشانی،

 .1387، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسالمی، جامع األحادیثقمی، جعفر بن احمد )ابن رازی(، 

 ق.1414عباس، سفینه البحار، قم: اسوه، قمی، 

 .1380تهران: علمی فرهنگی ، ترجمه سید جالل الدین مجتبوی، 1تاریخ فلسفه، ج فردریک، کاپلستون، 

 .1391، ترجمه ابراهیم دادجو، تهران: علمی و فرهنگی، 2تاریخ فلسفه، ج  ، ـــــــــــــــ

 .1339تهران: چاپخانه بهمن، الکسیس، نیایش، ترجمه علی شریعتی، کارل، 

 .1385اصول کافی، ترجمه سید جواد مصطفوی، تهران: انتشارات علمیه اسالمیه،  محمد بن یعقوب، کلینی،

 .1387گوستاو لوبون، تمدن اسالم و غرب، ترجمه محمد تقی فخر داعی، تهران: دنیای کتاب، 

 . 1419لعلمیه، متقی هندی، علی بن حسام، کنز العمال، بیروت: دارالکتب ا

 .1387مجتهدی، کریم، فلسفه در قرون وسطی، تهران: امیر کبیر تهران، 

 ق.1403بیروت: دار احیاء التراث العربی، بحار االنوار، محمدباقر، مجلسی، 

 .1385امدادهای غیبی در زندگی بشر، تهران: صدرا، مطهری، مرتضی، 

  .1385تهران: صدرا،  گفتار، یستب،  ـــــــــــــــ

 .1382جهاد، تهران: صدرا، ،  ـــــــــــــــ

 . 1373نبوت، تهران: صدرا،  ،ـــــــــــــــ 

 .1375تهران: صدرا، نظام حقوق زن در اسالم، ،  ـــــــــــــــ

 .1395، تهران: صدرا، نظری به نظام اقتصادی اسالم،  ـــــــــــــــ

 .1387انتشارات صدرا،  ،9ج  آثار، عهمجمو ، ـــــــــــــــ

 .1387تهران: صدرا، ، 13ج  ،مجموعه آثار ، ـــــــــــــــ

 .1387، صدراانتشارات تهران:  ،1ج  مجموعه آثار، ، ـــــــــــــــ

 .1387، تهران: انتشارات صدرا، 14مجموعه آثار، ج  ، ـــــــــــــــ

 .1387تهران: انتشارات صدرا، ،  2مجموعه آثار، ج  ، ـــــــــــــــ

 .1388، تهران: انتشارات صدرا 23مجموعه آثار، ج  ، ـــــــــــــــ

 .1388، تهران: انتشارات صدرا، 3مجموعه آثار، ج  ، ـــــــــــــــ

 .1388تهران: انتشارات صدرا، ، 15آثار، جمجموعه  ، ـــــــــــــــ

 .1387تهران: انتشارات صدرا، ، 18ج آثار، مجموعه ، ـــــــــــــــ

 ق.1413مفید، محمد بن محمد، اوائل المقاالت، قم: کنگره جهانی شیخ مفید، 
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 .1371مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب االسالمیه، 

 .3، ترجمه محمدرضا صالح نژاد، مجله کیان شماره «شر و قدرت مطلق»مکی، جی. ال. 

 .1995الحکمه المتعالیه، بیروت: دار احیاء التراث العربی،  محمد بن ابراهیم، مالصدرا،

 ق. 1423موسوی تنکابنی، محمد مهدی بن محمد جعفر، ریاض المصائب، بیروت: موسسه االعلمی للمطبوعات، 

 .1378قم: هجرت،  السعادة، معراج نراقی، احمد،

 ق. 1397الصدوق،  نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبه، تهران: مکتبه

 ق.1408نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم: موسسه آل البیت، 

 . 137۶هیک، جان، فلسفه دین، ترجمه بهزاد سالکی، تهران: انتشارات بین المللی الهدی، 

 

 


