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چکیده
تجربة رنج در زندگی به خودی خود دردناک است ،ولی آنچه كه وقوع رنج را در زندگی بسهیار
بحرانساز میكند« ،بیمعنا» بودن رنج است .ازاینرو ،تفسیر معنادار از رنجهها ،الزمهة تهداوم حیهات و
معنای آن است .از جانب یک فرد مسلمان ،رنجهایی كه برای او رخ میدهد ،در قالب قهرآن ،سهنّت و
آموزههای آنها معنادهی میشود .این پژوهش با تکیهه بهر ایهن اصه  ،بها روش توصهیفیه تحلیلهی بهه
بررسی مسئلة رنج و معنای آن از منظر قرآن و روایات پرداختهاست .سهؤال پهژوهش ،میسهتی راهبهرد
قرآن و روایات در كاهش رنجهای بشری است كه پس از بررسی به ایهن نتیجهه رسهیدیم كهه قهرآن و
روایات با ارائة تفاسیر و آموزههای خاص از رنج ،این توانایی را دارند كه معنای رنجهای عظیم بشری
را با وساطت ایمان به یک نظام مقدس ،روحانی و هوشمند پیوند زنند و آنها را هدفمند سازند؛ با این
بیان كه حواد سخت و دردناک در یک نظم بزرو اینجهانی و جهان ابدی جای گرفتهاند و هرگز
بدون دلی نیستند ،بلکه مبتنی بر مشیت و خواست الهی ،برای رسیدن به اهدافی خاص منظور شدهانهد.
اصلیترین ،راهبرد قرآن و روایت در كاهش رنجههای بشهری ،برسهاختن معنها بهرای رنهج اسهت .ایهن
آموزهها مجموعهای از متغیرها را به هم پیوند میدهند كه همة آنها نه تنها مستلزم وجود معنا و ایمان،
بلکه مستلزم كنش كانالیزهشدة خاص است .این متغیرهای زنجیهرهای از ایمهان بهه خهدا و معهاد شهروع
میشود و با بهرهگیری از متغیرهای میانجی مون ،توك  ،صبر ،جهاد و هجرت بهه متغیهر نههایی ،یعنهی
رهایی از رنج و رستگاری در دو بُعد دنیا و آخرت ختم میشود؛ رنجی كه تحم وگهاه مبهارزه بها آن
موجب تحقم كمال و ایدهآل دنیوی و نیز نی به سعادت اخروی است و مبتنی بر اهداف معینی است و
همین هدفمندی ،راهبرد غایی و عالی آن بهه منظهور جلهوگیری از بحهران معنها بهرای معتقهدان بهه ایهن
آموزههاست.
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(نویسندة مسئول)E-mail: dralisharifi15@gmail.com
E-mail: mahdirezaei129@gmail.com.





پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،9شمارة  ،53زمستان 7591

18

مقدمه
بیشترین عذاب ناشی از رنج ،زمانی اسهت كهه فهرد متوجهه شهود رنهج او بهرای «ههیچ»
است .بنابراین ،آنچه كه تجربة رنج را غیر قاب تحم میسازد ،احساس بیفایده بهودن آن
اسهت؛ مراكهه ههدف غهایی رنهج ،تهالش بهرای جسهتجوی معناسهت و فقهدان معنها آن را
درناکتر میسازد .از دید بسیاری از اندیشمندان ،یکی از مهمترین راهکارهای مواجهه بها
رنج این است كه اگر بتوان معنایی برای رنج پیدا كرد ،بهه شهک درخهور تهوجهی تجربهة
دردناک و مخربگ پریشانی ناشی از رنج كاهش پیدا میكند .به تعبیر فرانکه  ،بنیهانگهذار
معنادرمانی« ،فرد آمادة رنج كشیدن است ،به شرطی كه معنا و مقصودی در آن رنج باشد»
(فرانک  .)11 :6831 ،ازاینرو ،باید اذعان كرد كه تفسیر معنهادار از رنهجهها ،یهک الزمهة
ضروری برای تداوم حیات و معنای آن بودهاست .نکتة مهم اینجاست كه همیشهه ادیهان و
نظامهای دینی یکی از مهمترین منابع پاسخگویی و ح مسئلة معنای رنج بودهاند.
دربارة رنج از منظر قرآن و روایات ،پژوهشهای متعددی شدهاست؛ مانند:
ه رودگر ،محمدجواد« .)6836( .نقهش دیهن در رنهجزدایهی و كهاهش آالم بشهری :بها
رویکردی به آرای استاد شهید مطهری» .قبسات .د  .69ش  .91صص 668ه.648
ه علیزمانی ،امیرعباس« .)6838( .ایمهان دینهی و رنهجههای وجهودی» .پـژوه هـای

فلسفی .د  .9ش  .8صص 81ه.46
ه رستمی ،محمدحسن ،فیاض قرایی ،علی جاللیان اكبرنیا و سید محمدحسین موسوی.
(« .)6868رهایی از رنج در آموزههای قرآنی و آیین بهودا» .آمـوزههـای قرآنـی .ش .63
صص 96ه.38
با وجود این ،مشخصاً پژوهشی با محوریت راهبردهای قرآنی روایی در تقلی رنجهای
بشری در پیشینة پژوهش یافت نشد.
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در این پژوهش ،كوشش شدهاست كه الگویی فراگیر و سامانمند در بهاب مسهئلة رنهج
در آموزههای قرآنی و روایی به دست دهد .پرسشهای اصلی پژوهش حاضهر ایهن اسهت
كه «رنج ،معنای آن و نوع تلقی و مواجهه با آن از منظر قرآن و روایات مگونه اسهت؟» و
«راهبرد اصلی آنها در كاهش رنج میست؟» .در پاسخ به این سؤالها ،فرض و تلقهی ایهن
مقاله بر این امر مبتنی است كه آموزههای قرآنیه روایی به شک جامع و دقیقی رنهجههای
بشری را معنادار و هدفمند میكند و در این زمینه ،میتواند متاع خویش را به قصة پُرغصة
بشر امروزی عرضه كند.
خالء الهیاتی ،نبودِ مطالعات و رویکهرد جدیهد بهه مسهئلة «وجهودی رنهج» و غفلهت از
ظرفیتهای فراوان آن در مواجهه با نیازهای انسان ما را بهر آن داشهت تها الگهویی كلّهی و
مجم در این باب درافکنیم .الگو و «نظریة» این پژوهش بر این مبنا و فرضیه استوار اسهت
كه قرآن كریم و روایات ،نظراً و عمالً ظرفیتهای ویژهای برای كاهش رنجهای وجودی
انسان نوین و هموار كردن راهی معنوی در متن معضه ههای روحهی جامعهة نهوین دارنهد.
روشنتر اینکه این متون ،خود گزارشگر و متضمن رنجهای وجودی است كه انسهانههای
كام  ،یعنی پیامبران و ائمه در طریم ارزشهای قدسی متحم شدهاند.

 .1مفهومشناسی رنج
«رنج» واژهای فارسی است و در لغت بهه «درد ،آزار ،زحمهت ،مشهقت ،انهدوه ،حهزن،
كلفت ،بیماری ،صدمه ،آسیب ،و غم» معنا شدهاست (دهخدا .)6468 :6839 ،ازآنرو كهه
رنج محصول هر گونه سختی و مشقّت اسهت ،مصهادیم ،واژههها و مفهاهیم متعهددی را بهه
خود اختصاص دادهاست.
در لغت عربی ،قرآن و روایات ،كلماتی مون «كَبَد ،أَلَم ،ضُهرَّ ،مُصبّیة ،أذی ،عَنَهت و
حزن» همگی ناظر بر دو مفهوم درد و رنج هستند .بنا بر واكهاوی جداگانهة ایهن واژگهان و
بررسی اجمالی آنها در بافت قرآن كریم و نیز روایات و تبیینهای مفسران از آنهها ،ایهن
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كلمات گاهی بر مفهوم درد داللت دارند و گاهی ناظر به رنج هسهتند .امها منهانكهه بیهان
شد ،این كلمات اغلب به شک اجتنابناپذیری به هم آمیخته شدهاند؛ یعنی هم بر «درد» و
هم بر «رنج» داللت دارند .شاید این آمیختگی و پیوستگی بدان روسهت كهه تجربهة درد و
تجربة رنج به شک اجتنابناپذیری در مواقع بسیاری با هم مرتبط است.
تعریف مختار از رنج با توجه بهه مبهانی معناشهناختی ،همهان تعریهف روانشهناختی آن
است :هرگاه انسان احساس كند از وضع مطلوب خود دور افتادهاست ،آرامش از او سهلب
میشود؛ یعنی از احساس ناخوشایندی كه (گاهی) امید آدمی را به یهأس تبهدی مهیكنهد،
خواه در ساحت جسم ،خواه در ساحت روان و نَفس ،از آن به «رنج» تعبیر میكنیم.
رنج ،مشکلی درست در مقاب ماهیت و موجودیت حیهات انسهانی اسهت ،ازآنرو كهه
میتواند نابودكنندة تمام شادیها و امید زندگی انسانی باشد .رنجوری و پریشانی ناشهی از
رنج میتواند اساس زندگی را به مالش جدی بکشاند و یا حتّهی آن را نهابود و ریشههكهن
كند و انسان را در حدّ هیچ تنزل دهد .این تعبیر شوپنهاور از رنج است (ر.ک؛ شهوپنهاور،
.)846 :6861
در اصطال روانشناسی« ،رنج ،حالتی درونی و روانی است كه در نتیجة مغلوب شدن
و ناكام ماندن از رسیدن بهه ههدف و بهه فرجهام نرسهیدن خواسهتهههای انسهان در او پدیهد
میآید .تعابیری نظیر فشار و ناكامی برای نشان دادن این حالت بهكار میرونهد كهه تقریبهاً
معنای همة آنها یکی است» (نرمان ،6814 ،ج .)497 :6
نکتهای كه نباید از توجه به آن غفلت نمود ،تمایز بین دو مفهوم «رنهج» و «درد» اسهت.
جان هیک میان درد ( )Painو رنج ( )Sufferingفرق مهیگهذارد .از منظهر او ،رنهج یهک
حالت روانی نامطلوب اسهت كهه مها مایه نیسهتیم در آن باشهیم ،در حهالی كهه درد یهک
احساس فیزیکی است و ممکن است نامطلوب نباشد؛ مث دردی كهه كوهنهورد در هنگهام
باال رفهتن از كهوه متحمه مهیشهود .ایهن كوهنهورد بها وجهود درد ،رضهایت خهاطر دارد.
بنابراین ،رنج میتواند ناشی از درد باشد یا نباشهد .پهس رابطهة میهان درد و رنهج ،عمهوم و
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خصوص مِن وجه است (ر.ک؛ علویتبار ،)8 :6869 ،ضمن اینکه بین درد به مثابة شهکلی
از حسّ جسمانی و رنج به مثابة پاسخی روانشناختی و و ذهنی به درد (در صهورت وجهود
آن) ،یههک تمههایز بههدون خههطكش هی مشههخص وجههود نههدارد؛ مراكههه اغلههب بههه صههورت
اجتنابناپذیری درهم آمیخته میشوند .حکایت ایوب پیامبر كه قرآن بیان مهیكنهد ،یهک

نمونة روشن در این ارتباط است :وَ أَیوبَ إِذْ نادی رَبَّهُ أَنِّـی مَسَّـنِی الضُّـرُّ وَ أَنْـتَ أَرْحَـمُ

الرَّاحِمِینَ( األنبیاء .)38 /به اذعان مفسران ،درد فیزیکی و جسهمانی ایهوب شهک دهنهدة
برخی از تجربة رنج او شده بود.

 .2دین عاملی برای معنایابی و رهایی از رنج
اینکه «دین به مهه كهار مهی آیهد ،كهدامین معضه را حه و از مهه مهمهی دسهتگیری
میكند» ،یکهی از مههمتهرین مسهائ در حهوزة فلسهفة دیهن و كهالم جدیهد اسهت .برخهی
اندیشمندان به گستردگی قلمرو دین در همة حوزهها باور دارند و به مهوازات ایهن جریهان
فربه ،غایت و هدفِ دیهن در انگهارة بسهیاری از روانشناسهان و برخهی دیگهر از متفکهران
علههوم ،میههزی جههز معنابخشهی بههه درد و رنههجهههای بشههری نیسههت (ر.ک؛ نصههری:6868 ،
88ه .)81حال ناظر بر تلقی دوم ،اگر بخواهیم سؤال خود را مطر كنیم كهه راهبهرد قهرآن
كریم و روایات در كاهش رنجهای بشری میست ،در پاسخ به این مسئله بایهد گفهت كهه
بزروترین خدمتی كه دین و ایمان دینی به بشر میكند ،معنادهی به فرایند كلّهی زنهدگی
و نیز هدفمند كردن رنجها و دشواریهای آن است؛ به سخن دیگر ،راهبرد محهوری دیهن
(قرآن و روایات) در كاهش رنجهای بشری ،تبیین معناداری و هدفمندی رنهجهها در نظهام
هستی است .به تعبیر اینبادی:
«كاركرد اصلی و مهمتر دین ،سهاختن معنها بهرای رنهج اسهت .انسهان زمهانی
میتواند رنج و سختترین مصائب را بهخوبی تحم كند كه به این مسئله ایمهان
و اذعان داشته باشد كه این رنجها و ناراحتیها در زمینة بزروتر و گستردهتهری
از معنهها رخ دادهاسههت و رنههج او در قههالبی مههاورایی ،شههک و شههمایلی قدس هی و
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هدفمند به خود گرفتهاسهت و كهامالً بهار معنهایی مثبهت و سهازنده دارد؛ مراكهه
تهدید فقدان معنا برای بشر بسیار جدیتر و مهمتر از تهدید وجود رنج و تقصهیر
است؛ معنایی كه بهخوبی بها دیهن و مسهئلة ایمهان سهاخته مهیشهود» (بهه نقه از:
خشکجان.)888 :6861 ،

در توضیج بیشتر ،باید گفت بررسی ربط و نسبت میان دین و رنج در عِهداد مههمتهرین
موضوعاتی است كه از منظر روانشناسان به دیدة عنایت نگریسته شدهاست .روانشناسان،
«انتظار بشر از دین» را برقراری آرامش روحی مهیداننهد؛ مشهکالت و مصهائب زنهدگی از
جملههه امههوری اسههت كههه بشههر همههواره بهها آن روبهههروسههت .پههذیرش دیههن موجههب رفههع
اضطرابها ،نگرانیها و مهار آن است .ویلیام جیمز هم بر ایهن عقیهده بهود كهه رجهوع بهه
دین ،موجب ایجاد شور و هیجانی در انسان میشود كه تیرگیها و مصیبتهای زندگی را
از میان میبرد .از دید وی« ،قدرتی كه دین برای تحم مصائب به انسان مهیدههد ،هرگهز
از عهدة اخالق منهای مذهب برنمیآید» (جیمز63 :6878 ،ه .)66به طور كلی ،باید اذعهان
كرد كه این رویکرد به دین و ایهن نحهوه از اندیشهگی مطمهج نظهر بسهیاری از دیهنورزان
است.

 .3همبستگی معنای زندگی و معنای رنج
اگر زندگی معنایی داشهته باشهد ،رنهج كشهیدن نیهز معنها خواههد یافهت و انسهان بهتهر
میتواند رنج را تحم كند (ر.ک؛ فرانکه  .)76 :6831 ،مقولهة معنهای زنهدگی و معنهای
رنج وابسته و مرتبط هستند .به تعبیر نویسندة در جستجوی معنا« ،رنج از جملهه وجهوهی از
زندگی است كه به نظر میرسد موجب بهیمعنهایی آن مهیشهود» (هَنفلینهگ.)68 :6869 ،
بنابراین ،آنچه در ارتباط و همبستگی این دو مسئله میتوان گفت ،ایهن اسهت كهه بهه قهول
فیلسوفان ،این دو مقوله «مساوق» یکدیگرند ،به گونهای كه بدون تحقم و ایضا مفههومی
معنای زندگی ،تبیین معنای رنج نیز متصور نیست .ازایهنرو ،در بررسهی رنهج و معنهای آن
باید به حدّ مقتضی ،مفهوم معنای زندگی را نیز واكاوی كرد.
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اما پرسش از معنای زندگی در جایی پیش میآید كه ما خود را با پدیدهای فههمگریهز
روبهرو مییابیم .فهمپذیری و فهم ناپذیری تا حه ّد زیهادی در گهرو بسهتر ،زمینهه یها سهیاقی
است كه پدیده در آن مالحظه میشود .اگر پدیده در مهتن پهسزمینهة معرفتهی مها خهوش
ننشیند ،یعنی با آن ناسازگار باشد ،فهم پدیده برای ما دشوار خواهد بود.
حقیقت این است كه انسانها تشنة اهمیت هستند .اینکه زندگی صرفاً مشهتم بهر امهور
پَست ،پیشپاافتاده و متوالی باشد ،امری تحم ناپذیر است .ما میخهواهیم احسهاس نهوعی
جهت داری و غایتمندی در زندگی داشته باشیم ،دوست داریم زندگی ما به جای جریهانی
بیهدف ،سیر و سلوكی معقول و هدفدار داشته باشد؛ به عبارتی روشنتر ،دغدغة معنا یا
دستیابی به زندگی معنادار ،یکی از اساسیترین دغدغهههای وجهودی آدمهی اسهت كهه از
اعماق وجود او برمیخیزد و این مسئلهای مشترک بین همة انسانها ،اعهم از خهداباوران و
خداناباوران است (ر.ک؛ علیزمانی18 :6831 ،ه.)16
پرسش از معنای زندگی میست؟ پرسش از ههدف زنهدگی میسهت؟ ههمپوشهانی تهام
دارد .گاهی هدف به موجودی كه صاحب علم و اراده است ،نسبت داده میشود و گهاهی
به موجودی كه علم و اراده ندارد و مراد از هدف در ایهن دو حهال فهرق مهیكنهد .انسهان
مون موجودی صاحب علم و اراده است ،از طریهم ههر كهاری كهه انجهام مهیدههد و ههر
تغییری كه عامالً و عامداً در هستی ایجاد میكند ،میخواهد به جایی برسد كه ما از آنهها
تعبیر به هدف میكنیم .این نوع هدف ،درون شخص صاحب علم و اراده اسهت و ازآنرو
كه بنیادش در خود این موجهود صهاحب علهم و اراده اسهت ،از آن بهه «ههدف خودبنیهاد»
تعریف میشود.
در یک نگاه كلّی ،میتوان رویکردها دربارة مگونگی دسهتیابی بهه معنهای زنهدگی را
در سه دسته جای داد6 :ه طبیعتگرا8 ،ه ناطبیعتگرا8 ،ه فراطبیعتگرا .در واقع ،ههر یهک
از این رویکردها ،زاویة دیدی برای بیهان مسهئلة معنهای زنهدگی در افکهار اندیشهمندان بهه
شمار میرود.
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در رویکرد فراطبیعتگرا ،باور بر این است كه امکانات موجهود در ایهن جههان مهادّی
نمیتواند زمینة مناسبی برای ظهور ارزشهایی باشد كه به زندگی فرد معنا میدهنهد ،بلکهه
برای تحقم معنای زندگی ،تحقم ارتباط خاص با قلمرو معنهوی و مهاورای طبیعهت بایسهته
است .بر اساس رویکرد طبیعتگرا ،شرایط ،لوازم و امکانات موجود در جهانی مهادّی كهه
علوم بشری توان شناخت آن را دارد ،برای رسیدن و كسب معنای زندگی كافی است .بهر
اساس ایهن دیهدگاه ،زنهدگی حتّهی بهدون خهدا نیهز مهیتوانهد معنهادار باشهد .در دیهدگاه
ناطبیعت گرا هم نظر بر این است كه برای كسب معنای زندگی نه نیازی بهه قابلیهتههای و
امکانات این جهان مادّی است و نهه حهاجتی بهه علمهی مهاورای عهالم مهادّی اسهت ،بلکهه
می توان به مدد یک سلسله اصول یا پیشفرضهای صرفاً عقلی ،مانند اصول اولیهة اخهالق
به یک زندگی معنادار دست یافت (ر.ک؛ بیات.)98 :6868 ،

3ـ .1ایمان به «خدا» و «زندگی پس از مرگ» ،پیشفرض اساسی معنـاداری
زندگی
از دیههد بسههیاری از متفکههران ،آمههوزههههای «دینههی» یکههی از مهههمتههرین سرمشههمههههای
معنابخشی به زندگی است .به اعتقاد اروین یالوم ،روانپزشک اگزیستانسهیال ،افهرادی كهه
قائ به دین و مذهب هستند ،معنای كیهانی نقش بسهیار مهمهی در پاسهخ بهه سهؤال معنهای
زنهدگی آنهان دارد (ر.ک؛ یهالوم .)937 :6868،بهه همههین سهیاق ،از آنجها كههه مسهئلة ایههن
پژوهش ،خوانش راهبرد قرآن كریم و روایات در كاهش رنجهای بشهری اسهت ،بایهد بهه
این نکتة اساسی اشاره كرد كه زمانی این فرمانها موجهب معنهاداری زنهدگی و رنهج فهرد
میشود كه به آن ایمان داشته باشد و در مقام اجرایی كردن و تسری این فرمانها در تمهام
سطو فردی ،اجتماعی و روحی خود باشهد .ازایهنرو ،بایهد از اصهلی بها عنهوان «حُضهور
ایمان» یاد كرد؛ مراكه دین با همراهی عُنصر ایمان ،قادر است به رنج معنا دهد.
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در اینجا ،بر عام «ایمان» تأكید داریم؛ زیرا دین بدون ایمان و بهاور ،همهان دیهنداری
از سَرگ عادت و تقلیهد و نیهز پرهیهز از فشهارهای عرفهی جماعهت دینهی اسهت و عمهدتاً در
مناسههک و عههادتههها (بههه صههورت عههادتوارة فههردی و اجتمههاعی) متجل هی مههیشههود .در
صورتبندی ،تبیین و وسعت ایمان دینهی مهیتهوان آن را منهین تعریهف كهرد« :ایمهان بهه
معنای اذعان و تصدیم به میزی و التزام به لوازم آن است؛ مثالً ایمان به خهدا در واژهههای
قرآن به معنای تصدیم به یگانگی او و پیغمبرانش ،تصدیم به روز جزا و بازگشت به سوی
او و نیز تصدیم به هر حکمی است كه فرستادگان او آوردهاند» (طباطبهائی ،6874 ،ج :69
 .)9به تعبیر قرآن ،ایمان ،شرط الزم برای رستگاری و سعادت در دنیا و عقبی است :قَـدْ
أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ( المؤمنون .)6 /نکتهای كه نباید از توجه بدان غفلت ورزیهد ،اینکهه واژة
ایمان و عم صالج (خیر) عمدتاً در كنار یکهدیگر بههكهار بهرده شهدهانهد؛ منانچهه بارهها
میفرماید« :كسانی كه ایمان آورده ،عم صالج انجام میدهند».
این نحوة ایمانورزی در احادیث نیز مطر است .به فرمهودة امهام علهی(ع)« :أَل یمَهانُ وَ

العَ َم ُ أَخَوَانگ تُوأَمَانگ وَ رَفِیقَانگ لَایفتَرگقَانگ» (تمیمی آمدی6468 ،ق .)896 :.به تصهریج قهرآن
كریم و روایات ،برای این نحوة ایمانورزی ،آثهار و فوایهد فراوانهی در دو جههان مترتهب
است .آیة  67سورة نح از محوریترین آیاتی است كه به فواید خُرد و كهالن ایهن نحهوة
ایمانورزی در دو عالم غیب و شهادت اشاره دارد :مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَکَر أَوْ أُنْثَـی وَ

هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیینَّهُ حَیاةً طَیبَةً وَ لَنَجْزِینَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یعْمَلُونَ.
به بیان قرآن ،از مهمترین ثمرات ایمان در زندگی ،سهکینه اسهت :هُـوَ الَّـذِی أَنْـزَلَ

السَّکینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ( الفتج« .)4 /سکینه» بهه معنهای اطمینهان و آرامهش خهاطری
است كه در طوفان حواد  ،هر گونه وحشتی را از انسان زائ میكند (ر.ک؛ مصهطفوی،
ج  .)76 :6سخن حضرت علی(ع) نیز متضمن همین معناست كه میفرماید« :ذِكرُ اللّههِ جَلَهاءُ
الصودُورگ وَ طُمَأْنِّنَةُ القُلُوبگ» (تمیمی آمدی 6468،ق.)816 :.
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3ـ .2همپوشانی دو مفهوم «هدف خلقت» و «معنای زندگی» از منظـر قـرآن
کریم
در منطم قرآن كهریم  ،خداونهد جههان و ههر آنچهه را كهه در آن اسهت ،بهرای ههدفی

آفریدهاست :ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَینَهُمَا بَاطِالً( ص .)87/انسهان ههم جزئهی از
این طر عظیم است .بهعالوه ،او در این طر جایگاهی خاص و مهم و نیز خلقتی خهاص
و مجزا دارد :لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم( التین .)4/در ایهن منظومهه ،ههدف از

زندگی با هدف از خلقت گره خوردهاست :وَ ما خَلَقْتُ الْجِـنَّ وَ الْـإِنْسَ إِالَّ لِیعْبُـدُونِ
(الذاریات.)91/

به اذعان مطهری« ،قرآن غایت خلقت انسان و جن را عبادت شمردهاست؛ یعنهی قهرآن
مهیخواههد انسههان را بسهازد و بههه او ههدف و آرمهان بدهههد؛ ههدف و آرمههانی كهه اسههالم
میخواهد بدهد ،فقط خداست و بس» (مطهری .)67 :6868 ،از سوی دیگهر ،غایتمنهدی و
هدفمندی این خلقت را هم به زندگی در جههانی دیگهر گهره زدهاسهت :أَفَحَسِـبْتُمْ أَنَّمَـا
خَلَقْنَاکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّکُمْ إِلَینَا الَ تُرْجَعُونَ( المؤمنون .)669 /این اسهتدالل مبتنهی بهر ایهن امهر
است كه مرو پایان زندگی شخص نبوده ،بلکه فقهط گهذر بهه صهورتی دیگهر و برتهر از
وجود و نیز منطبم با هدف خداوند است.
مطهری ههدف زنهدگی انسهان كامه را بها ههدف خداونهد (از خلقهت) منهین ترسهیم
میكند« :قرآن هدف زندگی انسهان كامه را از زبهان ابهراهیم مهیگویهد :إِنَّ صَـالتِی وَ

نُسُکی وَ مَحْیای وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ( األنعام .)618 /در این نگرش ،عبد مخلِهص و
مخلَّص در اندیشهاش حاكمی جز خدا وجود ندارد» (مطهری.)63 :6868 ،

در همین سیاق است كه فرد نجات از رنج و رهایی خود را نیز منوط و مشروط به ذكر
اهلل می داند :الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَْْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکرِ اللَّـهِ أَالَ بِـذِکْرِ اللَّـهِ تَْْمَـئِنُّ الْقُلُـوبُ
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(الرعد .)83 /طباطبائی توضیج میدهد كه مگونه یاد خدا باعث ایجهاد آرامهش و راحتهی
در افرادی میشود كه در مهابت دشواریها و رنجها قرار میگیرند:
«مون آدمی در زندگی خود هدفی جز رستگاری به سهعادت و نعمهت نداشهته ،بیمهی
جز برخورد ناگهانی شقاوت و نعمت ندارد ،تنها سببی كه سعادت و شقاوت و نیهز نعمهت
و نقمت به دست اوست ،همان خدای سبحان است ،مون بازگشت همة امور بهه اوسهت و
اوست كه فوق بندگان ،قاهر بر آنان ،فعال مایشاء و ولی مؤمنهان و پناهنهدگان بهه اوسهت.
پس یاد او برای نَفَسی كه اسیر حواد است و همهواره در جسهتجوی ركهن وثیقهی اسهت
كه سعادت او را ضمانت كند و نَفَسی كه در امر خهود متحیهر اسهت و نمهیدانهد بهه كجها
میرود و به كجایش میبرند و برای مه آمده ،مایة انبسهاط و آرامهش اسهت» (طباطبهائی،
 ،6874ج 473 :66ه .)476
بنا بر این توصیف ،باید اذعان كرد كه «ذكر» در این نگرش صرفاً زبهانی نیسهت ،بلکهه

اذعان و درک این اص قرآنی «همراهی خداوند با بنهدگان در همهه حهال» اسهت :إِنِّـی

مَعَکمْ( هود .)68/خداوند در آیات متعددی همراهی خویش را در همه حال به انسهانهها

اعالم كردهاست تا آنان خود را از قلمرو حمایتی خدا خارج ندانند و به مدد ایهن شهناخت
در اضطرابها و مشکالت فائم آیند.
آنچه بیان شد ،ترسیم كلّی از این كالنروایهت و نقشهی بهود كهه در معنهای زنهدگی و
معنای رنجگ فرد متدین داشت .در ادامه ،به نقش و تأثیر ایهن روایهت كهالن در كهنشههای
جزئی و خُردتر فرد دیندار در مواجهه با رنج میپردازیم.

3ـ .3نقش معادباوری در معناداری زندگی و کاهش رنجهای بشری
همواره مفهوم اسرارآمیز مرو ،اَنبوهی از گسست ،ویرانی و بهیهنجهاری را بهه ذههن
آدمی متبادر می كند .در طول اعصار ،آدمیان دورنمای مرو را با شیوههای بسیار متفاوت
نگریستهاند .از منظر پسینی نیز قرآن كریم به ایهن نحهوة نگهرش و تلقهی از مهرو التفهات

18
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دادهاست .منانچه بارها با عباراتی با مضمونهای یکسان تلقی مشركان از مرو را بها بیهان

خودشان مطر میكند .مطابم بیان قرآن ،مشركان میگفتند :إِنْ هِیَ إِالَّ حَیَاتُنَا الـدُّنْیَا وَ

مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ( األنعام .)86/گاهی نیز با طر این سؤال تعجبی كه پاسخ مثبت بهه آن

را نیههز بههه دور از عقالنیّههت مههیدانسههتند (ر.ک؛ طباطبههائی ،6874 ،ج  )988 :63آغههاز
میكردند :أَإِذا مِتْنَا وَ کُنَّا تُرَاباً ذَلِکَ رَجْعٌ بَعِیدٌ( ق8/ه.)8

بنا بر توصیف ایزوتسو در كتاب مفاهیم اخالقیه دینی قرآنهی مهیتهوان اخگرههایی از
این نوع مواجهه و تلقی از مرو را در شعر جاهلی سراغ گرفهت .بهه بهاور وی ،درونمایهة
اصلی ادبیات جاهلی میزی جز «تصهور بدبینانهه نسهبت بهه زنهدگی» نیسهت؛ اشهعاری كهه
نومیدی ناشی از پومی و رنج زندگی انسان را با جانگزاترین فریادهها بهازگو مهیكننهد .از
منظر عرب جاهلی ،مال و ثروت تنها میزی بود كه جاودانگی مهیبخشهید ،امها ایهن نحهوة
اندیشگانی در مصاف با قرآن رنگ مهیبهازد :جَمَـعَ مـاالً وَ عَـدَّدَهُ * یَحْسَـبُ أَنَّ مَالَـهُ

أَخْلَدَهُ( الهمزه8/ه .)8سرانجام ،تجربة دردناک نبودِ امکان دستیابی به جاودانگی در ایهن
جهان ،آنها را به سمت بدبینی به زندگی كشاند (ر.ک؛ ایزوتسو37 :6873 ،ه.)68
قرآن كریم و روایات بهصراحت به اندیشة نیستانگهاری زنهدگی پهس از مهرو تیهغ
بطالن برمیكشند .به عهالوه ،در تقابه بها ایهن اندیشهه ،موضهعی واالتهر مهیگیرنهد؛ بهدین
صورت كه نهتنها بر این اندیشه مُهر بطالن می زنند ،بلکهه زنهدگی حقیقهی را نیهز زنهدگی

پس از مرو میدانند .منانچه فرمهود :إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ،

هرمند قرآن با عبارت «اگر میدانستند» بر این مسئله اذعان دارد كه درک این مسئله برای
همة مردم ،كاری دشوار است (ر.ک؛ طبرسی ،بیتا ،ج .)66 :66
این تحلی از مرو ما را از مردابهای مهآلود تجربة مرو و مهابت این تجربة یگانهه
نجات میبخشید .بهعالوه ،نکتة مهم در این است كه این نحوة تلقی از مرو نه تنها بهرهم
زنندة آرامش هستیشناختی انسان نیست ،بلکهه خهود «پُلهی» بهرای عبهور از دردههای ایهن

جهههان لههرزان و دهشههتزده اسههت .امههام حسههین(ع) در روز عاشههورا بهههخههوبی ایههن نحههوة
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مرواندیشی و مروآگاهی را در نگهاه یهارانش مهی نشهاند .آن حضهرت ضهمن دعهوت
یارانش به شکیبایی در برابر مهابت و دشواریهای آن روز میفرماید:
«صَبیراً بَنِی الکرَامگ ،فَمَا المَویتُ إگلَّا قَنْطَبرَة تَعیبُهرُ بگکُهمی عَهنگ البُهؤسگ وَ الضرهرِّ إگلَهی
الجگنَانگ الْوَاسِعَة وَ النِّعَمگ الدَّائِمَة ،فَأَیوکُمی یَکرَهُ أَن یَنتَقِ َ مِن سِجینٍ إگلَی قَصیرٍ ،وَ هَؤُلَهاءِ
أَعیدَاؤُكمی كَمَن یَنتَقِ ُ مِن قَصیرٍ إگلَی سِجینٍ وَ عَذَابٍ أَلِیمٍ .إگنَّ أَبگی حَدَّثَنِی عَن رَسُولگ
اللَّهِ :أَنَّ الدونیا سِجینُ المُؤمِنگ وَ جَنَّةُ الکافِرگ» (صدوق 6464 ،ق.)98 :.

مطابم این تحلی  ،مرو تلف شدن و زوال نیست ،بلکه معبهری بهرای ورود بهه حیهات
برتر است .در تبیین مؤلفههای این دو حیات میتوان گفت:
«زندگی دنیا یک نوع سرگرمی و بازی است .مردمهی جمهع مهیشهوند و بهه
پندارهایی دل میبندند .بعد از منهد روزی پراكنهده مهیشهوند و در زیهر خهاک
پنهان میگردند .سنس همه میز به دست فراموشهی سهنرده مهیشهود .امها حیهات
حقیقی كه فنایی در آن نیست ،نه درد ،رنج و ناراحتی و نه ترس و دلههره در آن
وجود دارد و نه تضهاد و تهزاحم ،تنهها حیهات آخهرت اسهت» (مکهارم شهیرازی،
 ،6876ج .)846 :61

از این منظر ،متدین میتواند مرو را امری مثبت بننهدارد و سهرآغاز حهالتی از وجهود
كه در آن نقایص زندگی دنیوی ما را به طریقی برطرف میسازد .ازاینرو ،بر مبنای تفکهر
دینی زندگی دنیوی «دار تزاحم» است و نقصان و رنج با آن گره خوردهاسهت .بهه فرمهودة
امام علی(ع)« :مَا آصِفٌ مِن دَارٍ أَوَّلُهَا عَنَاءٌ وَ آخِرُهَا فَنَاءٌ» (نهجالبالغه /خ  .)38بر این اسهاس
است كه بر اساس عدالت الهی نحوة «تکمی »« ،جبران» و «عوضگ» ایهن نقصهانهها بایهد در
زندگی پس از مرو مقرر گردد (ر.ک؛ طوسی ،بیتا.)478 :
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 .4رنج به مثابة یک واقعیت و امر طبیعی از منظر قرآن کریم و روایات
قرآن در مقام تبیین این مسئله است كه رنج بهه عنهوان یهک واقعیهت اجتنهابناپهذیر و
طبیعی با حیات بشری گره خوردهاست كه گویی بدون آن معنابخشی بهه آفهرینش انسهان،

امکانپذیر نیست .ازاینرو ،قرآن كریم صریحاً اعالم میدارد :لَقَـدْ خَلَقْنَـا الْإِنْسـانَ فِـی

کبَدٍ( البلد .)4 /عالمه طباطبائی بر این اعتقاد است كه وجود این آیه نشانگر اذعان قرآن
به واقعیت وجودی رنج است:
« این آیه بیانگر این حقیقت است كه خلقت انسان بهر اسهاس رنهج و مشهقت
است و هیچ شأنی از شئون حیات را نمیتوان دید كه تهوأم بها تلخهیهها ،رنهج و
خستگیها نباشد .انسان از آن روزی كه در شکم مادر ،رو در كالبدش دمیهده
می شود ،تا روزی كه از این دنیا رخت برمی بنهدد ،ههیچ راحتهی و آسایشهی كهه
خالی از تعب و مشقت نباشد ،نمیبیند» (طباطبائی ،6874 ،ج .)433 :4

عالوه بر این آیه كه صراحتاً بر رنجهای نظام هستی انگشت مینهد و آن را به رسمیت
می شناسد ،در روایات نیز ضمن اشاره به این اصه مههم ،حتهی از رنهج بها وسهاطت ایمهان

بهرهبرداری شدهاست .امهام علهی(ع) در ایهن زمینهه مهیفرمایهد« :عَرَفهتُ اهللَ سُهبیحَانَهُ بگفَسیهخگ
العَزَائِمگ وَ حَ ِّ العُقُودِ وَ نَقضگ الهگمَمگ» (نهجالبالغه.)898 /
بنابراین ،در جمعبندی سطور فوق باید اذعان كرد فردی كه بیثباتی ،تحول ،سهیالن و
دگرگونی جهان را میبیند و آن را به هدف و ارادة خداوند اسناد میدهد و هدف و ارادة
خود را در این دنیای آشفته با ارادة خداوند هماهنگ میسازد .در ایهن صهورت ،بهه تعبیهر
ادبیات دینی صفتِ «رضا» برای او به دست میآید؛ صفتی كه سرمشمة رهایی بسهیاری از
رنجها و اندوههای اینجهانی است .در روایات ،این صفت از مهمتهرین عوامه رههایی از
رنج و غم شمرده شدهاست .امام صادق(ع) در این زمینه میفرمایهد« :الهرَّوی َ وَ الرَّاحَبةَ فِهی
الیقِینگ وَ الرِّضَا وَ جَعَ َ الهَمَّ وَ الحَزَنَ فِی الشَّک وَ السَّخَطِ» (كلینی6487 ،ق ،.ج .)97 :8
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 .5رنج به مثابة ابزاری هدفمند و معنادار در منظومة قرآن کریم و روایات
منانچه اشاره شد ،از دید قرآن و روایات ،رنهج كهامالً هدفمنهد اسهت و هرگهز بهدون
دلی رخ نمی دهد .در واقع ،وقوع رنهج در اشهکال مختلهف آن در خهدمت تحقهم برخهی
اهداف الهی قرار میگیهرد .در اینجها ،مهی تهوان بها نگهاهی كلّهی و گهذرا بهه اصهلیتهرین
رویکردهای ابزاری به رنج در نگرش قرآن و روایات پرداخت و اینکهه وقهوع رنهج بهرای
انسان (در عین قادر و مهربان بودن خدا) مه اهدافی را دنبال میكند؟

5ـ .1بهرهگیری از رنج به منظور هدایت
درک و نگاه ابزارگرایانه به رنج در بیانهای خاصی ذكر شدهاست ،خصوصاً با اذعهان
به اینکه خداوند از رنج به منظور برانگیختن و ایجاد شهعور ،آگهاهی و تفکهر در انسهانهها

استفاده میكند :وَ لَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَ کَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِـی طُغْیَـانِهِمْ یَعْمَهُـونَ * وَ
لَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَکَانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مَا یَتَضَرَّعُونَ * حَتَّـی إِذَا فَتَحْنَـا عَلَـیهِمْ بَابـاً ذا
عَذَاب شَدِیدٍ إِذَا هُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ * وَ هُوَ الَّذِی أَنْشَأَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِةدَةٍَ قَلِـیالً مَـا

تَشْکُرُونَ( المؤمنون79 /ه.)73

صاحب تفسیر نمونه در تفسیر این آیات آوردهاند خداوند دو نوع مجازات دارد:
«مجههازاتهههای تربیتههی و مجههازاتهههای پاكسههازی و استیصههال .هههدف در
مجازاتها ی قِسم اول آن اسهت كهه در سهختی و رنهج قهرار گیرنهد و ضهعف و
ناتوانی خود را دریابند و از مركَب غرور پیاده شوند ،ولی هدف در قِسم دوم كه
دربارة افراد اصال ناشدنی صهورت مهیگیهرد ،ایهن اسهت كهه بهه حکهم فرمهان
آفرینش ریشهكن شوند؛ مراكه در این نظام ،حم حیات برای آنها باقی نمانهده،
این خارهای راه تکام انسانها باید كنار زده شهوند .بعهد از ایهن بیهان ،قهرآن از
طریهم دیگههر وارد مهیشههود و بهه ذكههر نعمههتههای الهههی بهرای تحریههک حههس
شکرگزاری آنها پرداختهاست» (مکارم شیرازی و دیگران ،6876 ،ج .)833 :64
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در جایی دیگر میفرماید :وَمَا أَرْسَلْنَا فِـی قَرْیَةةٍ مِّـن نَّبِـی إِالَّ أَخَـذْنَا أَهْلَهَـا بِالْبَأْسَـاء
وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ یَضَّرَّعُونَ * ثُمَّ بَدَّلْنَا مَکَانَ السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَّقَالُواْ قَـدْ مَـسَّ آبَاءنَـا
الضَّرَّاء وَالسَّرَّاء فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ الَ یَشْعُرُونَ * وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُـواْ وَاتَّقَـواْ لَفَتَحْنَـا

عَلَیْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَاألَرْضِ وَلَکِن کَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا کَـانُواْ یَکْسِـبُونَ( األعهراف/
64ه.)61

عالمه طباطبائی در شر این فقره از آیات ،آن را با عنوان «سنّت الهی» قلمداد میكنهد
و میگوید كه در صورت بروز و تکرار نافرمانی و تخطی از عبودیّت ،عهد و میثاق الههی،
سنّت الهی جاری میشود:
«خدای سبحان هر پیامبری را كه به سوی امتی میفرسهتاد ،بهه دنبهال آن ،آن
امت را به ابتالی به نامالیمات و محنتها آزمایش میكرد تا به سویش شتافته ،به
درگاهش تضرع كنند و وقتی كه معلوم می شهد ایهن مهردم بهه ایهن وسهیله متنبهه
نمی شوند ،سنّت دیگری را به نام سنّت مکر جاری میساخت و آن این بهود كهه
دلهای آنها را به وسیلة قساوت و اِعراض از حم مُهر مینهاد .بعد از اجرای این
سنّت ،سنّت سوم خود ،یعنی استدراج را جاری می نمود و آن این بود كهه انهواع
گرفتاریها و نهاراحتیهها را برطهرف سهاخته ،زنهدگی ایشهان را مرفهه و راحهت
می نمود و از این طریم آنها را لحظهبهلحظه به عذاب الهی نزدیکتر مهیكهرد»
(طباطبائی ،6874 ،ج .)847 :7

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

5ـ .2رنج ،ابزاری برای مجازات و تنبیه
اولین موضعگیری قرآن در ارتباط با طر وقوع رنهج ،بهه مثابهة مکافهات عمه (رنهج
اخالقی) ،اذعان به این مسئله است كه شک گیری این معادله كامالً مبتنی بهر عمه و ارادة
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فههردی و یهها حتّههی اجتمههاعی اسههت .بنههابراین ،در رویکههرد نخسههت ،قههرآن كههریم تصههریج

می فرماید :وَ مَا أَصَابَکُمْ مِنْ مُصِیبَة فَبِمَا کَسَبَتْ أَیدِیکُمْ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیر( الشوری.)88/
در این دیدگاه ،ارتباط تنگاتنگی بین عمه و بهازخورد مسهتقیم آن بهه سهمت فهرد وجهود
دارد :فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَیْراً یَرَهُ * وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا یَرَهُ( الزلزال7 /ه.)3
پیامبر اسالم(ص) در این زمینه میفرماید« :لَیسَ مِنگ التِوَاءِ عِهرقٍ ،وَ الَ نَکَیَة حَجَهرٍ ،وَ الَ عَثْبرَة
قَدَمٍ وَ الَ خَدیشگ عُود إگلَّا بگذَنبٍ» (كلینی6487 ،ق ،.ج .)449 :8

به منظور توضیج این نگرش كه رنج ،بازخوردی از گناه و عملکرد اشتباه است ،قهرآن
اقدام به طر مثالهایی از وقایع گذشته و گذشتگان میكند .روایات و وقایعی كه عمهدتاً
حکایت افراد مغرور و ثروتمنهدی اسهت كهه خودشهان را (از ههر بهال و گزنهدی) ایمهن و
مصون میدانستند ،اما سرانجام ،به دلی عملکرد و طغیان خود بهه عهذاب و مکافهات الههی
دمار شدند .داستانهایی مون قوم نو  ،لوط و فرعون نمونهای از این روایات است كه به
عنوان شاهد مثال مطر میشود .قرآن كریم عالوه بهر حکایهات اقهوام گذشهته در همهین
راستا نیز از حواد و فرازونشیبهای زمان زندگی پیامبر اسهالم(ص) و پیهروانش نیهز بههره
میگیرد؛ به عنوان مثال از جنگهای بدر و اُحد به عنوان شاهد مثال استفاده میكند.
بنابراین ،یکی از مهمترین پاسخها به مسئلة رنج از ایهن منظهر آن اسهت كهه «برخهی از
آالم و رنجهایی كه انسان در دنیا به آن مبتال میشود ،ممکن است عِقاب و كیفر برخهی از
معاصی (بهكارگیری اراده در خالف مسیر درست) وی باشد» (محمدی .)861 :6868،امها
تئودیسة «مکافات» نیز تنها نمیتواند پاسهخ قهانعكننهدهای در پاسهخ بهه مسهئلة رنهج باشهد؛
مراكه پاسخ به مسئلة «مرایی رنج بردن افراد بیگناه» همچنان باقی است .بر همین اسهاس
است كه باید به رویکرد دیگری از ابزارمندی رنج در تلقی قرآن رسید وآن تلقهی از رنهج
به مثابة آزمون و محک الهی است.
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5ـ .3رنج ابزاری برای آزمون الهی (ابتالء)
قرآن و روایات تصریج میكنند كه پیامبران به عنوان بهترین انسانها محتم رنجهای
بسیار شدید شده اند .این تصویر باعث تعارض آشکار بهین عقیهدة پذیرفتههشهدة مسهلمانان
میشود كه مبتنی بر اعتقاد بر عدل الهی است .بنابراین« ،نظهام مکافهات و مجهازات» بهرای
رنج ،كافی و تمام نیست .ازاینرو ،باید نظریهای دیگر جسهتجو كهرد كهه از لحها عقلهی
بیشتر قاب دفاع باشد .یکی از این دالی و راهح ها مبتی بر این است كه رنج كشیدن تنهها
به دلی بدكاری و گناه نیست ،بلکه امتحان كردن انسان نیز از مهمترین دالی فرود آمهدن
رنج بر انسان است.
قرآن كریم این بُعد از طر رنج را بارها با واژة «فتنه» طر میكند .البتهه بایهد گفهت
كاربست این واژه صرفاً به صورت تام برای رنج نیست .به تعبیر راغهب« ،واژه فتنهه ههم در
سختی و هم در آسایش بهكار میرونهد ،ولهی معنهای آن در شهدت و سهختی آشهکارتر و
بهكار بردنش بیشتر است» (راغب اصفهانی ،6874 ،ج .)68 :8
در این بُعد از رنج تأكید می شود كه رنهج و ابهتال بهرای مؤمنهان ،آزمهونی الههی بها دو
هدف اصلی است6 :ه محک ایمان8 ،ه تقویت و پاالیش آن؛ مراكه صهرف بیهان زبهانی و
اقرار به ایمان را برای تحقم آن كافی نمیداند .ازاینرو ،با طهر ایهن سهؤال كلیهدی (كهه
پاسخ آن را هم بدیهی فرض میدارد )،آغاز میكند :أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا
آمَنَّا وَ هُمْ الَ یُفْتَنُونَ( العنکبوت .)8/از این منظر ،اقرار زبانی به ایمان بهرای اذعهان بهه آن
كافی نیست ،بلکه نیازمند اثبات آن از طریم آزمون الهی است؛ زیرا:
«مؤمن پس از اقرار به توحید پروردگار باید به دستورهای دین عم نمهود و
با جان و مالش آزمایش شود و به قدر خویش سختیها و ناكامیهای دنیها بهه او
متوجه گردد .بنابراین ،برای اثبات ایمان خویش بایهد خهود را بهرای تمهام آنهها
آماده گرداند و این سنّت الهی است كه بر تمام افراد و اقوامی كهه مهدعی ایمهان
شدند ،فرود آمدهاست» (طبرسی ،بیتا ،ج .)3 :66
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علت این آزمون نیز تأكید بر رها نشدن مؤمنان به حال خویش و نیز اثبات ایمهان آنهان

هم به خودشان و هم به دیگران است :وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّـهِ فَـإِذَا أُوذِی فِـی
اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ کَعَذَابِ اللَّهِ وَ لَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّکَ لَیَقُولُنَّ إِنَّا کُنَّا مَعَکُمْ أَ وَ لَیسَ اللَّهُ

بِأَعْلَمَ بِمَا فِی صُدُورِ الْعَالَمِینَ( العنکبوت.)68 /

البته نکته ای كه در این میان نباید از آن غفلت ورزید ،اینکهه از دیهد قهرآن و روایهات
نه تنها رنج و درد جز آزمون الهی هستند ،بلکهه فراوانهی نعمهت نیهز برخهی از ایهن آزمهون
اسهت :کُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوَکُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیرِ فِتْنَةً وَ إِلَینَا تُرْجَعُـونَ( األنبیهاء.)89/

درخور تأم است كه تقدم «شر» بر «خیر» این معنا را افاده مهیكنهد كهه آزمهون انسهان بهه
محنتها و رنجهها دشهوراتر از آزمهون او بهه بالسهت (ر.ک؛ مکهارم شهیرازی و دیگهران،
 ،6876ج .)481 :68

5ـ .4رنج ،ابزار و عاملی برای پاالیش فردی
تلقی از رنج به مثابة آزمون الهی نمیتواند تنها توضیج قهرآن بهرای آن باشهد؛ مراكهه
تصریج میكند دیر یا زود همه به همین طریم آزمهوده خواهنهد شهد .امها ههدف مشهخص

است :متمایز كردن اه ایمان واقعی و دوم پاكسهازی و پهاالیش (تمحهیص) آنهها :إِنْ

یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْکَ األیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللّـهُ الَّـذِی َ
ن
آمَنُواْ وَیَتَّخِذَ مِنکُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ الَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ * وَلِیُمَحِّصَ اللّهُ الَّـذِینَ آمَنُـواْ وَیَمْحَـقَ
الْکَافِرِینَ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَـدْخُلُواْ الْجَنَّةةٍَ وَلَمَّـا یَعْلَـمِ اللّـهُ الَّـذِینَ جَاهَـدُواْ مِـنکُمْ وَیَعْلَـمَ

الصَّابِرِینَ( آل عمران648/ه.)648

این آیات پس از شکست و رنجش خاطر مسلمانان در اُحد بهرای تسهالی خهاطر آنهان
نازل شدهاست .گفته میشود مههمتهرین ههدفی كهه قهرآن بهرای ایهن «مداولهه» (در اینجها
منظور ،شکست مسلمانان) طر میكند« ،ریختن ناخالصیهاست؛ بدین معنی كهه مؤمنهان
با این شکستها پختهتر و در كورة ناكامیها و تلخیها ذوب شوند و طالی وجودشهان از
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آلودگیها و شائبهها جدا گردد و با بصیرتی بیشتر و تجربههای جدیهدتر بهه میهدان بیاینهد»
(جعفری ،6871 ،ج .)898 :8
بنابراین ،در این انگاره ،رنج وسیلهای است برای پرورش و تقویت انسان و از این منظر
است كه رنج هم ضعفهای انسان را نشان میدهد و هم از وابستگیها و دلبستگیهها كهه
خود منشاء رنج است ،انسان را آزاد میكند (ر.ک؛ صفایی حائری.)668 :6868 ،

 .6پاسخ به رنج در تلقی قرآن و سنّت
منانچه مشاهده شد ،قرآن به شهیوهههای مختلفهی ،دیهدگاهههای ابهزاری از رنهج ارائهه
میدهد و بر هدفمندی و معناداری آن تأكید دارد .اما مسئله اینجاسهت كهه مطهابم بها ایهن
نگرش ،انسان مه پاسخی باید در مقاب رنج ارائه بدهد! در واقع ،آنچه اهمیهت دارد ،نهوع
پاسخ و راهکاری است كه قرآن به مسهلمانان (كهه تسهلیم فرمهانههای اللههی هسهتند )،در
مواجهه با رنج ارائه میدهد .اما اگر بخواهیم كلیدواژههای قرآنی و روایی را كه مهمترین
نقش در معنابخشی به ذهنیت و عملکرد مسلمانان در مواجهه با مسهئلة رنهج ایفها مهیكنهد،
مورد توجه قرار دهیم ،باید دو مفهوم «صبر» و «توك » را واكاوی كنیم.

6ـ .1صبر
از نظر معنایی« ،صبر» درست در مقاب «جَزَع» قرار دارد .جزع ،صفت كسانی است كه
در برابر آنچه برایشان رخ مهیدههد ،بردبهاری ندارنهد و فهوراً دسهتخوش هیجهانزدگهی و
اضطراب میشوند .صبر از برجستهترین ویژگیهای هر انسان شریف و اخالقی اسهت ،امها
این فضیلت در صورتی مجرای تحول و پاسخ به رنج تلقی میشود كهه بها عنصهر ایمهان و
پوشش اسالمی درآمیخته باشد :وَاصْبِرْ وَ مَا صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ( النح  .)687/امیرالمؤمنین

علی(ع) نیز به این تالزم اشاره دارند و در این زمینه میفرماید« :وَ عَلَیکمی بگالصَّبیرگ فَه گنَّ الصَّهبیرَ
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مِنَ ال گیمانگ كالرَّاءیسگ مِنَ الجَسَدِ وَ الَ خَیرَ فِهی جَسَهد الَ رَاءیسَ مَعَههُ وَ الَ فِهی إگیمَهانٍ الَ صَهبیرَ
مَعَهُ» (نهجالبالغه/

 .)38بر این اساس ،ایزوتسو معتقد است:

« صبر در اوضاع ،احوال و شهرایط زنهدگی در صهحرا یکهی از فضهیلتههای
برجستة دوران جاهلیّت بود؛ بدین صورت كه در شرایط سخت و خشن زنهدگی
در صحرا ،همیشه و از همه كس انتظار میرفت و خواسته میشد كهه حتّهی اگهر
برای حف هستی خویش و معیشهت قبیلهه و عشهیرة خهود ههم كهه شهده ،صهبر،
شکیبایی و طاقت فوق العاده داشته باشد .اسالم این فضیلت كهن مردان صهحرا را
تغییر داد و بدان جهت و راستایی كامالً دینی بخشید و بهه صهورت "صهبر در راه
خدا" بیرون آورد» (ایزوتسو.)883 :6873 ،

به تعبیری دیگر ،باید گفت این عنصهر اخالقهی ،جانمایهة خهود را در مواجههه بها رنهج
صرفاً از همین بستر دینی دریافت مهیكنهد .قهرآن و روایهات اهه بیهت بارهها از رویکهرد
تحم و مهدارا در برابهر رنهج و سهختیهها بهرای رسهیدن بهه كمهال فهردی و اجتمهاعی بها
«محوریت ایمان» دفاع مهیكننهد .بهه منظهور توضهیج ایهن نگهرش ،قهرآن اقهدام بهه طهر
مثالهایی از وقایع گذشته و گذشتگان میكند .ازاینرو ،میتوان گفت در مجرای «ایمان»
و التزام به لوازم آن همچون صبر است كه رنجهای نامبرده ،مانند خوف ،گرسنگی ،نقهص
در اموال و ثمهرات ،بههویهژه «مهرو» كهه در آغهاز از آن سهخن گفتهیم ،بهه طهور خهاص
تحم پذیر ،هدفمند و یا حتّی موجد اشتیاق داوطلبانه به سمت مرو و رنجهای این مسهیر
است.

6ـ .2توکل
عالوه بر صبر ،مفهوم مهم و كلیدی دیگر در پاسخ به رنج ،مفههوم توكه بهه خداونهد
است .نکتة بسیار مهمهی كهه بایهد بهه آن توجهه داشهت اینکهه ایهن مفههوم «از موضهوعات
اختصاصی مذهب» است (مطهری ،بیتا .)6 :این اعتقاد برخاسته از قرآن و روایات در باور
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دینی ،هیچ گاه به معنای سهه انگهاری نیسهت ،بلکهه مبتنهی بهر سهه اصه اسهت« :اعتمهاد،
واگذاری و اقدام متوكّالنه» (جوادی آملی .)818 :6876
در نگرش اسالمی ،توك به مثابة یک «سنر در برابر نبرد» عم میكند :مَنْ یَتَوَکَّـلْ

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

كه زیاد باشد ،هرگز نمیتواند كام یا كافی باشد؛ مراكهه وَ فَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْم عَلِـیمٌ
(یوسف .)71/ازاینرو ،توك در این نگرش ،كاستیهای دانش انسان را برطرف مهیكنهد

و در موقعیتهایی كه دانششناختی و آرامشبخش نیست ،همچون وزنهة تعهادلی عهاطفی
كار میكند.
این اعتقاد فرد را به لحا روانی در برابر رنج و سختی محافظهت مهیكنهد؛ مراكهه در
نظام معنایی او ،اطمینان كاملی بر حمایت شدن از جانهب قهدرت برتهر جههان «اهلل» وجهود

دارد :وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَ فَرَأَیتُمْ مَا تَـدْعُونَ مِـنْ
دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِی اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ کَاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِی بِرَحْمَة هَـلْ هُـنَّ مُمْسِـکَاتُ

رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِی اللَّهُ عَلَیهِ یتَوَکَّلُ الْمُتَوَکلُونَ( الزمر.)83/

اوج این مفهوم در سخن حضرت امام رضا(ع) پیداست ،آنگاه كه از ایشان پرسیدند« :مَا
حَدو اَلتَّوَك گ ،فَقَالَ لِی أَن الَ تَخَافَ مَعَ اَللَّهِ أَحَداً» (ابنبابویه قمهی ،6873 ،ج  .)98 :8از ایهن منظهر،
فقط باید به خداوند اعتماد و اتکا كرد .زمانی كهه مسهلمانان گرفتهار سهختی و رنجهی مهیشهوند،

تالش می كنند با توك و ارجاع آن به قدرت خداوند ،به او در بروز و یا دفع آن اعتماد كننهد:
وَمَا لَنَا أَالَّ نَتَوَکَّلَ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَیْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ
الْمُتَوَکِّلُونَ( ابراهیم.)68/
نکتة شایستة توجه دیگر نیز این است كهه توكه و صهبر در قهرآن عمهدتاً بهه صهورت
توأمان و همراه با یکدیگر استفاده میشوند .این تالقهی بهدان دلیه اسهت كهه نشهان دههد
شخص برای عبور از رنجها و مشکالت هم نیازمند به اقدام عملهی ،وههم نیازمنهد بهه یهک
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نگرش و بینش قوی است .در واقع ،توك بیشتر داللهت بهه انگیهزه و نگهرش دارد و صهبر
بیشتر داللت بر «انجام» عم دارد (ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران ،ج .)888 :61

 .7تأکیدهای عملگرایانة ناظر به رهایی از رنج در قرآن و روایات
هرمند قرآن و روایات بر مفاهیمی مون صبر و توك در مواجهه با رنج تأكید دارنهد،
اما باید توجه داشت كه برخی اشارههای قرآنی ناظر به رهایی از رنج ،دربرگریرندة نکاتی
كههامالً پراگماتیههک (= عمهه گههرا) اسههت .نکتههة درخههور توجههه اینکههه منههین اقههدامات
عم گرایانهای نیز تنها در صورتی منجر به رسهتگاری و نجهات اسهت كهه در مسهیر اللههی
(فی سبی اهلل) هدایت شده باشند .از عم گرایانهترین كلیدواژههایی كه ناظر به رسهتگاری
و نجات در دو جهان است ،دو اص «جهاد» و «هجرت» شایستة توجه است.

7ـ .1جهاد
«جهاد» از «جهد» گرفته شده كه بهه معنهای انجهام نهایهت تهالش اسهت (ر.ک؛ راغهب
اصفهانی ،6874 ،ج  .)484 :6مفهوم مجاهده در نگرش اسالمی ،نهایت تالش برای تحقهم
امر الهی است و به تعبیر قهرآن :وَ جَاهِـدُوا فِـی اللَّـهِ حَـقَّ جِهَـادِه( ...الحهج .)73/در
نگرش اسالمی ،این مفهوم در دو دسته تقسیمپذیر است :یکی جهاد اكبر و دیگهری جههاد
اصغر .بر مبنای این نگرش ،جهاد اولی به دلی اینکه مستلزم مبارزهای درونی برای اعهتالی
نَفس است ،دشوارتر از دومی است .این سخن مبتنی بر روایتهی از پیهامبر اسهالم(ص) اسهت
كه گروهی را به جنگ با كفار فرستاد و مون بازگشتند ،فرمود« :مَرحَباً بگقَویمٍ قَضَوُا الجگهَها َد
الأَصیغَرَ وَ بَقِی عَلَیهگمُ الجگهَادُ الأَكبَرُ ،قِی َ :یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الجگهَادُ الأَكبَرُ ،قَالَ :جگهَادُ الهنَّفسگ»
(ابنبابویه قمی6488 ،ق.)618 :.
عالمه طباطبائی در تشریج این دوگانه مینویسد:
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« جهاد به معنای بذل جهد و كوشش در دفع دشمن است و بیشهتر بهر مدافعهه
به جنگ اطالق میشود ،ولیکن گاهی بهه طهور مجهاز توسهعه داده مهیشهود ،بهه
طوری كه شام دفع هر میزی می شود كه ممکن است شری بهه آدمهی برسهاند؛
مانند شیطان [كه موجد رنج و گناه است] و نَفس اماره [= رنج اخالقی] كه آنها
نیز آدمی را به بدیها امر میكند .در نتیجه ،جهاد شهام مخالفهت بها شهیطان در
وسوسههایش و مخالفت با نَفس در خواستههایش میشود» (طباطبهائی،6874 ،ج
.)938 :64

وجه دوم جهاد را كه دربرگیرندة مبارزة فیزیکی با دشمنان اسهالم اسهت ،مهیتهوان بهه
علمیترین مفاهیم تأكیهدی قهرآن دربهارة مفههوم رنهج ،رسهتگاری و رههایی اشهاره كهرد.
ازاینرو ،با تأكید میگوید كه یکی از الزامات ایمان واقعی ،جههاد در راه خهدا بهه منظهور
تحقم اهداف اجتماعی اسالم است .این امر بدان سبب اهمیت دارد كه در سطج كالن ،بهه
ك ّ جامعه مربوط میشود و در واقع ،بُعد فرافردی دارد.
اینجاست كه قرآن با تأكید می گوید بهرای رههایی از رنهج عینهی كهه دامهان جماعهت

اسالمی را گرفتهاست ،باید اقدام عملی (= جهاد) صورت بگیرد :وَ مَا لَکمْ الَ تُقاتِلُونَ فِی
سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ

الْقَرْیةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ نَصِیراً( النساء.)79 /

7ـ .2هجرت
از دیدگاه اسالمی« ،هجرت» یعنی «دوری گزیدن و كوچ كردن از وطن ،یهار و دیهار،
و پشت سر گذاشتن همه برای نجات ایمان...؛ یعنی اگر فرد در شرایطی قرار گرفت كه به
ایمان و معنویت او صدمهای رسید ،بر اوسهت كهه آنجها را تهرک كنهد» (مطههری ،بهیتها:
694ه.)699
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نکتة جالب توجه این است كه قرآن در ارائة راهکهار عملهی بهرای رههایی از شهرایطی
كه موجد رنج برای جماعت مسلمین میشهود ،توأمهان از ههر دو مفههوم جههاد و هجهرت
بهره میگیرد :الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ( ...التوبه .)88/از این رو،
اساساً قرآن كریم و روایات هجرت را مایة آسایش ،آزادی و رهایی از رنج ایهنجههانی و

آنجهانی میداند .این وعده در این آیه مصور میشود كه میفرماید :وَ مَنْ یُهَـاجِرْ فِـی

سَبِیلِ اللَّهِ یَجِدْ فِی الْأَرْضِ مُرَاغَماً کَثِیراً وَ سَعَةً وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیتِـهِ مُهَـاجِراً إِلَـی اللَّـهِ وَ

رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّـهِ( نسهاء .)688/بهه ایهن ترتیهب ،تحلیه

میشود كه آنچه فرد مهاجر در زمین (و دنیا) مییابد« ،آسایش در زندگی ،راحتهی خیهال
و برطهرف شهدن اظطهرابهها ی محیطهی (رنهج اخالقهی) اوسهت .تضهمین رههایی از رنهج
آنجهانی نیز در اینجاست كه تأكید میكند پاداش این اجر «بر خدا فریضه» اسهت (ر.ک؛
رشیدرضا 6464 ،ق ،.ج .)896 :9
در مجموع ،باید اذعان كرد كه هرمند قرآن و روایات بر مفاهیمی مون صبر و توك
در مواجهه با رنج تأكید دارند ،اما در صهورتی كهه شهرایط رنهجآور ،دامهنگیهر جامعهه و
جماعت اسالمی شده باشد ،اغماض نمیكند و بر لزوم انجام اقدامات عملی عینی و عملی
برای خروج از این شرایط تأكید میورزد و اهمیت این اقدامات عملی به قدری زیاد است
كه پذیرش و تحقم ایمان را منوط به انجام آنها میداند.

نتیجهگیری
یکی از دلآزارترین مشخصات زندگی بشری ،وجود رنج در این عهالم اسهت .تجربهة
رنج بهخودیخود تشویشآفرین است ،اما بیشترین عذاب ناشی از رنهج زمهانی اسهت كهه
فرد متوجه نباشد كه برای «مه» رنج مهیكشهد؛ مراكهه ماهیهت غهایی رنهج ،تهالش بهرای
جستجوی معناست و فقدان معنا و هدف ،آن را دردناکتهر و تحمه ناپهذیر مهیسهازد .از
اینجاست كه اگر بتوان برای رنج معنایی پیدا كرد ،رنج به شک زیادی كاهش مییابد.
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نکتة مهم اینجاست كه همیشه نظامهای دینی یکی از منابع اصهلی پاسهخ بهه رنهجههای
بشری بودهاست .سؤال محوری پژوهش حاضر این بود كه قرآن و روایهات مهه راهبهردی
برای كاهش رنجهای بشری ارائه كردهاند .در پاسخ گفته شد كه مهمترین خدمت دیهن و
ایمان دینی به بشر ،میتواند معنادهی به فرایند كلّی زندگی و نیز هدفمند كردن رنهجههای
آن در بستر معنایی خود است.
قرآن و روایات در تبیین هدفمندی و معناداری رنج ،مجموعهای از متغیرها را كنار هم
میگذارد و این متغییرها همچون ستارگانی هستند كه همگی دایرهوار برای تحقم اههدافی
به دور هم میمرخند و نکتة مهمتر اینکه كانون این دایهره و منظومهه« ،اهلل» اسهت .در ایهن
منظومه كه ایمان نقطة كانونی و محوری آن است ،در پاسخ به رنج ،تنها رویکهرد «تحمه
و مدارا» مطر نیست؛ مراكه بسیاری از رنجها منشاء انسانی دارنهد و حاصه تبهاهی ارادة
آدمیان است (= رنج اخالقی) و طبیعهی و گریزناپهذیر نیسهتند .ازایهنرو ،قهرآن و روایهات
برای دفع رنجهایی كه دامنگیر مسلمانان شدهاست ،اقدام به طر اقدامات عملهی همچهون
جهاد و هجرت میكند و نکتة جالب توجه اینکه این اقدامات را نیز در محور ایمهان دینهی
قرار میدهد؛ ایمانی كه در آن وعدة رهاییبخش از رنج در دو جهان آمهدهاسهت و مهون
آدمی با دو پای محاسبه (= عق ) و عاطفه مسیر زندگی خود را میپیماید ،وعدهههایی كهه
خداوند به پیروانش در مواجهه با رنج ،اعمّ از رویکرد تحمه و مهدارا ،و دیگهر اقهدامات
عملی میدهد ،هیچ كدام از این دو ساحت را نادیده نمیگیرد ،بلکه همواره بها تأكیهد بهر
رویکرد عقالنی (= عق محاسبهگر) همراه است .منانكه گفته شد ،برخی از این وعدههها
مبتنی بر نجات اینجهانی است (مثالً حضرت یونس و ایوب(ع) دو مصداق بارز قرآنهی در
این زمینه هستند) و برخی دیگر از این وعدهها در جهان دیگر محقم میشود.
در مجموع ،میتوان گفت كه در نگرش اسالمی ،رنج میتواند منجهر بهه رسهتگاری و
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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توضیج بیشتر ،باید اذعان كرد كه روش قرآن و روایات ،توان باالیی در «تولید» بسیاری از
كنشهای خُرد و كالن در مواجهه با رنج دارد و كنشها و اقدامهایی مون «صبر ،توكه ،
جهاد و هجرت» كه همگی امکان و توانایی خود را در مواجهه با رنج ،صرفاً از همان بستر
معنایی دینی دریافت میكنند« ،فی سبی اهلل» است .این آموزهها مجموعههای از متغیرهها را
به هم پیوند میدهند كه همة آنها نهتنها مستلزم وجود معنا و ایمهان ،بلکهه مسهتلزم كهنش
هدایتشدة خاص است .این متغیرهای زنجیرهای ،از ایمان به خدا و معاد شروع میشود و
با بهرهگیری از متغیرهای میانجی ،مانند توك  ،صبر ،جهاد و هجرت به متغیر نهایی ،یعنهی
رهایی از رنج و رستگاری در دو بُعد دنیا و آخرت ختم میشود؛ رنجی كه تحم وگاهی
مبارزه با آن موجب تحقم كمال و ایدهآل دنیوی و نیهز نیه بهه سهعادت اخهروی اسهت و
مبتنهی بههر اهههدافی معهین اسههت و همهین هدفمنههدی ،راهبههرد غههایی و عههالی آن در جهههت
جلوگیری از بحران معنا برای معتقدان به این آموزههاست.

منابع و مآخذ
قرآن کریم.

ابنبابویه(شیخ صدوق) ،محمدبن علی6464( .ق .).إعتقـادات اإلمامیةةٍ .چ .8قهم :كنگهرة
شیخ مفید.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  .)6873( .عیون أخبار الرضا علیهالسالم .تهران :نشهر
جهان.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 6488( .ق .).معانیاألخبار .چ .6قهم :دفتهر انتشهارات
اسالمی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
ابنطاووس ،علیبن موسی .)6843( .اللهوف علی قتلی الْفوف .چ  .6ترجمة سهید احمهد
فهری .تهران :نشر جهان.
ایزوتسو ،توشیهیکو .)6873( .مفاهیم اخالقی ـ دینی در قرآن .ترجمهة فریهدون بهدرهای.
چ .6تهران :نشر فرزان.

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،9شمارة  ،53زمستان 7591

91

بیات ،محمدرضا .)6868( .دین و معنای زندگی در فلسـفه تحلیلـی .چ  .6قهم :انتشهارات
دانشگاه ادیان و مذاهب.
تمیمیآمدی ،عبدالواحدبن محمّد6468( .ق .).غُرَرُالحِکم و دُرَرُالکلَم .بههكوشهش مههدی
رجائی .چ .8قم :دار الکتاب اإلسالمی.
جان ،كاتینگهام .)6868( .معنای زندگی .ترجمة اسماعی علیخانی .چ  .6تهران :انتشارات
علمی فرهنگی.
جعفری ،یعقوب .)6871( .تفسیر کوثر .چ  .6قم :هجرت.
جوادی آملی ،عبداهلل .)6876( .تفسیر موضوعی قرآن :مراحل اخالق در قرآن .قم :اسراء.
جیمز ،ویلیام .)6878( .دین و روان .ترجمة مهدی قائنی .چ  .8تهران :انتشارات و آموزش
انقالب اسالمی.
خشکجان ،زهرا .)6861( .این رنج ،یک رنج نیست :رنج قدسی در نظام معنایی تشـیع و
یهودیت .تهران :انتشارات كویر.
خیام ،عمربن ابراهیم .)6876( .رباعیّات عمر خیّام .ترجمة توفیم سهبحانی .تههران :مؤسسهة
ماپ و انتشارات دانشگاه تهران.
راغب اصفهانی ،حسینبن محمد .)6874( .ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قـرآن .ترجمهة
غالمرضا خسروی .چ  .8تهران :مرتضوی.
رودگر ،محمدجواد« .)6836( .نقش دین در رنجزدایی و كاهش آالم بشری :با رویکردی
به آرای استاد شهید مطهری» .قبسات .د  .69ش  .91صص 668ه.648
رستمی ،محمدحسن ،فیاض قرایهی ،علهی جاللیهان اكبرنیها و سهید محمدحسهین موسهوی.
(« .)6868رهایی از رنج در آموزههای قرآنی و آیین بودا» .آموزههای قرآنی .ش .63
صص 96ه.38
رشید رضا ،محمد6464( .ق .).تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیرالمنار .بیروت ه لبنان :دار
المعرفة.

راهبرد قرآن کریم و روایات در کاهش رنجهای بشری /علی شریفی و مهدی رضایی

93

رضازاده ،سید محسن .)6838( .مرگ و جاودانگی .ویراستة مصطفی ملکیان .چ  .6تههران:
سهروردی.
زمخشری ،محمودبن عمر (بیتا) .الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فی
وجوه التأویل .بیروت :دارالکتاب العربی.
زینالدینبن علی ،شهید ثانی( .بیتا) .آرامبخ

دل داغدیدگان (ترجمه مُسکن الفـؤاد).

ترجمة حسین جناتی قم :رو .
دهخدا ،علیاكبر .)6839( .لغتنامه :فرهنگ متوسط دهخدا .بهكوشش غالمرضا سهتوده،
ایرج مهركی و اكرم سلطانی .تهران :مؤسسة انتشارات و ماپ دانشگاه تهران.
شریفالرّضی ،محمدبن حسین 6464( .ق .).نهجالبالغه .ماپ صبحی صالج .قم :هجرت.
شوپنهاور ،آرتو .)6861( .در باب حکمت زنـدگی .ترجمهة محمهد مبشّهری .چ  .3تههران:
نیلوفر.
صحیفه سجادیّه .)6837( .ترجمة علی موسوی گرمارودی .تهران :هرمس.
صفایی حائری ،علی .)6868( .صرا  .چ  .6قم :انتشارات لّلة القدر.
طباطبهائی ،سهید محمدحسههین .)6874( .المیـزان فـی تفسـیر القــرآن .ترجمهة محمههدباقر
موسوی .قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
طبرسی ،فض بن حسن( .بیتها) .مجمعالبیـان فـی تفسـیر القـرآن .ترجمهة حسهین نهوری
همدانی .چ  .8تهران :انتشارات ناصرخسرو.
طوسی ،محمدبن الحسن6464( .ق .).األمالی .چ  .6قم :دار الثقافة.
علویتبار ،هدایت .)6869( .مسئلة شر .طر پژوهشی گروه فلسفه .تهران :دانشهگاه عالمهه
طباطبائی.
علیزمانی ،امیرعباس« .)6831( .معنایگ معنای زنهدگی» .نامة حکمـت .س  .9ش  .6صهص
96ه .36
ههههههههههههههههههههههههههه « .)6838( .ایمان دینی و رنج های وجودی» .پژوه های فلسفی .د
 .9ش  .8صص 81ه.46
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فرانک  ،ویکتور امی  .)6831( .انسـان در جسـتجوی معنـی .ترجمهة اكبهر معهارفی .چ .3
تهران :مؤسسة انتشارات و ماپ دانشگاه تهران.
فروید ،زیگموند( .بیتا) .آیندۀ یک پندار .ترجمة هاشم رضی .تهران :انتشارات اسوه.
قدردان قراملکی ،محمدحسن .)6833( .خدا و مسئلة شر .چ  .8قم :مؤسسة بوستان كتاب.
قرائتی ،محسن .)6833( .تفسیر نور .تهران :مركز فرهنگی درسهایی از قرآن.
كلینی ،محمدبن یعقوب6487( .ق .).الکافی .تصحیج علیاكبر غفاری و محمد آخونهدی.
چ  .4تهران :دار الکتب اإلسالمّة.
كوئن ،دارل )6869( .سرشت شر .ترجمة بهار رهادوست .تهران :نشر هنوز.
مجلسی ،محمدباقر6488( .ق .).بحاراألنوار .چ  .8بیروت :مؤسسة اعلمی.
محمدی ،علی .)6868( .شرح کش المراد .چ  .6تهران :اندیشه موالنا.
مصبا یزدی ،محمّد تقی .)6838( .اخالق در قـرآن .قهم :انتشهارات مؤسسهه آموزشهی و

پژوهشی امام خمینی(ره).
مصههطفوی ،حسهن .)6813( .التحقیــق فــی کلمــات القــرآن الکــریم .چ.6تهههران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
مطهری ،مرتضی .)6877( .جهاد .چ  .68تهران :صدرا.
ههههههههههههههههههه  .)6868( .هدف زندگی .چ  .64تهران :صدرا.
ههههههههههههههههههه  .)6868( .عدل الهی .چ  .89تهران :صدرا.
مطهری ،مرتضی( .بیتا) .آزادی معنوی؛ .motahari.ir

مکارم شیرازی ،ناصر .)6874( .پیام قرآن .قم :مدرسة امام علیبن ابیطالب(ع).
مکارم شیرازی ،ناصر و دیگران .)6876( .تفسیر نمونه .چ  .68تهران :دار الکتب اإلسالمّة.
ملکیان ،مصطفی .)6876( .درسگفتارِ :معنویت در نهجالبالغه( .منتشر نشده) .تهیه و تنظیم
علی زمانیان؛ .www. 3danet.ir
نرمان ،ل .مان .)6814( .اصول روانشناسی .ترجمة محمد ساعتچی .تهران :امیركبیر.
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نصری ،عبداهلل ( )6868انتظـار بشـر از دیـن .چ  .6تههران :پژوهشهگاه فرهنهگ و اندیشهة
اسالمی.
نصیرالدین طوسی ،محمدبن محمد( .بیتا) .کش

المراد شرح فارسـی تجریـد اإلعتقـاد.

شر حسنبن یوسف عالمه حلی .تهران :كتابفروشی اسالمیه.
نوری ،حسینبن محمد تقی6483( .ق .).مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل .قم :مؤسسة
آل البیت علیهمالسالم.
هَنفلینگ ،اُسوالد .)6869( .در جستوجوی معنا :چگونه زندگی کنیم؟ .ترجمة امیرحسین
خداپرست و غزاله حجتی .چ  .8تهران :نشر كرگدن.
یالوم ،ارویهن دیویهد .)6868( .رواندرمـانی اگزیستانسـیال .ترجمهة سهنیده حبیهب .چ .6
تهران :نشر نی.
یانگ ،جولیان .)6861( .فلسفة قارهای و معنای زندگی .ترجمة بهنام خداپناه .چ  .6تهران:
انتشارات حکمت.

