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Re-examination of the active interaction between God and man in 

the face of disasters and its role in spiritual health 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: Suffering and critical situations are an integral part of human life 

and the type of dealing with it and its management, has a direct impact on 

spiritual health and other aspects of human health. The present study seeks 

to find out what active interaction one should have with God in the face of 

suffering. And what is the relationship between each of these interactions 

and spiritual health? 
Materials and Methods: The present research has been done in a 

descriptive-analytical manner that data collection was done by 

documentary method and using library resources and data analysis was 

performed by qualitative method (interpretive and logical analysis). 

Findings: Findings indicate that the type of exposure to critical situations 

plays an important role in weakening and strengthening spiritual health. 

people who have spiritual health and, consequently, mental, social, and 

physical health, not only maintain their relationship with God in crises but 

also deepen this relationship by establishing constructive interaction with 

Him. Some of the most important active interactions in the face of suffering 

are patience, perseverance with asking for forgiveness, supplication, 
prayer, striving for the meaning of suffering, believing in the sufficiency 

of God in crises, believing in the necessity of testing with suffering, having 

a sense hope and give alms. 

Conclusion: Maintaining the principle of relationship with God and 

deepening it in the light of active interaction with Him in crises is the best 

way to get out of critical situations by maintaining and promoting spiritual 

health. The use of constructive interactions strengthens the spiritual health 

of the suffering person to attain the “good life” (ḥayātan ṭaīyibah) in the 

Qur'an, and the good life is the same as complete health with the rule of 

spiritual health. 
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 چکیده
رنج و شرایط بحرانی جزو ال ینفک زندگی انسان است و  هدف:

نوع مواجهه با آن و مدیریتش، تأثیر مستقیمی بر سالمت معنوی و 
دیگر ابعاد سالمت انسان دارد. پژوهش حاضر به دنبال این است که 
در مواجهه با رنج چه تعاملِ فعالی باید با خداوند داشت؟ و رابطه 

 سالمت معنوی چگونه است؟ها با هر یک از این تعامل
تحقیق حاضر به صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام  ها:مواد و روش
ها با روش اسنادی و استفاده از منابع گردآوری داده شده است که

ها، با روش کیفی )تحلیل تفسیری و منطقی( ای و تحلیل دادهکتابخانه
 انجام گرفت.

که نوع مواجهه با های پژوهش حاکی از آن است یافته ها:یافته
شرایط بحرانی در تضعیف و تقویت سالمت معنوی نقش به سزایی 
دارد. افرادی که از سالمت معنوی و به تبع آن، سالمت روانی، 

ها ارتباط خود اجتماعی و جسمانی برخوردارند، نه تنها در بحران
با خداوند را حفظ کنند بلکه ضمن برقراری تعاملی سازنده با او، 

در  های فعالبخشند؛ برخی از مهمترین تعاملباط را تعمیق میاین ارت
مواجهه با رنج عبارتند از: صبر، استقامت توأم با طلب آمرزش، 
تضرّع، دعا، تالش برای معناداری رنج، اعتقاد به کفایتِ خداوند در 

ها، اعتقاد به وجوب امتحان توأم با رنج، داشتن حسِ امیدواری بحران
 و صدقه دادن.

با خداوند و تعمیق آن در پرتو  حفظ اصل ارتباط گیری:تیجهن
تعامل فعال با او در بحرانها، بهترین نسخه برای برون رفت از شرایط 
بحرانی با حفظ و ارتقای سالمت معنوی است. کاربست انواع تعامل 
سازنده، سالمت معنوی شخص مبتال به رنج را برای وصول به حیات 

کند و حیات طیبه همان سالمت کامل با طیبه قرآنی تقویت می
 حاکمیت و محوریت سالمت معنوی است.

 
خداوند، تعامل فعال، رنج، شرایط بحرانی، سالمت  واژه های کلیدی:

 معنوی.
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 مقدمه
ماهیت زندگی و الزمه آن با رنج و سختی عجین شده است، به 

 دردها مواجههای که انسان از بدوِ تولد تا وفات با انواع بالها و گونه
شود. از آنجایی که انسان دارای ابعاد چهارگانه سالمتِ جسمانی، می

روانی، اجتماعی و معنوی است، نوعِ مواجهه با بالها، بر ابعادِ 
گذارد. اگر چهارگانه سالمت با محوریتِ سالمت معنوی تأثیر می

سالمت معنوی در یک فرد کامل باشد بالتبع ابعاد دیگر سالمت او 
شود و بالعکس در صورت ضعفِ سالمت معنوی، سالمت یت میتقو

روانی، اجتماعی و در نهایت به سبب تأثیر مستقیم بُعد روانی بر 
در شرایط شود. سالمت جسمانی، بُعد جسمانی نیز با آسیب همراه می

های رنج و بحرانی تعامل سازنده و حفظ اصل ارتباط و تعمیق راه
ند پناهگاه أمن، برای فردِ مبتال به رنج تواارتباطی با خداوند، می

ای که با تأمین و تقویت سالمت معنوی، سالمت ابعاد باشد، به گونه
دیگر را تأمین کند، از طرفی مواجهه مخرّب نیز به همان میزان 

تواند با تضعیف سالمت معنوی، ابعاد دیگر سالمت فرد را با می
های اتِ رنج و مؤلفههای جدی مواجهه کند. از آنجایی که ذآسیب

شرایط بحرانی به طور مستقیم و در وهله اول بر سالمت معنوی فرد 
ای که یا باعث نابودی کامل بُعد گذارد، به گونهمبتال تأثیر می

شود و فرد مبتال به سبب شدت رنج، معنا و معنویت را معنوی می
ن یشود، همچنکند یا تضعیف سالمت معنوی و یا تقویت میانکار می

تواند معنویت را برای افراد فاقد این بُعد سالمت، شرایط بحرانی می
فَإِذا رَکِبُوا فِی الْفُلْکِ دَعَوُا اللَّهَ »فرماید: طور که می، همانروش سازد

)عنکبوت « مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ یُشْرِکُونَ
شوند، خدا را پاکدالنه بر کشتى سوار مى و هنگامى که(؛ 65/

[ چون به سوى خشکى رساند و نجاتشان داد، بناگاه خوانند، و ]لىمى
د. بر این اساس پژوهش حاضر با ابزار گردآوری ورزنشرك مى

فی تحلیل محتوایی کی استنادی و روش تجزیه و تحلیلِ، -ایکتابخانه
تحلیلی( به دنبال پاسخ به این سؤاالت است که در مواجهه  -)توصیفی

با رنج چه تعاملِ فعالی باید با خداوند داشت؟ رابطه هر یک از این 
 ها با سالمت معنوی چگونه است؟تعامل

در مورد ادبیاتِ پیشینه باید افزود که آثار گوناگونی با کلید واژه 
ای به پژوهش سالمت معنوی وجود دارد و هر کدام از زاویه

نقش سالمت معنوی بر بهداشت روانی »، از جمله مقاله اندپرداخته
و همکاران، چاپ شده در  سیده مریم ،موسوی لطفیاز؛ « انسان

شماره  ویژه  ،6دوره   ش،9831تابستان مجله: دانش و تندرستی، 
تا صفحه  402از صفحه  ؛یراننامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ا

نیایش با خدا یکی از  ،های پژوهش حاکی از آن استیافتهکه  402
-های مثبت انسانی و از اساسیحقایق بسیار پر معنا و سازنده جنبه
-ولی از این منظر که به مؤلفه ترین عوامل رشد و تعالی انسان است،

بالیا و نقش آن در هایِ تعامل فعال بین خدا و انسان در مواجهه با 
سالمت معنوی پرداخته شود، نوشتار حاضر دارای نوآوری بوده و 

 پیشینه است.بی
ه ب لیو تحل هیو تجز یاستناد -یاروش کتابخانهبا پژوهش حاضر 

رسیده  به سرانجام( یلیتحل -یفی)توص یفیک ییمحتوا لیصورت تحل
 است.

 سالمت معنوی 
چشمگیری به موضوع معنویت درمراکز  ی اخیر توجهطی چند دهه
دنیا شده است و مقاالت زیادی در این زمینه به چاپ علمی معتبر 

چاپ شده با عنوان معنویت در سالهای رسیده است. تعداد مقاالت 
مقاله، به هشت هزار و از سه هزار و هشتصد و سه  9161تا 9100

است رسیده  4005تا 4000صد و نود وسه مقاله  فقط طی سالهای 
که این نشان از یک جهش سریع در چاپ مقاالتی با این عنوان می 

سالمت معنوی به عنوان یکی از ابعاد سالمت و شاید  . (9)باشد
اجتماعی و روانی توسط سازمان ها، در کنار بعد جسمی، ترین آنمهم

به عنوان « سالمت معنوی». (4) بهداشت جهانی تعریف شده است
د سالمتی در کنار یا پیوند؛ سالمت جسمانی، روانی و یکی از ابعا

ترین بُعد انسان بُعد معنوی اوست . مهم(8) اجتماعی مطرح شده است
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که باعث هدفمندی زندگی شده و بر سالمت دیگر ابعاد نیز تأثیر 
گذارد. سالمت معنوی در رأس ابعاد دیگر سالمت انسان مستقیم می

ر تفرد باالتر باشد به خداوند نزدیکقرار دارد، وقتی سالمت معنوی 
-و ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی فرد در این حالت نرما (2) است

های منتشر شده که مبتنی بر معنویت و ها و یافتهتر است. پژوهشل
نگری است بسیاری از منابع علمی جدید اتفاق نظر دارند که کل

اجتماعی در یک  -شناسی اختالالت روانی و مشکالت روانیسبب
شوند: عوامل جسمانی )ارگانیک(، عوامل یا چند گروه گنجانده می

. (6)شناختی )روانی(، عوامل اجتماعی )محیطی( و عوامل معنویروان
با توصیف چهار بُعدی از انسان، مفهوم ساده قدیمی جسم و روان به 
رابطه پویا، نزدیک و جداناپذیری در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی 

شود. این چهار بُعد و به ویژه پیوند جسم و روان و معنوی تبدیل می
پیوندی نزدیک و درهم تنیده و جداناپذیر از هم است. پویایی تعامل 

ای است که هر خلل و آسیب در یک بُعد ها به گونهمتقابل آن
شود. همچنین آسیب در یک موجب اثر و آسیب در بُعد دیگر می

ز آسیب در ابعاد دیگر باشد که در این میان تواند ناشی ابُعد می
 .(8)بُعدمعنوی خیلی تعیین کننده و اساسی است

ها و مشکالت روانی، احساس پوچی، های عمده بیمارییکی از زمینه
بیهودگی و تزلزل روحی ناشی از فقدان سالمت در بُعد معنوی افراد 

عنوی بندی به مسائل مدار بودن زندگی، پایاست. ایمان، هدف
از منظر  .(5)شودزندگی باعث کاهش تزلزل و اضطراب می

العاده وجود دارد که نوعی روانشناسان در ایمان به خدا، نیروی خارق
بخشد و در شرایط بحرانی او را قدرت معنوی به انسان متدین می

هر چند در « سالمت معنوی»و « معنویت». مفهوم (7)دهدنجات می
علوم پزشکی است اما در عمل از جهات ارتباط با نگاه اول بی
و باید به این نکته توجه کرد  (3)ها در ارتباط استمختلف با آن

که مقوله مراقبت و سالمت معنوی مفاهیمی جدید در نهاد پزشکی 
و درمانی کشور هستند، ورود و پذیرش آن از سوی تیم مراقبت و 

موجود و  اجتماعی -بیماران نیازمند، توجه به بسترهای فرهنگی
تقادی های اعباشد که با تکیه بر پیش زمینهسازی فرهنگی میزمینه

تواند بستر مناسبی برای ورود تدریجی مفاهیم در جامعه اسالمی می
 .(1)مورد نظر به حوزه درمان و نظام سالمت باشد

براساس مبانی دینی نیز مفهوم سالمت در چهار بعد جسمانی، روانی، 
بل مطالعه است. از این منظر سالمتی به سطحی اجتماعی و معنوی قا

اش از عملکرد اشاره دارد که در آن فرد با خود و سبک زندگی
مشکل باشد. به عبارت دیگر سالمت آن ظرفیت آدمی آسوده و بی

است که به شکوفایی فطرت توحیدی از طریق برقراری روابط 
ن هدف مستحکم با خدا، ایجاد نظام ارزشی شخصی قدرتمند، داشت

متعالی در زندگی، روابط سالم و سازنده با خود و دیگران و حسّ 
 آید. مفهوم قرآنیعمیق عرفان به طبیعت و نظام هستی، به دست می

است زیرا انسان « سالمت در همه ابعاد آن»معادل « حیات طیّبه»
برخوردار از سالمت در بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، 

ست که در سایه ایمان و عمل صالح )نک: انسان سعادتمندی  ا
های پژوهش خراشادی . یافته(5)رسد( به چنین حیاتی می74نحل/

زاده و همکاران حاکی از آن است که مشخصات تعیین کننده 
گرایی عاشقانه، عقالنیت دینی، طبقه خالق 2سالمت معنوی شامل 

 نویآیندهای سالمت معباشد، پیشنگری میگرایی و آخرتوظیفه
طبقه درك نظام دو بعدی، درك کرامت روحانی، درك مختار  8

گری، طهارت خلیفه»طبقه،  6بودن و پیامدهای سالمت معنوی به 
-و معنی روانی و رفتاری، جاودانگی -دائمی فراگیر، تعادل روحی

 .(90)باشدمی« گرایی دائم
 رنج همزادِ انسان

 دْ لَقَ»فرماید: میمشقت و سختی الزمه زندگی دنیوی است. چنانکه 
است « کبد»کلید واژه اصلی آیه  (؛ 2)بلد/« کَبَدٍ فِی الْإِنْسانَ خَلَقْنَا

 «لینال تکبد»است، تعبیر  امر سختى و شدّت در معنایِ لغت در که 
 براى «کبد»به همین سبب است  از و شود سخت و غلیظ گاه هر

 اهگ هر «الدم تکبد» و شودمی بسته که است غلیظ خون آن اینکه

الذکر انسان در مشقت و براساس آیه فوق. (99) گردد کبد مانند
هر چند شأن نزولی برای انسان  ؛(94) سختی آفریده شده است

ولی قول صحیح متناسب با سیاق، جنس  ؛(98) مذکور بیان شده است
 .(92) بودن انسان است

 سوى به محرك و فشار پر رنج و درد معناى در ،«کبد»بنابراین 
 هبیانگر این نکته است ک «کبد فى» ظرف. است استقامت و کوشش

است و نباید  شده آفریده شدید رنج و درد متن و ظرف در انسان
 انسان وجود عوارض از فقط هارنج و دردها  چنین برداشت شود که 

 و تضادها ترکیب از انسان معنوى و بدنى ساختمان چون  باشد،
 عوامل و امواج میان در که است کفى مانند و برآمده هاکشمکش

 بقاء انگیزه میان در اگر. باشد گشته نمایان کننده تهدید و مختلف
 ار خود استعدادها نگرانى، و احتیاج فشارهای و درونى قواى تضاد و
 شخصیت و برهد هانگرانی و رنجها از تواندمى رسانید، فعلیت به

 زندگى آغاز از باید توجه داشت که انسان .(96)نماید احراز را خود
 شود،مى واقع رحم قرارگاه در او نطفه که اىلحظه آن از حتى

 متولد تا کندمى طى را هارنج و درد و مشکالت از زیادى مراحل
 ترمشکل همه از و جوانى سپس طفولیت، دوران در تولد از بعد و شود

 .(95)شودمی هارنج و هامشقت انواع به مواجه پیرى، دوران
مسیر عبودیت و معنویت نیز دارای سختی و رنج است، طوری که 

کند دهد و گوشزد میخداوند جنس انسان را مورد خطاب قرار می
که انسان برای رسیدن به خداوند همواره به حالت تالش تؤأم با 
سختی و رنج خواهد بود و سرانجام خداوند را مالقات خواهد کرد: 

(؛ 5)انشقاق/« فَماُلقِیهِ کَدْحاً رَبِّکَ إِلى کادِحٌ إِنَّکَ الْإِنْسانُ هَاأَیُّ یا»
است که به رنج و تالش انسان « فَُمالقِیهِ»تعبیر  ،نکته مهم در آیه

ه ای ککند، به گونهبخشد و سالمت معنوی او را تقویت میمعنا می
 دهد.شوق مالقات و پاداش تالش، رنج را در چشم کوچک جلوه می

اذعان به وجود رنج و سختی در زندگی بنابر آنچه گذشت و با 
یر ثأها و تها، به طریقه تعامل فعال بین خداوند و انسان در رنجانسان

 شود.پرداخته می معنویآن در سالمت 
 صبر؛ تعامل سازنده و مورد تأیید خداوند

صحنه آزمایش  ،کند که جهان هستی برای انسانخداوند بیان می
ها که تؤأم با رنج و سختی است، الهی است و تعامل انسان با آزمایش

پیشه « صبر»تواند منجر به سالمت معنوی وی شود که زمانی می
 وَ  الْأَمْوالِ مِنَ نَقْصٍ وَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ مِنَ ءٍبِشَیْ  لَنَبْلُوَنَّکُمْ وَ»کند: 

باید توجه داشت  (؛966)بقره/« الصَّابِرِینَ بَشِّرِ وَ الثَّمَراتِ وَ الْأَنْفُسِ
آیه مذکور با سیاق خود، بسته کاملی برای بهبود سالمت معنوی 

دارای  967تا  968عالمه طباطبایی معتقد است از آیه  دهد.ارائه می
و جمالتش از محور موضوعی واحد و در نتیجه سیاق یکسان است 

ا و باط هستند، ابتدای سیاق با انتهنظر لفظ و معنا با یکدیگر در ارت
آیه به صورت دفعی نازل  6انتها به ابتدا نظر دارد به همین سبب این 

است که « صبر»واژه کلیدی در این سیاق یکپارچه  .(97)شده است
صبر به معنای  های مختلف تکرار شده است.سه مرتبه به صورت

ای س برداری در سختی و تنگی است. اگر شکیبایی نفخویشتن
ی تابرود و ضدش جزع و بیبه کار می« صبر»مصیبتی باشد واژه 

 آن قرآن که است احوالى و ملکات ترینبزرگ از صبر. (93)است
مرتبه در قرآن  70است، حدود  نموده بدان امر مکرر و ستوده را

داند )نک: تکرار شده است، خداوند صبر را از کارهای مهم می
 .(97)(97لقمان/

کند که از صبر و نماز در این سیاق خداوند به مؤمنان سفارش می
استمداد جویند و خداوند با شکیبایان است. در مورد همنشینی 

م عطف ها که به هرابطه این واژه اصوالًو اینکه « نماز»و « صبر»
توان گفت هنگامی که انسان در برابر حوادث اند چیست؟ میشده

گیرد و نیروی خود را برای قرار میفرسا سخت و مشکالت طاقت
دارد  گاهیبیند، در این شرایط نیاز به تکیهها ناچیز میمقابله با آن

انتها است، اما چگونه باید با این که از هر جهت نامحدود و بی
نماز چنین خاصیتی دارد که شخص را با این گاه ارتباط گرفت؟ تکیه

با  تواندبا اتکا بر او می سازد وگاه اصلی مربوط میمبدأ و تکیه
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. (95)ها را پشت سر بگذاردروحی مطمئن و آرام مشکالت و رنج
در این شرایط بحرانی باعث تقویت سالمت معنوی « نماز»در واقع 

شود و نبود آن باعث ایجاد یأس و مشکالت روحی و نهایتاً می
ی بحرانشود. معموالً انسان در شرایط وادادگی در برابر مشکالت می

های ها و رفتارباید در وهله اول شکیبایی پیشه کند تا جلوی آسیب
مخرب آنی را بگیرد، سپس برای تقویت روان و سالمت معنوی 

کند ز اضافه میبا 968خود، باید از نماز کمک بگیرد، در انتهای آیه 
ای که در آیه، حائز اهمیت است ایان است، نکتهکه خداوند با شکیب

 نماز هم در راستای صبر است. این است که
(. دوباره 962پردازد )بقره/در ادامه سیاق به بحث حیات شهدا می

 گرددهای الهی و شرایط بحرانی انسان برمیبحث به سمت آزمایش
ها، کند که انسان را با ترس، گرسنگی، کاهش مالو پیشگویی می

(، سپس 966دهیم )بقره/ها در بوته آزمایش قرار میها و میوهجان
گردد با این تعبیر که ای رسول ما حول محور کلید واژه اصلی برمی

اشاره به صبر بعد از ذکر (. 966شکیبایان را بشارت بده )نک: بقره/
های سخت، بیانگر تعامل فعال و سازنده انسان در این شرایط آزمایش

ای که طاقت از دست نداده و کم بحرانی با خداوند است به گونه
کنند. سپس در ادامه سیاق، ویژگی این آورند و صبر پیشه مینمی

انی ها کسکند، آنشکیبایان را در شرایط بحرانی اینگونه ذکر می
گویند همه از شود، میشان میهستند که هرگاه مصیبتی متوجه

گردیم و بدین ترتیب با این سخنانشان خداییم و به سوی او بازمی
شوند، چون اعتقاد دارند این اراحت نمیها نهیچ وقت از زوال نعمت

بخشد و مواهب و خودشان به خداوند تعلق دارد، که یک روز می
گیرد و در هر دو صالح انسان یک روز براساس مصلحت باز پس می

ترین عامل سالمت معنوی انسان . بنابراین اصلی(95)مد نظر است
ین اعتقاد به اصبر در برابر نامالیمات است و  ر،براساس سیاق مذکو

رسد و اگر به خداوند است که باالخره این رنج و تلخی به پایان می
 تکیه کند، پاداش آن خواهد دید.

 تعامل سازنده استقامتِ تؤأم با طلب آمرزش
خص ای که شدر رنج و سختی، اولین تعامل سازنده صبر است به گونه
اما باید دهد، به خود مسلط شده و هیچ سستی را در خود راه نمی

تواند سالمت معنوی توجه داشت که صبر بدون هیچ عمل دیگر نمی
شخص را تضمین کند بلکه اگر شخص در حین استقامت، ارتباط 
خود را با مبدأ هستی برقرار کرده و از وی طلب آمرزش کند تا با 
بخشش گناهان او را مشمول رحمت و لطف گرداند. طلب آمرزش 

اینکه شخص را از سستی و نا امیدی و رغم در شرایط بحرانی علی
افزاید با این دهد، بر ایمان و استقامت او میهای آن نجات میآسیب

تعبیر که شاید این مصیبت و رنج به خاطر گناهان من باشد پس 
خدایا بر من ببخش، در این حالت استقامتِ تؤأم با آمرزش سالمت 

 چنانکهکند. معنوی شخص مبتال به رنج را تقویت و تضمین می
 مالِ وَهَنُوا فَما کَثِیرٌ، رِبِّیُّونَ مَعَهُ قاَتلَ نَبِیٍّ مِنْ کَأَیِّنْ وَ»فرماید: می

. صَّابِرِینَال یُحِبُّ اللَّهُ وَ اسْتَکانُوا، مَا وَ ضَعُفُوا ما وَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی أَصابَهُمْ
 وَ  رِناأَمْ فِی إِسْرافَنا وَ ذُنُوبَنا لَنا اغْفِرْ رَبَّنَا قالُوا أَنْ إِلَّا قَوْلَهُمْ کانَ ما وَ

(؛ 927-925عمران/ )آل« الْکافِرِینَ الْقَوْمِ عَلَى انْصُرْنا وَ أَقْدامَنا ثَبِّتْ
ولی  ؛(91)هر چند آیات مذکور درباره حوادث جنگ احد است

ها و مواقع دهد که در مواجهه با رنجالگویی به مسلمانان ارائه می
آیات مذکور اشاره به پیروان  بحرانی چنین تعاملی داشته باشند.

پیامبران گذشته دارد تا به مسلمانان گوشزد کند تا گمان نکنند اولین 
گروهی هستند که با پیامبرشان همراهی کردند و گرفتار رنج و 

ند بلکه چه بسیار بودند پیامبرانی که با یاران خود مصیبت شد
های که در راه خداوند ایستادگی کردند و در مواجهه با سختی

رسید نه سست شدند و نه خود را در برابر دشمنان خوار و ذلیل می
 از و روحیه باختن ،925 در آیه «وهن» از غرض .(96)کردند

 تذلل «استکانت» از و جهاد از کشیدن دست و شدن عاجز «ضعف»
 دیدند خدا راه در که اىصدمه برابر در یعنى است دشمن مقابل در

 التماس به دشمن و نکشیدند دست جهاد از نشدند، سست
 . (40)نکردند

ت شود این اسآیات برداشت می قنکته حائز اهمیتی که از لحن و سیا
 ای کهکند، به گونهها میکه اشاره به یک سنت الهی در تمام امت

اگر شخص مبتال به رنج و مصیبت به این نکته توجه کند که او نه 
اولین شخص است و نه آخرین شخص خواهد بود که با رنج و سختی 

مت سال مواجه شده است، خود این تلقین تأثیر به سزایی در تقویت
شود تا الگو برداری کند. به ای میمعنوی خواهد گذاشت و مقدمه

همین سبب لحن آیات دارای موعظه و طلب عبرتِ آمیخته با عتاب 
و نیز تشویقی به مؤمنان است تا به این ربیون اقتدا کنند تا در نتیجه 

گونه که به ربیون خداوند ثواب دنیا و حسن ثواب آخرت را همان
. وعده پاداش دنیوی و اخروی نیز (97)مؤمنان هم کندداد شامل 

 ای کافی برای حفظ سالمت معنوی باشد. تواند انگیزهمی
 در مواجهه با رنج تعامل سازنده ؛تضرّع

است  که در معنای « ض ر ع »مصدر باب تَفَعُّل از ریشه « تضرّع»
 میل کردن از روی ذلت به سوی چیزی و نزدیک شدن به آن

باید به این نکته توجه داشت که رنج و شرایط بحرانی . (49)است
همیشه بارِ معنایی منفی ندارد بلکه برخی اوقات تلنگری است برای 

ای که نزدیک شدن به خداوند و تقویت سالمت معنوی، به گونه
شود و نهایتاً کاربست می« تضرّع»ساز این شرایط بحرانی زمینه

رساند. چنانکه ی خود میسالمت معنوی را به حد اعل« تضرّع»
 وَ  بِالْبَأْساءِ فَأَخَذْناهُمْ قَبْلِکَ مِنْ أُمَمٍ إِلى أَرْسَلْنا لَقَدْ وَ»فرماید: می

 سَتْ قَ لکِنْ وَ تَضَرَّعُوا بَأْسُنا جاءَهُمْ إِذْ ال فَلَوْ .یَتَضَرَّعُونَ لَعَلَّهُمْ الضَّرَّاءِ
 هِ بِ ذُکِّرُوا ما نَسُوا فَلَمَّا . یَعْمَلُونَ کانُوا ما الشَّیْطانُ لَهُمُ زَیَّنَ وَ  قُلُوبُهُمْ
ًً بَ أَخَذْناهُمْ أُوتُوا بِما فَرِحُوا إِذا حَتَّى ءٍشَیْ کُلِّ أَبْوابَ عَلَیْهِمْ فَتَحْنا  غَْت
   (.22-24)انعام/ «مُبْلِسُونَ هُمْ فَإِذا

شده است و « یَتَضَرَّعُونَ»همنشین « الضَّرَّاءِ»و « بَأْساءِ»در این سیاق 
است که بیانگر این نکته است « لَعَلَّهُمْ»ها حد فاصِل این همنشین

بَاساء در معنای ترس و شر و  تضرع باید نتیجه باساء و الضّرّا باشد.
. الضّرّا در معنای بیماری و است (48)و قحطی و گرسنگی (44)شدت

نویسد: طباطبایی میعالمه . (48)ها استها و جانکاستن از مال
ا است، ب گرفتارى شدت معناى به سه هر «باس»و  «بؤس»و  «باساء»

 ود،شمى استعمال آن امثال و جنگ در بیشتر «بؤس»این تفاوت که 
 و. رودمى کار به ... و قحطى و فقر در بیشتر «باساء»و  «باس»و 
 مانند روحى، حالى بد چه است، حالى بد معناى به «ضراء»و  «ضر»

 یا بدنى و هاىنقص و مرض مانند جسمى، حالى بد یا نادانى، و اندوه
 رفتن بین از و جاه و ریاست از سقوط مانند خارجى، هاىحالى بد

آن. محتمل است علت ذکر هر دو را ذکر کرد این باشد  امثال و مال
 و قحطى نظیر شده، واقع خارج در که شدایدى بر کند که داللت

  .(97) مردم حالى بد و فقر و خوف همچنین و زلزله، و سیل
 هایىگروه پیامبران، آمدن از مفاد آیات مذکور این است که بعد 

 تارگرف گوناگون بالهاى به خدا طرف از کنندمى مبارزه هاآن با که
 ار پیغمبر دعوت برده پى خود زبونى و ضعف به شاید تا شوندمى

 و نشدند بیدار هاامتحان و بالها این برابر در اگر کنند، اجابت
 رد اند،دیده نیز ما پدران که است طبیعى جریانهاى هااین: گفتند

 برگردند شاید که دهدمى مهلت هاآن به مدتى باز خدا اینصورت
 امانبى بالى به ناگهان وقت آن دهند،مى ادامه طغیان به هاآن ولى

ها شد تمام این رنج. باید توجه داشت اینکه بیان (40)شوندمى گرفتار
ند، از آی در استغاثه و تضرع به شاید ها بدین سبب است کهو بحران

 در امیدوارى اما است امیدوارى براى «لعل» منقول است که زجاج
 براى ما که است این منظور ندارد بنابراین مفهومى خداوند مورد
 و تضرع به ما بندگان که امیدى تا. فرستادیم بیمارى و فقر آنها

 ذلت معناى به «ضراعً» .(99)کند پیدا تحقق داشتند، هاآن استغاثه
در این سیاق،  آن از مراد و است تذلل معناى به «تضرع»و  خوارى و

 شاید که منظور این به است سبحان خداى برابر در شدن ذلیل
 .(97)نماید رفع را هاگرفتاری

توحیدی در ها و تضرّع باید گفت که فطرت ورد رابطه رنجمدر  
شود انسان ها و بالها باعث میروحیه انسانی نهفته است، تمام رنج

براساس این فطرت به خود آید و برای نجات خود از همان منشأ 
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 992...  بین خدا و انسان در مواجهه با بازکاوی تعامل فعال  
 

استمداد کند که این استمداد طلبی به شکل تضرّع خودش را نشان 
 .(42)دهدمی

براساس سیاق آیات، مواجهه با نامالئمات و شرایط بحرانی در  
شود او حالت تنبّه و غلب موارد به نفع انسان شده و موجب  مىأ

تفکّر پیدا کرده، و از خواب غفلت و از فرو رفتن در شهوات و لذائذ 
دنیوى و طلب زندگى مادّى به خود آمده و به حقّ و واقعیّت و 
سعادت و حقیقت انسانیّت توجّه داشته باشد. باید توجه داشت تا 

تواند در نعمت و گشایش است، هرگز نمى انسان در حال وسعت و
فکر پیشرفت و تکمیل خود باشد، مخصوصاً در جهت معنوى و 
کمال روحى، زیرا آخرین مرتبه کمال معرفت انسان در رسیدن به 
مقام لقاء و فناء و محو شدن در نور نامحدود پروردگار متعال است 

در خاتمه . (46)شود و این مقام هرگز با خودبینى و تکبّر  حاصل نمی
باید افزود شاید برای شخص مبتال به رنج این اشکال پیش بیاید که 
چرا خداوند باید با رنج و بحران باید تلنگر ایجاد کند تا شخص به 

 ود درشتقویت سالمت معنوی با تضرّع بپردازد؟ در پاسخ گفته می
 هاسختگیری که هنگامى کندمى ( اضافه22ادامه سیاق)نک: انعام/

 شدیم وارد محبت و لطف راه از نیفتاد مؤثر هاآن در هاگوشمالی و
 را دوم درس کردند فراموش را نخست هاىدرس که هنگامى به و

 گشودیم، هاآن بر را هانعمت انواع درهاى و کردیم آغاز هاآن براى
 و د،کنن توجه هانعمت آن بخشنده و آفریننده به و شوند بیدار شاید

. براین اساس شخص مبتال به رنج در گام (95)یابند باز را راست راه
تواند این رنج را به عنوان هشداری دریافت کرده و از گناهان اول می

توبه کرده و خود را خالصانه به سمت درگاه الهی بکشاند و از طرف 
دیگر مطمئن باشد همیشه رنج باقی نخواهد ماند بلکه به زودی نوبتِ 

خواهد شد، که باور به این مسئله هم سختی  لطف ویژه و نعمت نیز
 کند.دهد و هم سالمت معنوی را تقویت میرنج را کاهش می

 دعا؛ تعامل سازنده در مواجهه با رنج
در معنای متمایل شدن به چیزی با صوت و کالم « دَعَوَ»اصل واژه از  

نویسد: دعا مانند نداء در معنای کسی . راغب اصفهانی می(45)است
بانک زدن است با این تفاوت که نداء در بانک زدن بدون اضافه را 

رود ولی دعاء بانک زدن و خواندنی کردن اسم آن شخص بکار می
بنابراین دعا به معنی  .(93)طرف همراه است است که پیوسته با اسم

. در معنای مصطلح (40)خواندن و حاجت خواستن و استمداد است
 .(47)تمتمایل شدن به سوی خداوند اس

های خداوند این است که وقتی انسان در اثر بال، یکی از نعمت
 شود به سبب فطرتهای گوناگون گرفتار میها و مصیبتبیماری

شود و به توحیدی که در خلقت او قرار داده، پناهنده مبدأ متعال می
طلبد، خداوند هم به زبان حال و قال از او رفع اضطرار خود را می

که داده است و نیز متناسب با مصلحت، گرفتاری را ای حسب وعده
باید توجه داشت انسان ذاتاً و براساس فطرت  .(42)کنداز او رفع می

زند و این حالت ارتباطی در شرایط بحرانی اساسِ هستی را صدا می
ه چنانکپرستان نیز این خصلت را دارند. به مؤمنان ندارد حتی بت

 وَ دَعاهُ إِذا الْمُضْطَرَّ یُجیبُ أَمَّنْ»رماید: فدر احتجاج به بت پرستان می
است « الْمُضْطَرَّ»کلید واژه اصلی آیه  (؛54)نمل/....«  السُّوءَ یَکْشِفُ

 و است ضرورت مادّه از و افتعال باب مصدر «اضطرار» که کلمه
 شپی از یکى یا بیچارگى و فقر یا مرض که است کسى «مضطرّ»

 خداوند پیش زارى و تضرّع به نیازمند را او روزگار، ناگوار آمدهاى
 زارى و تضرّع به کار این در را او ؛ یعنى«کذا الى اضطرّه»تعبیرِ . کند

 بالئى و شکنجه در که گویند را کسى . بنابراین مضطر(43)کرد وادار
 باباس کلیه از مأیوس و گردد کوتاه جا همه از دستش و شود گرفتار

_________________________________ 

 «الدِّينَ لَهُ مُخْلِصِينَ اللَّهَ دَعَوُا الْفُلْكِ فِي رَكِبُوا فَإِذا. »1 

 را خدا شوندمى كشتى سوار كه هنگامى (؛56)عنکبوت/

 دانند.مى او مخصوص را پرستش كه حالى در خوانندمى

 یوسمأ معالجه از که مریضى مثل باشد نداشته به جایى امیدى و باشد
  .(41)شود

 را معنوى محاکمه و بازپرسى یک از اىمجموعه مذکورسؤال 
 ابتاج و بستهابن شکستن و مشکالت، حل از سخن دهد،مى تشکیل
 که کسى یا بهترند شما ارزش بى معبودهاى آیا»که  است، دعاها
 را بال و گرفتارى و رساندمى اجابت به را درمانده و مضطر دعاى

 روى به اسباب عالم درهاى تمام که هنگام آن در ؟«کندمى طرف بر
 هدرماند نظر هر از و رسدمى استخوانش به کارد شودمى بسته انسان

 شایدبگ را مشکالت قفل تواندمى که کسى تنها گردد،مى مضطر و
 درهاى بپاشد و هادل در امید نور و سازد، طرف بر را هابستبن و

مبدأ هستی است و  تنها بگشاید، درمانده هاانسان روى به رحمت
 طرىف احساس یک عنوان به الغیر. با این تعبیر که واقعیت مذکور

 در که هنگامى به نیز پرستان بت است، هاانسان همه جان درون در
 را خود معبودهاى تمام شوندمى گرفتار دریا خروشان امواج میان

 .  (95)9زنندمى «اللَّه»لطف  دامن به دست کرده، فراموش
 که باید گفت« بخواند را او که وقتى مضطر اجابت»در مورد تعبیرِ 

 و آوردمى بر را شانحوائج و مستجاب را کنندگان دعا دعاى خدا
 اضطرار، حال در که است این براى آورد بین در را اضطرار قید اگر

 بیهوده و گزاف دیگر و است برخوردار حقیقت از داعى دعاى
 واقعیت آن دعاهایش نشود، درمانده و بیچاره آدمى تا چون نیست،

 دیگرى قید و ندارد است واجد اضطرار حال در که را حقیقت و
 را او وقتى -دعاه اذا» :فرموده که است این آن و آورده دعا براى

 مستجاب را دعا وقتى خدا بفهماند که است آن براى این و ،«بخواند
 داخ به رو دعا در اینکه نه بخواند، را او راستى به داعى، که کندمى

 یردگمى صورت وقتى این و باشد داشته ظاهرى اسباب به دل و کند
 .(97)باشد شده قطع ظاهرى اسباب همه از داعى امید که

بنابراین شخص مبتال به رنج و درگیر در بحرانِ حاد حتی اگر در 
زمان غیر بحرانی دارای سالمت معنوی ضعیف باشد، ناخودآگاه در 

شود و غیر از او را زمان اضطرار متوجه یگانه ملجأ هستی می
بیند پس در این حالت اگر خالصانه و با قطع امید از غیر خدا، نمی

ای العادهخواند، سالمت معنوی وی به طرزِ فوقاو را با تمامِ وجود ب
د باییابد. شود و هم از این وضعیتِ سخت و رنج رهایی میتقویت می

توجه داشت که شخص مبتال به رنج و بحران اگرتجربه اولیاء و 
های قرآنی در نظر آورد از جمله دعای رهایی ایشان را براساس آموزه

ت ایشان، که خداوند چنین حضرت یونس )ع( در شکم نهنگ و نجا
کند، دعای ایشان را اجابت کرده و او را از اندوه نجات تعبیر می

( براین 33-37دهیم )نک: انبیاء/ دادیم و مؤمنان را چنین نجات می
 نُنجِى کَذَالِکَ وَ»ای که خداوند در انتهای آیه داده است اساس وعده

برای فرد بحران زده و دچار ( بهترین دلگرمی 33)انبیاء/« الْمُؤْمِنِینَ
رنج است تا امید خود را از دست نداده و با دعای خالص نجات خود 

 را از بحران بخواهد و سالمت معنوی خود را تقویت کند.
تالش برای معناداری رنج؛ تعامل سازنده در مواجهه با شرایط 

 بحرانی
شده و این گیر فرد در شرایط بحرانی غم و غصه و اندوه شدید دامن

اید این حالت مدیریت شود تا باعث تضعیف مسئله طبیعی است ولی ب
سالمت معنوی نگردد و تالش فرد در این اوضاع باید در جهت 

. چنانکه حضرت یعقوب )ع( با مدیریت رنج معناداری رنج باشد
 إِنَّما قالَ» .المت معنوی معنادار کردسهت تقویت جخود آن را در 

« تَعْلَمُونَ ال ما اللَّهِ مِنَ أَعْلَمُ وَ اللَّهِ إِلَى حُزْنِی وَ بَثِّی أَشْکُوا
 دچار اندوهى و غم و مصیبت گاه گفته شده که هر (.35)یوسف/

 «غم و حزن»آنرا  نماید مکتوم و پنهان آنرا بتواند که شود انسان
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 آنرا و باشد نداشته آنرا پوشیدن و کتمان قدرت اگر ولى. گویندمى
 از «بث» براین اساس. نامند مى «بث»را  آن نماید ذکر دیگران براى

« حُزْنِی»کلمه  باشد، به همین سبب مى ترسخت و بزرگتر «حزن»
یعقوب )ع( بعد از اعتراض . (80)است نموده عطف «بَثِّی»کلمه  به را

 نبخشد که متابی، به رنج خود اینگونه معنا میفرزندان خود به بی
 شکایت، امخانواده و فرزندان و شما به را خود حزن و فراوان اندوه
 زا بیش و شودمى تمام زمانى اندك در کنم شکایت اگر و کنمنمى
 در مردم عادت که چنان هم کرد تکرار شودنمى بار دو یا یک

 تنها و تنها من بلکه است، چنین هاشاناندوه و مصائب از شکایت
 هنال شنیدن از که کنم،مى شکایت سبحان خداى به را حزنم و اندوه

 تهخس را او من شکایت نه شود،نمى ناتوان و خسته هرگز شکایتم و
 از من و»بندگانش،  از نیازمندان اصرار و شکایت نه و کندمى

 به جهت بهمین و ،«دانیدنمى شما که دارم سراغ چیزهایى خداوند
 . جمله(97)شومنمى ناامید رحمتش از و مایوس او روح از وجه یچه
در واقع سخن یعقوب )ع(  .(40)است آینده فرج از حاکى «.. أَعْلَمُ»

اشعار به توحید ناب دارد که تنها یاور و پناهگاه و رهاننده از این 
 .(45)رنج اوست

ترین عامل در معناداری رنج، شناختِ شخص مبتال براین اساس اصلی
نسبت به  نسبت به خداوند است به طوری که هر چقدر علم او

تابی در جهت نزدیک شدن بیشتر باشد، اندوه و اشک و بیخداوند 
به خداوند، اخالص و تقویت سالمت معنوی خواهد بود و در 

های تابی شخص را دچار بیماریصورتِ شناخت کمتر، اندوه و بی
جسمی و روحی و نهایتاً تضعیف و زایل شدن سالمت معنوی را در 

 پی خواهد داشت.
 هاه کفایتِ خداوند در بحراناعتقاد ب

ترین مؤلفه شرایط بحرانی پریشانی و فقدانِ تمرکز برای یکی از اصلی
گیری منطقی و صحیح است که مدیریت و تسلط فرد نسب تصمیم

شود. به همین سبب افراد دیگر که در شرایط به موقعیت تضعیف می
ر شخص مد نظای برای های توصیهتوانند دیدگاهبحرانی نیستند، می

داشته باشند، از آنجا دیگران از وضعیت بحرانی شخص اطالع و 
ها صدمات های آندرك دقیقی ندارند، چه بسا کاربست دیدگاه

ناپذیری به همراه داشته باشد، بهترین حالت در این اوضاع جبران
تعامل سازنده با خداوند برای بازیابی سالمت معنوی و تمرکز به 

طور که در قرآن وضعیتی ترسیم همانگران است، جای تعامل با دی
شود که مؤمنان در وضعیت بحرانی جنگ قرار گرفته و در این می

خواستند ایشان را از طریق هایشان میوضعیت منافقان با دیدگاه
تحذیر از جنگ بترسانند ولی مؤمنان بجای فقدانِ تمرکز و تحت 

ی اکردند، به گونه تأثیر قرار گرفتن، سالمت معنوی خود را حفظ
فزود شد و با قاطعیت از کفایت خداوند سخن اکه بر ایمانشان 

الَّذِینَ قاَل لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ »گفتند؛ 
(؛ 978عمران/)آل« فَزادَهُمْ إِیماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ

افزایش شخصیت « فزاد ایمانهم»، به جاى «فَزادَهُمْ إِیماناً»تعبیر 
، زمانی که منافقان در جهت تضعیف روحیه آنان رساندمى مؤمنان

 کردند به زعم اینکه مؤمنان بترسند در این حالت مؤمنانتالش می
همین خود را به  یعنی در آن شرایط از جهت ایمان افزایش یافتند

لَّهُ وَ وَ قالُوا حَسْبُنَا ال»ه نیروى او اتکا کردند خدا پیوسته ساختند و ب
نمودار افزایش شخصیت ایمانى آنان  در واقع« نِعْمَ الْوَکِیلُ

نویسد، می «فَزادَهُمْ إِیماناً»عالمه طباطبایی در مورد  .(96)دباشمى
که وقتى از ناحیه کسى و یا کسانى نهى  طبیعت آدم چنین است

مى را که گرفته عملى سازد، در صورتى که به شود از اینکه تصمیمى
ر تآن اشخاص حسن ظن نداشته باشد نسبت به تصمیم خود حریص

اش شود که نیروهاى خفتهتر شدن باعث میشود و همین حریصمى
بیدار و تصمیمش قویتر شود، و هر چه آنان بیشتر منعش کنند و در 

جزمش صمیم خود تر و در عملى کردن تمنع اصرار بورزند او حریص
و این در مورد کسى که خود را محق و سزاوار دانسته  شودبیشتر می

و در کارهایش خود را معذور بداند، تاثیر بیشترى دارد تا در مورد 
اطاعت از امر خدا در صدر اسالم  نانمؤم، به همین سبب دیگران

گرفتند ایمانشان هر چه بیشتر مورد مالمت و منع مانعین قرار مى
 (97)شدندتر مىتر و در نبرد شجاعتر و در تصمیم خود محکمىقو

 و در چرایی این خصلت باید به تقویت سالمت معنوی اشاره کرد.
هدف است که هر قدر ه این خاصیت ایمان ب همچنین باید افزود که

 تر ببیند، پایمردى وانسان مشکالت و مصائب را بیشتر و نزدیک
در حقیقت تمام نیروهاى معنوى و مادى  شود واستقامت او بیشتر مى

 .(95)دگرداو براى مقابله با خطر، بسیج می
در مورد تعاملِ اعتماد به کفایت خداوند باید افزود کسانی که با این 

-مؤلفه دارای سالمت معنوی هستند، اعتقاد به کفایتِ خدا در بحران
ه ایمان ب این گروه قبالً با ها برایشان عمیق بوده و درونی شده است.

تقوا سالمت معنوی خود را به کمال رسانده و در  خداوند، معاد و
ایمان دارند که در شرایط بحرانی راه برون رفتی برایشان خواهد 
بود، چون معتقدند خداوند وعده داده است از جایی که حتی گمان 

اعتماد رساند و به همین سبب ها روزی میکنند خداوند به آننمی
کامل به خدا دارند و وخیم بودنِ اوضاع بحرانی باعث پریشانی و 

مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ یَتَّقِ  ...ِ»شود؛ شنان نمیتابیبی
مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى  وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ال یَحْتَسِبُ وَ .اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً

« ءٍ قَدْراًاللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْ
اثر ایمان و تقوى و توکل چنین است که هر کس  (؛8-4)طالق/

 هفضائل نفسانى و باعث صعود ب بنیانداراى این سه فضیلت که 
که پاداش آن درجات بهشتس و مرات  درجات عالیه انسانى است

روحانی در آخرت و تسهیل شرایط بحرانی زندگی در دنیا 
  . (42)است

باید توجه داشت که آیات مربوطه هر چند در سیاق آیات طالق 
در تمام مراحل زندگى به طور حکم کلى جریان دارند، است ولی 

دهد که اگر در هر نشان مى «وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً»اول 
پیشامدى انسان تقواى خدا را عملی کند و از حدود خدایى تجاوز 

شک راه فرجى براى او پیش خواهد آمد و این وعده غیر ننماید بى
 .(40)قابل تخلف است

م با رنج و نقش آن در سالمت وأبه وجوب امتحان ت اعتقاد قلبی
 معنوی

و مرگ او یک آزمون الهی است اعتقاد به اینکه کل زندگی انسان 
ها از تولد تا مرگ داخل در این امتحان است، و تمام بالها و رنج

ها باشد و توجه شود شخص با اطمینان در مواجهه با رنجباعث می
که از  ایها سبب تسکین روحی فرد شده به گونهاین رنج به فلسفه

ی الَّذِ» فرماید:کند، چرا که میتضعیف سالمت معنوی جلوگیری می
 جمله. (4، )ملک/«خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

بیانگر هدف از خلقت موت و حیات  «لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»
، به معناى امتحان است «بالء» است و با در نظر گرفتن اینکه کلمه

شود: خداى تعالى شما را اینطور آفریده که ىمعناى آیه چنین م
نخست موجودى زنده باشید و سپس بمیرید و این نوع از خلقت 
مقدمى و امتحانى است و براى این است که به این وسیله خوب شما 
از بدتان متمایز شود، معلوم شود کدامتان از دیگران بهتر عمل 

یز براى هدفى دیگر کنید و معلوم است که این امتحان و این تمامى
است، براى پاداش و کیفرى است که بشر با آن مواجه خواهد 

توجه به این نکته که در سرتاسر زندگی رنج و بالهای . (97)شد
ها مصداقی از امتحان الهی هستند، شخص این خواهد بود که این رنج

تواند به پاداش رسیده و سربلند از داند که میها را بزنگاهی میرنج
های ایمان در شرایط مون الهی بیرون بیاید. از آنجایی که مولفهآز

رسد فلذا باعث تقویت سالمت معنوی مبتال بحرانی بهتر به کمال می
شود. همچنین وعده پاداش به نیکوکارانی که در آزمون به رنج می
اند به عنوان عاملی است که جلوی تضعیف سالمت معنوی موفق شده
از آنجا که در این میدان آزمایش باید توجه داشت،   گیرد.فرد را می

ا هشود، نباید این لغزشهاى فراوانى مىبزرگ انسان گرفتار لغزش
 او را مایوس کند و از تالش و کوشش براى اصالح خویش بازدارد،

در پایان آیه به بندگان وعده یارى و آمرزش داده  به همین سبب
 «وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ»نده است گوید: و او شکست ناپذیر و بخشمى
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 991...  بین خدا و انسان در مواجهه با بازکاوی تعامل فعال  
 

کارى آرى او قادر بر هر چیز، و آمرزنده هر انسان توبه (4)ملک/
 .(95)است

 و تأثیر آن در سالمت معنوی داشتن حس امیدواری
خاصیت شرایط بحرانی، درگیری شخص مبتال به رنج و گرفتاری 

به شود شخص امیدی است و برخی اوقات شدت بحران باعث می
ود شای رنج بر شخص مسلط میرهایی از رنج نداشته باشد و به گونه

شود. برخی اوقات نیز که نقش و حضور خداوند نادیده انگاشته می
داند و در این رنج را محصول گناهان خود می ،شخص در تحلیلی

داند. باید توجه داشت عاملی که در وضعیت خود را خسران زده می
شود، یاد و تقویت سالمت معنوی فرد می این وضعیت باعث حفظ

خداوند و دیدنِ او به عنوان مسلط بر اوضاع بحرانی است و در عین 
حال با درك حضور خداوند در وضعیت بحرانی، باید امید به بهبود 

َأ وَ لَمْ »فرماید: وضعیت و نجات خود داشته باشد همانطور که می
زْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّ

أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمًَِ  قُلْ یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلى. یُؤْمِنُونَ
-64)زمر/« اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

اند که خداست که روزى را براى هر کس که آیا ندانسته(؛ 68
اى [ برگیرىگرداند؟ قطعاً در این ]اندازهبخواهد، گشاده یا تنگ مى

اى »گو: . ب[ استهایى ]از حکمتمردمى که ایمان دارند نشانه
از رحمت خدا  -ایدروى روا داشتهکه بر خویشتن زیاده -بندگان من

آمرزد، که او خود حقیقت، خدا همه گناهان را مى نومید مشوید. در
مراد از تنگ گرفتن  باید توجه داشت کهآمرزنده مهربان است. 

 هاى دنیاست کهروزى گرسنه ماندن نیست بلکه مراد گرفتاری
إِذا مَا ابْتاَلُه »شود چنان که آیه سبب تنگى معیشت و زندگى مى

آیات مذکور  .(40)کند( به آن اشاره می9فجر/ « )فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ ..
در این است در مورد مشرکان و ظالمان  تهدیدهاى مکررى در سیاقِ

راه بازگشت را توأم با امیدوارى به روى همه گنهکاران  ،آیات
گشاید زیرا هدف اصلى از همه این امور تربیت و هدایت است مى

لطف و محبت  جویى و خشونت، با لحنى آکنده از نهایتنه انتقام
ها را آغوش رحمتش را به روى همگان باز کرده و فرمان عفو آن

به آنها بگو اى بندگان من که بر خودتان  :فرمایدصادر نموده، مى
اید از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه اسراف و ستم کرده

با تأمل در این  ت.که او بخشنده و مهربان اس ،بخشدگناهان را مى
تواند ه به مشرکان و ظالمان داده است شخص مبتال میوعده ک

اطمینان و امیدوار بوده و در جهت تقویت سالمت معنوی خود گام 
، چرا که  در عین حضور همه جانبه خداوند در بحران، بردارد

دهد این آیه نشان مى چون لحن و سیاق شودگناهان او هم بخشیده می
د نسبت به همه گنهکاران ترین آیات قرآن مجیکه از امیدبخش

ای که براساس سیاق نا امیدی از رحمت خداوند به گونه .(95)است
طور همان .(40)در هر شرایطی از جمله شرایط بحرانی حرام است

وَ ال تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ ال یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ  : »...دکه میفرمای
تواند و هیچ صاحب ایمانى نمى(؛ 37)یوسف/« إِالَّ الْقَوْمُ الْکافِرُونَ

نباید از روح خدا مایوس و از رحمتش ناامید شود زیرا یاس از روح 
او، در خدا و نومیدى از رحمتش در حقیقت محدود کردن قدرت 

 .(97)معنا کفر به احاطه و سعه رحمت اوست
 و تأثیر آن در سالمت معنویصدقه در شرایط بحرانی 

یکی از عناوین تعامل سازنده در شرایط بحرانی صدقه دادن است. 
طور که از امام صادق )ع( روایت شده که با صدقه دادن بیماران همان

بحث بخشش  .(89)« دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقًَِ»خود را مداوا کنید، 
و از آنچه »فرماید: ای حائز اهمیت است که خداوند میمالی اندازه

ایم، انفاق کنید، پیش از آنکه یکى از شما را روزىِ شما گردانیده

_________________________________ 

أَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَ . »1 

أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ  فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ ال أَخَّرْتَنِي إِلى

 (.11)منافقون /« الصَّالِحِينَ

[ مرا پروردگارا، چرا تا مدّتى بیشتر ]اجل»فرا رسد و بگوید: مرگ 
 9«به تأخیر نینداختى تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم

بیانگر  «وَ أَکُنْ مِنَ الصَّالِحِینَ » و« فَأَصَّدَّقَ»(؛ همنشینی 90)منافقون/
های سالمت معنوی ایده ؤلفهمدادن یکی از  این نکته است که صدقه

ای که در زمان مالقات زمره صالح شدن است، به گونه درآل و 
 داشتن فرصت براب صدقه دادن است.، هامرگ یکی از حسرت

 رغمها صدقه داده شود علیبراین اساس اگر در شرایط بحرانی و رنج
حسِ حضور خداوند و اتصال، امید فرد با صدقه برای گشایش بیشتر 

در نهایت سالمت معنوی  شود وشده و مانع بروز تعامل مخرب می
گرچه بعضى امر به انفاق را در  فرد مبتال را تقویت خواهد کرد.

 (؛84)انداینجا به معنى وجوب تعجیل در اداى زکات تفسیر کرده
ولى روشن است که منظور آیه هر گونه انفاق واجب و مستحبّ را 

. نکته قأبل شودکه وسیله نجات انسان در آخرت است، شامل مى
 طور که گذشت،همان« من انفاق کنم و از صالحان شوم»تعبیرِ  تأمل

بیانگر تاثیر عمیق انفاق در صالح بودن انسان است، گرچه بعضى، 
تفسیر  «حج»صالح بودن را در اینجا به معنى انجام مراسم 

و در بعضى از روایات نیز، صریحا آمده ولى اینها نیز  (88)اندکرده
 .(95)ستاز قبیل ذکر مصداق روشن ا

 حیات طیبه؛ ثمره تعامل سازنده
-در نهایتا کاربست همه این انواع تعامل سازنده با خداوند در بحران

ها، باعث تقویت سالمت معنوی شخص شده و سالمت معنوی او را 
ای هچون تعاملکنند. حیات طیبه قرآنی تقویت می ای وصول بهرب

که خداوند به آن مصداق کاملی از ایمان و عمل صالح است مذکور 
وَ هُوَ مُؤْمِنٌ  مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى»وعده داده است 

فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبًَة وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا 
(، آیه شریفه یک قاعده کلی را اعالم کرده 17نحل/) «4یَعْمَلُونَ 

شود، ظهور که از نیروی ایمان و تقوا صادر میاست، عمل صالح 
حیات معنوی، روانی است و زندگی طیب و پاکیزه است، یعنی بینش 
حقیقت و معرفت پروردگار و اعتقاد به ارکان توحید و نیز قیام به 

باشد، آیه صراحتاً اداء وظایف دینی است و ظهور ایمان در خارج می
ایسته از مرد و زن اهل ایمان کند هر گونه عمل صالح و شبیان می

نتیجه نخواهد بود، به سبب اینکه هر کدام مستقل در صادر شود، بی
ها اند و عمل هر یک مورد تقدیر پروردگار و حیات روانی آناراده

است و کرامت برای مرد و زن، ایمان، تقوا، اخالق فاضله، علم نافع 
پروردگار  و صبر است. ایمان به ارکان توحید و معرفت صفات

د شوصورت علمی و اعتقادی و حیات روانی است که به وی افاضه می
و این حیات معنوی غیر از حیات مادی و جسمانی است. حیات طیب 
و پاکیزه یعنی حیات معنوی که در اثر معرفت به صفات خداوند 
حقایق را یافته و اعتقاد پیدا کرده است. الزمه ایمان و علم به صفات 

عتقاد به قدرت و احاطه و اعتماد به پشتیبانی خدا است و خداوند، ا
های زندگی متزلزل نشده و سالمت با این اعتقاد ثابت در بحران

 .(82)کندمعنوی خود را حفظ می
ظر ، خدا را در نتعاملدر تمام شئون  اگر فرد مبتال به رنجبنابراین 

 است نظیرشود، چون آیه حکمی داشته باشد، سالمت معنوی نائل می
هر یک ای برای هر کس که عمل صالح انجام دهد وتأسیس قاعده

باید توجه داشت که در شود. تعامل سازنده را شامل می از عنوانِ
حیات به معنای جان انداختن در چیزی « فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبًًَ»جمله 

-و افاضه حیات به آن است، این جمله با صراحت لفظش داللت می
کند که خداوند به مؤمنی که عمل صالح انجام دهد حیات جدیدی 

کند و مقصود این نیست غیر از آن حیاتی که به دیگران داده زنده می
هایشان متعلق و مربوط دهد. کسانی که دلکه حیاتش را تغییر می

 را كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او -از مرد يا زن -هر كس.  2

[ بخشيم، و مسلماً به آنان بهتر از اى، حياتِ ]حقيقىبا زندگى پاكيزه

 د.دادند پاداش خواهيم داآنچه انجام مى
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شان است در نفس خود نور، کمال، قوت، عزت، به پروردگار حقیقی
کند که این امور در حد توصیف کم و یلذت و سروری را درك م

کیف نیست. خداوند این آثار را بر حیاتی مترتب کرده که آن را 
مختص به مردم با ایمان و دارای اعمال صالح دانسته، که این حیات 

؛ و این همان رسیدن (97)تر و واجد آثاری بیشتر استتر، روشنقوی
 نوی است. به سالمت کامل با حاکمیت و محوریت سالمت مع

 
ها، با اذعان به وجود رنج و سختی در زندگی انساننتیجه گیری: 

ر؛ صبها، عبارتند از: طریقه تعامل فعال بین خداوند و انسان در رنج
ترین عامل سالمت ؛ اصلیتعامل سازنده و مورد تأیید خداوند

معنوی انسان، صبر در برابر نامالیمات است و اعتقاد به این است که 
رسد و اگر به خداوند تکیه رنج و تلخی به پایان می باالخره این

 کند، پاداش آن خواهد دید.
؛ در رنج و سختی، تعامل سازنده استقامتِ تؤأم با طلب آمرزش

ای که شخص به خود مسلط اولین تعامل سازنده صبر است به گونه
دهد، اما باید توجه داشت که شده و هیچ سستی را در خود راه نمی

تواند سالمت معنوی شخص را تضمین هیچ عمل دیگر نمیصبر بدون 
کند بلکه اگر شخص در حین استقامت، ارتباط خود را با مبدأ هستی 
برقرار کرده و از وی طلب آمرزش کند تا با بخشش گناهان او را 
مشمول رحمت و لطف گرداند. طلب آمرزش در شرایط بحرانی 

های آن نجات و آسیب رغم اینکه شخص را از سستی و نا امیدیعلی
افزاید با این تعبیر که شاید این دهد، بر ایمان و استقامت او میمی

مصیبت و رنج به خاطر گناهان من باشد پس خدایا بر من ببخش، 
در این حالت استقامتِ تؤأم با آمرزش سالمت معنوی شخص مبتال 

 کند.به رنج را تقویت و تضمین می
؛ شخص مبتال به رنج در مواجهه با رنجتضرّع؛ تعامل سازنده در 

تواند این رنج را به عنوان هشداری دریافت کرده و از گام اول می
گناهان توبه کرده و خود را خالصانه به سمت درگاه الهی بکشاند 
و از طرف دیگر مطمئن باشد همیشه رنج باقی نخواهد ماند بلکه به 

که باور به این زودی نوبتِ لطف ویژه و نعمت نیز خواهد شد، 
دهد و هم سالمت معنوی را مسئله هم سختی رنج را کاهش می

 کند.تقویت می
؛ انسان ذاتاً و براساس فطرت دعا؛ تعامل سازنده در مواجهه با رنج

زند و این حالت ارتباطی در شرایط بحرانی اساسِ هستی را صدا می
شخص   پرستان نیز این خصلت را دارند.به مؤمنان ندارد حتی بت

مبتال به رنج و درگیر در بحرانِ حاد حتی اگر در زمان غیر بحرانی 
دارای سالمت معنوی ضعیف باشد، ناخودآگاه در زمان اضطرار 

بیند پس در این شود و غیر از او را نمیمتوجه یگانه ملجأ هستی می
حالت اگر خالصانه و با قطع امید از غیر خدا، او را با تمامِ وجود 

شود و ای تقویت میالعادهسالمت معنوی وی به طرزِ فوقبخواند، 
 یابد.هم از این وضعیتِ سخت و رنج رهایی می

تالش برای معناداری رنج؛ تعامل سازنده در مواجهه با شرایط 
گیر فرد ؛ در شرایط بحرانی غم و غصه و اندوه شدید دامنبحرانی

ریت شود تا شده و این مسئله طبیعی است ولی باید این حالت مدی
باعث تضعیف سالمت معنوی نگردد و تالش فرد در این اوضاع باید 
در جهت معناداری رنج باشد. چنانکه حضرت یعقوب )ع( با 

مدیریت رنج خود آن را در جهت تقویت سالمت معنوی معنادار 
ترین عامل در معناداری رنج، شناختِ شخص مبتال نسبت کرد. اصلی

ه هر چقدر علم او نسبت به خداوند به خداوند است به طوری ک
تابی در جهت نزدیک شدن به بیشتر باشد، اندوه و اشک و بی

خداوند، اخالص و تقویت سالمت معنوی خواهد بود و در صورتِ 
های جسمی و تابی شخص را دچار بیماریشناخت کمتر، اندوه و بی

د روحی و نهایتاً تضعیف و زایل شدن سالمت معنوی را در پی خواه
 داشت.

؛ در مورد تعاملِ اعتماد به هااعتقاد به کفایتِ خداوند در بحران
کفایت خداوند باید افزود کسانی که با این مؤلفه دارای سالمت 

 ها برایشان عمیق بودهمعنوی هستند، اعتقاد به کفایتِ خدا در بحران
و درونی شده است. این گروه قبالً با ایمان به خداوند، معاد و تقوا 
سالمت معنوی خود را به کمال رسانده و در ایمان دارند که در 
شرایط بحرانی راه برون رفتی برایشان خواهد بود، چون معتقدند 

کنند خداوند به خداوند وعده داده است از جایی که حتی گمان نمی
رساند و به همین سبب اعتماد کامل به خدا دارند و ها روزی میآن

 ود.ششنان نمیتابیانی باعث پریشانی و بیوخیم بودنِ اوضاع بحر
اعتقاد قلبی به وجوب امتحان تؤام با رنج و نقش آن در سالمت 

؛ اعتقاد به اینکه کل زندگی انسان و مرگ او یک آزمون معنوی
ها از تولد تا مرگ داخل در این امتحان الهی است و تمام بالها و رنج

ها باشد و اجهه با رنجشود شخص با اطمینان در مواست، باعث می
ی اها سبب تسکین روحی فرد شده به گونهاین رنج توجه به فلسفه

 کند.که از تضعیف سالمت معنوی جلوگیری می
؛ خاصیت داشتن حس امیدواری و تأثیر آن در سالمت معنوی

شرایط بحرانی، درگیری شخص مبتال به رنج و گرفتاری است و 
شود شخص امیدی به رهایی از برخی اوقات شدت بحران باعث می

ش شود که نقای رنج بر شخص مسلط میرنج نداشته باشد و به گونه
شود. برخی اوقات نیز شخص در و حضور خداوند نادیده انگاشته می

داند و در این وضعیت خود تحلیلی، رنج را محصول گناهان خود می
وضعیت داند. باید توجه داشت عاملی که در این را خسران زده می

شود، یاد خداوند و باعث حفظ و تقویت سالمت معنوی فرد می
دیدنِ او به عنوان مسلط بر اوضاع بحرانی است و در عین حال با 
درك حضور خداوند در وضعیت بحرانی، باید امید به بهبود 

 وضعیت و نجات خود داشته باشد
؛ اگر در صدقه در شرایط بحرانی و تأثیر آن در سالمت معنوی

رغم حسِ حضور ها صدقه داده شود علیایط بحرانی و رنجشر
خداوند و اتصال، امید فرد با صدقه برای گشایش بیشتر شده و مانع 

شود و در نهایت سالمت معنوی فرد مبتال را بروز تعامل مخرب می
 تقویت خواهد کرد.

-در نهایتا کاربست همه این انواع تعامل سازنده با خداوند در بحران
اعث حفظ و تقویت سالمت معنوی شخص شده و سالمت ها، ب

ین کنند و امعنوی او را بزای وصول به حیات طیبه قرآنی تقویت می
همان رسیدن به سالمت کامل با حاکمیت و محوریت سالمت 

 معنوی است.
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