
 

 

 بشری های رنج کاه  در روایات و قرآن کریم راهبرد

 شریفی علی
 ، ایرانتهران ،طباطبائی مه عال دانشگاه حدیث و قرآن علوم یار استاد

 رضایی مهدی
 ایران، تهران، طباطبائی عالمه دانشگاه حدیث و قرآن علوم ارشد كارشناس

 (86/88/6863؛ تاریخ پذیرش: 61/88/6863: )تاریخ دریافت

 چکیده

ار یبسه  یآنچه كه وقوع رنج را در زندگ یول ،خود دردناک است یبه خود یرنج در زندگ ةتجرب
تهداوم حیهات و    ةهها، الزمه   نادار از رنجرو، تفسیر مع این بودن رنج است. از« معنا یب» ،كند ساز می بحران

ت و ، سهنّ قهرآن در قالب  ،دهد او رخ می یكه برا هایی رنج ،معنای آن است. از جانب یک فرد مسلمان
بهه   یله یتحل ه یفین اصه ، بها روش توصه   یه ه بهر ا یه ن پژوهش با تکیشود. ا می یها معناده آن یها آموزه
راهبهرد  میسهتی   پهژوهش، است. سهؤال   ات پرداختهیواو ر قرآن از منظرآن  یرنج و معنا ةمسئل یبررس
و  قهرآن م كهه  یدیرسه  جهه  ین نتیه به ا یبررس است كه پس ازهای بشری  و روایات در كاهش رنج قرآن
 یم بشریعظ یها رنج یمعنا كهد نرا دار یین توانایخاص از رنج، ا یها ر و آموزهیتفاس ةات با ارائیروا

ن یبا ا ؛ها را هدفمند سازند د و آننوند زنیو هوشمند پ یس، روحانمان به یک نظام مقدیرا با وساطت ا
اند و هرگز  گرفته یجا یو جهان ابد یجهان نیان كه حواد  سخت و دردناک در یک نظم بزرو ایب

انهد.   خاص منظور شده یدن به اهدافیرس ی، برایت و خواست الهیبر مش یبلکه مبتن ،ستندی  نیبدون دل
ن یه رنهج اسهت. ا   یبرسهاختن معنها بهرا    ی،بشهر  یهها  ت در كاهش رنجیو روا قرآنن، راهبرد یتر یاصل

مان، یها نه تنها مستلزم وجود معنا و ا آن ةدهند كه هم وند مییرها را به هم پیاز متغ یا ها مجموعه آموزه
مهان بهه خهدا و معهاد شهروع      یاز ا یا رهیه زنج یرهاین متغیخاص است. ا ةشد زهیكانال بلکه مستلزم كنش

 ییعنه  یی،ر نهها یه توك ، صبر، جهاد و هجرت بهه متغ  ،رهای میانجی مونیاز متغ یریگ شود و با بهره یم
كه تحم  وگهاه مبهارزه بها آن     یرنج ؛شود ا و آخرت ختم مییدر دو بُعد دن یرهایی از رنج و رستگار
است و  ینیعبر اهداف م یاست و مبتن ی  به سعادت اخرویز نیو ن یویآل دن دهیموجب تحقم كمال و ا

ن یه معتقهدان بهه ا   یاز بحهران معنها بهرا    یریجلهوگ  بهه منظهور  آن  یو عال یی، راهبرد غاین هدفمندیهم
 .هاست آموزه

 .معنا، دین، راهبرد، رنج، روایات، قرآن واژگان کلیدی:

                                                           

 E-mail: dralisharifi15@gmail.com )نویسندة مسئول(   


 E-mail: mahdirezaei129@gmail.com. 
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 مقدمه

« چیهه » یاسهت كهه فهرد متوجهه شهود رنهج او بهرا        یاز رنج، زمان ین عذاب ناشیشتریب
ده بهودن آن  یفا یاحساس ب ،سازد ر قاب  تحم  مییرنج را غ ةنچه كه تجربآ ،نیاست. بنابرا

معناسهت و فقهدان معنها آن را     یجسهتجو  یرنهج، تهالش بهرا    ییغها  اسهت؛ مراكهه ههدف   
ترین راهکارهای مواجهه بها   از دید بسیاری از اندیشمندان، یکی از مهم سازد. تر می درناک

ج پیدا كرد، بهه شهک  درخهور تهوجهی تجربهة      رنج این است كه اگر بتوان معنایی برای رن
گهذار   كند. به تعبیر فرانکه ، بنیهان   دردناک و مخربگ پریشانی ناشی از رنج كاهش پیدا می

« كه معنا و مقصودی در آن رنج باشد شرطیه ب ،رنج كشیدن استة فرد آماد»ی، معنادرمان
 ةهها، یهک الزمه    دار از رنهج تفسیر معنها  رو، باید اذعان كرد كه این . از(11: 6831 )فرانک ،

مهم اینجاست كه همیشهه ادیهان و    ةاست. نکت ضروری برای تداوم حیات و معنای آن بوده
 اند. رنج بوده ة معنایلئترین منابع پاسخگویی و ح  مس از مهم یکیدینی  یها نظام

 است؛ مانند: ی متعددی شدهها پژوهشو روایات،  قرآندربارة رنج از منظر 

: بها  یو كهاهش آالم بشهر   یهی زدا ن در رنهج یه نقهش د »(. 6836دجواد. )رودگر، محمه 
 .648ه668. صص 91. ش 69د  .قبسات. «ید مطهریاستاد شه یبه آرا یکردیرو

 یهـا  پـژوه  . «یوجهود  یهها  و رنهج  ینه ید مهان یا»(. 6838رعباس. )ی، امیزمان ه علی

 .46ه81. صص 8. ش 9د . یفلسف

. یموسو نیمحمدحسسید و  جاللیان اكبرنیایی، علی قرافیاض ، محمدحسن، یرستمه 
 .63ش  .قرآنـی  یهـا  آمـوزه . «ن بهودا ییقرآنی و آ یها از رنج در آموزه ییرها»(. 6868)

 .38ه96صص 

های  پژوهشی با محوریت راهبردهای قرآنی روایی در تقلی  رنج مشخصاًبا وجود این، 
 بشری در پیشینة پژوهش یافت نشد.
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است كه الگویی فراگیر و سامانمند در بهاب مسهئلة رنهج     در این پژوهش، كوشش شده
ن اسهت  یه احاضهر  پژوهش  یاصل های پرسشدست دهد.   ی قرآنی و روایی بهها آموزهدر 
و  «؟ات مگونه اسهت یو روا قرآنو مواجهه با آن از منظر  ینوع تلق و آن یرنج، معنا»كه 
ن یه ا یتلقه  فرض و ها، سؤالدر پاسخ به این «. ست؟یم رنجها در كاهش  آن یراهبرد اصل»

 یهها  رنهج  یقیو دقبه شک  جامع  رواییه  های قرآنی آموزهاست كه  ین امر مبتنیبر اه مقال
 ةپُرغص ةقص ش را بهیتواند متاع خو می ،نهین زمیكند و در ا و هدفمند می معناداررا  یبشر

 ی عرضه كند.بشر امروز

و غفلهت از  « وجهودی رنهج  » ةمسهئل مطالعات و رویکهرد جدیهد بهه     نبودِ ،خالء الهیاتی
ی و كلّه  الگهویی تها   ما را بهر آن داشهت  های فراوان آن در مواجهه با نیازهای انسان  ظرفیت

این پژوهش بر این مبنا و فرضیه استوار اسهت  « نظریة»و  الگو .یممجم  در این باب درافکن
های وجودی  رنجای برای كاهش  های ویژه و روایات، نظراً و عمالً ظرفیت قرآن كریمكه 

نهوین دارنهد.    ةههای روحهی جامعه    انسان نوین و هموار كردن راهی معنوی در متن معضه  
ههای   های وجودی است كه انسهان  تر اینکه این متون، خود گزارشگر و متضمن رنج روشن

 .اند های قدسی متحم  شده كام ، یعنی پیامبران و ائمه در طریم ارزش

 شناسی رنج مفهوم .1

درد، آزار، زحمهت، مشهقت، انهدوه، حهزن،     »در لغت بهه  و است  یفارس یا واژه« رنج»
رو كهه   آن (. از6468 :6839است )دهخدا،  معنا شده «ب، و غمی، صدمه، آسیماریكلفت، ب

هها و مفهاهیم متعهددی را بهه      م، واژهیمصهاد  ،و مشقّت اسهت  یگونه سخت رنج محصول هر
 است. خود اختصاص داده

 و ت، أذی، عَنَه ةیّصب مُم، ضُهرَّ،  لَد، أَبَكَ»مون  یوایات، كلماتو ر قرآندر لغت عربی، 
ایهن واژگهان و   جداگانهة  واكهاوی   بر همگی ناظر بر دو مفهوم درد و رنج هستند. بنا« حزن

هها، ایهن    های مفسران از آن روایات و تبیین و نیز قرآن كریمدر بافت  ها بررسی اجمالی آن
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كهه بیهان    منهان ند و گاهی ناظر به رنج هسهتند. امها   كلمات گاهی بر مفهوم درد داللت دار
 و« درد»یعنی هم بر  ؛اند ناپذیری به هم آمیخته شده ، این كلمات اغلب به شک  اجتنابشد

درد و  ةروسهت كهه تجربه    داللت دارند. شاید این آمیختگی و پیوستگی بدان« رنج»هم بر 
 هم مرتبط است.با  مواقع بسیاریناپذیری در  رنج به شک  اجتناب ةتجرب

آن  یشهناخت  ف مختار از رنج با توجه بهه مبهانی معناشهناختی، همهان تعریهف روان     یتعر
آرامش از او سهلب   ،است دور افتاده خود است: هرگاه انسان احساس كند از وضع مطلوب

كنهد،     مهی یرا به یهأس تبهد   ید آدمی( امیكه )گاه یندیاحساس ناخوشااز  ییعن ؛شود می
 م.یكن ر مییتعب «رنج»س، از آن به ف خواه در ساحت روان و نَ ،مخواه در ساحت جس

كهه   رو آن ، ازاسهت  درست در مقاب  ماهیت و موجودیت حیهات انسهانی   یمشکل ،رنج
و امید زندگی انسانی باشد. رنجوری و پریشانی ناشهی از   ها تمام شادی ةتواند نابودكنند می

كهن   ی آن را نهابود و ریشهه  حتّه یا اند و مالش جدی بکش هتواند اساس زندگی را ب رنج می
شهوپنهاور،  ر.ک؛ ن تعبیر شوپنهاور از رنج است )یهیچ تنزل دهد. ا كند و انسان را در حدّ

6861: 846.) 

جة مغلوب شدن یاست كه در نت یو روان یدرون یحالت ،رنج» ،شناسی در اصطال  روان
د یه انسهان در او پد  یهها  تهدن خواسه یدن بهه ههدف و بهه فرجهام نرسه     یو ناكام ماندن از رس

بهاً  یرونهد كهه تقر   كار می ن حالت بهینشان دادن ا برای یناكام و ر فشارینظ یرید. تعابیآ می
 (.497 :6، ج 6814)نرمان،  «است یها یک همة آن یمعنا

اسهت.  « درد»و « رنهج »ای كه نباید از توجه به آن غفلت نمود، تمایز بین دو مفهوم  نکته
رنهج یهک    ،گهذارد. از منظهر او   ( فرق مهی Suffering( و رنج )Pain)ان درد یک میجان ه

كهه درد یهک    یدر حهال  ،میم در آن باشه یسهت ی  نیه نامطلوب اسهت كهه مها ما    یحالت روان
كهه كوهنهورد در هنگهام     یمث  درد ؛است و ممکن است نامطلوب نباشد یکیزیاحساس ف

. داردت خهاطر  یرضها  ،ن كوهنهورد بها وجهود درد   یه ا .شهود  باال رفهتن از كهوه متحمه  مهی    
عمهوم و   ،ان درد و رنهج یه م ةرابطه  پهس از درد باشد یا نباشهد.   یتواند ناش رنج می ،نیبنابرا
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 یشهکل  ةن درد به مثابینکه بیضمن ا ،(8 :6869تبار،  یعلور.ک؛ ) ن وجه استخصوص مِ
به درد )در صهورت وجهود    یو و ذهن یشناخت روان یپاسخ ةو رنج به مثاب انیجسم از حسّ

مراكههه اغلههب بههه صههورت  ؛مشههخص وجههود نههدارد یكشهه ز بههدون خههطییههک تمهها ،(آن
كنهد، یهک    مهی ان یب قرآنامبر كه یوب پیت ایشوند. حکا خته مییدرهم آم یریناپذ اجتناب

 أَرْحَـمُ  أَنْـتَ  وَ الضُّـرُّ  مَسَّـنِی  أَنِّـی  رَبَّهُ یناد إِذْ أَیوبَ وَنمونة روشن در این ارتباط است: 

 ةدهنهد  وب شهک  یه و جسهمانی ا  یکیزیدرد ف به اذعان مفسران، (.38اء/ ینبأل)ا الرَّاحِمِینَ
 از تجربة رنج او شده بود. یبرخ

 . دین عاملی برای معنایابی و رهایی از رنج2

آیهد، كهدامین معضه  را حه  و از مهه مهمهی دسهتگیری         دین به مهه كهار مهی   »اینکه 
و كهالم جدیهد اسهت. برخهی      تهرین مسهائ  در حهوزة فلسهفة دیهن      ، یکهی از مههم  «كند می

ها باور دارند و به مهوازات ایهن جریهان     اندیشمندان به گستردگی قلمرو دین در همة حوزه
شناسهان و برخهی دیگهر از متفکهران      فربه، غایت و هدفِ دیهن در انگهارة بسهیاری از روان   

: 6868ی بشههری نیسههت )ر.ک؛ نصههری، ههها ی بههه درد و رنههجمعنابخشههعلههوم، میههزی جههز 
قهرآن  راهبهرد  حال ناظر بر تلقی دوم، اگر بخواهیم سؤال خود را مطر  كنیم كهه  (. 81ه88

كهه  د گفهت  یه ن مسئله بایدر پاسخ به ا ،ستیم یبشر یها ات در كاهش رنجیو روا كریم
 یزنهدگ  یند كلّه یبه فرا یكند، معناده به بشر می ینیمان دین و ایكه د ین خدمتیتر بزرو
ن یه د یراهبرد محهور  ،گریبه سخن د ؛آن است یها یرها و دشوا ز هدفمند كردن رنجیو ن
نظهام  در هها   رنهج  یو هدفمند ین معنادارییتب ی،بشر یها ات( در كاهش رنجیو روا قرآن)

 :ینبادیر ایبه تعب است. یهست

 یرنهج اسهت. انسهان زمهان     یسهاختن معنها بهرا    ،ندیتر  و مهم یكاركرد اصل»
مهان  ین مسئله ایتحم  كند كه به ا یخوب ن مصائب را بهیتر تواند رنج و سخت می

 یتهر  گستردهتر و  بزرو ةنیها در زم یها و ناراحت ن رنجیو اذعان داشته باشد كه ا
و  یقدسهه یلیشههک  و شههما یی،مههاورا یاسههت و رنههج او در قههالب از معنهها رخ داده
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؛ مراكهه  داردمثبهت و سهازنده    ییو كهامالً بهار معنها    اسهت  هدفمند به خود گرفته
ر ید وجود رنج و تقصه یتر از تهد تر و مهم یار جدیبشر بس یمعنا براد فقدان یتهد
بهه نقه  از:   « )شهود  مهان سهاخته مهی   یا ةن و مسهئل یه د بها  یخوب كه به ییمعنا ؛است

 .(888 :6861جان،  خشک

تهرین   در توضیج بیشتر، باید گفت بررسی ربط و نسبت میان دین و رنج در عِهداد مههم  
شناسان،  است. روان شناسان به دیدة عنایت نگریسته شده از منظر روان موضوعاتی است كه

زنهدگی از   مصهائب داننهد؛ مشهکالت و    را برقراری آرامش روحی مهی « انتظار بشر از دین»
روسههت. پههذیرش دیههن موجههب رفههع   جملههه امههوری اسههت كههه بشههر همههواره بهها آن روبههه 

بهود كهه رجهوع بهه      و مهار آن است. ویلیام جیمز هم بر ایهن عقیهده   ها ، نگرانیها اضطراب
ی زندگی را ها و مصیبت ها شود كه تیرگی دین، موجب ایجاد شور و هیجانی در انسان می

دههد، هرگهز    به انسان مهی  مصائبقدرتی كه دین برای تحم  »برد. از دید وی،  از میان می
. به طور كلی، باید اذعهان  (66ه63 :6878 مز،ی)ج« آید از عهدة اخالق منهای مذهب برنمی

ورزان  نحهوه از اندیشهگی مطمهج نظهر بسهیاری از دیهن       این رویکرد به دین و ایهن كه  كرد
 است.

 . همبستگی معنای زندگی و معنای رنج3

بهتهر  و انسهان   ز معنها خواههد یافهت   یه دن نیداشهته باشهد، رنهج كشه     ییمعنا یاگر زندگ
 عنهای مقولهة معنهای زنهدگی و م    (.76 :6831 فرانکه ، ر.ک؛ رنج را تحم  كند ) دتوان می

از  یجملهه وجهوه   رنج از»، معنا یدر جستجوسندة ینو به تعبیر رتبط هستند.مه و ترنج وابس
. (68: 6869 نهگ، ی)هَنفل« شهود  آن مهی  ییمعنها  یرسد موجب به  است كه به نظر می یزندگ

ن اسهت كهه بهه قهول     یه ا ،توان گفت ن دو مسئله مییا یآنچه در ارتباط و همبستگ بنابراین،
 یضا  مفههوم یكه بدون تحقم و ا یا گونه به ،گرندیکدی« مساوق»مقوله  ن دویا ،لسوفانیف

رو، در بررسهی رنهج و معنهای آن     ایهن  ازست. یز متصور نیرنج ن ین معناییتب ی،زندگ یمعنا
 باید به حدّ مقتضی، مفهوم معنای زندگی را نیز واكاوی كرد.
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گریهز   ای فههم  با پدیدهآید كه ما خود را  اما پرسش از معنای زندگی در جایی پیش می
ناپذیری تا حهدّ زیهادی در گهرو بسهتر، زمینهه یها سهیاقی         پذیری و فهم یابیم. فهم رو می به رو

زمینهة معرفتهی مها خهوش      شود. اگر پدیده در مهتن پهس   است كه پدیده در آن مالحظه می
 ننشیند، یعنی با آن ناسازگار باشد، فهم پدیده برای ما دشوار خواهد بود.

تشنة اهمیت هستند. اینکه زندگی صرفاً مشهتم  بهر امهور     ها ن است كه انسانحقیقت ای
خهواهیم احسهاس نهوعی     ناپذیر است. ما می افتاده و متوالی باشد، امری تحم  پا پَست، پیش

داری و غایتمندی در زندگی داشته باشیم، دوست داریم زندگی ما به جای جریهانی   جهت
تر، دغدغة معنا یا  دار داشته باشد؛ به عبارتی روشن هدف، سیر و سلوكی معقول و هدف بی

ههای وجهودی آدمهی اسهت كهه از       ترین دغدغه معنادار، یکی از اساسی  دستیابی به زندگی
، اعهم از خهداباوران و   ها ای مشترک بین همة انسان خیزد و این مسئله اعماق وجود او برمی

 (.16ه18: 6831زمانی،  خداناباوران است )ر.ک؛ علی

تهام    پوشهانی  رسش از معنای زندگی میست؟ پرسش از ههدف زنهدگی میسهت؟ ههم    پ
شود و گهاهی   دارد. گاهی هدف به موجودی كه صاحب علم و اراده است، نسبت داده می
كنهد. انسهان    به موجودی كه علم و اراده ندارد و مراد از هدف در ایهن دو حهال فهرق مهی    

دههد و ههر    ههر كهاری كهه انجهام مهی     مون موجودی صاحب علم و اراده است، از طریهم  
هها   خواهد به جایی برسد كه ما از آن كند، می تغییری كه عامالً و عامداً در هستی ایجاد می

رو  آن كنیم. این نوع هدف، درون شخص صاحب علم و اراده اسهت و از  تعبیر به هدف می
« بنیهاد ههدف خود »كه بنیادش در خود این موجهود صهاحب علهم و اراده اسهت، از آن بهه      

 شود. تعریف می

توان رویکردها دربارة مگونگی دسهتیابی بهه معنهای زنهدگی را      در یک نگاه كلّی، می
گرا. در واقع، ههر یهک    ه فراطبیعت8، گرا عتیناطبه 8گرا،  ه طبیعت6در سه دسته جای داد: 

از این رویکردها، زاویة دیدی برای بیهان مسهئلة معنهای زنهدگی در افکهار اندیشهمندان بهه        
 رود. شمار می
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گرا، باور بر این است كه امکانات موجهود در ایهن جههان مهادّی      در رویکرد فراطبیعت
دهنهد، بلکهه    یی باشد كه به زندگی فرد معنا میها تواند زمینة مناسبی برای ظهور ارزش نمی

ی، تحقم ارتباط خاص با قلمرو معنهوی و مهاورای طبیعهت بایسهته     زندگبرای تحقم معنای 
گرا، شرایط، لوازم و امکانات موجود در جهانی مهادّی كهه    اساس رویکرد طبیعتاست. بر  

علوم بشری توان شناخت آن را دارد، برای رسیدن و كسب معنای زندگی كافی است. بهر  
باشهد. در دیهدگاه    معنهادار توانهد   اساس ایهن دیهدگاه، زنهدگی حّتهی بهدون خهدا نیهز مهی        

ی و هها  كسب معنای زندگی نه نیازی بهه قابلیهت   گرا هم نظر بر این است كه برای ناطبیعت
امکانات این جهان مادّی است و نهه حهاجتی بهه علمهی مهاورای عهالم مهادّی اسهت، بلکهه          

ی صرفاً عقلی، مانند اصول اولیهة اخهالق   ها فرض توان به مدد یک سلسله اصول یا پیش می
 (.98 :6868ر.ک؛ بیات، ) افتبه یک زندگی معنادار دست ی

 یمعنـادار  یفرض اساس شیپ ،«پس از مرگ یزندگ»و « خدا»ن به مایا .1ـ3
 یزندگ

هههای  تههرین سرمشههمه یکههی از مهههم« دینههی»هههای  از دیههد بسههیاری از متفکههران، آمههوزه
كهه   یال، افهراد یستانسه یپزشک اگز روان ،الومی نیبه اعتقاد ارومعنابخشی به زندگی است. 

 یدر پاسهخ بهه سهؤال معنها     یار مهمه ینقش بسه  یهانیك ین و مذهب هستند، معنایقائ  به د
بهه همههین سهیاق، از آنجها كههه مسهئلة ایههن      (.937 :6868الوم،ر.ک؛ یههآنهان دارد )  یزنهدگ 

ی بشهری اسهت، بایهد بهه     ها و روایات در كاهش رنج قرآن كریمپژوهش، خوانش راهبرد 
موجهب معنهاداری زنهدگی و رنهج فهرد       ها این نکتة اساسی اشاره كرد كه زمانی این فرمان

در تمهام   ها شود كه به آن ایمان داشته باشد و در مقام اجرایی كردن و تسری این فرمان می
حُضهور  »رو، بایهد از اصهلی بها عنهوان      ایهن  سطو  فردی، اجتماعی و روحی خود باشهد. از 

 یاد كرد؛ مراكه دین با همراهی عُنصر ایمان، قادر است به رنج معنا دهد.« ایمان
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 یدار نیه مان و بهاور، همهان د  ین بدون ایم؛ زیرا دید داریتأك« انمیا»بر عام   ،نجایدر ا
اسهت و عمهدتاً در    ینه یجماعهت د  یعرفه  یز از فشهارها یه پره نیهز  د ویه تقل و عادت رگاز سَ

در شههود.  مههی ی( متجلههیو اجتمههاع یفههرد ةوار ههها )بههه صههورت عههادت مناسههک و عههادت
بهه   ایمهان »تعریهف كهرد:    تهوان آن را منهین   بندی، تبیین و وسعت ایمان دینهی مهی   صورت

 یهها  مثالً ایمان به خهدا در واژه  ؛معنای اذعان و تصدیم به میزی و التزام به لوازم آن است
تصدیم به روز جزا و بازگشت به سوی  ،به معنای تصدیم به یگانگی او و پیغمبرانش قرآن
 :69، ج 6874، طباطبهائی ) «اند تصدیم به هر حکمی است كه فرستادگان او آورده نیز او و
 قَـدْ  :است یا و عقبیو سعادت در دن یرستگار یمان، شرط الزم برایا، قرآنبه تعبیر  (.9

 ةنکهه واژ یا ،دیه د از توجه بدان غفلت ورزیكه نبا یا (. نکته6 مؤمنون/ال) َالْمُؤْمِنُون أَفْلَحَ
ه بارهها  منانچه  ؛انهد  كهار بهرده شهده    گر بهه یر( عمدتاً در كنار یکهد یمان و عم  صالج )خیا

 «.دهند عم  صالج انجام می ،مان آوردهیكه ا یكسان»: فرماید می

أَل  یمَهانُ وَ  : »)ع(یامهام عله   ةبه فرمهود ورزی در احادیث نیز مطر  است.  این نحوة ایمان
قهرآن  به تصهریج  (. 896 ق.:6468، یآمد  میی)تم «ال عَمَ ُ أَخَوَانگ تُوأَمَانگ وَ رَفِیقَانگ لَایف تَرگقَانگ

ورزی، آثهار و فوایهد فراوانهی در دو جههان مترتهب       و روایات، برای این نحوة ایمان یمكر
ایهن نحهوة    ترین آیاتی است كه به فواید خُرد و كهالن  سورة نح  از محوری 67است. آیة 

ـ ذَکَ مِنْ صَالِحاً عَمِلَ مَنْ ورزی در دو عالم غیب و شهادت اشاره دارد: ایمان  وَ یر  أَوْ أُنْثَ

 .یعْمَلُونَ انُواأَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَ نَّهُمْیوَ لَنَجْزِ بَةًیطَ اةًیحَ نَّهُییمُؤْمِنٌ فَلَنُحْ هُوَ

ـ  هُـوَ  سهکینه اسهت:   ترین ثمرات ایمان در زندگی، ، از مهمقرآنبه بیان  ذِی أَنْـزَلَ  الَّ

ی اطمینهان و آرامهش خهاطری    بهه معنها  « سکینه(. »4)الفتج/  نَیالْمُؤْمِنِقُلُوبِ  یفِ السَّکینَةَ
كند )ر.ک؛ مصهطفوی،   است كه در طوفان حواد ، هر گونه وحشتی را از انسان زائ  می

ذِكرُ اللّههِ جَلَهاءُ   : »فرماید نیز متضمن همین معناست كه می ع()علی(. سخن حضرت 76: 6ج 

 (.816.: ق 6468ی،آمد)تمیمی  «القُلُوبگ طُمَأْنِّنَةُالصودُورگ وَ 
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قـرآن   از منظـر « یزندگ یمعنا»و « هدف خلقت»دو مفهوم  یپوشان هم. 2ـ3
 کریم

، خداونهد جههان و ههر آنچهه را كهه در آن اسهت، بهرای ههدفی         قرآن كهریم در منطم 
(. انسهان ههم جزئهی از    87)ص/ بَاطِالً بَینَهُمَا مَا وَ الْأَرْضَ وَ السَّماءَ خَلَقْنَا مااست:  آفریده

وه، او در این طر  جایگاهی خاص و مهم و نیز خلقتی خهاص  عال این طر  عظیم است. به
(. در ایهن منظومهه، ههدف از    4)التین/ تَقْوِیم  أَحْسَنِ فِی الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدْو مجزا دارد: 

 لِیعْبُـدُونِ  إِالَّ الْـإِنْسَ  وَ الْجِـنَّ  خَلَقْتُ ما وَاست:  زندگی با هدف از خلقت گره خورده

 (.91/)الذاریات

 قهرآن  ییعنه  ؛است ت خلقت انسان و جن را عبادت شمردهیغا قرآن»ی، مطهر اذعانبه 
كهه اسههالم   یههدف و آرمههان  ؛آرمهان بدهههد  و خواههد انسههان را بسهازد و بههه او ههدف    مهی 
و  یتمنهد یگهر، غا ید یاز سو (.67 :6868، ی)مطهر «فقط خداست و بس ،خواهد بدهد می

ـ  أَفَحَسِـبْتُمْ  :اسهت  گهر گهره زده  ید یدر جههان  ین خلقت را هم به زندگیا یهدفمند  اأَنَّمَ

ن امهر  یه بهر ا  ین اسهتدالل مبتنه  ی(. ا669مؤمنون/ ال) تُرْجَعُونَ الَ اإِلَینَ مْأَنَّکُ وَ عَبَثاً مْاکُخَلَقْنَ
گهر و برتهر از   ید یشخص نبوده، بلکه فقهط گهذر بهه صهورت     یان زندگیاست كه مرو پا

 داوند است.منطبم با هدف خ و نیز وجود

م یترسه  منهین خلقهت(  از انسهان كامه  را بها ههدف خداونهد )      یههدف زنهدگ   یمطهر
 وَ صَـالتِی  إِنَّد: یه گو م مهی یانسهان كامه  را از زبهان ابهراه     یهدف زندگ قرآن»كند:  می

ص و لِه ن نگرش، عبد مخی(. در ا618نعام/ أل)ا الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ مَماتِی وَ مَحْیای وَ نُسُکی
 (.63 :6868مطهری، ) «جز خدا وجود ندارد یاش حاكم شهیص در اندخلَّم

منوط و مشروط به ذكر  نیز خود را ییست كه فرد نجات از رنج و رهاااق ین سیدر هم
ـ  تَْْمَـئِنُّ  اللَّـهِ  رِبِـذِکْ  أَالَ اللَّـهِ  بِذِکرِ قُلُوبُهُمْ تَْْمَئِنُّ وَ آمَنُوا الَّذِینَداند:  اهلل می  وبُالْقُلُ
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 یجهاد آرامهش و راحته   یدهد كه مگونه یاد خدا باعث ا ج مییتوض طباطبائی(. 83رعد/ ال)
 رند:یگ ها قرار می ها و رنج یشود كه در مهابت دشوار می یدر افراد

بیمهی   ،مون آدمی در زندگی خود هدفی جز رستگاری به سهعادت و نعمهت نداشهته   »
نعمهت   نیهز  سببی كه سعادت و شقاوت وتنها ، جز برخورد ناگهانی شقاوت و نعمت ندارد

و  امور بهه اوسهت   ةهمان خدای سبحان است، مون بازگشت هم ،و نقمت به دست اوست
 .ن و پناهنهدگان بهه اوسهت   اولی مؤمنه  و فعال مایشاء ،قاهر بر آنان ،اوست كه فوق بندگان

 جسهتجوی ركهن وثیقهی اسهت     سی كه اسیر حواد  است و همهواره در فَپس یاد او برای نَ
بهه كجها    دانهد  سی كه در امر خهود متحیهر اسهت و نمهی    فَو نَ كه سعادت او را ضمانت كند

، طباطبهائی ) «انبسهاط و آرامهش اسهت    ةو برای مه آمده، مای برند و به كجایش می رود می
 (.476 ه473 :66، ج 6874

بلکهه   ،سهت ین ین نگرش صرفاً زبهان یدر ا« ذكر»د اذعان كرد كه یف، باین توصیا بر بنا
 إِنِّـی اسهت:  « خداوند با بنهدگان در همهه حهال    یهمراه»ن اص  قرآنی یذعان و درک اا

 هها  ش را در همه حال به انسهان یخو یهمراه یات متعددیخداوند در آ (.68)هود/ مَعَکمْ
ن شهناخت  یه خدا خارج ندانند و به مدد ا یتیاست تا آنان خود را از قلمرو حما اعالم كرده

 ند.یفائم آ و مشکالت ها طرابضدر ا

روایهت و نقشهی بهود كهه در معنهای زنهدگی و        آنچه بیان شد، ترسیم كلّی از این كالن
ی هها  معنای رنجگ فرد متدین داشت. در ادامه، به نقش و تأثیر ایهن روایهت كهالن در كهنش    

 پردازیم. فرد دیندار در مواجهه با رنج می ردترخُجزئی و 

 ی بشریها کاهش رنج زندگی و ی در معناداریمعادباور. نقش 3ـ3

ی را بهه ذههن   هنجهار  یبه همواره مفهوم اسرارآمیز مرو، اَنبوهی از گسست، ویرانی و 
های بسیار متفاوت  كند. در طول اعصار، آدمیان دورنمای مرو را با شیوه آدمی متبادر می

به ایهن نحهوة نگهرش و تلقهی از مهرو التفهات        قرآن كریماند. از منظر پسینی نیز  نگریسته
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ی یکسان تلقی مشركان از مرو را بها بیهان   ها است. منانچه بارها با عباراتی با مضمون هداد
ا وَ اتُنَا الـدُّنْیَ إِالَّ حَیَ إِنْ هِیَ: گفتند ، مشركان میقرآنكند. مطابم بیان  خودشان مطر  می

مثبت بهه آن   تعجبی كه پاسخ سؤال(. گاهی نیز با طر  این 86)األنعام/ ا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَمَ
( آغههاز 988 :63، ج 6874، طباطبههائیدانسههتند )ر.ک؛  را نیههز بههه دور از عقالنیّههت مههی   

 (.8ه8)ق/ بَعِیدٌ رَجْعٌ ذَلِکَ تُرَاباً کُنَّا وَ مِتْنَا أَإِذاكردند:  می

تهوان اخگرههایی از    مهی  ه دینی قرآنهی  مفاهیم اخالقی بنا بر توصیف ایزوتسو در كتاب
مایهة   تلقی از مرو را در شعر جاهلی سراغ گرفهت. بهه بهاور وی، درون    این نوع مواجهه و

نیسهت؛ اشهعاری كهه    « تصهور بدبینانهه نسهبت بهه زنهدگی     »اصلی ادبیات جاهلی میزی جز 
كننهد. از   فریادهها بهازگو مهی    نیجانگزاترنومیدی ناشی از پومی و رنج زندگی انسان را با 
بخشهید، امها ایهن نحهوة      كه جاودانگی مهی منظر عرب جاهلی، مال و ثروت تنها میزی بود 

 مَالَـهُ  أَنَّ یَحْسَـبُ  عَـدَّدَهُ *  وَ مـاالً  جَمَـعَ  بهازد:  رنگ مهی  قرآناندیشگانی در مصاف با 

به جاودانگی در ایهن   (. سرانجام، تجربة دردناک نبودِ امکان دستیابی8ه8)الهمزه/ أَخْلَدَهُ
 (.68ه37: 6873)ر.ک؛ ایزوتسو،  را به سمت بدبینی به زندگی كشاندها  آنجهان، 

انگهاری زنهدگی پهس از مهرو تیهغ       صراحت به اندیشة نیست و روایات به قرآن كریم
گیرنهد؛ بهدین    عهالوه، در تقابه  بها ایهن اندیشهه، موضهعی واالتهر مهی         كشند. به بطالن برمی

گی زنند، بلکهه زنهدگی حقیقهی را نیهز زنهد      تنها بر این اندیشه مُهر بطالن می صورت كه نه
 ،یَعْلَمُونَ کَانُوا لَوْ الْحَیَوانُ لَهِیَ الْآخِرَةَ الدَّارَ إِنَّدانند. منانچه فرمهود:   پس از مرو می

بر این مسئله اذعان دارد كه درک این مسئله برای « دانستند اگر می»با عبارت  قرآن هرمند
 (.66 :66تا، ج  همة مردم، كاری دشوار است )ر.ک؛ طبرسی، بی

آلود تجربة مرو و مهابت این تجربة یگانهه   ی مهها ی  از مرو ما را از مرداباین تحل
عالوه، نکتة مهم در این است كه این نحوة تلقی از مرو نه تنها بهرهم   بخشید. به نجات می

بهرای عبهور از دردههای ایهن     « پُلهی »شناختی انسان نیست، بلکهه خهود    زنندة آرامش هستی
خههوبی ایههن نحههوة  در روز عاشههورا بههه )ع(امههام حسههینزده اسههت.  جهههان لههرزان و دهشههت
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نشهاند. آن حضهرت ضهمن دعهوت      آگاهی را در نگهاه یهارانش مهی    اندیشی و مرو مرو
 فرماید: ی آن روز میها یارانش به شکیبایی در برابر مهابت و دشواری

ال بُهؤ سگ وَ الضرهرِّ إگلَهی     می عَهنگ تَعیبُهرُ بگکُه   قَنْطَبرَة  صَبیراً بَنِی ال کرَامگ، فَمَا ال مَویتُ إگلَّا »

ن تَقِ َ مِن  سِجینٍ إگلَی قَصیرٍ، وَ هَؤُلَهاءِ  رَهُ أَن  یَک می یَکُ، فَأَیوالدَّائِمَة وَ النِّعَمگ  الْوَاسِعَة ال جگنَانگ 
ن  رَسُولگ ن تَقِ ُ مِن  قَصیرٍ إگلَی سِجینٍ وَ عَذَابٍ أَلِیمٍ. إگنَّ أَبگی حَدَّثَنِی عَمَن  یَأَعیدَاؤُكمی كَ

 (.98 .:ق 6464)صدوق، « ال کافِرگ جَنَّةُاللَّهِ: أَنَّ الدون یا سِجینُ ال مُؤ مِنگ وَ 

مطابم این تحلی ، مرو تلف شدن و زوال نیست، بلکه معبهری بهرای ورود بهه حیهات     
 توان گفت: های این دو حیات می برتر است. در تبیین مؤلفه

و بهه   شهوند  مهی است. مردمهی جمهع    زندگی دنیا یک نوع سرگرمی و بازی»
و در زیهر خهاک    شهوند  مهی . بعد از منهد روزی پراكنهده   بندند میپندارهایی دل 

. امها حیهات   شهود  مهی . سنس همه میز به دست فراموشهی سهنرده   گردند میپنهان 
حقیقی كه فنایی در آن نیست، نه درد، رنج و ناراحتی و نه ترس و دلههره در آن  

)مکهارم شهیرازی،   « تهزاحم، تنهها حیهات آخهرت اسهت      وجود دارد و نه تضهاد و 
 (.846: 61 ج، 6876

تواند مرو را امری مثبت بننهدارد و سهرآغاز حهالتی از وجهود      ، متدین میمنظراز این 
رو، بر مبنای تفکهر   این سازد. از كه در آن نقایص زندگی دنیوی ما را به طریقی برطرف می

اسهت. بهه فرمهودة     صان و رنج با آن گره خوردهاست و نق« دار تزاحم»دینی زندگی دنیوی 
(. بر این اسهاس  38/ خ البالغه نهج) «مِن  دَارٍ أَوَّلُهَا عَنَاءٌ وَ آخِرُهَا فَنَاءٌ فٌآصِمَا »: ع()یعلامام 

بایهد در   هها  ایهن نقصهان  « عوضگ»و « جبران»، «تکمی »است كه بر اساس عدالت الهی نحوة 
 (.478تا:  ک؛ طوسی، بیر.گردد )زندگی پس از مرو مقرر 
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 و روایات قرآن کریم. رنج به مثابة یک واقعیت و امر طبیعی از منظر 4

ناپهذیر و   در مقام تبیین این مسئله است كه رنج بهه عنهوان یهک واقعیهت اجتنهاب      قرآن
ی بهه آفهرینش انسهان،    معنابخشاست كه گویی بدون آن  طبیعی با حیات بشری گره خورده

 فِـی  الْإِنْسـانَ  خَلَقْنَـا  لَقَـدْ دارد:  صریحاً اعالم می قرآن كریمرو،  این پذیر نیست. از امکان

 قرآنبر این اعتقاد است كه وجود این آیه نشانگر اذعان  طباطبائی(. عالمه 4)البلد/  کبَدٍ
 به واقعیت وجودی رنج است:

این آیه بیانگر این حقیقت است كه خلقت انسان بهر اسهاس رنهج و مشهقت     »
، رنهج و  هها  توان دید كه تهوأم بها تلخهی    ی از شئون حیات را نمینأش چیهاست و 
نباشد. انسان از آن روزی كه در شکم مادر، رو  در كالبدش دمیهده   ها خستگی

بنهدد، ههیچ راحتهی و آسایشهی كهه       شود، تا روزی كه از این دنیا رخت برمی می
 (.433: 4ج ، 6874، طباطبائی« )بیند خالی از تعب و مشقت نباشد، نمی

نهد و آن را به رسمیت  ی نظام هستی انگشت میها عالوه بر این آیه كه صراحتاً بر رنج
شناسد، در روایات نیز ضمن اشاره به این اصه  مههم، حتهی از رنهج بها وسهاطت ایمهان         می
 عَرَف هتُ اهللَ سُهبیحَانَهُ بگفَسیهخگ   »فرمایهد:   در ایهن زمینهه مهی    )ع(است. امهام علهی   برداری شده بهره

 (.898/  البالغه نهج)« ال عَزَائِمگ وَ حَ ِّ ال عُقُودِ وَ نَق ضگ ال هگمَمگ

ثباتی، تحول، سهیالن و   بندی سطور فوق باید اذعان كرد فردی كه بی بنابراین، در جمع
دهد و هدف و ارادة  بیند و آن را به هدف و ارادة خداوند اسناد می دگرگونی جهان را می
سازد. در ایهن صهورت، بهه تعبیهر      شفته با ارادة خداوند هماهنگ میخود را در این دنیای آ
آید؛ صفتی كه سرمشمة رهایی بسهیاری از   برای او به دست می« رضا»ادبیات دینی صفتِ 

تهرین عوامه  رههایی از     جهانی است. در روایات، این صفت از مهم های این و اندوه ها رنج
فِهی   الرَّاحَبةَ وَ  الهرَّوی َ » فرمایهد:  این زمینه میدر  )ع(است. امام صادق رنج و غم شمرده شده

 (.97: 8ج ق.، 6487)كلینی،  «ال یقِینگ وَ الرِّضَا وَ جَعَ َ ال هَمَّ وَ ال حَزَنَ فِی الشَّک وَ السَّخَطِ
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 و روایات قرآن کریمدر منظومة  معنادار. رنج به مثابة ابزاری هدفمند و 5

وایات، رنهج كهامالً هدفمنهد اسهت و هرگهز بهدون       و ر قرآنمنانچه اشاره شد، از دید 
دهد. در واقع، وقوع رنهج در اشهکال مختلهف آن در خهدمت تحقهم برخهی        دلی  رخ نمی

تهرین   تهوان بها نگهاهی كّلهی و گهذرا بهه اصهلی        گیهرد. در اینجها، مهی    اهداف الهی قرار می
نهج بهرای   و روایات پرداخت و اینکهه وقهوع ر   قرآنرویکردهای ابزاری به رنج در نگرش 

 كند؟ انسان )در عین قادر و مهربان بودن خدا( مه اهدافی را دنبال می

 گیری از رنج به منظور هدایت . بهره1ـ5

است، خصوصاً با اذعهان   ی خاصی ذكر شدهها درک و نگاه ابزارگرایانه به رنج در بیان
 هها  در انسهان به اینکه خداوند از رنج به منظور برانگیختن و ایجاد شهعور، آگهاهی و تفکهر    

 وَ یَعْمَهُـونَ *  طُغْیَـانِهِمْ  فِـی  لَلَجُّوا ضُرٍّ مِنْ بِهِمْ مَا کَشَفْنَا وَ رَحِمْنَاهُمْ لَوْ وَكند:  استفاده می

ـ  * تَضَرَّعُونَا یَلِرَبِّهِمْ وَ مَ اسْتَکَانُوا فَمَا بِالْعَذَابِ أَخَذْنَاهُمْ لَقَدْ ـ ی إِذَحَتَّ بـاً ذا  اا عَلَـیهِمْ بَ ا فَتَحْنَ

ـ   وَالْأَفْئِةدَةٍَمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَ هُوَ الَّذِی أَنْشَأَ لَکُ * ا هُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَاب  شَدِیدٍ إِذَعَذَ ا قَلِـیالً مَ

 (.73ه79)المؤمنون/  رُونَتَشْکُ

 اند خداوند دو نوع مجازات دارد: در تفسیر این آیات آورده تفسیر نمونهصاحب 

ی پاكسههازی و استیصههال .هههدف در  ههها ربیتههی و مجههازاتی تههها مجههازات»
ی ِقسم اول آن اسهت كهه در سهختی و رنهج قهرار گیرنهد و ضهعف و        ها مجازات

ناتوانی خود را دریابند و از مركَب غرور پیاده شوند، ولی هدف در قِسم دوم كه 
، ایهن اسهت كهه بهه حکهم فرمهان       ردیه گ مهی صهورت   ناشدنی دربارة افراد اصال 

ها باقی نمانهده،   كن شوند؛ مراكه در این نظام، حم حیات برای آن هآفرینش ریش
از  قهرآن باید كنار زده شهوند. بعهد از ایهن بیهان،      ها این خارهای راه تکام  انسان

ی الهههی بهرای تحریههک حههس  هها  و بهه ذكههر نعمههت  شههود مهی طریهم دیگههر وارد  
 (.833: 64ج ، 6876مکارم شیرازی و دیگران، ) «است ها پرداخته شکرگزاری آن



 7591، زمستان 53ارة ، شم9سال  پژوهشنامة معارف قرآنی؛             81

 

 بِالْبَأْسَـاء  أَهْلَهَـا  أَخَـذْنَا  إِالَّ نَّبِـی   مِّـن  قَرْیَةة ٍ فِـی  أَرْسَلْنَا وَمَافرماید:  در جایی دیگر می

ـ  مَـسَّ  قَـدْ  وَّقَالُواْ عَفَواْ حَتَّى الْحَسَنَةَ السَّیِّئَةِ مَکَانَ بَدَّلْنَا ثُمَّ * یَضَّرَّعُونَ لَعَلَّهُمْ وَالضَّرَّاء  اآبَاءنَ

 لَفَتَحْنَـا  وَاتَّقَـواْ  آمَنُـواْ  الْقُرَى أَهْلَ أَنَّ وَلَوْ * یَشْعُرُونَ الَ وَهُمْ بَغْتَةً فَأَخَذْنَاهُم وَالسَّرَّاء الضَّرَّاء

 )األعهراف/  یَکْسِـبُونَ  کَـانُواْ  بِمَا فَأَخَذْنَاهُم کَذَّبُواْ وَلَکِن وَاألَرْضِ السَّمَاء مِّنَ بَرَکَاتٍ عَلَیْهِم
 (.61ه64

كنهد   قلمداد می« سنّت الهی»در شر  این فقره از آیات، آن را با عنوان  طباطبائیعالمه 
گوید كه در صورت بروز و تکرار نافرمانی و تخطی از عبودیّت، عهد و میثاق الههی،   و می

 :شود میسنّت الهی جاری 

آن  ،فرسهتاد، بهه دنبهال آن    خدای سبحان هر پیامبری را كه به سوی امتی می»
كرد تا به سویش شتافته، به  آزمایش می ها را به ابتالی به نامالیمات و محنت امت

شهد ایهن مهردم بهه ایهن وسهیله متنبهه         درگاهش تضرع كنند و وقتی كه معلوم می
ساخت و آن این بهود كهه    شوند، سنّت دیگری را به نام سنّت مکر جاری می نمی
نهاد. بعد از اجرای این  از حم مُهر می ها را به وسیلة قساوت و اِعراض ی آنها دل

نمود و آن این بود كهه انهواع    سنّت، سنّت سوم خود، یعنی استدراج را جاری می
را برطهرف سهاخته، زنهدگی ایشهان را مرفهه و راحهت        هها  و نهاراحتی  ها گرفتاری

« كهرد  تر مهی  لحظه به عذاب الهی نزدیک به ها را لحظه نمود و از این طریم آن می
 (.847: 7، ج 6874، ائیطباطب)

تواند نشانگر توجه و امید خداونهد   در واقع، از این دیدگاه، بروز رنج بر قوم و امتی می
 و قرار گرفتنشان در مسیر فطرت باشد. ها آن« بیداری»در ها و نقطة عطفی  به آن

 . رنج، ابزاری برای مجازات و تنبیه2ـ5

رنهج  )ع رنهج، بهه مثابهة مکافهات عمه       در ارتباط با طر  وقو قرآنگیری  اولین موضع
گیری این معادله كامالً مبتنی بهر عمه  و ارادة    ، اذعان به این مسئله است كه شک (اخالقی
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تصههریج  قههرآن كههریمی اسههت. بنههابراین، در رویکههرد نخسههت، اجتمههاعفههردی و یهها حتّههی 

(. 88)الشوری/ ثِیر عْفُوا عَنْ کَمْ وَ یَیکُأَیدِ کَسَبَتْ فَبِمَا مُصِیبَة  مِنْ أَصَابَکُمْ مَا وَفرماید:  می
در این دیدگاه، ارتباط تنگاتنگی بین عمه  و بهازخورد مسهتقیم آن بهه سهمت فهرد وجهود        

(. 3ه7)الزلزال/  یَرَهُ شَرًّا ذَرَّة  مِثْقَالَ یَعْمَلْ مَنْ وَ یَرَهُ * خَیْراً ذَرَّة  مِثْقَالَ یَعْمَلْ فَمَنْدارد: 

 عَثْبرَة  حَجَهرٍ، وَ الَ   الَ نَکَیَة لَیسَ مِنگ ال تِوَاءِ عِهر قٍ، وَ  »فرماید:  در این زمینه می )ص(پیامبر اسالم

 (.449: 8ج ق.، 6487كلینی، )« قَدَمٍ وَ الَ خَدیشگ عُود  إگلَّا بگذَن بٍ

 قهرآن به منظور توضیج این نگرش كه رنج، بازخوردی از گناه و عملکرد اشتباه است، 
كند. روایات و وقایعی كه عمهدتاً   یی از وقایع گذشته و گذشتگان میها ثالاقدام به طر  م

حکایت افراد مغرور و ثروتمنهدی اسهت كهه خودشهان را )از ههر بهال و گزنهدی( ایمهن و         
دانستند، اما سرانجام، به دلی  عملکرد و طغیان خود بهه عهذاب و مکافهات الههی      مصون می

ای از این روایات است كه به  لوط و فرعون نمونهیی مون قوم نو ، ها دمار شدند. داستان
عالوه بهر حکایهات اقهوام گذشهته در همهین       قرآن كریمشود.  عنوان شاهد مثال مطر  می

و پیهروانش نیهز بههره     )ص(ی زمان زندگی پیامبر اسهالم ها راستا نیز از حواد  و فرازونشیب
 كند. اهد مثال استفاده میی بدر و اُحد به عنوان شها گیرد؛ به عنوان مثال از جنگ می

برخهی از  »منظهر آن اسهت كهه     نیه ابه مسئلة رنج از  ها ترین پاسخ بنابراین، یکی از مهم
، ممکن است عِقاب و كیفر برخهی از  شود مییی كه انسان در دنیا به آن مبتال ها رنجآالم و 

امها   (.861 :6868)محمدی،« كارگیری اراده در خالف مسیر درست( وی باشد معاصی )به
ای در پاسهخ بهه مسهئلة رنهج باشهد؛       كننهده  تواند پاسهخ قهانع   نیز تنها نمی« مکافات»تئودیسة 

همچنان باقی است. بر همین اسهاس  « گناه مرایی رنج بردن افراد بی»مراكه پاسخ به مسئلة 
رسید وآن تلقهی از رنهج    قرآناست كه باید به رویکرد دیگری از ابزارمندی رنج در تلقی 

 آزمون و محک الهی است.به مثابة 
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 . رنج ابزاری برای آزمون الهی )ابتالء(3ـ5

ی ها محتم  رنج ها كنند كه پیامبران به عنوان بهترین انسان و روایات تصریج می قرآن 
شهدة مسهلمانان    اند. این تصویر باعث تعارض آشکار بهین عقیهدة پذیرفتهه    بسیار شدید شده

بهرای  « نظهام مکافهات و مجهازات   »هی است. بنابراین، شود كه مبتنی بر اعتقاد بر عدل ال می
ای دیگر جسهتجو كهرد كهه از لحها  عقلهی       رو، باید نظریه این رنج، كافی و تمام نیست. از

مبتی بر این است كه رنج كشیدن تنهها   ها ح  بیشتر قاب  دفاع باشد. یکی از این دالی  و راه
ترین دالی  فرود آمهدن   نیز از مهم نسانابه دلی  بدكاری و گناه نیست، بلکه امتحان كردن 

 رنج بر انسان است.

كند. البتهه بایهد گفهت     طر  می« فتنه»این بُعد از طر  رنج را بارها با واژة  قرآن كریم 
واژه فتنهه ههم در   »كاربست این واژه صرفاً به صورت تام برای رنج نیست. به تعبیر راغهب،  

معنهای آن در شهدت و سهختی آشهکارتر و      رونهد، ولهی   كار می سختی و هم در آسایش به
 (.68: 8 ج، 6874راغب اصفهانی، ) «استكار بردنش بیشتر  به

الههی بها دو    شود كه رنهج و ابهتال بهرای مؤمنهان، آزمهونی       در این بُعد از رنج تأكید می
ه تقویت و پاالیش آن؛ مراكه صهرف بیهان زبهانی و    8ه محک ایمان، 6هدف اصلی است: 

رو، با طهر  ایهن سهؤال كلیهدی )كهه       این داند. از را برای تحقم آن كافی نمیاقرار به ایمان 
 یَقُولُوا أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ النَّاسُ أَحَسِبَكند:  دارد،( آغاز می پاسخ آن را هم بدیهی فرض می

بهه آن   (. از این منظر، اقرار زبانی به ایمان بهرای اذعهان  8)العنکبوت/ یُفْتَنُونَ الَ هُمْ وَ آمَنَّا
 آزمون الهی است؛ زیرا: كافی نیست، بلکه نیازمند اثبات آن از طریم

مؤمن پس از اقرار به توحید پروردگار باید به دستورهای دین عم  نمهود و  »
های دنیها بهه او    و ناكامی ها با جان و مالش آزمایش شود و به قدر خویش سختی
هها   د خهود را بهرای تمهام آن   متوجه گردد. بنابراین، برای اثبات ایمان خویش بایه 

الهی است كه بر تمام افراد و اقوامی كهه مهدعی ایمهان      آماده گرداند و این سنّت
 (.3: 66ج تا،  طبرسی، بی) «است شدند، فرود آمده
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علت این آزمون نیز تأكید بر رها نشدن مؤمنان به حال خویش و نیز اثبات ایمهان آنهان   
ـ  آمَنَّا یَقُولُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَهم به خودشان و هم به دیگران است:  ا أُوذِی فِـی  هِ فَـإِذَ بِاللَّ

مْ أَ وَ لَیسَ اللَّهُ نَّا مَعَکُقُولُنَّ إِنَّا کُلَیَ اءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّکَابِ اللَّهِ وَ لَئِنْ جَعَذَالنَّاسِ کَ فِتْنَةَاللَّهِ جَعَلَ 

 (.68العنکبوت/ ) الَمِینَا فِی صُدُورِ الْعَبِأَعْلَمَ بِمَ

و روایهات   قهرآن ای كه در این میان نباید از آن غفلت ورزید، اینکهه از دیهد    البته نکته
تنها رنج و درد جز آزمون الهی هستند، بلکهه فراوانهی نعمهت نیهز برخهی از ایهن آزمهون         نه

(. 89)األنبیهاء/  تُرْجَعُـونَ  إِلَینَا وَ ةًفِتْنَ وَالْخَیرِ بِالشَّرِّ نَبْلُوَکُمْ وَ الْمَوْتِ ذَائِقَةُ نَفْس  کُلُّاسهت:  
كنهد كهه آزمهون انسهان بهه       این معنا را افاده مهی « خیر»بر « شر»درخور تأم  است كه تقدم 

دشهوراتر از آزمهون او بهه بالسهت )ر.ک؛ مکهارم شهیرازی و دیگهران،         هها  و رنج ها محنت
 (.481: 68، ج 6876

 ی. رنج، ابزار و عاملی برای پاالیش فرد4ـ5

بهرای آن باشهد؛ مراكهه     قهرآن تواند تنها توضیج  تلقی از رنج به مثابة آزمون الهی نمی
كند دیر یا زود همه به همین طریم آزمهوده خواهنهد شهد. امها ههدف مشهخص        تصریج می

 إِنْ: هها  است: متمایز كردن اه  ایمان واقعی و دوم پاكسهازی و پهاالیش )تمحهیص( آن   
 الَّـذِینَ  اللّـهُ  وَلِیَعْلَمَ النَّاسِ بَیْنَ نُدَاوِلُهَا األیَّامُ وَتِلْکَ مِّثْلُهُ قَرْحٌ الْقَوْمَ مَسَّ فَقَدْ قَرْحٌ یَمْسَسْکُمْ
 وَیَمْحَـقَ  آمَنُـواْ  الَّـذِینَ  اللّهُ وَلِیُمَحِّصَ * الظَّالِمِینَ یُحِبُّ الَ وَاللّهُ شُهَدَاء مِنکُمْ وَیَتَّخِذَ آمَنُواْ

ا  الْجَنَّةةٍَ تَـدْخُلُواْ  أَن حَسِبْتُمْ أَمْ * الْکَافِرِینَ  وَیَعْلَـمَ  مِـنکُمْ  جَاهَـدُواْ  الَّـذِینَ  اللّـهُ  یَعْلَـمِ  وَلَمَـّ

 (.648ه648)آل عمران/ الصَّابِرِینَ

این آیات پس از شکست و رنجش خاطر مسلمانان در اُحد بهرای تسهالی خهاطر آنهان     
)در اینجها  « مداولهه »بهرای ایهن    نقهرآ تهرین ههدفی كهه     شود مههم  . گفته میاست نازل شده

ست؛ بدین معنی كهه مؤمنهان   ها ریختن ناخالصی»كند،  منظور، شکست مسلمانان( طر  می
ذوب شوند و طالی وجودشهان از   ها ها و تلخی و در كورة ناكامی تر پخته ها با این شکست
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« دان بیاینهد ی جدیهدتر بهه میه   ا تجربهه جدا گردد و با بصیرتی بیشتر و  ها شائبهو  ها آلودگی
 (.898: 8، ج 6871)جعفری، 

ای است برای پرورش و تقویت انسان و از این منظر  بنابراین، در این انگاره، رنج وسیله
كهه   هها  و دلبستگی ها دهد و هم از وابستگی ی انسان را نشان میها است كه رنج هم ضعف

 (.668: 6868كند )ر.ک؛ صفایی حائری،  خود منشاء رنج است، انسان را آزاد می

 و سنّت قرآن. پاسخ به رنج در تلقی 6

ههای ابهزاری از رنهج ارائهه      ههای مختلفهی، دیهدگاه    به شهیوه  قرآنمنانچه مشاهده شد، 
ی آن تأكید دارد. اما مسئله اینجاسهت كهه مطهابم بها ایهن      معناداردهد و بر هدفمندی و  می

قع، آنچه اهمیهت دارد، نهوع   نگرش، انسان مه پاسخی باید در مقاب  رنج ارائه بدهد! در وا
اللههی هسهتند،( در    ههای  پاسخ و راهکاری است كه قرآن به مسهلمانان )كهه تسهلیم فرمهان    

ترین  های قرآنی و روایی را كه مهم دهد. اما اگر بخواهیم كلیدواژه مواجهه با رنج ارائه می
كنهد،   ا مهی ی به ذهنیت و عملکرد مسلمانان در مواجهه با مسهئلة رنهج ایفه   معنابخشنقش در 

 را واكاوی كنیم.« توك »و « صبر»مورد توجه قرار دهیم، باید دو مفهوم 

 . صبر1ـ6

قرار دارد. جزع، صفت كسانی است كه « جَزَع»درست در مقاب  « صبر»از نظر معنایی، 
زدگهی و   دههد، بردبهاری ندارنهد و فهوراً دسهتخوش هیجهان       در برابر آنچه برایشان رخ مهی 

ی هر انسان شریف و اخالقی اسهت، امها   ها ترین ویژگی از برجسته شوند. صبر اضطراب می
شود كهه بها عنصهر ایمهان و      این فضیلت در صورتی مجرای تحول و پاسخ به رنج تلقی می

 نیرالمؤمنیام (.687)النح / إِلَّا بِاللَّهِ ا صَبْرُکَمَ وَ وَاصْبِرْ پوشش اسالمی درآمیخته باشد:
وَ عَلَیکمی بگالصَّبیرگ فَه گنَّ الصَّهبیرَ   »فرماید:  شاره دارند و در این زمینه مینیز به این تالزم ا ع()علی
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مِنَ ال  گیمانگ كالرَّاءیسگ مِنَ ال جَسَدِ وَ الَ خَیرَ فِهی جَسَهد  الَ رَاءیسَ مَعَههُ وَ الَ فِهی إگیمَهانٍ الَ صَهبیرَ       
 :(. بر این اساس، ایزوتسو معتقد است38/   البالغه نهج) «مَعَهُ

ی هها  صبر در اوضاع، احوال و شهرایط زنهدگی در صهحرا یکهی از فضهیلت     »
برجستة دوران جاهلیّت بود؛ بدین صورت كه در شرایط سخت و خشن زنهدگی  

شد كهه حتّهی اگهر     رفت و خواسته می در صحرا، همیشه و از همه كس انتظار می
، صهبر،   شهده  برای حف  هستی خویش و معیشهت قبیلهه و عشهیرة خهود ههم كهه      

العاده داشته باشد. اسالم این فضیلت كهن مردان صهحرا را   شکیبایی و طاقت فوق
صهبر در راه  "و بهه صهورت    دیبخشتغییر داد و بدان جهت و راستایی كامالً دینی 

 (.883: 6873)ایزوتسو، « بیرون آورد "خدا

به تعبیری دیگر، باید گفت این عنصهر اخالقهی، جانمایهة خهود را در مواجههه بها رنهج        
و روایهات اهه  بیهت بارهها از رویکهرد       قهرآن كنهد.   صرفاً از همین بستر دینی دریافت مهی 
بهرای رسهیدن بهه كمهال فهردی و اجتمهاعی بها         هها  تحم  و مهدارا در برابهر رنهج و سهختی    

اقهدام بهه طهر      قهرآن كننهد. بهه منظهور توضهیج ایهن نگهرش،        دفاع مهی « محوریت ایمان»
 «ایمان»توان گفت در مجرای  رو، می این كند. از می یی از وقایع گذشته و گذشتگانها مثال

ی نامبرده، مانند خوف، گرسنگی، نقهص  ها و التزام به لوازم آن همچون صبر است كه رنج
از آن سهخن گفتهیم، بهه طهور خهاص       كهه در آغهاز  « مهرو »ویهژه   در اموال و ثمهرات، بهه  

های این مسهیر   رو و رنج، هدفمند و یا حتّی موجد اشتیاق داوطلبانه به سمت مپذیر تحم 
 است.

 . توکل2ـ6

عالوه بر صبر، مفهوم مهم و كلیدی دیگر در پاسخ به رنج، مفههوم توكه  بهه خداونهد     
از موضهوعات  »است. نکتة بسیار مهمهی كهه بایهد بهه آن توجهه داشهت اینکهه ایهن مفههوم          

در باور  و روایات قرآن(. این اعتقاد برخاسته از 6تا:  مطهری، بیاست )« اختصاصی مذهب
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اعتمهاد،  »انگهاری نیسهت، بلکهه مبتنهی بهر سهه اصه  اسهت:          ی، هیچ گاه به معنای سهه  نید
 (.818: 6876)جوادی آملی « واگذاری و اقدام متوكّالنه

لْ  مَنْكند:  عم  می« سنر در برابر نبرد»در نگرش اسالمی، توك  به مثابة یک   یَتَوَکَـّ

(. منهین بینشهی بهر ایهن امهر مبتنهی اسهت كهه بسهیاری از          8/)الطهالق  حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَی
رسند، پنهان هستند؛ زیرا دانش انسان، هر قهدر ههم    در هر آنچه شر و بد به نظر می ها خوبی

 عَلِـیمٌ  عِلْم  ذِی کُلِّ فَوْقَ وَتواند كام  یا كافی باشد؛ مراكهه   كه زیاد باشد، هرگز نمی
كنهد   ی دانش انسان را برطرف مهی ها ن نگرش، كاستیرو، توك  در ای این (. از71)یوسف/

بخش نیست، همچون وزنهة تعهادلی عهاطفی     شناختی و آرامش یی كه دانشها و در موقعیت
 كند. كار می

كنهد؛ مراكهه در    این اعتقاد فرد را به لحا  روانی در برابر رنج و سختی محافظهت مهی  
وجهود  « اهلل»جههان  ب قهدرت برتهر   نظام معنایی او، اطمینان كاملی بر حمایت شدن از جانه 

ا تَـدْعُونَ مِـنْ   لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَ فَرَأَیتُمْ مَوَ دارد:

ـ  بِرَحْمَة اشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِی دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِی اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ کَ اتُ لْ هُـنَّ مُمْسِـکَ  هَ

 (.83)الزمر/ لُ الْمُتَوَکلُونَرَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِی اللَّهُ عَلَیهِ یتَوَکَّ

مَا »پیداست، آنگاه كه از ایشان پرسیدند:  )ع(اوج این مفهوم در سخن حضرت امام رضا
(. از ایهن منظهر،   98: 8 ج، 6873ابویه قمهی،  ب )ابن« فَقَالَ لِی أَن  الَ تَخَافَ مَعَ اَللَّهِ أَحَداً ،حَدو اَلتَّوَك گ

، شهوند  مهی فقط باید به خداوند اعتماد و اتکا كرد. زمانی كهه مسهلمانان گرفتهار سهختی و رنجهی      
در بروز و یا دفع آن اعتماد كننهد:   كنند با توك  و ارجاع آن به قدرت خداوند، به او تالش می

فَلْیَتَوَکَّلِ اللّهِ وَعَلَى آذَیْتُمُونَا مَا عَلَى وَلَنَصْبِرَنَّ سُبُلَنَا هَدَانَا وَقَدْ اللّهِ عَلَى نَتَوَکَّلَ أَالَّ لَنَا وَمَا 

 (.68)ابراهیم/ الْمُتَوَکِّلُونَ

عمهدتاً بهه صهورت     قهرآن نکتة شایستة توجه دیگر نیز این است كهه توكه  و صهبر در    
ن دلیه  اسهت كهه نشهان دههد      شوند. این تالقهی بهدا   توأمان و همراه با یکدیگر استفاده می

و مشکالت هم نیازمند به اقدام عملهی، وههم نیازمنهد بهه یهک       ها شخص برای عبور از رنج
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نگرش و بینش قوی است. در واقع، توك  بیشتر داللهت بهه انگیهزه و نگهرش دارد و صهبر      
 (.888: 61عم  دارد )ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران، ج « انجام»بیشتر داللت بر 

 و روایات قرآنگرایانة ناظر به رهایی از رنج در  های عمل. تأکید7

و روایات بر مفاهیمی مون صبر و توك  در مواجهه با رنج تأكید دارنهد،   قرآنهرمند 
های قرآنی ناظر به رهایی از رنج، دربرگریرندة نکاتی  اما باید توجه داشت كه برخی اشاره

ر توجههه اینکههه منههین اقههدامات   گههرا( اسههت. نکتههة درخههو  كههامالً پراگماتیههک )= عمهه  
نیز تنها در صورتی منجر به رسهتگاری و نجهات اسهت كهه در مسهیر اللههی        ای گرایانه عم 
هایی كه ناظر به رسهتگاری   ترین كلیدواژه گرایانه اهلل( هدایت شده باشند. از عم  سبی   )فی

 شایستة توجه است.« هجرت»و « جهاد»و نجات در دو جهان است، دو اص  

 جهاد .1ـ7

گرفته شده كه بهه معنهای انجهام نهایهت تهالش اسهت )ر.ک؛ راغهب        « جهد»از « جهاد»
مفهوم مجاهده در نگرش اسالمی، نهایت تالش برای تحقهم   .(484: 6ج ، 6874اصفهانی، 

(. در 73)الحهج/  ...جِهَـادِه  حَـقَّ  اللَّـهِ  فِـی  جَاهِـدُوا  وَ :قهرآن امر الهی است و به تعبیر 
است: یکی جهاد اكبر و دیگهری جههاد    پذیر ن مفهوم در دو دسته تقسیمنگرش اسالمی، ای

ای درونی برای اعهتالی   اصغر. بر مبنای این نگرش، جهاد اولی به دلی  اینکه مستلزم مبارزه
اسهت   )ص(نَف س است، دشوارتر از دومی است. این سخن مبتنی بر روایتهی از پیهامبر اسهالم   

مَر حَباً بگقَویمٍ قَضَوُا ال جگهَهادَ  »اد و مون بازگشتند، فرمود: كه گروهی را به جنگ با كفار فرست
« الهنَّف سگ  ال أَصیغَرَ وَ بَقِی عَلَیهگمُ ال جگهَادُ ال أَكبَرُ، قِی َ: یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا ال جگهَادُ ال أَكبَرُ، قَالَ: جگهَادُ

 (.618 ق.:6488بابویه قمی،  )ابن

 نویسد: این دوگانه می در تشریج طباطبائیعالمه 
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جهاد به معنای بذل جهد و كوشش در دفع دشمن است و بیشهتر بهر مدافعهه    »
، بهه  شهود  مهی ، ولیکن گاهی بهه طهور مجهاز توسهعه داده     شود میبه جنگ اطالق 

شود كه ممکن است شری بهه آدمهی برسهاند؛     طوری كه شام  دفع هر میزی می
ها  كه آن ]= رنج اخالقی[ف س اماره و نَ [كه موجد رنج و گناه است]مانند شیطان 

در  طانیشه . در نتیجه، جهاد شهام  مخالفهت بها    كند میامر  ها نیز آدمی را به بدی
ج ،6874، طباطبهائی « )شود می شیها خواسته درو مخالفت با نَف س  شیها وسوسه

64 :938.) 

تهوان بهه    وجه دوم جهاد را كه دربرگیرندة مبارزة فیزیکی با دشمنان اسهالم اسهت، مهی   
دربهارة مفههوم رنهج، رسهتگاری و رههایی اشهاره كهرد.         قهرآن ترین مفاهیم تأكیهدی   علمی
گوید كه یکی از الزامات ایمان واقعی، جههاد در راه خهدا بهه منظهور      رو، با تأكید می این از

تحقم اهداف اجتماعی اسالم است. این امر بدان سبب اهمیت دارد كه در سطج كالن، بهه  
 شود و در واقع، بُعد فرافردی دارد. وط میك ّ جامعه مرب

  گوید بهرای رههایی از رنهج عینهی كهه دامهان جماعهت        با تأكید می قرآناینجاست كه 
تِلُونَ فِی تُقا الَ لَکمْ مَا وَ، باید اقدام عملی )= جهاد( صورت بگیرد: است اسالمی را گرفته

ذِهِ ا مِنْ هَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنَانِ الَّذِینَ یَوَالنِّساءِ وَالْوِلْدَسَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ 

 (.79)النساء/  نَصِیراً ا مِنْ لَدُنْکَوَاجْعَلْ لَنَ وَلِیاً ا مِنْ لَدُنْکَا وَاجْعَلْ لَنَالظَّالِمِ أَهْلُهَ الْقَرْیةِ

 . هجرت2ـ7

و كوچ كردن از وطن، یهار و دیهار،   دوری گزیدن »یعنی « هجرت»از دیدگاه اسالمی، 
و پشت سر گذاشتن همه برای نجات ایمان...؛ یعنی اگر فرد در شرایطی قرار گرفت كه به 

تها:   )مطههری، بهی  « ای رسید، بر اوسهت كهه آنجها را تهرک كنهد      ایمان و معنویت او صدمه
 (.699ه694



 97 علی شریفی و مهدی رضایی بشری/ های رنج کاهش در روایات و کریم قرآن راهبرد

 

ی از شهرایطی  در ارائة راهکهار عملهی بهرای رههای     قرآننکتة جالب توجه این است كه 
توأمهان از ههر دو مفههوم جههاد و هجهرت       ،شهود  كه موجد رنج برای جماعت مسلمین می

رو،  این از(. 88)التوبه/ ...اللَّهِ سَبِیلِ فِی جَاهَدُوا وَ هاجَرُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ: ردیگ میبهره 
جههانی و   ایهن  و روایات هجرت را مایة آسایش، آزادی و رهایی از رنج قرآن كریماساساً 
 فِـی  یُهَـاجِرْ  مَنْ وَفرماید:  شود كه می داند. این وعده در این آیه مصور می جهانی می آن

ـ  وَ مَنْ یَ سَعَةًثِیراً وَ اغَماً کَأَرْضِ مُرَالْ فِی یَجِدْ اللَّهِ سَبِیلِ اجِراً إِلَـی اللَّـهِ وَ   خْرُجْ مِنْ بَیتِـهِ مُهَ

(. بهه ایهن ترتیهب، تحلیه      688)نسهاء/  وْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّـهِ هُ الْمَدْرِکْرَسُولِهِ ثُمَّ یُ
آسایش در زندگی، راحتهی خیهال   »یابد،  شود كه آنچه فرد مهاجر در زمین )و دنیا( می می

ی محیطهی )رنهج اخالقهی( اوسهت. تضهمین رههایی از رنهج        هها  و برطهرف شهدن اظطهراب   
ر.ک؛ اسهت ) « بر خدا فریضه»كند پاداش این اجر  یدر اینجاست كه تأكید م جهانی نیز آن

 (.896: 9.، ج ق 6464رشیدرضا، 

و روایات بر مفاهیمی مون صبر و توك   قرآندر مجموع، باید اذعان كرد كه هرمند 
گیهر جامعهه و    آور، دامهن  در مواجهه با رنج تأكید دارند، اما در صهورتی كهه شهرایط رنهج    

كند و بر لزوم انجام اقدامات عملی عینی و عملی  میجماعت اسالمی شده باشد، اغماض ن
ورزد و اهمیت این اقدامات عملی به قدری زیاد است  برای خروج از این شرایط تأكید می

 داند. ها می كه پذیرش و تحقم ایمان را منوط به انجام آن

 گیری جهینت

 ةتجربه ن عهالم اسهت.   یوجود رنج در ا ی،بشر ین مشخصات زندگیآزارتر از دل یکی
اسهت كهه    یاز رنهج زمهان   ین عذاب ناشیشتریاما ب ،ن استیآفر شیخود تشو یخود رنج به

 یتهالش بهرا   ،رنهج یی غها  تیه كشهد؛ مراكهه ماه   رنج مهی « مه» یفرد متوجه نباشد كه برا
سهازد. از   مهی  ناپهذیر  تهر و تحمه    معناست و فقدان معنا و هدف، آن را دردناک یجستجو

 .ابدی كاهش می یادیدا كرد، رنج به شک  زیپ ییرنج معنا یكه اگر بتوان برا نجاستیا
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ههای   بهه رنهج   از منابع اصهلی پاسهخ   یکیدینی  یها مهم اینجاست كه همیشه نظام ةنکت
 یات مهه راهبهرد  یه و روا قرآناین بود كه  حاضر پژوهش یسؤال محور .ستا بوده بشری
ن و یه ن خدمت دیتر مهم كه اند. در پاسخ گفته شد ارائه كرده یبشر یها كاهش رنج یبرا
 یهها  ز هدفمند كردن رنهج یو ن یزندگ یند كلّیبه فرا یمعنادهتواند  می ،به بشر ینیمان دیا

 خود است. ییآن در بستر معنا

ای از متغیرها را كنار هم  و روایات در تبیین هدفمندی و معناداری رنج، مجموعه قرآن
وار برای تحقم اههدافی   ه همگی دایرهگذارد و این متغییرها همچون ستارگانی هستند ك می

اسهت. در ایهن   « اهلل»اینکه كانون این دایهره و منظومهه،    تر مهممرخند و نکتة  به دور هم می
تحمه   »منظومه كه ایمان نقطة كانونی و محوری آن است، در پاسخ به رنج، تنها رویکهرد  

د و حاصه  تبهاهی ارادة   منشاء انسانی دارنه  ها مطر  نیست؛ مراكه بسیاری از رنج« و مدارا
و روایهات   قهرآن رو،  ایهن  آدمیان است )= رنج اخالقی( و طبیعهی و گریزناپهذیر نیسهتند. از   

است، اقدام به طر  اقدامات عملهی همچهون    یی كه دامنگیر مسلمانان شدهها برای دفع رنج
ینهی  كند و نکتة جالب توجه اینکه این اقدامات را نیز در محور ایمهان د  جهاد و هجرت می

اسهت و مهون    بخش از رنج در دو جهان آمهده  دهد؛ ایمانی كه در آن وعدة رهایی قرار می
ههایی كهه    پیماید، وعده آدمی با دو پای محاسبه )= عق ( و عاطفه مسیر زندگی خود را می

خداوند به پیروانش در مواجهه با رنج، اعمّ از رویکرد تحمه  و مهدارا، و دیگهر اقهدامات     
گیرد، بلکه همواره بها تأكیهد بهر     چ كدام از این دو ساحت را نادیده نمیدهد، هی عملی می

هها   كه گفته شد، برخی از این وعده منان گر( همراه است. رویکرد عقالنی )= عق  محاسبه
دو مصداق بارز قرآنهی در   )ع(جهانی است )مثالً حضرت یونس و ایوب مبتنی بر نجات این
 شود. ها در جهان دیگر محقم می این وعدهو برخی دیگر از  این زمینه هستند(

تواند منجهر بهه رسهتگاری و     توان گفت كه در نگرش اسالمی، رنج می در مجموع، می
نجات شود، البته در صورتی كهه بها برخهی مفهاهیم و متغییرههای خهاص، همچهون صهبر و         
توك  در رویکرد شخصهی و نیهز جههاد و هجهرت در رویکهرد جمعهی پیونهد بخهورد. در         
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از  یاریبس« دیتول»در  ییالاب توان، و روایات قرآنبیشتر، باید اذعان كرد كه روش  توضیج
صبر، توكه ،  »مون  هایی ها و اقدام كنش و رد و كالن در مواجهه با رنج داردخُ یها كنش

خود را در مواجهه با رنج، صرفاً از همان بستر  ییامکان و توانا یكه همگ« جهاد و هجرت
رهها را  یاز متغ یا ها مجموعهه  ن آموزهیااست.  «  اهللیسب یف» ،كنند ت میافیدر ینید ییمعنا

 مهان، بلکهه مسهتلزم كهنش    یتنها مستلزم وجود معنا و ا ها نه آن ةدهند كه هم وند مییبه هم پ
شود و  مان به خدا و معاد شروع میی، از ایا رهیزنج یرهاین متغیخاص است. ا ةشد هدایت
 ییعنه  یی،ر نهایتوك ، صبر، جهاد و هجرت به متغ مانند ،میانجیرهای یاز متغ یریگ با بهره

 یكه تحم  وگاه یرنج ؛شود ا و آخرت ختم مییدر دو بُعد دن یرهایی از رنج و رستگار
اسهت و   ی  بهه سهعادت اخهرو   یه ز نیه و ن یویآل دن دهیمبارزه با آن موجب تحقم كمال و ا

آن در جهههت  یو عههال یید غهها، راهبههرین هدفمنههدین اسههت و همههیمعهه یبههر اهههداف یمبتنهه
 ت.هاس ن آموزهیمعتقدان به ا یاز بحران معنا برا یریجلوگ

 مآخذ و منابع

 .قرآن کریم

: كنگهرة  قهم . 8. چاإلمامیةٍة إعتقـادات (. .ق6464) ی.عل محمدبن ،)شیخ صدوق(بابویه ابن
 .شیخ مفید

نشهر   :. تهرانالسالم الرضا علیه عیون أخبار(. 6873)ههه . ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 جهان.

قهم: دفتهر انتشهارات    . 6چ. األخبار معانی(. .ق6488).  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .ة قمعلمی ةمدرسین حوز ةاسالمی وابسته به جامع

سهید احمهد    ةترجم. 6چ  .اللهوف علی قتلی الْفوف(. 6843) .بن موسی طاووس، علی ابن
 .نشر جهان :تهران .ریفه

ـ م اخالقیمفاه(. 6873کو. )یهیزوتسو، توشیا . یا دون بهدره یه فر ة. ترجمه در قرآن ینید ی 
 تهران: نشر فرزان.. 6چ
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ـ یدر فلسـفه تحل  یزندگ ین و معناید(. 6868ات، محمدرضا. )یب : انتشهارات  . قهم 6چ . یل
 ان و مذاهب.یدانشگاه اد

 یكوشهش مههد   . بهه الکلَم الحِکم و دُرَرُ غُرَرُ(. ق.6468بن محمّد. ) ، عبدالواحدیآمد مییتم
 .یقم: دار الکتاب اإلسالم. 8چرجائی. 

. تهران: انتشارات 6. ترجمة اسماعی  علیخانی. چ معنای زندگی(. 6868جان، كاتینگهام. )
 علمی فرهنگی.
 قم: هجرت. .6چ  .تفسیر کوثر(. 6871جعفری، یعقوب. )

 . قم: اسراء.قرآن: مراحل اخالق در قرآن یر موضوعیتفس(. 6876، عبداهلل. )یآمل یجواد
تهران: انتشارات و آموزش  .8ی. چ قائن یمهد ة. ترجمن و روانید(. 6878ام. )یلیمز، ویج

 .یانقالب اسالم

ـ  ییدر نظام معنا یست: رنج قدسین رنج، یک رنج نیا .(6861) .جان، زهرا خشک ع و یتش

 ر.ی. تهران: انتشارات كوتییهود
 ة. تههران: مؤسسه  یم سهبحان یتوفة . ترجمامیّات عمر خیّرباع(. 6876م. )یام، عمربن ابراهیخ

 ماپ و انتشارات دانشگاه تهران.

 ة. ترجمه ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قـرآن (. 6874بن محمد. ) اصفهانی، حسین  راغب
 .مرتضوی تهران:. 8چ . یغالمرضا خسرو

 یکردی: با رویو كاهش آالم بشر ییزدا در رنج نینقش د»(. 6836رودگر، محمدجواد. )
 .648ه668. صص 91. ش 69د  .قبسات. «ید مطهریاستاد شه یبه آرا

. یموسهو  نیمحمدحسه سهید  و  یهی، علهی جاللیهان اكبرنیها    قرافیاض ، محمدحسن، یرستم
 .63ش  .قرآنی یها آموزه. «ن بوداییقرآنی و آ یها از رنج در آموزه ییرها»(. 6868)

 .38ه96صص 
: دار لبنان ه  . بیروتتفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیرالمنار. (.ق6464) .محمد، رشید رضا

 .المعرفة
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تههران:  . 6چ ان. یملک یراستة مصطفی. ویمرگ و جاودانگ(. 6838)رضازاده، سید محسن. 
 .یسهرورد

یل فی الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاوتا(.  بیعمر )زمخشری، محمودبن 

 . بیروت: دارالکتاب العربی.لیالتأووجوه 
 .بخ  دل داغدیدگان )ترجمه مُسکن الفـؤاد(  آرامتا(.  یثانی. )ب دیبن علی، شه الدین زین

 .قم: رو  یحسین جنات ةترجم

كوشش غالمرضا سهتوده،   . بهنامه: فرهنگ متوسط دهخدا لغت(. 6839اكبر. ) یدهخدا، عل
 : مؤسسة انتشارات و ماپ دانشگاه تهران.تهران. یو اكرم سلطان یرج مهركیا

 ماپ صبحی صالج. قم: هجرت. .البالغه نهج.(. ق 6464الرّضی، محمدبن حسین. ) شریف
تههران:  . 3چ . ید مبشّهر . ترجمهة محمه  یدر باب حکمت زنـدگ (. 6861)شوپنهاور، آرتو. 

 لوفر.ین

 هرمس.(. ترجمة علی موسوی گرمارودی. تهران: 6837) .هیّفه سجادیصح

 القدر. ةلّلقم: انتشارات . 6چ . صرا (. 6868. )ی، علیحائر  ییصفا
ـ یــالم(. 6874) .محمدحسههینسهید  ، طباطبهائی  محمههدباقر  ة. ترجمه ر القــرآنیتفســ یزان ف
 .ة قمعلمی ةمدرسین حوز ةجامع . قم: دفتر انتشارات اسالمییموسو

ـ الب مجمعتها(.   یبن حسن. )ب طبرسی، فض  ـ ی ـ  یان ف نهوری   ة حسهین . ترجمه ر القـرآن یتفس
 .خسرورات ناصرتهران: انتشا. 8چ همدانی. 

 .الثقافة: دار قم. 6. چ األمالی (..ق6464) .بن الحسن طوسی، محمد
. تهران: دانشهگاه عالمهه   گروه فلسفه یطر  پژوهش. مسئلة شر(. 6869ت. )یتبار، هدا یعلو

 .طباطبائی
 . صهص 6ش . 9س  .حکمـت  ةنام. «یزنهدگ  یمعنا یگمعنا»(. 6831رعباس. )ی، امیزمان یعل

 .36ه 96

د . یفلسف یها پژوه . «یوجود یها و رنج ینید مانیا»(. 6838. )ههههههههههههههههههههههههههه 
 .46ه81. صص 8. ش 9
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ـ  یانسـان در جسـتجو  (. 6831. ) یام کتوریفرانک ، و . 3چ . یاكبهر معهارف  ة . ترجمه یمعن
 ن.تهران: مؤسسة انتشارات و ماپ دانشگاه تهرا

 . تهران: انتشارات اسوه.یهاشم رض ة. ترجمیک پندار ۀندیآا(. ت یگموند. )بید، زیفرو

 بوستان كتاب. ةقم: مؤسس .8چ  .شر ةخدا و مسئل(. 6833. )، محمدحسنقدردان قراملکی
 .قرآناز  ییها درس ی. تهران: مركز فرهنگر نوریتفس(. 6833، محسن. )یقرائت

اكبر غفاری و محمد آخونهدی.   علیتصحیج . یالکاف(. ق.6487بن یعقوب. ) كلینی، محمد
 .اإلسالمّةتهران: دار الکتب . 4چ 

 بهار رهادوست. تهران: نشر هنوز. ة. ترجمسرشت شر( 6869كوئن، دارل. )

 اعلمی. مؤسسة: بیروت. 8چ . بحاراألنوار(. .ق6488). مجلسی، محمدباقر

 .ان: اندیشه موالناتهر. 6چ . شرح کش  المراد(. 6868محمدی، علی. )
و  یقهم: انتشهارات مؤسسهه آموزشه     .اخالق در قـرآن (. 6838. )ی، محمّد تقیمصبا  یزد
 .)ره(ینیامام خم یپژوهش
وزارت  :تهههران.6. چالتحقیــق فــی کلمــات القــرآن الکــریم (.6813ن. )، حسههمصههطفوی

 .فرهنگ و ارشاد اسالمی
 تهران: صدرا.. 68چ . جهاد(. 6877) مطهری، مرتضی.

 تهران: صدرا. .64چ  .یهدف زندگ(. 6868) ههههههههههههههههه .هه
 تهران: صدرا.. 89چ . یعدل اله .(6868)ههههههههههههههههههه . 
 .motahari.ir ؛یمعنو یآزاد تا(. )بی مطهری، مرتضی.

 .)ع(طالبیبن اب یامام عل ة. قم: مدرسام قرآنیپ(. 6874، ناصر. )یرازیمکارم ش
 .ةّاإلسالم  الکتب تهران: دار. 68چ  .ر نمونهیتفس(. 6876. )دیگرانصر و ، نایرازیش  مکارم
م یه و تنظیته (.منتشر نشده). البالغه ت در نهجیگفتارِ: معنو درس(. 6876. )یان، مصطفیملک

 .www. 3danet.ir ؛انیزمان یعل
 ر.یركبی. تهران: امیترجمة محمد ساعتچ .یشناس اصول روان(. 6814نرمان، ل. مان. )
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 تههران: پژوهشهگاه فرهنهگ و اندیشهة    . 6. چ انتظـار بشـر از دیـن   ( 6868نصری، عبداهلل )
 اسالمی.

 .کش  المراد شرح فارسـی تجریـد اإلعتقـاد   تا(.  نصیرالدین طوسی، محمدبن محمد. )بی
 تهران: كتابفروشی اسالمیه. .بن یوسف عالمه حلی شر  حسن

. قم: مؤسسة الوسائل و مستنبط المسائلمستدرک (. .ق6483بن محمد تقی. ) نوری، حسین
 السالم. البیت علیهم  آل

ن یرحسیام ة. ترجمم؟یکن یمعنا: چگونه زندگ یجو و در جست(. 6869نگ، اُسوالد. )یهَنفل
 كرگدن. تهران: نشر. 8چ . یخداپرست و غزاله حجت

ـ یاگزی درمـان  وان(. ر6868) .دیه وید  نیه الوم، اروی . 6چ . بیه حب دهیسهن ة . ترجمه الیستانس
 .ین تهران: نشر

. تهران: 6. ترجمة بهنام خداپناه. چ ای و معنای زندگی قاره فلسفة(. 6861یانگ، جولیان. )
 .انتشارات حکمت



 

 


