الگویابی مقابله با آسیب های فردی و اجتماعی بر اساس آیات و روایات
امیر اخوت

درباره موضوع آسیب و اختالل در مفهوم کلی و عمومی ،واژه های متعددی در قرآن کریم و روایات استفاده
شده است از جمله ،واژه های ضرّ ،بال ،آفت ،نقص ،مرض ،سوء ،فساد و فتنه؛ که هر یک از زوایه ای به
موضوع آسیب اشاره دارند .و همچنین واژه هایی به بیان آثار این آسیب ها می پردازند مانند خزی ،دمر،
سفه و . ...
همچنین در گروه مقابل آسیب ها ،واژه هایی قرار دارند که به بیان کماالت و دوری از نقص ها و اختالالت
اشاره دارند از جمله واژه های نفع ،عافیت ،کمال ،حسن و صالح .
با توجه به واژه های مذکور ،می توان گفت بسیاری از سور قرآن کریم به موضوع آسیب های فردی و
اجتماعی پرداخته اند .و اما آنچه شایسته است تبیین شود ،این مطلب است که در محور مرکزی آسیب ها
واژه کلیدی کفر و شرک؛ و در محور مقابل ،واژه کلیدی امن و ایمان به طور مشخص قرار دارد ،به طوری که
آسیب ها ،اختالالت و شرور؛ از کفر ،و خیرات از ایمان ناشی می شوند( ،سوره مبارکه محمد ،آیات  1و )2
ضمن اینکه هر یک از این دو محور اصلی و واژه کلیدی ،لوازم و آثاری دارند که در سوره های قرآن کریم،
به آنها پرداخته شده است.
بنابراین ،موضوع دنیا و آخرت ،و راهکارهای خالصی از شرور آن و یا مدیریت آسیب های آن ،شایسته است
مورد کنکاش قرار گیرد و بر اساس احادیث مربوط تحلیل و واکاوی شود.
از این رو یکی از روایاتی که محور بحث این پژوهش قرار می گیرد ،حدیث معروف امام کاظم علیه السالم به
ن الدنیا بحرٌ عمیقٌ  ،قد غَرِقَ فیها عالَ ٌم
هشام است  :اإلمام الکاظم علیه السالم :إنّ لقمانَ قالَ الِبنِهِ ......... :إ ّ
کثیرٌ  ،فلتَکنْ سَفینتکَ فیها تَقوَى اللّ ِه و حَشوها اإلیمان و شِراعها التوکُّل  ،و قَیِّمها العقل  ،و دلیلها العِلم  ،و
سکّانها الصَّبر  :لقمان به فرزندش فرمود  ......... :پسر جانم دنیا دریائى است ژرف ،بسیار جهانى در آن غرقه
شده ،باید در آن به کشتى تقواى خدانشینى و آن کشتى را از ایمان پر کنى و بادبانش از توکل برافرازى،
ناخداى آن خرد ،و رهنماى آن دانش باشد و لنگرى از شکیبائى برایش بسازى( .کلینی ،کمره ای،1375 ،
ج ،1ص )491
از این رو به تحلیل حدیث فوق می پردازیم ،سپس در آیات قرآن کریم نظارت این حدیث شریفه بررسی می
شود و سپس با بررسی مؤلفه های آن در دیگر روایات ،به توضیح و تبیین مفاهیم و چگونگی کارکرد آنها
می پردازیم.

با مطالعه روایات مربوطه ،می توان رابطه تقوا و نجات و کامیابی و فرایند آن را اینگونه بیان کرد که تقوا ،باعث می شود انسان شهوات را ترک
کند و از وابستگی های دنیا رها شود و در قلعه ای تسخیرناپذیر درآید؛ بدین ترتیب ،انواع آسیب ها و شرور پنهان و آشکار و جهالت ها و
نابینایی های باطن از او دور می شود .در چنین موقعیتی دینداری اش اصالح می گردد ،به هدایت و مرزهای عصمت و در نهایت به فوز و
کامیابی و نجات می رسد.
با مطالعه روایات مربوطه ،می توان رابطه ایمان و نجات و کامیابی و فرایند آن را اینگونه بیان کرد که ایمان ،شرایط و ارکانی دارد ،ضمن اینکه
چه بسا در قلوب مؤمنین هنوز به پایداری و استقرار کامل نرسیده است؛ پس در صورتی که این ایمان مستقر شود و به لوازمش عمل گردد،
ارکانش تحقق می یابد و آثارش که همانا نجات از آسیب های فردی و اجتماعی است اجرا می شود .پس صبر ،یقین ،جهاد و عدل؛ چهار رکن
ایمان هستند که هر یک ،چهار مؤلفه دارند که در نمودار فوق به همراه آثار مربوطه ذکر شده است.
با مطالعه روایات مربوطه ،می توان رابطه توکل و کامیابی و فرایند آن را اینگونه بیان کرد که توکل ،باعث جلب نصرت الهی می گردد و در
نتیجه ،سختی ها آسان و امور زندگی فردی و اجتماعی سامان می یابد .البته توجه به معنای صحیح توکل در حدیث آخر ،الزم است ،ضمن
اینکه شادکامی و خشنودی در تمامی حاالت ،یکی از آثار مهم آن به شمار می رود.
با مطالعه روایات مربوطه ،می توان رابطه عقل و علم و کامیابی و فرایند آن را اینگونه بیان کرد که عقل ،محتاج نور علم است؛ و برترین مخلوق
خدا و مالک ثواب و عقاب و نیروی تشخیص خیر و شر است؛ چنین عقلی سرچشمه تمامی خیرات است :با عقل است که می توان خدا را
شناخت و به او رسید و در این راه ،از حکمت ها بهره برد و تجمالت و گناهان را ترک کرد؛ عقل به دنبال امور باقی می گردد و از هر امر فانی
روی برمی گرداند و از هر آلودگی ظاهری و باطنی ،فرد را پاک می کند و برای خود و جامعه امنیت ایجاد می کند و درجات فرد را افزایش می
دهد و به قرب الهی نزدیک می کند.
با مطالعه روایات مربوطه ،می توان رابطه صبر و کامیابی و فرایند آن را اینگونه بیان کرد که صبر باعث دفع ناخوشی ها و رسیدن به برنامه ها و
اهداف می شود .در واقع صبر ،به مانند دو بال عمل می کند که یکی از این بال ها بدی ها را دفع می کند و بال دیگر در کسب خوبی ها انسان
را کمک می کند .مدیریت شهوات یکی از مهم ترین لوازم صبر است و انتظار مرگ ،صبری سازنده است که باعث می شود انسان در کسب
خیرات انگیزه بیشتری پیدا کند.

از مجموعه مباحث ارائه شده به دست می آید که برای مدیریت آسیب ها ،در ساحت
فردی و اجتماعی ،نیازمند مؤلفه هایی هستیم که این ها را در یک ساختاری گردآوریم تا
به تنهایی و در ارتباط با هم ،اوالً باعث پیشگیری و دفع این آسیب ها شوند و ثانیا در
صورت ایجاد آسیب ،درمان شوند .بدین ترتیب با عناصر کلیدی تقوا ،ایمان ،توکل ،عقل،
علم و صبر مواجه هستیم .هر یک از اینها اگر در ساختار فکری و عملی یک انسان قرار
بگیرند ،او را نه تنها در برابر آسیب ها بیمه می کند بلکه حرکت او را به سمت کماالت
تضمین می نماید .و انواع بحران ها و آسیب ها و انحرافات نمی تواند او را به گرداب خود
بکشاند؛ چرا که قلعه ای مستحکم به نام تقوا دارد و عقلی که به مدد علم ،تاریکی ها را
می شکافد و صبری که آسیب ها را پس می زند و توکلی که انگیزه می دهد و نمی
گذارد موتور پیشران این کشتی نجات متوقف شود.

روش به کار گرفته شده در این مقاله ،روش کتابخانه ای است که پس از بیان آیات و روایات به
تحلیل آنها و نتیجه گیری از مفاد آنها و ربط آنها با موضوع مورد بحث پرداخته می شود.
به این ترتیب که آیات و روایات مربوطه ذکر ،و سپس ذیل عنوان تحلیل ،گزاره های آن ها بررسی و
تحلیل می شود و سپس در پایان کار و ذیل عنوان نتیجه گیری ارتباط آن ها تبیین می شود.
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