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Abstract:
All human beings have undergone suffering in their lives and All human beings have undergone suffering in their lives and 
therefore the issue of suffering has been amongst the concerns 
of researchers in humanities. The problem stated in this re-
search is whether, on the basis of Quranic, rational, and con-
scientious reason, it can be claimed that man leads a life of per-
sistent affliction. Apparently, the fourth Verse of Surah al-Bal-
ad, “indeed, we created Man in hardship” proves the theory of 
Man’s affliction in life. The same theme – Man’s persistent 
suffering and agony in life- is repeated in other Quranic 
verses. In spite of that, the verses repeatedly indicating divine 
affluent blessings and mercy on Man, reveal a joyous face of 
life, due to the joy followed by each blessing. To meet a 
middle ground between these two sets of verses, three strate-
gies are suggested based on rational and scriptural arguments, 
including recognizing the distinction between affliction and 
persistence of suffering in life, the dominance of blessings 
over sufferings, and believing in relativeness of both joys and 
agonies. It was concluded that, based on Quranic teachings, ra-
tional and philosophical reasons, and conscientious evidence, 
even in the time of affliction, the joyous aspect of life is domi-
nant. 
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ence.
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 انسان یرنجمنده یو نقد نظر یبررس

 ه چهارم سوره بلدیل آید بر تحلیتأکبا 
 گرامی غالمحسین

 :دهیچک

از  یکیل رنج همواره ین دلیخود دارند به هم یاز رنج در زندگ یها تجاربهمه انسان

 براست که  نیمقاله حاضر ا مسئله. است بوده یپژوهشگران حوزه انسان یهادغدغه

همواره در رنج  ایها اغلب گفت انسان توانیم ایآ یو وجدان یعقل ،یقرآن لیدال اساس

را  یه غلبه رنج در زندگیظرن - کبد یفخلقنا االنسان  قدل - دسوره بل چهارم هیآهستند. 

ات یوسط آت - یزندگ درو مستمر انسان  یعینج طبر - نن مضمویکند. اید مییظاهر تأبه

گوناگون و وسعت رحمت  یهادائماً نعمت که یاتیگر آید یسو ازشود. ید مییز تأین یگرید

 - درا به دنبال دار یلذت یاز هر نعمت یمندهنکه بهریا بهباتوجه - دشویرا متذکر م یاله

 اساس برات ین دو دسته آین ایجمع ب یگذارد. برایرو مشیپ یاز زندگ یگریهره دچ

ها و احاطه رنج ین رنجمندیک بیشنهاد شده است. تفکیسه راهبرد پ ،یو نقل یعقل لیدال

ن مقاله یا یراهبردها ،جلذت و رن بودن ذومراتبها و اصل ها بر رنج، غلبه نعمتیدر زندگ

و  یو فلسف یل عقلی، دالیقرآن یهاجه نشان داده شد، بر اساس آموزهیهستند، در نت

 ها غلبه دارند.به رنج ابتالدر زمان  یها حت، لذتیشواهد وجدان

 انسان، کبد، نعمت، لذت وجود. یرنجمندرنج،  :هادواژهیکل
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 ن مسئلهییتب

خ یل در طول تارین دلیمختلف است. به هم یهاا همواره مقرون به رنجیانسان در دن یزندگ

شناختی مسئله رنج بوده است. های انسانشمندان حوزهیاند یهااز دغدغه یکی یبشر یهاشهیاند

را  دستنیازا یستن(، و مسائلیغلبه بر رنج )شاد ز یها، چگونگده رنجیرنج، فلسفه رنج، فا یمعنا

 افت.یتوان یم وفوربهو...  شناسانروانفالسفه، عرفا،  یهاکتاب یالالبهدر 

د یآیه دست مب -د کب یقد خلقنا االنسان فل -د سوره بل 4ه یآ ژهیوبهات قرآن یآ یاز برخ

در صدد  ید بر روش قرآنیمقاله با تأکن یهاست. اانسان مقرون بلکه محفوف به رنج یکه زندگ

 یمسئله اصل نی؛ بنابراانسان رنج است یا خیر یا جنبه غالب زندگین مسئله است که آیا یبررس

 یتلق فرضشیپو  یهیر، بلکه وجود رنج بدیا خیا رنج وجود دارد یست که آین نیق حاضر ایتحق

ده رنج یرا درباره فایست زین یانسان یهان مقاله فلسفه رنجیا موردنظرن بحث یشده است همچن

پژوهش  یبحث شده است. هدف اصل یکاف اندازهبهمال کل به ین یآن برا یو ضرورت وجود

 یانسان، با روش قرآن یبر غلبه رنج در زندگ یاز متفکران مبن یاریبس ین است که ادعایحاضر ا

های لیهمراه با تحل یر شواهد قرآنیمفسران، توجه به سا یآرا بر اساسسوره بلد  4ه ید بر آیبا تأک

ر یباً همه مفسران قرآن در تفسیشود. البته در ادامه روشن خواهد شد تقر یبررس یو وجدان یعقل

 یه سارکاند نشان دهند جنبه غالب بلتالش کرده یاگونهبه -د سوره بل 4ه یآ -ه اد شدیه یآ

انسان است  یه رنجمندین همان نظریا ست.ین یزیگررنجگاه از انسان، رنج است و هیچ یزندگ

ه لذت در ین نظریران به آن اعتقاد دارند. در اکاز متف یاریه در ادامه معلوم خواهد شد بسک

شود. در صورت اول یرفته میبر رنج پذ یعنوان استثنائا بهیشود یار مکا اساسًا انی یماد یزندگ

 خواهد بود. یگو در صورت دوم جنبه غالب زند یزندگ یرنج جنبه سار

شود و سپس آرا یم ینه موضوع، واژه رنج بررسیشیبر پ یق حاضر پس از مروریدر تحق

انسان  یه رنجمندینظر ینوعبهکه  یگریات دین آیسوره بلد طرح و همچن 4ه یمفسران درباره آ

ات یات که برخالف آیاز آ یگریرد. در ادامه به دسته دیگیقرار م موردتوجهکند ید مییرا تأ

شود یم یتوان به آنها استناد کرد بررسیانسان م یه غلبه رنج در زندگیگذشته و در مقابل نظر

لسفه ف - یمطالب فلسف یات از برخین دو دسته آیا یحل تعارض ظاهر یبرا ییل نهایو در تحل

 م گرفت.یبهره خواه یوجدان و - یاسالم
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 پیشینه موضوع

خته به یآم یویدن یهاداند و معتقد است همه لذتیص نما خالین دنیرا در ا یچ لذتیافالطون ه

ز در یو ناب در مشاهده مثل و خداگونه شدن است و آن ن یقیل، حقیرنج است و لذت اص

س که ین قدیآگوست .(251-255: 1350)افالطون، شود یحاصل م یویدن یهااز لذت گرفتنفاصله

 یتیز شخصیغرب حاکم بود و هم اکنون ن یسایکل رب - یوسطقرون -ن ش حدود ده قریهاشهیاند

 یهین است بدیعقوبت گناه نخست یویدن یت است اعتقاد داشت زندگیحیدر مس بانفوذار یبس

 ین دردیها چناز انسان یارید درواقع تلخ و رنج آلود باشد گرچه بسیاست که اگر عقوبت است با

 .(26: 1383ن، ی)آگوسترا حس نکنند 

ر دت در هند ظهور کرد و سپس یحیش از مسین قرن پیسم که چندین آموزه بودیتریاساس

بودا  یهادر آموزه .(Bowker, 2003: 237-239) از رنج است ییافت رهایگسترش گر یمناطق د

(، دوکه یثباتیبکه )یاز آن اندعبارتل شده که یوجود دارد از سه جزء تشک یدر عالم هست هرآنچه

از  یخالص یرارا فراگرفته است. بودا هشت راه را ب یرنج، همه هست)رنج( و آناتا )نه خود( لذا 

 .(king, 1963: 118; williams, 2000: 41)گذارد یش رو میرنج پ

 ین انسان بر رنج وجودیادید بر حاالت بنیسم با تأکیالیستانسیلسوفان اگزیدر دوره معاصر ف

-43: 1386رکگارد، ی)ککند یو جستجو مرا در ترس دائم ا یرکگارد رنج انسانیورزند. کید میتأک

انحطاط تمدن مدرن و رنج از  1ارد. جان کاگ در کتابشبه رنج د یچه نگاه کاماًل متفاوتین .(25

. (kaag, 2018: 48)داند یچه رنج را اصالتاً ارزشمند میمعتقد است ن د وکنیوفور نعمت را طرح م

شرح  یچه را بر اساس عبارات خود ویدگاه نین دیتالش کرده ا یادر مقاله یدرضا محبوبیحم

ر بودن یه خن -ت رنج اس یر بودن ذاتیچه قائل به خیق آن است که نیق دقین تحقیجه ایکند. نت

 .(117-139: 1397، ی)محبوب  - یابزار

 یو اجتماع ی، فرهنگی، اقتصادیاسیرنج آن را به انواع س ید بر ابعاد اجتماعکیز با تأین یبرخ

بر مسئله  اشفلسفهشوپنهاور که به جهت تمرکز  .(Wilkinson, 2005: 17-25)اند ردهکم یتقس

 1. Hiking With Niezzsche
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جز رنج  یزیم چین جهان هستیدر ا یشود معتقد است تا وقتیده میلسوف رنج نامیرنج، ف

 .(58-62: 1397و  54: 1396)شوپنهاور، ست ین بمانینص

وجود  یبه جهان هست یانانهیه بدبن نگایم چنیان فالسفه مسلمان تا آنجا که سراغ داریدر م

دانستن  یا منتفیقائل به استثنا بودن رنج « ر بودنِ وجودیخ»ل یمعمواًل به دل عکسبهندارد بلکه 

 یشناختیهستک مسئله یه ک -ر ز با عنوان شین نکته را نید توجه داشت که همیآن هستند. البته با

لسوفان یف موردتوجه یشناختیهستک مسئله ی عنوانبهدهند. رنج یقرار م موردتوجه -ت اس

 یف سعادت به لذت، از الم )رنج( هم مباحثیست. البته در بحث از سعادت به تناسبِ تعریمسلمان ن

.(124: 1362، یی؛ طباطبا117: 4، ج1368؛ مالصدرا، 329: 3ج: 1386نا، یس)ابنکنند یرا طرح م

رنج یفلسف - یل مفهومی. تحل1

که  یزیان کرده است و چیدرد، آزار، زحمت، مشقت، اندوه و حزن ب یبه معنرا « رنج»دهخدا 

 یواژه رنج در زبان عرب .(26 :25، ج1372)دهخدا، گردد یاز کار و کوشش اطالق م یناش یسختبه

کَدح، عُسر، نُصب، کَبَد، تَعب، ُکلفَه، »ر ینظ ییهاان شده است. واژهیب« وَجَع»و « اَلَم»معادل واژه 

، یحی؛ طر347 : 8ج ،1410، یدی)فراهاست  رنج کار رفته یبه معنا یو قرآن یدر زبان عرب« بلغُو

معادل  Dolorن واژه یو در زبان الت Painو  Suffering یهاواژه یسیدر زبان انگل .(9 :6، ج1375

 .(155: 1366با، ی)صلروند یواژه رنج به شمار م

آالم  ین است که معموالً درد برایگفت ا توانیم« درد»و « رنج»که در تفاوت  یفینکته ظر

به کار  یآالم روح یره اما رنج برایسردرد و غ رود مانند کمردرد،یبه کار م یجسم یهایو ناراحت

«درد دل کردن»رود مانند یرنج هم به کار م یدر مشتقات آنها درد به معنا یرود. گرچه گاهیم

شود البته یمعادل رنج قرار داده م« suffering»درد و  معادل« pain»هم  یسیلذا در زبان انگل

 رود.یرنج به کار م یبه معنا pain یهم گاه یسیدر زبان انگل

شناسان وجودگرا عشق و رنج شناسان تعریف و موضع یکسانی درباره رنج ندارند. روانروان

ویکتور فرانکل،  .(74: 1393)فرانکل، دانند ناممکن می آنها رارا حقایق وجودی انسان و گریز از 

داند و معتقد است گرچه رنج شناس معروف معناگرا رنج آگاهی را ویژگی خاص انسان میروان
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آزاردهنده است اما اگر همراه با نوعی حس فداکاری و صبر باشد موجب معنابخشی به  ییتنهابه

 .(78)همان: زندگی خواهد شد 

 ینیهم آفر»شی موضع متفاوتی دارد، وی در کتاب پوی یدرمانروانفردریکسون از پرچمداران 

ا ب -ا از انجمن پزشکی بریتانی 2014پزشکی در سال رنده جایزه بهترین کتاب روانب -« تغییر

سون، )فردریکداند تفکیک درد از رنج، درد را امری گریزناپذیر ولی رنج را ساخته خود انسان می

را دائماً در حال تنش و استفاده از رآرتور آنو نیز در موضعی مشابه، انسان رنجو .(175-153: 1398

داند و معتقد است چنین انسانی به دلیل احساس عدم ارضا نیازهایش های دفاعی میمکانیزم

 .(214-236: 1389)آنو،  همواره احساس نارضایتی دارد

رنج و الم آن را با مفهوم مقابل  یحن مفهوم اصطالییتب یو عالمان نفس برا یاسالم یحکما

«رنج»پردازند. یمفهوم آن م یل عنوان واحد به بررسی، ذیف نفسانیدو ک عنوانبهلذت  یعنیآن 

و هر قوه از  گانهپنجک از حواس یهر  ی، ادراک امر ناموافق با نفس است که، برایدر نظر فاراب

ا منافر و نامناسب یم و موافق یمال یله، اموره و قوه عاقیه، وهمیه، غضبینفس شامل قوه شهو یقوا

 .(94: 1405، ی)فارابشود یان میآن ب یدر راستا« رنج»ا یو « لذت»با آنها وجود دارد که 

در نظر  بودنزندهژه موجودات زنده است، یداند که ویادراک م یرا نوع« رنج»ز ینا نیسابن

 ؛ لذارش اثر نفس را داشته باشدیت و پذیقابلشود که جسم یبر بدن انسان اطالق م یاو تا وقت

را متحمل  یکه نفس از بدن فارق شود، بدن درد یدن است و هنگامینفس انسان واسطه درد کش

قت یل حقیدل یبوعل .(343: 1400نا، یس)ابننفس است  یقتاً براینخواهد شد؛ و ادراک درد حق

عت، انفعال و یامر نامناسب با طبن معنا که درک یداند، بدیم یعیرطبیغرا حرکت « رنج»

 .(208: 1371)همو، شود یده میاز آن رنج نام یریاثرپذ

 ید دارد که هر قوه از قواین نکته تأکیبر ا یخ اشراق همچون فارابین مفهوم رنج، شییدر تب

برد یمات لذت میدن مالیژه خود را دارد که با رسیمات ویمات و نامالیانسان، مال یو باطن یظاهر

 .(236 :4ج ،1375، ی)سهرورد بردیم و نامناسب رنج میدن امور نامالیبا محروم شدن از آن و رس و

جاد رنج یاز لوازم ا یکیا ر -ن انند انسام -د ا نقص داشتن هر موجویت کمال یقابل یفخر راز

بود؛ معنا خواهد یو لذت در مورد جمادات و مجردات تام ب ، رنجنی؛ بنابراداندیدر آن موجود م

.(112 :2ج ،1407، یفخر راز)ست ین تصورقابلدر آنها  یچ کمال و نقص و حرکتیچرا که ه
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ه کنند کیمالئم و منافر نفس، اضافه م کبه ادرا« رنج»و « لذت»ف یمالصدرا پس از تعر

آن موجود  یم ضد کمال برایشود؛ چنان که امر نامالیز شمرده میز، کمال آن نیم هر چیمال

 .(142 :4، ج1368، یرازین شی)صدرالدگردد یمحسوب م

تقابل عدم با ملکه « لذت» یعنیرا با مفهوم مقابلش « رنج»نسبت مفهوم  ییعالمه طباطبا

.(124-125: 1362، یی)طباطبااست  یعدم یامر« رنج»و  یوجود یامر« لذت»داند؛ چرا که یم

«مند»و « رنج»ه در عنوان مقاله آمده باید گفت این واژه از ترکیب ک« رنجمند»درباره واژه 

خداوند و صاحب است  یبه معناشود و استفاده نمی ییتنهابه« مند»تشکیل شده است. پسوند 

 )دهخدا،رنجور و دردمند است  یبه معنا« رنجمند»گوید: دهخدا می ؛ لذامانند آزمند، دردمند و... 

ساز است. البته در ادبیات فلسفی صفت« مند»توان گفت پسوند ابراین میبن .(12252: 8، ج1377

شود کند. برای مثال وقتی گفته میناپذیر میداللت بر اوصاف ثابت و انفکاک« مند»پسوند 

موجودات مادی زمانمند یا مکانمند هستند به این معناست که داشتن زمان و مکان از اوصاف 

ودات مادی است. بر همین اساس در مقاله حاضر نیز مقصود از ناپذیر موجضروری و انفکاک

کند انسان همواره در رنج است و رنج یکی ای است که ادعا مینظریه« نظریه رنجمندی انسان»

 ناپذیر انسان است.های انفکاکاز ویژگی

«کبد یلقد خلقنا االنسان ف»ه یل آی. تحل2

 4ه یبه آن استناد شده است آ یآدم یرنج در زندگ دگاه غلبهیکه در اثبات د یاهین آیترمهم

شود و  یه همراه با نظرات مفسران بزرگ بررسین آیست در ابتدا ایباین میسوره بلد است بنابرا

 یبندجمعل و یت تحلیات مخالف و در نهایآ و - ینجمندر -ن ن مضمویات موافق ایپس از آن آ

 ارائه شود. یینها

 یریتفس یباً همه آرایق حاضر تقریتحق یشود برایادآور میمفسران  یش از ورود به آرایپ

از  یر شده صرفاً بخشکق ذیه در تحقک یشده و منابع یدوره با دقت بررس یکاد شده یه یل آیذ

است. یریمنابع تفس



35 بررسي و نقد نظريه رنجمندي انسان با تأکيد بر تحليل آيه چهارم سوره بلد

 . آراء مفسران1. 2

سوره دو  یاه است. خداوند متعال در ابتدیست آیب یقرآن و دارا یمک یهاسوره بلد از سوره

دوم  و - دوانت حل بهذا البل  اقسم بهذا البلد،ال -ه ن مکیسوگند به سرزم یکیکند یاد میسوگند 

مفسران  یه برخک - دوالدٍ و ما ول و -ت فرزندان اس یعنی« ولد ما»پدر و  یعنی« والد»سوگند به 

گر والد را ید یاما برخ اندوانات هم دانستهیح یاند و شامل همه جانداران حتآن را مطلق گرفته

)دروزه،  م و فرزندانشیگر حضرت ابراهیر دیتفاس بنا براند ان اخذ کردهیحضرت آدم و ما ولد را آدم

ز گفته ین ائمه یعنیو فرزندانش  یو حضرت عل (476-7 :4ج ،1422، یجوز؛ ابن254 :2ج ،1383

 .(722: 1409، یاسترآباد ینی)حسشده است 

ن جمله در اصطالح یا« کبد یلقد خلقنا االنسان ف»د: یفرمایدو سوگند م نیپس از ا درهرصورت

که  گونهآنباشد ین مطلب میان ایب یاد شده برای یهاقسم یجواب قسم است و به عبارت یادب

 ینوعبهات قبل و بعد یسوره بلد است و آ یه محور اصلین آیاند اان کردهیاز مفسران ب یبرخ

 .(309 :30، ج1420، ابن عاشور)باشد یمربوط به آن م

م. دو بحث مهم در یدید: ما انسان را در کبد آفریفرمایفه میه شرین آیخداوند متعال در ا

ست؟ و دوم آن که یکبد چ ین که معنایا یکی -م لبته دو بحث مرتبط با ها -د ن جا وجود داریا

شدت  ین واژه به معنایاصل اد گفت یاب -ء ه فتح باب -د کَبَ یست؟ در مورد معنایر آن چیتفس

ل ین دلیشدت است به هم ید در اصل به معنایگویم انیالبمجمعدر  یو غلظت است. طبرس

از مفسران نقل  یبرخ .(96 :27ج ،1360، ی)طبرس« تکبد اللبن»ند یگویشود میظ میر غلیش یوقت

ن معنا با کبد یا .(583 :3ج ،1416، ی)سمرقندظ است یخون فشرده و غل یاند که کبد به معناکرده

ه ب -د ند اصل واژه کبیگویاز مفسران م یدر بدن است تناسب دارد. برخ ی)به کسر باء( که عضو

دا کرده و شکمش بزرگ شده است یپ -ر ه کسب -د کب یماریاست که ب یربوط به کسم -ء فتح با

رود یبه کار م یو مشقت یهر سخت یدا کرده و برایسپس واژه توسعه پ «کَبَد الرّجل فهو اکبَد»

ن یتراز مهم یکین یبنابرا .(493 :4ج ،1377، ی؛ طبرس482 :1415ش، ی؛ درو754 :4ج ،1407، ی)زمخشر

، مشقت و تعب، شدت و مانند آن است.ین واژه گفته شده سختیا یکه برا یمعان
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گونه ن جمله است. همان یدر ا« یف»د است حرف ربط یکه توجه به آن مف یاز نکات یکی

 یالماء ف»رود مانند یان ظرف و مظروف به کار میب یبرا« یف»ات عرب گفته شده یکه در ادب

د: یفرمایفه میه شریشود. در آیرا شامل م یادا کرده و هرگونه احاطهیسپس توسعه پ« الکوز

ها و مشقات ظرف است و انسان مظروف و به یسخت ییپس گو« کبد یلقد خلقنا االنسان ف»

 ،1398، ینیخم ی؛ نجف402 :15ج ،1997، ی)طنطاوها انسان را احاطه کرده است ها و رنجیسخت یعبارت

 یویدن یان رنج در زندگیرس -ب ن مطلین ایین رو اکثر مفسران در صدد تبیاز هم .(284-285 :8ج

 م.یپردازین آنها میتراند که در ادامه به مهمر کردهیگوناگون آن را تفس یهاه صورتب -

ادشده طرح یه یل آیرا ذ یشود غلبه رنج در زندگیه گفته میل اولیه در تحلک یریتفاس

به ذات  یدر زندگ یآدم یهاتوان گفت منشأ رنجیشوند. میم میتقس یلکنند به دو نگاه کیم

ر فالسفه یرد و ماده به تعبیگیصورت م یدر بستر جهان ماد یعیطب ی. زندگگرددیبازما یدن

ر یتفس یدگاهین دیفه را با چنیه شریکه آ ین رو مفسرانیت و تزاحم است. از همیمنشأ محدود

ه خود یح نظریا به توضین دنیها و مشقات انسان در ااز رنج یستیکنند با ارائه لیاند تالش مکرده

؛ 263 :24ج ،1419، اهللفضل؛ 284-285 :18ج ،1398، ینیخم ی؛ نجف150 :12ج ،1377، ی)قرش بپردازند

 .(214: 14ج ،1363، یمیعبدالعظشاه ینیحس

ن معنا یوجود دارد و آن ارجاع رنج به خود انسان است به ا رابطهنیدراز ین یترقیل دقیتحل

به نام  یزیوانات چیاهان و حیل است که گین دلیست به همیحامل رنج ن خودیخودبها یکه دن

اد یسم از آن یالیستانسیکه اگز یاست. رنج وجود یخاص انسان یهایژگیرنج ندارند. رنج از و

 یرنج درون یمالزم نوع اشیوجوداست که ساختار  یاگونهبهانسان  یعنین است یکند همیم

ها رنج ین از منشأ درونیین رنج مخصوص انسان است. از مجموع آرا مفسران چهار تبیاست و ا

 است. استفادهقابل

 یمتفاوت یهاتیاستعدادها و قابل یانسان دارا انسان: یدرون یهاالف( تضادها و کشمکش

انسان از دو بعد جسم و روح موجب  یب وجودیالزامات خاص خود را دارد. ترک هرکداماست که 

 رد.یها در وجود انسان که جامع ملک و ملکوت است شکل بگشود حداقل دو دسته خواستهیم

ل یرا از درون به انسان تحم ییهاهمواره رنج یها و کشاکش درونن تعارضات خواستهیا

ر یتر وجودش درگیمخف ییهاهیاست در ال یسرمست از لذت الظاهریکه عل یهنگام یکند حتیم
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ن معنا یرا به هم« کبد یلقد خلقنا االنسان ف»فه یه شریاز مفسران آ یاست. برخ ییهان رنجیچن

، 1360، ی؛ مصطفو88 :4ج ،1362 ،ی)طالقان انددانسته یدرون یرنج را تضادها یر کرده و منشأ اصلیتفس

 .(15-16 :10ج

، یال انسانیدر ام توجهقابلاست. نکته  یال متعددیام یانسان دارا نامحدود: یهاب( خواسته

ست. گرچه یانسان هرچه را که طلب کند به حد محدودش قانع ن یعنیت آنهاست. ینهایجهت ب

را  یژگین ویا یخدا در وجود او نهفته است ول یسوبهحرکت انسان  یبرا یت طلبینهاین بیاصل ا

خود به طور کامل  یهادن به خواستهیاز رس گاهچیهکند که یجاد میا -ا هوع انسانن -ن در انسا

سأم االنسانُ من دعاء یال»ر قرآن یباشد. به تعبیشود و همواره به دنبال توسعه آنچه دارد میارضا نم

ن یز با همیاز مفسران ن یشود. برخیمتعدد خسته نم یهااز خواسته گاهچیهانسان  یعنی« ریالخ

 .(125 :30ج ،1997، ی؛ طنطاو566 :7ج ،1407، ی)زمخشراند ن کردهیینگاه، رنج دائم انسان را تب

 ینوع انسان یاز عوامل مهم نگران یکیزمان حال  یهاعدم اکتفا به داشته نده:یج( نگاه به آ

شود یخاص انسان است موجب م یهایژگینده که از ویه آب - یزیه غرن -ه است. توجه آگاهان

ر یهمواره همراه انسان است. به تعب ین نگرانیش باشد و ایهاداشته دادنازدستهمواره نگران 

کند و از ینم یکند در حال زندگیم ینده زندگیکه در آ یااندازهبهاز مفسران انسان  یبرخ

 .(1571 :16ج ،1997، ی)طنطاوبرد یش لذت نمیهاداشته

گر است یکدیلذات و آالم با  یختگیا آمیدن یهایژگیاز و یکی لذت خالص: ید( جستجو

 یهاات و هم در بحثیات و روایت جهان ماده است که هم در آین خاصیا« سراًیانّ مع العسر »

انسان  یید قرار گرفته است اما گویورد تأکم -ن و لوازم آ یت وجود مادیحدودم - یو فلسف یعقل

به دنبال لذت  رونیازاکند یتوأم با رنج او را ارضاء نم یهارد و لذتیت را بپذین واقعیخواهد اینم

ن عوامل رنج انسان را یتراز مهم یکیزان یر المیدر تفس ییخالص و محض است. عالمه طباطبا

 .(291 :20ج ،1417، یی)طباطباداند ین مسئله میهم

با  یا درونیاشد ب -ن ا جامعه و مانند آیعت یهان طبج - یرونیخواه ب یانسان یهامنشأ رنج

انسان  یو درون یرونیب یهااز رنج یبیم ترکیین که بگویا ایکه از آن شد،  یاچهارگانه یرهایتفس

ک مطلب مشترک یاند ن که اکثر مفسران به هر دو نوع با هم اشاره کردهیرا احاطه کرده کما ا

 یزیچ گریها قرار گرفته و همحاصره رنج نسان دراکه ن یر وجود دارد و آن این تفاسیان همه ایم
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ت معروف حضرت یه همان رواین آیام ایاند که پمفسران اشاره کرده ین رو برخیاز آن ندارد. از هم

د بر غلبه رنج در یتأک .(118 :14ج ،1378ب، ی)ط« دار بالبالء محفوفة و...»است یدرباره دن یعل

ر کا منین دنیه اساساً لذت را در اکرود یش میپ ییاز مفسران تا جا یبرخ یانسان از سو یزندگ

ست یموقت از رنج ن ییجز رها یزیرنج است و لذت چ یه در زندگیند اصل اولیگویشوند و میم

از رنج  ییواقع صرفاً رهابخش است اما در لذت ظاهراً یدن آب به هنگام تشنگینمونه نوش یبرا

برد واقعاً لذت است. کند و گمان میاست و انسان از این رهایی از رنج، احساس لذت می یتشنگ

 :31ج ،1420، ین رازی)فخرالد گریبه رنج د یا انتقال از رنجیاز رنج  یا خالصیا رنج است یا یپس دن

 .(144 :18ج ،1404، یهمدان ینی؛ حس166

سپس  و -ت هاسنسان محفوف به رنجا -ن ن مضمویات موافق با همیبتدا آدر ادامه نوشتار، ا

 شود.یم یاز آنها داشت بررس یتوان برداشت مخالفیکه م یاتیآ

 ات موافقی. آ2. 2

ز به آن اشاره یاز مفسران ن یاریدارد و بس ییسوره بلد تناظر معنا 4ه یکه با آ یاهین آیترمهم

است. کدح به « هیربک کدحاً فمالق یها االنسان انک کادحٌ الیا ای»انشقاق ه ششم سوره یاند آکرده

ها ز االنسان شامل همه انسانیه نین آیتالش همراه با رنج و مشقت فراوان است. در ا یمعنا

 یو دائم یداللت بر حرکت استمرار د شدهیأکت «انّ»که با  یاهیجمله اسم بهباتوجهشود و یم

ن رنج یر این تالش و حرکت توأم با رنج است. البته در تفسیا یدگار دارد ولپرور یانسان به سو

 یهمگان بهباتوجهست. ین نوشتار نیگفته شده که پرداختن به آنها مناسب ا یهم نظرات گوناگون

 یها در محضر الههمه انسان قرارگرفتن« هیفمالق»جه گرفت مقصود از یتوان نتیبودن خطاب، م

ست و مقصود از مالقات آن ا -ر یتفاس یبرخ بنا برا مالقات ثواب و عقاب او ی -و و مالقات عام ا

ه هم با توجه به یآ یست و ثقل اصلیشود نیبرجسته م یهاب انسانیمالقات خاص که نص

 یخواهیم یا بدیک ید: هر کار نیفرمایم ین مالقات است به عبارتیه قبل همیپنج آ یهاقسم

 :14ج ،1378ب، ی)ط« ه راجعونیانا هلل و انا ال»ماست  یسوبهتو  یزندگ یعیر طبیبکن اما بدان مس

 یسوبه ین حرکت سراسریالبته ا .(57 :18ج ،1404، یهمدان ینی؛ حس196 :30ج ،1420، ابن عاشور؛ 50

داشت پس  ینخواه یا راحتیتو در دن یریاست به تعب یک حرکت همراه با رنج و سختیپروردگار 
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 .(309 :10ج ،1413، ی)طوسحرکت باشد  ییهدف نها یسوبه توجهتا تالش مکن بلکه یدن یبرا

ه یا سراسر رنج و تعب است همانند آیدن ین که زندگیح به ایه از جهت تصرین آیجه آن که اینت

 :12ج ،1377، ی؛ قرش214: 1363، یمیعبدالعظشاه ینی)حس باشدیم« کبد یلقد خلقنا االنسان ف»فه یشر

 .(3909 :6، ج1412، ی؛ شاذل150

 یهات آزمونیات دال بر عمومیهستند آ یغلبه رنج در زندگ کنندهاثباتکه  یگریات دیآ

ها مانند ها را به انواع رنجات خداوند حتماً انسانین آی. بر اساس ااندیبشرات یدر ح یسخت اله

د: یآزمایره میزان و غیعز دادنازدست، یمال ی، ورشکستگیو گرسنگ یترس و وحشت، قحط

 (155 :)بقره« نیء من الخوف والجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمرات و بشر الصابریولنبلونکم بش»

 یها و مشکالت زندگدر برابر رنج یکه انسان را دعوت به صبر و بردبار یات فراوانین آیهمچن

ش یکه پ یمتعدد یهار وجود مشقته در قرآن( به داللت التزامی بیش از هفتاد آیکنند )بیم

 انسان است، تأکید دارند. یرو

 ات مخالفی. آ3. 2

شمول کامل آن بر  یا حتیگوناگون بلکه غلبه رنج  یهادر قرآن بر وجود رنج یات متعددیگرچه آ

توان ینند و از آنها مکین مطلب داللت میز بر خالف این یگریات دیانسان داللت دارند اما آ یزندگ

ن بحث یکه در ا یاتین آیترست. مهمیک و وحشتناک نیهم تار گونهآن یویات دنیرد حکاستفاده 

ن دسته یشوند. بر اساس ایادآور میخدا را  یهااند که مکرراً نعمتیاتیتوان به آنها اشاره کرد آیم

دو « اهلل التحصوها ةنعموان تعدّوا »متعال است. جمله  یخدا یهاز از نعمتیات قرآن، جهان لبریاز آ

خداوند در قرآن بارها از انسان خواسته متذکر  .(18 :؛ نحل34 :می)ابراهبار در قرآن تکرار شده است 

م پس از ذکر یسوره ابراه 34ه یدر آ .(3 :)فاطر« کمیها الناس اذکروا نعمت اهلل علیا ای»او باشد  یهانعمت

رده کد به شما عطا یاخواسته هرآنچه یعنی« ما سألتموه وآتاکم من کلّ»د: یفرمایمتعدد م یهانعمت

انسان است  یو فطر یعیه مقصود از سؤال، درخواست طبکنند کید مکیاز مفسران تأ یاریاست. بس

و  ی، معنویماد یازهایاز دارد که شامل همه نیاش به آن نیبر اساس ساختار وجود هرآنچه یعنی

 ید به: موسوینمونه بنگر ی)برا ا نکرده باشدیشود خواه به زبان بدن آنها را درخواست کرده یم ینید

 .(33 :2ج ،1417، یی؛ طباطبا143 :2ج ،1413، ی؛ عامل238 :7ج ،1409، یسبزوار
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 یهاهیاز گال یکی«. کمیتمّ نعمته علی»د: یفرمایشده و ممذکر ات اتمام نعمت را یآ یلذا در برخ

انّ االنسان لظلوم »هاست نسبت به نعمت یرار شده ناسپاسکخداوند از انسان که بارها در قرآن ت

 و مانند آن بارها در قرآن تکرار شده است.« شکرونیولکن اکثر الناس ال»، «کفار

گذارد مقرون به لذت یار انسان میدر اخت یخاص ییاز آنجا که توانا یاست هر نعمت یهیبد

از آن لذت است و  یمندکند پس بهرهیانسان فراهم م یدن را برایامکان د یینایاست. نعمت ب

ل یک تحلیدارد. بر همین اساس و در  به دنبالمندی از هر نعمتی لذتی را به همین ترتیب بهره

است و  یک امر وجودی، نعمت یو فلسف یان عقلیک نعمت. به بیست مگر زوال ین یزیرنج چ

ا فراهم ر -ا از قو یداقل برخح -س مالئمت با نف یریاست و هر خ ریوجود بما هو وجود خ

ن است که انسان یا گفتهشیپات یجه آینت درهرصورتن لذت است. ین مالئمت عیآورد که ایم

ن انسان غرق در لذات است. یرا همراه دارد بنابرا یلذت یاست و هر نعمت یاله یهاغرق در نعمت

 در ظاهر تعارض دارد.« کبد یلقد خلقنا االنسان ف»فه یه شریبا آات ین آیاست که مضمون ا یهیبد

ات مربوط به آن داللت یاست که آ« رحمت»ن بحث یگر ناظر به اید یهاد واژهیاز کل

 ینشر رحمته و هو الولیو »د: یفرمایمتعال م یارند. خداد -ت لذ یریراگف -ا بر مدع یترواضح

نشر رحمت در سراسر « نشر رحمتهی»اند که مقصود از از مفسران گفته یاریبس .(28 :ی)شور« دیالحم

 ،1420، ی؛ اندلس488 :11ج ،1378ب، ی)طن، جهله، ظلمه و... است یمؤمنان، کفار، فاسق ین برایزم

وسعت کل  یو رحمت»نه ین زمیگر در ایه مهم دی. آ(599 :27ج ،1420، ین رازی؛ فخرالد338 :9ج

همه  یاست از نظر قرآن فضل اله« فضل»م یکنیکه به آن اشاره م یاواژهن یاست. آخر« ءیش

 :)بقره« نیالعالم یولکنّ اهلل ذو فضلٍ عل»... د: یفرمایها را فرا گرفته و لذا خداوند مانسان ژهیوبهعالم 

اجتناب از  یبرا (61 :؛ غافر241 :)بقره« شکرونیالناس ولکنّ اکثر الناس ال یانّ اهلل لذو فضل عل»، (251

 م.یشویاد شده نمیات یآ یریحات تفسیل در بحث وارد توضیتطو

به شکل عام در قرآن آمده  یمانند نعمت، رحمت و فضل گاه ییهاد توجه داشت که واژهیبا

ات، گوش، چشم، باران، یق آنها مانند حیاز اوقات هم مصاد یاریو در بس گفتهشیپات یمانند آ

 امبران، انزال کتب و... آمده است.یشب و روز، بعثت پ
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 یگریداللت دارد و د یرنج و الم در زندگ یریبر فراگ یکیات سابق یه از دو دسته آکجه آن ینت

 رفت؟یات را پذیتوان هر دو دسته آین میا با وجود ایرحمت، نعمت و به تبع آنها لذت. آ یریبر فراگ

 رفع تناقض ی. راهبردها4. 2

ا یشود مانند عام و خاص یخروج از تعارض گفته م یدر مباحث اصول فقه براکه  ییهاناً راهیقی

همان ن رنج و نعمت یرا رابطه بیندارد. ز ین تعارض کاربردیرفع ا ید و مانند آن برایمطلق و مق

ها رفع تعارض، رنج یتوان براین نمیه و عدم است همچنکنقل شد مل ییه از عالمه طباطباک گونه

احاطه  صورت نیدر ارا ینعمت است. ز یاز جهت یها قرارداد و گفت هر رنجنعمترمجموعه یرا ز

ها ش از رنجیها بشود چون نعمتیم یها منتفاحاطه رنج یشود ولیها و لذات درست منعمت

 ی، فلسفیعقل یهاداده واسطهبهه ک یتوان سه راهبرد اساسن تعارض مییرفع ا یخواهد شد. برا

 شنهاد کرد.یپ، شودید مییتأ یو وجدان

لقد خلقنا االنسان »فه یه شریاگر به آ از محفوف به رنج بودن: یک رنجمندیالف( تفک

ت به کار یظرف یبرا« یف»تر اشاره شد حرف ربط شیم همان گونه که پیتوجه کن« کبد یف

رنج و  ییشود گویده میان فهمین بیاند از امفسران هم گفته یرود و همان گونه که برخیم

هاست اما انسان محصور در رنج یریاست که انسان در آن گرفتار شده است. به تعب یمشقت ظرف

 یزین است که انسان واقعاً از چیا یست. مقصود از رنجمندیدائم انسان ن یرنجمند ین به معنایا

، یضیمر ر انسان، همواره در معرض رنج است، نه مبتال به رنج، رنجین تفسیرنج ببرد، بر اساس ا

 نی؛ بنابرانها گرفتار باشدیاز ا یکیست که همواره به ین گونهنیا، جنگ و زلزله و... اما یرنج قحط

ر انسان همواره در ین تفسیرا بر اساس ایبا هم ندارند ز یچ تعارضیات رنج و نعمت هیدو دسته آ

 هست.شود، البته دائماً در معرض رنج یعارض او م یهم رنج ینعمت است و گاه

توان گفت به فرض آن که راهبرد ین راهبرد میبر اساس ا ها:ها و نعمترنج یختگیب( آم

ن که یندارد با ا ین مطلب منافاتیم انسان همواره واقعًا در رنج است اییم و بگویرین را نپذیشیپ

 گوناگون است.  یهام در همان لحظه که در رنج است متنعم به نعمتیریبپذ

 عنوانبهز ین - سراًیانّ مع العسر  سراً؛یانّ مع العسر ف -( ششم سوره شرح )انشراحه پنجم و یاز آ

ه ششم را گرچه ین است که آیتوان استفاده کرد. نکته اول ایدو نکته م بهباتوجهن نظر ید ایمؤ
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 ین اعتقادیشتر مفسران چنیاند اما به پنجم و تکرار همان مطلب دانستهید آیاز مفسران تأک یبرخ

در « عسر»ن است که واژه یح مطلب اید. توضیناف است نه تأکیند جمله دوم استیگویندارند و م

ک عسر دارد یف است و هر دو اشاره به یتعر« ال»آمده که اکثراً قائل هستند « ال»ه با یهر دو آ

رساند یم دارد تعدد هم مین که داللت بر تفخیه نکره آمده که ضمن ایدر هر دو آ« سری»اما واژه 

، یشابوری؛ ن602 :1419، ید به: نجفینمونه بنگر ی)برا سر وجود داردیک عسر حداقل دو یپس به ازا 

 .(33 :10ج ،1413، ی؛ طوس883 :2، ج1415

است البته  یمصاحبت و همراه یبرا« مع»است « مع»نکته مهم دوم درباره حرف اضافه 

خود که مصاحبت است  یقیحق یدر معنا« مع»اند ه گفتهین دو آیبسیاری از مفسران در مورد ا

ن عسر ید پس بیآیم یو راحت ی، آسانین است که پس از سختیه ایرا مقصود از آیبه کار نرفته ز

د توجه داشت حمل الفاظ یبا یول( 365 :30ج ،1420، ابن عاشورنمونه:  ی)براست ین یسر مصاحبتیو 

وجود داشته باشد ضمن آن که  یانهیرک اصل است مگر قیآنها  یقیحق یو جمالت بر معان

خود به کار رفته و  یقیحق یه به معناین دو آیدر ا« مع»از مفسران اعتقاد دارند واژه  یاریبس

 یو راحت ی، آسانیف اشاره کند که هم زمان با هر رنج و محنتین نکته ظریخواهد به ایخداوند م

جمع دو  .(294 :10ج ،1412، ی؛ مظهر1611 :16ج ،1424ب، ی؛ خط273 :12ج ،1377، ی)قرشوجود دارد 

و نعمت وجود  ی، حداقل دو راحتیو رنج ین است که هم زمان با هر دشواریا گفتهشیپنکته 

ها هم یپس از تحمل سخت (7 :)طالق« سراًیجعل اهلل بعد عسر یس»... فه یه شریآ بنا بردارد البته 

 هست. یگرید یو آسان یراحت

های متعدد وجود داشته باشد ها و لذتندارد هم زمان با رنج، نعمت یچ منافاتین هیبنابرا

ا یدن یهارنج نیتربزرگاز  یکی -ه د که فرزندش را از دست دادیریرا در نظر بگ ینمونه پدر یبرا

گر، ثروت، ی، آبرو، فرزندان دیمانند حیات، سالمت یمتعدد یهاما در همان حال از نعمتا -

ن یکند مانع از توجه به ایکه تحمل م یقیوردار است گرچه غلبه رنج عمت، رفاه و... برخیامن

 برد؟یرد، لذت نمیگیگرش را در آغوش میفرزند د یوقت ین فردیا چنیهمه نعمت و لذت شود. آ

های اخالقی بزرگان نیز این توصیه وجود دارد که انسان و توصیه در اخبار معصومین

 -« عهیالشرمصباح»ها توجه کند. در کتاب شریف هنگام مصائب و بالیا باید به فراوانی نعمتبه

 چنین آمده است: -  نصوب به امام صادقم
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 گشایدآمد مشکل و اندوهی لب به شکایت میای که در پیشخیری نیست در بنده»

ناگواری، از هزاران نعمت برخوردار بوده و پس از آن نیز هزاران رحمت او  نیازاشیپ کهیدرحال

 .(53تا: ؛ شهید ثانی، بی :1400 :184)امام صادق« گرفت خواهد در بررا 

ات رنج و ین آیب ین راهبرد حل تعارض ظاهریترن و مهمیسوم ت رنج و لذت:یفیج( ک

ها را لذات بر رنج یمکات نعمت، توجه به ذومراتب بودن رنج و لذت است. راهبرد گذشته غلبه یآ

کسان نبودن ارزش همه یلذات مورد بحث است.  یفکین راهبرد غلبه یمدنظر داشت، اما در ا

انسان در  یارهاین معیتراز مهم یکیکند. یفطرتًا درک م یها و رنج همه آالم را هر انسانلذت

ت، یمانند علم، معنو یارزشمند یهادن به لذتیرس ین نکته است. برایش همیهایریگمیتصم

موقتًا  ییهاا از لذتیبه جان بخرد  یفراوان یهاو... حاضر است رنج وکارکسبت در یموفق

ط یل افراد در شراین دلیست و به همیکسان نیها انسان یگذارارزشکند. البته نظام  یپوشچشم

لذات و آالم به ارائه  یبندکنند. فالسفه معموالً در رتبهیاتخاذ م یمات متفاوتیکسان تصمی

 ،1376نا، یس)ابنکند یم یمعرف یرا فراتر از لذت حس ینا لذت عقلیسپردازند ابنیم یکل یارهایمع

را فراتر از  یالی، لذت خیو عقل یالی، خیم لذت به حسیز با تقسین ییعالمه طباطبا .(466 :1ج

است که لذات  یهیبد .(124: 1362، یی)طباطبا داندیرا فراتر از آن دو م یو لذت عقل یلذت حس

 .یو لذات عقل یالیلذات خ طورنیهمستند یبرخوردار ن یکسانیز از ارزش ین یحس

ها را ندارد ضمناً بحث از لذات و رنج یبندطبقهات یبه جزئ یدگیق حاضر مجال رسیتحق

ن ین بحث ایاز طرح ا یست. هدف اصلین نوشتار نیا موردنظرز فعالً ین یسعادت و لذات معنو

توان گفت رنج در یا میافر، آکا یا انسان بما هو انسان خواه مؤمن باشد یم آیکن یاست که بررس

 یتوان ادعا کرد لذاتِ برتریگوناگون م یهان وجود رنجین که در عیا ایاو غالب است  یزندگ

 کند.یرا معنادار م یوجود دارد که زندگ

ن لذت یترن و باارزشیاو باالتر یات انسان برایه حکند کیم مکح یو وجدان یعقل یهاافتهی

مرگ بیم ندارند.  اندازهبه زیچچیههراسند و از یها نوعاً از مرگ مل انسانین دلیاست. به هم

 دارد.  ین لذت را در پیاالترب -ت قصود نوع انسان اسم -ن انسا یات برایح و یزندگ

ن دو یب یها و تعارض ظاهرحل مشکل رنج یبرا یدیک اصل کلی -د ذت وجول -ل ن اصیا

ک لذت باالتر یا دچار مصائب گوناگون شود ین دنیاست. انسان هر قدر در ا گفتهشیپات یدسته آ
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 شدتبهبرد و از آن یخود لذت م یاو وجود دارد و آن لذت وجود است. او فطرتًا از هست یبرا

 کند. یم ینگهبان

ها از طریق عقلی، شهود وجدانی و تجارب بیرونی اصل برتری لذت وجود بر همه رنج

 و تأیید است. یبررسقابل

لوجود لذید و خصوصاً فانّ ا»د: گویرباره لذت و جود مید -ا سینترین شاگرد ابنزرگب -ر بهمنیا

مالصدرا در آثار متعددش بر این اصل که لذت وجود و بودن،  .(836: 1375)بهمنیار،  «وجود الذات

و مشابه آن در آثار وی « ان الوجود لذیذ و کماله الذ»کند. عبارت هاست، تأکید میباالترین لذت

گوید به همین خاطر وی می .(248: 1363و، ؛ هم251: 1360)صدرالمتألهین،  شده استبارها تکرار 

 .(347 :9جو  149 :7ج ،1368)همو،  است که موجودات عاشق وجود هستند و از عدم تنفر دارند

 مولوی درباره لذت هستی و بودن چنین سروده:

 باد ما و بود ما از داد توست

 

 هستی ما جمله از ایجاد توست 

 
 لذت هستی نمودی، نیست را

 

 کرده بودی، نیست را عاشق خود 

 
ها از سوی برخی مفسران هم مورد توجه قرار گرفته برتری لذت هست بودن بر همه لذت

هیچ لذتی »چنین آمده است:  تفسیر روح البیانکنیم. در است که فقط به دو مورد آن اشاره می

عالمه  .(441 :9ج ،تا)حقی، بی «هم عدم موجب احساس الم شدید استمعادل لذت وجود نیست و تو

انّ اعظم اللذایذ »گوید: براهین علمی داللت دارد بر این که می تفسیر المیزانطباطبایی نیز در 

 .(118 :3ج ،1417)طباطبایی، « التذاذ الشیئ بنعمة وجوده

ای دارند که مشابه آن را عالمه طباطبایی نیز مالصدرا درباره حکمت لذت هستی نکته

خداوند به واسطه حکمتش و برای بقای نوع بشر، محبت وجود و »یند: فرمااند. ایشان میآورده

« ستی را جبلّی آنها گردانیده استبقا را در طبیعت نفوس قرار داده و کراهت از فنا و نی

 .(315 :7ج ،1417؛ طباطبایی، 210: 7ج ،1366)صدرالمتألهین، 

ز شواهد وجدانی و تجربی نیز توان اهای دنیوی میبرای تبیین بهتر ترجیح لذت وجود بر رنج

را از  یزیا عزیا ثروتش بر باد رفته یبرد یرنج م یماریاز ب ید شخصیاستفاده کرد. اگر فرض کن

ابان که یدارد. از خیخود را پاس م ین احوال هستیاست با همه ا یقیدست داده و دچار رنج عم
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احتمال بدهد غذا مسموم است از آن ن به او برخورد نکند، اگر یکند مراقب است ماشیعبور م

غلبه دارد لذت  یدهد آنچه در زندگینشان م یخوببهن مطلب یگر. ایها مثال دکند و دهیاجتناب م

لبه لذات غ -ل ین دلید به همیم. شایگوناگون مبتال هست یهاکه به رنج یدر زمان یاست نه رنج حت

ات رنج غلبه دارد و از نظر تعداد قابل یبر آ ات نعمت، رحمت و فضلیز آیر قرآن ند -ا هبر رنج

 ستند.یسه نیمقا

تواند صادق یات رنج و لذت در زمان واحد میتوان گفت هر دو دسته آین به قطع میبنابرا

، وجودنیبااهمواره در رنج است اما  یرفت آدمیتوان پذیم -ه دگاین دیترنانهیر بدبد - یباشد و حت

 غلبه دارد لذت است. یست آنچه در زندگیاو ن یرنج جنبه غالب زندگ

 جهینت

ها انسان را محاصره شود که رنجیستفاده ما - دکب یقد خلقنا االنسان فل -د ه چهارم سوره بلیاز آ

که بر قرآن نوشته شده در  ییرهایتفس یرنج است، تمام یانسان یاند و جنبه غالب زندگکرده

 یرونیو ب یدرون یهاسراسر رنج و مشقت اعم از رنج یااند چهرهاد شده تالش کردهیه یح آیتوض

 م کنند.یانسان ترس یویدن یاز زندگ

« هیربک کدحاً فمالق یها االنسان انک کادح الیا ای»مانند  یگریات دیتوسط آ یغلبه رنج در زندگ

، یمال ی، ورشکستگیو قحط ی، گرسنگیمانند ترس و نگران یاله یهاشیآزماکه بر سنت  یاتیو آ

 شود.ید مییزان تأیعز دادنازدست

از مفسران به آنها  کدامچیهه ک -د کننیرا القا م ین مفهومیاز قرآن مخالف چن یگریات دیآ

کرانش ی، رحمت واسعه خداوند و فضل بیاله یهانعمت یات دال بر گستردگیآ -د اننپرداخته

را به دنبال  ی، لذتیاز هر نعمت یمندبهرهدهند. از آنجا که یرا نشان م یگر از زندگید یاچهره

ن ین ایب نی؛ بنابراسراسر لذت است یانسان یتوان ادعا کرد در زندگیات مین آیدارد بر اساس ا

 وجود دارد. یات قرآن تعارض ظاهریدو دسته از آ

ک یشود. اول: تفکیشنهاد میپ یسه راهبرد اصل گفتهشیپات ین دو دسته آیجمع ب یبرا

 یجه استثنا بودن رنج در زندگیو در نت« در معرض رنج بودن»از « بتال بودن به رنجم» مفهوم

 یها به جهت گستردگلذت ین رنج و لذت در زمان واحد با غلبه کمیاست. دوم: امکان جمع ب
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آنها  یفیک یگذارارزش بهباتوجهها ن رنج و لذت و غلبه لذتی. سوم: جمع بیرحمت و فضل اله

 .یعرض یهاات بر همه رنجیو ح یلذت زندگ یفیو غلبه ک

 منابع

 میقرآن کر. 

 ام امروز.یپ :، تهرانی، ترجمه افسانه نجاتاعترافات، (1383) ن، اورلیآگوست 

 دارالکتاب  :روتی، بریعلم التفس یر فیزاد المس، (ق1422) ی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علیابن جوز

 العرب.

 دار.یب :، قمالمباحثات، (1371) ن بن عبداهللینا، حسیسابن 

  دار.یب :، قمنایسابنرسائل ، (ق1400)ـــــــــ 

 ـ )ـــــــ  قم: بوستان کتاب. ،ین محمد بن حسن طوسیرالدی، شرح نصهاتیالتنب االشارات و، (1386ـ

 یخ العربیمؤسسه التار :روتی، بریر و التنویالتحر، (ق1420) ، محمد بن طاهرابن عاشور. 

 نایسابن :، تهرانی، ترجمه محمدحسن لطفمجموعه آثار، (1350) افالطون. 

 امام صادق( ،1400ق) ،اعلمی. :، بیروتعهیالشرمصباح 

 دارالفکر. :روتی، بریالتفس یط فیالبحر المح، (ق1420) وسفیمحمد بن  انیابو ح، یاندلس 

 اسلماعیلیان. :، قمدرر الفوائد، (تابی) آملی، محمدتقی 

 نشر دایره. ، ترجمه زهرا ادهمی، تهران:سی رنجشناروان، (1389) آنو، آرتور 

 صدر. :، تهرانر جامعیتفس (،1366م )ید محمد ابراهی، سیبروجرد 

 انتشارات دانشگاه تهران. :تهران ،التحصیل، (1375) بهمنیار، ابن مرزبان 

 سمت. :، تهرانیجامعه شناس یهاهینظر، (1396) ، غالمعباسیتوسل 

 دفتر انتشارات  :، قمات الظاهرةیل اآلیتأو، (ق1409) ین علید شرف الدیس، یاسترآباد ینیحس

 .یاسالم

 قات.یم :، تهرانیر اثنا عشریتفس، (1363) ن بن احمدی، حسیمیشاه عبدالعظ ینیحس 

 یلطف یکتابفروش :، انوار درخشان، تهران(ق1404) نید محمدحسی، سیهمدان ینیحس. 

 دارالفکر. :، بیروتالبیانروح ، (تابی) حقی بروسوی، اسماعیل 

 یدارالفکر العرب :روتی، بللقرآن یر القرآنیالتفس، (ق1424) میب، عبدالکریخط. 

 ه.یالکتب العرباءیدار اح :، قاهرهثیر الحدیالتفس، (ق1383) دروزه، محمدعزت 
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 دار االرشاد. :هی، سورانهیب اعراب القرآن و، (ق1415) نیالد یش، محیدرو 

 دانشگاه تهران. :، تهرانفرهنگ دهخدا، (1372) اکبر یدهخدا، عل 

 آگاه. :ان، تهرانیکالنتر ی، ترجمه مرتضیقرارداد اجتماع، (1393) روسو، ژان ژاک 

 یدارالکتاب العرب :روتی، بلیق غوامض التنزیالکشاف عن حقا، (ق1407) ، محمودیزمخشر. 

 لفکر.دارا :روتی، ببحرالعلوم، (ق1416، نصر بن محمد بن احمد )یسمرقند 
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 دارالشرق :قاهره -روت ی، بظالل القرآن یف، (ق1412) مید بن قطب بن ابراهی، سیشاذل. 

 چاپ ، یجبار: ، تهرانیاری ی، ترجمه رضا ولعت انسانیدر باب طب، (1396) شوپنهاور، آرتور

 چهارم.

  لوفر.ین :، تهرانی، ترجمه محمد مبشریدر باب حکمت زندگ، (1397)ـــــــــ 

  )بصیرتی. ، قم:عند فقد االحبه واالوالد مسکن الفؤاد، (تابی)شهید ثانی )زین الدین بن علی 

 قمالحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیه االربعة، (1368) محمد بن ابراهیم ،صدرالدین شیرازی ،: 

 مکتبة المصطفی.

  نا.بیجا: بی، المبدأ و المعاد، (تابی)ـــــــــ 

  مرکز نشر دانشگاهی. :، تهرانالشواهد الربوبیه فی مناهج السلوکیه، (1360)ـــــــــ 
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  چاپ دوم. بیدار، ، قم:تفسیر القرآن الکریم، (1366)ـــــــــ 

 حکمت. :، تهرانیدیدره ب ی، ترجمه منوچهر صانعیفرهنگ فلسف، (1366) لیبا، میصل 

 انتشار. یشرکت سهام :، تهراناز قرآن یپرتو، (1362) د محمودی، سیطالقان 

 یمؤسسه النشر االسالم :، قمة الحکمهینها، (1362) نید محمدحسی، سییطباطبا. 

  یدفتر انتشارات اسالم ، قم:ر القرآنیتفس یزان فیالم، (ق1417)ـــــــــ. 

 ترجمه مترجمان، تهرانر القرآنیتفس یان فیمجمع الب، (1360) ، فضل بن حسنیطبرس ،: 

 .یفراهان

  ه قم.یت حوزه علمیریانتشارات دانشگاه تهران و مد :، تهرانر جوامع الجامعیتفس، (1377)ـــــــــ 

 یمرتضو یکتابفروش :، تهراننیمجمع البحر، (1375) نی، محمد بن فخرالدیحیطر. 

 نهضة مصر. ، قاهره:میط للقرآن الکریر الوسیالتفس، (م1997) د محمدی، سیطنطاو 
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 هجرت. :، قمنیالع، (ق1410) ل بن احمدی، خلیدیفراه 

 ترجمه عنایت فنون تأثیرگذار درمان پویشیآفرینی تغییر: هم، (1398) فردریکسون، جان ،

 ارجمند، چاپ سوم. :خلیقی، تهران
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 للمطبوعات.



 بررسي و نقد نظريه رنجمندي انسان با تأکيد بر تحليل آيه چهارم سوره بلد

 

 

49 

 دار الغرب  :روتی، بالقرآن یان عن معانیجاز البیا، (ق1415) ، محمود بن ابوالحسنیشابورین

 .یاالسالم

 Bowker, John (2003), Problem of Suffering in religions of the world, New 

York: Cambridge University. 
 Kaag, john (2018), hiking with Nietzsche, Farrar: Straus and Giroux. 

 King, Winston (1963), Buddhism And Christianity, London And New York: 

Rutledge. 

 Wilkinson, Iain (2005), Suffering A Sociological Introduction, New York: 

Cambridge, Polity Press. 

 Williams, Paul (2000), Buddhism Thought, London And New York: Rutledge. 

 


