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چکیده

سنتهای الهی از مباحث فراموش شدهای است که جای آن در پژوهشهای کالمـی
خصوصا مباحث مربوش به بیماری کرونا و جهان پساکرونا خالی است .نوشتار حاضر تالش
کــرده اســت بــا مراجعــه بــه متــون دینــی و بهــرهمنــدی از روش کتابخانــهای در گــردآوری
اطالعات و روش توصیفی تحلیلـی در اسـتنتاج دیـدگاه و روش اجتهـادی در کارکردهـا و
برآیندها و استمداد از سنن الهی به ایـن پرسـش پاسـخ گویـد کـه در بالهـای عمـومی و از
جمله بیماری کرونا امام زمان(عج) چه نقشی دارد؟
از سویی عالم بر اساس سنتهای الهی اداره میشود که استثناناپذیر است و از سویی
دیگر آن حررت در سلسله علل غایی و فاعلی عالم قرار دارد .نقش فیضرسانی عام و
خاص امام زمان(عج) را نیز باید در شبکهای از سنتهای الهی دید؛ یعنی امام در این
منظومه به ایفای نقش میپردازد .بر اساس همین نظام ،در دفع یا رفع بال باید اوال از اسبا
مادی استفاده شود؛ اگرچه کارکرد اسبا

مادی در دفع یا رفع عامل معنوی بال ،دائمی و

همهجانبه نیست؛ ثانیا؛ تیثیر عوامل معنوی در قالب سنت مشروش و مطلق تحقق میپذیرد
که در اولی وجود شرش و در دومی وجود مصلحت محوریت دارند و نقش حررتش را
باید در این قالب دید.
واژگان کلیدی
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طرح مسأله

پیامبر(ص) و امامان(ع) در سلسله علل غایی (ر.ک :ربـانی گلپایگـانی(1388 ،الـل)،
ص )24-9و بلکه در سلسله علل فاعلی این عالم (ر.ک :همـو ،) (1388 ،ص )30-7قـرار
دارند .با این لحاظ گاهی گفته میشود که در بالهای عمومی و از جمله بیماری کرونا امـام
زمــان(عج) کجاســت و چــه نقشــی دارد و چــرا ایــن بــالی عمــومی را دفــع نکــرده یــا رفــع
نمیکند؟
این پرسش را میتـوان بـه دو گونـة نـاظر بـه نقـش خـود امـام(عج) و نـاظر بـه نقـش
باورمندی به آن حررت ،طرح کرد .نوشتار حاضر به قسمت اول اختصـاص دارد و در ایـن
راستا تالش کـرده اسـت بـا مراجعـه بـه متـون دینـی و بهـرهمنـدی از روش کتابخانـهای در
گــردآوری اطالعــات و روش توصــیفی تحلیلــی در اســتنتاج دیــدگاه و روش اجتهــادی در
کارکردها و برآیندها ،به پرسشهای فوق پاسـخ دهـد .اگرچـه در مقـاالت و مکتوبـاتی بـه
نقشها ی متعدد انسان کامل در هستی پرداخته شـده اسـت ،امـا ارزیـابی نقـش فـاعلی امـام
زمان(عج) در منظومه و هندسه سنن الهی آن هم ناظر به یک بالی عمومی ،موضوعی است
که نگارنده آن را در مقالهای نیافته است .از این جهت این نوشته را از سایر نوشـتههـا ممتـاز
میداند ،منتها پیش ا ز پـرداختن بـه موضـوع اصـلی نوشـتار ،تـذکر دو نکتـه در حـل مسـلله
ضروری به نظر میرسد:
 .1-1اداره عالم بر اساس نظام اسباب و مسببات
عالم بر اساس سنتهای الهی اداره میشود .واژه سنت در کتب لغـت بـهمعنـای وجـه،
صورت ،عادت ،طبیعـت ،طریقـه (ر.ک :ابـنمنظـور ،1408 ،ج ،13ص )226 -224و سـیره
(ر.ک :ابــنفــارس ،1404 ،ج ،3ص .61-60ابــناثی ـر ،1364 ،ج ،2ص .409فی ـومی،1414 ،
ج ،1ص )292است و مقصود از آن در اینجا «ضـوابطی اسـت کـه خداونـد متعـال آنهـا را
برای تنظیم پدیدههای هستی وضع کرده اسـت» (صـدر ،1398 ،ص )50کـه از آن بـه نظـام
اسبا و مسببات تعبیر میشود .پذیرش نظام اسبا و مسببی به این معنا است که موجودات
جهان از همدیگر بیگانه نیستند و در یکدیگر تـیثیر و تـیثری حقیقـی دارنـد و وقـایع در پـی
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اسبا و علل خود اتفاق میافتند .آ وقتی حرارت ببیند ،جوش میآید و چون حرارت از
آن دور شود سرد میشود.
اشــاعره در گذشــته از «عــادةاهلل قــد جــرت» (ایجــی -میرسیدشــریل ،1325 ،ج،1
ص 242 -241و ج ،7ص )63-62و برخــی هــماکنــون از تــوالی و تعاقــب میــان دو پدیــده
حمایت کرده و به انکار علیت پرداختهاند ()Hume,1988, P. 85-87؛ اما متکلمان شـیعه بـا
طرح این مطلب که علیهت برخی از پدیدههای جهان نسبت به بعری دیگـر در طـول علیهـت
خداوند ،قرار دارد ،هم علیهت و فاعلیهت خداوند را نسبت به هر چیزی که بر آن شیء صدق
میکند اثبات کرده (رعد )16 ،و هم علیهت انسان نسبت بـه افعـالش را پذیرفتـه و بـا تصـویر
صحیح توحید افعالی به دلیل مهم جبرگرایان الهی خدشه وارد کـردهانـد (ر.ک :طباطبـایی،
 ،1390ج ،7ص.)302 -293
این قـانون بـهگونـهای فراگیـر و اسـتثناناپذیر اسـت کـه همـه حـوادث عـالم را شـامل
َِت َ ََْشْ ايَ َءت ِإال َّتبِ َن ْسابَ بٍت»
ّللت َأ ْنتيو ْجار َ
میشود .امام صادق(ع) دراینباره فرموده استَ » :أبَیت َ هَ و
(کلینی ،1407 ،ج ،1ص .)183از این جهت حتی حیـات و زنـدگی امـام زمـان(عج) را نیـز
نباید از این قانون مستثنا تلقی کرد.
پذیرش این نکته بدان معنا است که فیض خداوند در قوس نـزول و صـعود بـر اسـاس
نظام اسبا و مسببات در عالم جریان مییابد.
قوس نزول ،سیر تنزلی انسان از عالم اسماء و صفات الهـی بـه عـالم طبیعـت اسـت .بـه
بیانی دیگر بر اساس تقسیم عوالم به عالم عقل ،مثـال و طبیعـت (مـاده) فـیض از مبـدء الهـی
سرریز شده و عالم عقل را فرا میگیرد و در نهایت بـه انسـان مـیرسـد (ر.ک :صـدرالدین
شیرازی ،1981 ،ج ،8ص .132-131ابراهیمـى دینـانى ،1365 ،ج ،1ص .30جـوادی آملـی،
 ،1372ص.)621 - 566
پایان قوس نزول ،ابتدای قوس صعود است .انسان در عالم طبیعت زندگی میکند و با
تزکیه نفس میتواند وارد عالم مثال شود و در صورت ادامه به عالم عقـل و بـاالتر راه یابـد.
پایان قوس صعود ،خداوند است« :ای انسان تو با رنج و زحمـت بـه سـوی پروردگـارت در
حرکت هستی و عاقبت او را مالقات خواهی کرد» (انشقاق.)6 ،
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 .2-1واسطه فیض الهی در جهان هستی
امام زمان(عج) در هر دو قوس نزول و صعود از اسبا و علل فیض شمرده میشود.
در قوس نزول ،امامان(ع) در سلسلة علل فاعلی این عالم قرار دارند؛ یعنی امام واسـطة
نزول فیض از طرف خداوند بر ماسوی است .با این توضیح کـه اوال ،ایـن نقـش از آن امـام
است و اختصاصی به امام حاضر ندارد و شامل امام غائب نیـز مـیشـود .ثانیـا ،فـیضرسـانی
گاهی عام و زمانی خاص است؛ یعنی به لحاظ دریافـتکننـدگان فـیض ،گـاهی ایـن فـیض
شامل همة موجودات اعم از انسانها و غیرانسانها و در انسـانهـا اعـم از مؤمنـان و کـافران
میشود و زمانی نیز خاص و ویژه است و صرفا انسانهای مؤمن از آن بهره میبرند.
دالیل نقلی و عقلی فراوانی این مطلب را تییید میکند .از جمله دالیـل نقلـی روایـاتی
اســت کــه بیــان مــیکننــد ،امامــان «ارکــان االرض» مــیباشــند (ر.ک :کلینــی ،1407 ،ج،1
ص .196شــیخطوســـی ،1411 ،ج ،2ص .744ابـــنمشــهدى ،1419 ،ص .89شـــیخ مفیـــد،
،1413ص  )109که زمین بدون آنان واژگون میشود (ر.ک :کلینی ،1407 ،ج ،1ص-178
 )179و اهلش را فرو میبرد .آنان حجتهای الهیاند که گاهی ظاهر و گاهی غایب هسـتند
و تا به حال زمین از آنـان خـالی نبـوده اسـت .آنـان امـان اهـل زمـین هسـتند ،همننـان کـه
ستارگان سبب امان اهل آسمانند .بهواسطة آنان آسمان بر زمین فرود نمیآید ،باران رحمت
حق نازل و برکات زمین خارج میشود (ابنبابویـه ،1395 ،ج ،1ص .207همـو ،1413 ،ج،2
ص 596و  .615مجلســــی ،1403 ،ج ،52ص 92و ج ،99ص ،)131زمــــین ،درختــــانش را
مىرویاند و درختان میوه مىدهنـد ،غـمهـا و ضـررها برداشـته و نعمـتهـای خـاص و عـام
خداوند بر مردم و شـیعیان نـازل مـیشـود (ابـنبابویـه ،1413 ،ج ،2ص 596و همـو،1413 ،
ج ،99ص .131مجلســی ،1403 ،ج ،99ص )131و بــه واســطة آنــان اســت کــه خداونــد بــه
بنــدگانش روزی مــیدهــد ،بــاران از آســمان مــیبــارد و برکــات زمــین آشــکار مــیگــردد
(ابنبابویه ،1385 ،ج ،1ص .124مجلسی ،1403 ،ج ،23ص.)19
در نتیجه از برکت وجود امام عصر(عج) است کـه مـردم روزى مـىبرنـد و بـه هسـتى
اوست که زمین و آسمان بر پاست (مجلسى ،1423 ،ص.)423
استدالل عقلی این مطلب را نیز میتوان اینگونه سامان داد که حق در مقـام ظهـورات
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ذاتى ،وحدت قاهره و در ظهورات متکثرة فعلى ،تعینات خاصه را اظهـار مـىدارد ،ولـى آن
وحدت ،بدون کثرت و این کثرت ،بدون وحدت حقیقى است ،لذا نیاز به تجلى سومى بـود
که بتواند مقام جمع و تفصیل را ارایه کند ،برزخ بین عالم ربوبیت و عبودیت و جامع حق و
خلق باشد .از سویى به عالم طبیعت مربوش باشد و از سویى دیگر بـه عـالم واحـدیت ،یعنـى
واسطهاى باشد بین این دو عالم .انسان کامل که مصداق بـارزش امـام معصـوم(ع) اسـت ،از
این دو نسبت برخوردار است و به همین سبب واسطة فیض بـه مـا سِـوَى (کثـرات محرـه)،
مظهر ربوبیتِ حق شده است.
بر اساس قاعده فلسفی «الواحد الیصدر عنه االت الواحد ،یا االت من الواحد»؛ از یکی فقط
یک صدور مییابد و یک فقط از یک صادر میشود ،که قاعده فلسـفی بـدیهی و از شـلون
قاعده سنخیت علت و معلول است ،باید بین ما و خداوند وسایطی در خلق و فـیض و کمـال
و قرای حاجات و ...باشد ،فالسفه از وسایط مزبور به «عقول مقدسه» تعبیر میکننـد .گـروه
مشاء آن ها را ده عدد و گروه اشراقیون عدد مزبور را بـدون دلیـل دانسـته و معتقدنـد تعـداد
عقول بسیار زیاد و شـاید غیرمتنـاهی باشـند (ر.ک :آملـى ،1368 ،ص .381گرامـی،1384 ،
ص66ـ .)70از این وسائط در لسان روایات به انوار یا حقیقت پیامبر و اهلبیت تعبیـر شـده
اســت (بــرای آگــاهی بیشــتر ،ر.ک :ترخــان ،1390 ،ص .61-33حســینیتهرانــی،1408 ،
ص10ـ.)33
در قوس صعود نیز امامان(ع) در سلسلة علل غایی عـالم قـرار دارنـد .جهـان آفـرینش
همانند با باطراوتى است که انسانها ،درختان و بوتههاى ایـن باغنـد و آنهـا کـه در مسـیر
تکاملاند ،درختان و شاخههاى پربار و منحرفان ،عللهاى هرز این با مىباشـند .هـدف از
آبیارى چنین باغى آن است که درختانِ میوه سیرا گردند ،نه عللهاى هـرز؛ «مَنَت الْـیَربضَ
یَرِثُها عِبادِیَ الصَتالِحُونَ» (انبیاء .)105 ،اگر روزى فرا برسـد کـه تمـام درختـان بـا خشـک
شوند و گروه صالحان از روى زمین برچیده گردند ،دلیلى بر آبیارى این بـا و ادامـة فـیض
وجود نخواهد داشت .امام معصوم انسـان کامـل و سـمبل گـروه صـالحان و هـدف اصـلى
آفرینش است و از این جهت مورد خطا قرار مىگیرد که« :لوالک لما خلقـت االفـالک»
(فیض کاشانى ،1406 ،ج ،1ص)52؛ اگر تو نبودی آسمانها را خلق نمیکردم.
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َ
نُاا َّ
بیگمان برای حرکت در قوس صعود باید از اسبابی بهـره بـرد» :يا يَي ه يَا َّذ ِان ي
يآ ي
ََّّلل يو َّبْتيغ َّ َإذيي ْ َه َّذ ْ ي َسيلي ية يو ج هَدوَّ فَي يسبَيل َ َه ذ ييعل ِك ْم تف ْلَحا ي » (مائـده )35 ،و تمسـک بـه
َّتِق َّ ِ ي
امامان(ع) از بزرگترین وسایل وصول به خداوند به شمار میآید .امام صادق(ع) دربارة ایـن
آیه قـرآن« :و َه َ
َّلل َّْْلي ْساا ُ َّذ ْح ْْاا فيا ُْْ ُ بَا » (اعـراف )180 ،فرمـوده اسـت« :نحاآ و هَََّّلل
ي َ

َّْلسا ُ َّذحْا َّذتي ال يقبل هَََّّلل ُآ َّذعب ْ ُاال َّال باعرفتا » (کلینی ،1407 ،ج ،1ص.)144

نقش امام در هدایت انسانها ،تنها به نمایاندن راه راست خالصه نمىشود ،بلکـه امـام،
افزون بر هدایت عام ،افراد مستعد و الیق را در سپردن طریـق و رسـیدن بـه مطلـو واقعـى
خود که همان نیل به کمال مطلق است ،یـارى مـىرسـاند؛ بـه سـخن دیگـر ،نقـش امـام در
تکامل انسانها ،تنها نشان دادن راه تکامل نیست ،بلکه روح افراد مستعد ،به طور تکوینى در
پرتو انوار باطنى امام ،پرورش مىیابد (برای آگـاهی بیشـتر ،ر.ک :ترخـان ،1390 ،ص-33
.)61
امام به جهت برخورداری از والیت تکوینى همنـون خورشـیدی تابـان اسـت کـه در
پرتو آن ،نه تنها راه رسیدن به مقصد اعالى انسانیت روشن میشود ،بلکـه بـه طـور تکـوینى
نیز در تکامـل آدمـى مـؤثر اسـت (کلینـی ،1407 ،ج ،1ص194و ج ،4ص .578ابـنبابویـه،
 ،1413ج ،2ص.)615
بدون شک همة انسانها مخلوق «الجل اللته» و ساخته شـده بـراى ذات مقـدهس اوینـد:
ي
يآُ َْلي ْجلَک ،يو يخليق ْتک َْلي ْجل » (مازنـدرانی ،1382 ،ج ،4ص )306و بازگشـت
« يخليق ْت َّْْلشْ ي
آنان به سوی خداست و حسابشان نیز با خدا میباشدَّ ِ َّ« :ذييا َّيا بيَ ْم ُا ِم َّ ِ يُليياا َاْا بيَم»
َل ْا َ
(غاشیه 25 ،و  ،)26اما رجوع موجودات به حق به توسهط انسان کامل است « :يو َإييا ُ َّذ ْ ي
َ
َ
ََّّلل بي يد يَ بَك ْم ...بَك ْم فيات ي ي
إذييْك ْم يو ا يْ بَ ْم يُلييْكم» (ابنبابویه ،1413 ،ج ،2ص )612و « يُ ْآ يَ ير يَّْ هَ ي
هَََّّلل يو بَك ْم ييَْتَم» (همان ،ص)615؛ زیرا که انسان کامل فانى مطلق و باقى به بقاء اللته اسـت و
از خود تعین و انتیت و انانیتى ندارد ،بلکه خود از اسمای حسنى و اسم اعظم است (موسـوی
خمینى ،1378 ،ص .)263ازاین رو امام زمان(عج) نیز دستگیر سالکان کوی دوست اسـت و
محبت به این امام همام در صعود به سر منزل مقصود ،از نقـش اساسـی برخـوردار اسـت .بـا
این توضیح در پاسخ به این پرسش که نقش امام زمان(عج) چیسـت بایـد گفـت کـه ایشـان
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مجرای فیض الهیاند و برپایى نظام آفرینش و اعطـاى فـیض بـه مـا سِـوَى اللهـه و هـدایت و
تربیت و خودسازى انسانها ،و ...فرع بر وجود امام زندهاى است کـه از وجـود او مـا سِـوَى
اللهه فیض ببرند و عطش خود را سیرا نمایند.
 .2دفع یا رفع بال با عوامل مادی و معنوی
با توجه به دو نکته فـوق ،پاسـخ بـه پرسـش اصـلی را پـی گرفتـه و نقـش فـاعلی امـام
زمان(عج) را در دفع یا رفع بیماریهای فراگیر بررسی خواهیم کرد .بـر اسـاس آننـه گفتـه
شد اگر اداره عالم بر اساس نظام اسبا و مسـببات اسـت و بـالی عمـومی ناشـی از عوامـل
مادی و معنوی می باشد ،دفع یا رفع آن بال چگونه است؟ پاسخ کلی آن اسـت همـان گونـه
که اسبا بالها می تواننـد مـادی و معنـوی باشـند ،نـزول بالهـا در قالـب دو سـنت مطلـق و
مشروش (که جریانش بسته به رفتار انسانها است) تحقق میپذیرد و نسبت به بهـرهگیـری از
عوامل مادی و معنوی دفع و رفع آنها تقسیماتی مطرح است کـه بایـد مـورد بررسـی قـرار
گیرد.
 .1-2بهرهگیری از عوامل مادی
اگر عامل بال مادی یا معنوی باشد ،بهرهگیری از سبب مادی برای دفـع یـا رفـع آن در
نسبت با بهرهگیری از عامل معنوی از چه جایگاهی برخوردار است؟
 .2-1-1دفع یا رفع سبب مادی با سبب مادی

گاهی مسبب یعنی بالها صرفا سبب و عامـل مـادی دارد .بـرای در امـان مانـدن از بـال
پناهگاه مشترکی بین خداپرستان و مادیون وجود دارد که هـر دو بـهصـورت مسـاوی از آن
استفاده میکنند و آن عبارت است از :سنن و قـوانین تکـوینی و طبیعـی؛ مـثالً ایـن قـانون و
ت همـة انسـانهـا از مریرـیهـا
سنت الهـی اسـت کـه دارو و درمـان پناهگـاهی بـرای نجـا ِ
(مجلسی ،1403 ،ج ،59ص ،)66کار و تالش پناهگاهی برای نجات از بالی فقر باشـد (حـر
عاملی ،1409 ،ج ،17ص)41؛ یعنی هر ملتی ،خداپرست باشد یا نباشد ،در صورتی که کـار
و تالش نماید ،از بالی فقر نجات مییابد و اگر از دارو استفاده نماید ،شفا پیدا میکند.
ازاینرو ،بهره گیری از اسبا مادی برای دفع یا رفع بالهایی ماننـد بیمـاری ،بـهعنـوان
پناهگاههایی مشترک مورد تیکید و توصیه دیـن اسـت (طبرسـی ،1412 ،ص )362و از ایـن
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جهت نباید امام زمان(عج) را جایگزین این اسبا مـادی کـرد و هـیچ نقشـی را بـرای ایـن
اسبا قائل نشد .امامان(ع) نیز برای شفای از بیماری از همـین عوامـل اسـتفاده مـیکردنـد.
برایناساس ،در پاسخ به پرسش اصلی میتوان این گونـه گفـت کـه قـرار نیسـت امـام زمـان
(عج) ،نظام اسبا و مسببات را به هم بریزد ،همان گونـه کـه دم و سـنت خـدا نیـز چنـین
چیزی نیست؛ لذا ممکن است خود امام نیز که جزئی از همین عـالم اسـت بـه بیمـاری مبـتال
شود و برای شفای خود از بیماری یا دفع آن از همین اسبا مادی استفاده کند .وقتی عامـل
بیماری وجود داشته باشد بیماری هم تحقق مییابد .این همان نظـام اسـبا و مسـببی اسـت
که خداوند بر اساس آن عـالم را اداره مـیکنـد و ائمـة اطهـار نیـز خـالف ایـن نظـام عمـل
نخواهند کرد .یکی از رازهای عدم دفع چنین بالی عمومی از سوی امـام زمـان(عج) همـین
است .ازاینرو میتوان پرسش یاد شده را به گونه دیگر نیز مطرح کرد که چرا خـدا کـاری
نمیکند .پاسخ آن است که بنا نیست خدا این نظام علی و معلـولی را از کـار بینـدازد ،البتـه
آننه گفته شـد بـه معنـای آن نیسـت کـه اسـبا معنـوی ،ماننـد دعـا و نفـس قدسـی امـام،
نمی توانند بالیی را که اسبا مادی دارند بر اساس قانون دیگری دفع یـا رفـع کننـد کـه در
ادامه بدان خواهیم پرداخت.
 .2-1-2دفع یا رفع سبب معنوی با سبب مادی

گاهی حوادث و پدیدههایی که بـهعنـوان مسـبب در ایـن عـالم رخ مـیدهـد ،اسـبابی
معنوی و فرامادی دارند .در متون دینی وارد شده است کـه گـاهی سـبب و عامـل بیمـاری،
گناهی است که بشر مرتکب میشود (کلینی ،1407 ،ج ،3ص)668؛ همان گونه که بسیاری
از ابتالئات و مشکالت زیستی از ناحیة عملکرد نادرست بشر بوده است .امـروزه ایـن بحـث
به صورت جدی مطرح اسـت کـه آیـا در پیـدایش برخـی از بیمـاریهـا اغـراض شـیطانی و
دستکاری خود بشر دخیل بوده است یا نـه؟ بـر ایـن اسـاس آثـار وضـعی برخـی از گناهـان
دامنگیر انسانها میشود .این یک سنت و قانون الهی است.
اما چگونه ممکن است نزول بالها بر اساس سنتهای الهی ،نتیجة گناهان بشـر باشـد؟
در توجیه آن قابل گفت است که نوعی وحدت بـین اجـزای هسـتی وجـود دارد .نظـام عـام
جاری در هستی ،نظام واحدِ مرتبط اوطراف و متوافق اوجـزاء اسـت و بـه سـبب ایـن نظـام
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واحد ،نظامهای خاص جزئی حـاکم در تـک تـک انـواع ،بـه آن نظـام عـام واحـد ،مـرتبط
می شوند .در نتیجه ،استقامت و فساد حال هر یک از اجزاء ،تیثیری در استقامت و فساد حال
باقی اجزاء دارد و مقترای طبیعت کل ،اقترای چیزی است که موافق آن طبیعت کل بـوده
و حال طبیعت کل به سبب آن مستقیم شود و مقاومت در برابر چیزی اسـت کـه بـر خـالف
آن طبیعت کل است ،چنانکه بدن تحت نظامی زنـدگی مـیکنـد کـه طبیعـتش آن را اقترـا
کرده و نفسش آن را انتظام میدهد و هر گاه اختاللی در بعری از اعرای فعـال بـدن پدیـد
آید ،به سبب آن اختالل ،نظمهای سایر اعرا نیز مختل میشود و طبیعـت بـدن در برابـر آن
مقاومت کرده و به عالج آن میپردازد تا حال وی بهبود و نظام طبیعت بدن استقامت یابد و
گرنه او را هالک میکند یا طبیعت بدن هـالک مـیشـود .سـنت اجتمـاعی جـاری در نـوع
انسانی ،هر چند قوانین عملـی اعتبـا ری غیرحقیقـی اسـت ،ولـی بـاوخره بـه حقیقـت منتهـی
می شود؛ پس طبیعت انسانی به واسطه فطرت الهی خود برای این نـوع ،غایـت و سـعادتی را
اقترا کرده و او را به سوی سنن و احکامی که بین او و سعادتش واسـطه مـیشـود ،هـدایت
میکند و با عمل به این سنن و احکام ،حالش اصالح میشود و ایـن دیـن حـق اسـت .پـس
دین حق از جهت ارتباش طبیعت انسان و فطرتش با سایر اجـزای هسـتی ،بـا هسـتی و جهـان
ارتباش دارد .در نتیجه ،فساد سنت دینی در بین مردم که به سبب ظلـم و معصـیت بـه وجـود
میآید ،در سایر اجزای هستی و جهان اثر میگذارد و قهـرا طبیعـت کـل و علـل حـاکم در
سایر اجزاء ،برای عالج آن فساد ،در برابر آن فساد مقاومت میکند تا اصالح شود ،و گرنـه
آن فساد را مورد تعقیب قرار داده و نابود میکند (ر.ک :صـدرالدین شـیرازی ،1981 ،ج6؛
تعلیقه عالمه طباطبایی ،ص.)411 -410
در واقع این نکته را میتوان با این اصـل جهـانشـناختی توضـیح داد کـه جهـان یـک
واحد زنده و با شعور است و اعمال خو یا بد انسانها با عکسالعملهایى از جهان مواجـه
میشود که احیاناً در دوره حیات و زندگى خود فرد به او مىرسد  . ...این دیدگاه دقیقـا در
مقابل نگاه مادیون است که بر این باورند جهـان نسـبت بـه آنهـا بـیتفـاوت اسـت و سـنن
تشریعى یعنى مقرتراتى که باید بشر به آن هـا عمـل کنـد حسـا مخصوصـى در میـان سـنن
تکوین ندارد (ر.ک :مطهری ،1384 ،ج ،1ص .414-412همان ،ج ،3ص.)351-350
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آیا برای جلوگیری یا رفع این سنخ از بالها میتوان به اسبا مادی پنـاه بـرد؟ ،شـایان
گفت است که عوامل معنوی بال گوناگوناند :گاهی از سـنخ عوامـل غیبـیانـد کـه طوفـان
سخت جنگ احزا (احزا  9 ،و  )10یا شکافته شدن دریا برای نجات حررت موسی(ع)
(شعراء )63 – 60 ،و  ...را پدید میآوردند ،در این گونه مـوارد ،امکـان جلـوگیری یـا رفـع
آنها با اسبا مادی وجود نخواهد داشت .ازاینرو ،صرفا برای جلوگیری از چنین بالهـایی
باید کاری را کرد که قوم یونس انجام دادند؛ یعنی آننه در اینگونه مـوارد کارسـاز اسـت
تررع ،استغفار ،توبه و جبران گناهان مـیباشـد (ر.ک :یـونس .98 ،مجلسـی ،1403 ،ج،14
ص.)282-379
بله عوامل معنوی گاهی به گونهای هستند که مـیتـوان بـا اسـبا مـادی جلـوی آثـار
آنها را گرفت یا با اسبا مادی آثار آنها را رفع کرد؛ مانند ایـنکـه بـا اسـتفاده از عوامـل
طبیعی ،برخی بیماری هایی که منشاء آن گناه بشر است را دفع کرد یا با استفاده از اینگونـه
عوامل طبیعی آنها را درمان کرد .سرت این مسلله در این مطلب نهفته است که عامـل معنـوی
نیز با استخدام عامل مادی اثر میکند؛ اما باید توجه کرد که این درمان موقت است .عـالوه
بر این که شاید بتوان از پیامدهای مادی گناه پیشگیری کرد ،یا پـس از وقـوع آن بـا اسـبا
مادی بتوان آن را مهار کرد ،اما گناه مشکالت دیگری را نیز پدید میآورد که مادی نیست
و نمیشود با اسبا مادی به مقابله بـا آنهـا برخاسـت (ر.ک :ترخـان ،1399 ،ص،)46-45
لذا ما توسعه با فسق و فجور را پایدار و همهجانبه ارزیابی نمیکنیم .ایـنهـا همـه بـر اسـاس
سنتهای الهی و نظام اسبا و مسببات است که در مقاله «تحلیل انتقادی سند توسعه پایدار بـا
نگاهی به سنتهای الهی» آن را تبیین کردهایـم (ر.ک :ترخـان و یوسـفیان ،1398 ،ص-141
.)168
در چنین مواردی نقش امام زمان(عج) چیست؟ آیا بناسـت آنحرـرت جلـوی نتیجـه
کار ناشایست بشر را بگیرد که اگر این بود غیبـتش اتفـاق نمـیافتـاد .غیبـت و اسـتمرار آن،
بالئی است که نمیتوان چیـزی را مهـم تـر از آن برشـمرد .بـا ایـن بـال بشـریت از فیوضـات
بسیاری محروم شد .عامل این بالی عظیم چه چیزی بود و هست؟ یقینـا یکـی از مهـمتـرین
عوامل آن به عدم آمادگی و گناه بشر بر میگردد:
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«ذي ْ َّي ِ َّيشْ ي يُا يوفِقيَم هَََّّلل ذط يُته يُلي ْ
ي
تي ِيخ ير يُاَْم َّذ ْي ْاآ بَلَق ئَا ؛ اگر شیعیان ما  -که خدای آنان را بـر انجـام طاعـت خـویش موفتـق

بدارد  -در راه ایفای پیمانی که بر دوش دارند ،همدل میشدند ،میمنت دیـدار مـا از ایشـان

به تیخیر نمیافتاد» (مجلسی ،1403 ،ج ،53ص.)177
پس برای دفع بالی عمومی باید از راه اسبا آن وارد شد و در این جهت بایـد عامـل
آن را شناخت و دفع یا رفع کرد .عوامل معنوی از دو سو ،هم در نزول بـال و هـم در دفـع و
رفع آن ،تیثیرگذارند و امام زمان (عج) ،بهعنوان عامل معنوی ،میتوانـد تیثیرگـذار باشـد و
جلوی آن را بگیرد یا رفعش کند؛ اما اوالً و بالذات بنا ندارد این نظام را بههم بریزد .ممکـن
است بر اساس اسبا و سنت دیگری جلوی این را بگیرد یا رفعش کند که در این صـورت
نیز در دائره اسبا و مسببات خواهد بود؛ اما باید توجه کرد که این بر اساس سنت مشـروش
تحقق میپذیرد و جریان آن ،دائر مدار تحقق شرطش میباشد.
 .2-2بهرهگیری از عوامل معنوی
همان گونه که بیان شد برای در امان ماندن از بالهای طبیعی پناهگاهی مشترک وجود
دارد؛ اما خداپرستان پناهگاه دیگـری در اختیـار دارنـد .آنـان بـا اسـتفاده از اسـبا معنـوی
میتوانند به مقابله با بال برخیزند .عوامـل معنـوی بسـیارند (ر.ک :ترخـان؛  ،1397ص-125
 )152که از جملة آنها دعا و توسل میباشد .خواستن از امام و توسل به آن حررت گاهی
سببساز است و گاهی سببسوز.
مریری را فرض کنید که همة پزشکان از او قطع امید کردند؛ در اینجا آن کسی کـه
خدا را قبول ندارد دیگر پناهگاهی نـدارد ،امـا فـردی کـه بـه خـدا اعتقـاد دارد دسـت نیـاز
بهسوی مسبب االسبا دراز میکند و شفای مریرش را از او میخواهد .این ارزش مقدمی
دعــا اســت و گرنــه دعــا یــک ارزش فــینفســه و ذیالمقــدمی هــم دارد کــه از ایــن جهــت
پناهگاهی است برای نجات از بالهای درونی؛ یعنی از سویی ،دعا برای رسـیدن بـه حاجـت
کارایی دارد و از سویی دیگر ،خود نیز عبادت است که اگر حاجتی هم با دعا برآورده نشد
َُّْا ني
باز برای درمان بالهای درونی به کار میآید .در آیه  60سوره غافر « :يو قا يَ يربهكام ْ
َ
َ
ب
َُّْا ني يَ ْساتيج َ ْ
اريآ»ْ « ،
يَ ْستيج َ ْ
ِنيآ يي ْْتيكْبَرو ي يُ ْآ ُب يْتي يسيي ْدخل ي يج يَا ِ يم َّْخ ي
ب ذيك ْم َإ ِ َّذ ي

 /38فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 1400

ِنيآ يي ْْتيكْبَرو ي يُ ْآ َُب يْتي» به َّرزش ذیَّذاقدُ ُْا َّشا رُ
ذيك ْم» به َّرزش ُقدُ و « َإ ِ َّذ ي
َّْرْ.
همننین نفس قدسی امام از اسبا معنوی تیثیرگذار در عالم است؛ حتـی در مـواردی
که انسانها بدو توسل نمیجویند .امام بهجهت برخورداری از مقام والیت تکوینی میتواند
در کائنات تصرف کند و جلوی بالیی را بگیرد یا بیماری را شفا دهد؛ اما تیثیر این سبب بـر
اساس دو گونه سنت و قانون مشروش و مطلق تحقق میپـذیرد کـه در ذیـل بـه توضـیح آن
میپردازیم.
 .2-2-1دفع یا رفع بال در صورت حصول شرط

امام زمان(عج) در زمان غیبت همنون خورشید پشت ابر است (ابنبابویه ،1395 ،ج،1
ص .)207پشت ابر بودن خورشید به این معنا نیست که موجودات از آن بهره نمىبرنـد و یـا
خورشید بهرهاى نمىدهد .از برکات امام زمان(عج) در زمان غیبت ایـن اسـت کـه گروهـى
مىتوانند از ابرها باال رفته و مستقیماً از شعاع آفتا استفاده نماینـد و در پرتـو ایـن ارتبـاش،
تدریجاً ساخته شوند.
امام زمان(عج) شخصیتى است بىهمتا که سبب مىشود ،دلهاى آماده ،در هر جا کـه
باشند ،تحت تیثیر جذبة مخصوص اشعة نیرومند و پر دامنة شخصیتش ،قرار گیرند و از ایـن
طریق آن امام معصوم مىتواند به تربیت نفوس بپردازد ،هر چند خود نفـوس ،چنـدان آگـاه
نباشند (تربیت تکوینى از طریق والیت تکوینى).
امام(عج) از نظر باطن بر اعمال مردم والیت دارد و آننه به بـاطن و حقیقـت موضـوع
هدایت (دلها و اعمال مردم) مربوش است ،بر امام(عج) مکشوف است .لـذا اعمـال نیـک و
بد در نزد او حاضر و راه سعادت و شقاوت تحـت نظـر اوسـت .پـس مقـام امامـت تـومم بـا
هدایت است و این هدایت ،به معناى ارایة طریـق نیسـت ،بلکـه رسـاندن بـه مقصـود و مـراد
است؛ زیرا ارایة طریق ،نمایاندن راه و خوانـدن مـردم بـه سـوی خـدا ،کـار همـة پیـامبران و
مؤمنان است (ر.ک :طباطبایی ،1390 ،ج ،1ص 275ـ  .276همو ،1378 ،ص.)197 -192
همان گونه که بیـان شـد خورشـید عـالوه بـر روشـنایى ظـاهرى در تکامـل مـادى بـه
صورت تکوین مؤثر اسـت و همـین طـور اسـت خورشـید معنـوى؛ زیـرا اوسـت کـه ارواح
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صاحب اهلیت را به صورت تکوینى به سمت کمال مطلق هدایت و رهبرى مىکند.
دفع یا رفع بال از سوی امام زمان(عج) یک لطل ویژه است و بر اساس سنت مشـروش
به آنانی خواهد رسید که شرش آن را تحصیل کنند؛ مانند اینکه افاضـات علمـی و عنایـات
ربــانی آن حرــرت صــرفا بــه مؤمنــان اختصــاص دارد (موســوی اصــفهانی ، 1383 ،ج،1
ص .)1383 ،168-166حررت به مؤمنان و شـیعیان خـود توجـه کامـل دارنـد و بـه واسـطة
ایشــان بالهــا از شــیعیان برداشــته مــیشــود و بــه کمــاالت معنــوی مــیرســند .آن حرــرت
میفرمایند:
«منا خاتم اووصیاء و بی یدفع اهلل البالء عـن مهلـی و شـیعتی» (ابـنبابویـه ،1395 ،ج،2
ص .441مجلسی ،1403 ،ج ،52ص)30؛ من آخرین جانشین پیامبر هسـتم ،و بـه وسـیله مـن
است که خداوند بال را از خاندان و شیعیانم دور میسازد.
َ
َ
َ
َ
ايآ
« َإن َا يحاايِ ُل ْاا ا ب َ يئنْب ا ئك ْم ،يو ال ييعْا ُ يُا َا شي ا ْ ُِ ُا ْ
اآ يَ ْخب ا َرر ْمَ ...إن َا ييْاار ُ َْالا ي
َ
َ
َّصطي ل يياكم َّال ُْْادَُّ فيا تِق َّ
سيآ ذ َ َنر ْ َرر ْم ،يو ذي ْ ال ذذ َ ي
ذارَُّ تك ْم ،يو ال ن ي
ک ذياي ي يَ بَكم َّذالِوَُّ يو ْ

ََّّلل يج ِل يجالذه( »...مجلسـی ،1403 ،ج ، 53ص)175؛  ...مـا در رعایـت حـال شـما کوتـاهى
هَ ي
نمىکنیم و یاد شما را از خاطر نبردهایم ،کـه اگـر جـز ایـن بـود گرفتـارىهـا بـه شـما روى
مىآورد و دشمنان ،شما را ریشهکن مىکردند .از خدا بترسید و ما را پشتیبانى کنید.
در هر حال ،امام به عنوان یک عامل معنوی نقش تعیین کنندهای در عـالم و آدم دارد؛
اما انتظار نقش خاص با سببسازی و سببسوزی است که مشروش به شرایطی است .لطـل
ویژه آن حررت(عج) در قالـب سـنت مشـروش تحقـق مـیپـذیرد؛ همـان گونـه کـه شـرش
گشایش و نزول برکات ،ایمان و تقوای جوامع میباشد .اگر تالشی در جهـت حصـول ایـن
شرایط از سوی جوامع تحقق نپذیرد ،عامل محرومیت آنان از این لطل خـاص ،خـود آنـان
خواهند بود و باید خود را مالمت و سرزنش کنند .به بیانی دیگر ،این دارو شفابخش اسـت؛
اما شفابخشی آن در گرو انجام برخی کارها است که با عدم تحقق شرش ،جـزاء هـم تحقـق
نمیپذیرد .این قانون یک قانون مشروش است که تخللناپذیر میباشد.
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 .2-2-2دفع یا رفع بال در صورت وجود مصلحت

برخی از بالها بر اساس سنت مطلق امتحان و ابتال تحقق میپذیرد.
از منظر قرآن کریم و روایات ،دنیا بـا تمـام نعمـتهـا و نقمـتهـایش محـل و وسـیلة
ابتالی بشر است .ابزار امتحان نیز گاهی امور خیر و گواراست و زمانی امور شرت و ناگوار .به
عبارت دیگر ابتال گاهی با امور خیـر و خـو اسـت ،ماننـد سـالمتی و دارایـی و توانـایی و
زمانی با امور شرت و بد است ،نظیر بیماری و فقر و ضعل .ازاینرو ،اینگونـه امـور خـو و
بد باید همیشه کمابیش وجود داشته باشند و گریز و گزیری از آنهـا وجـود نـدارد (ر.ک:
جوادی آملی ،1388 ،ج ،16ص .537مصباح یزدی ،1391 ،ص.)433
آزمونها دو قسماند :گاهی بـرای رشـد ،کمـال و بالنـدگی انسـان و زمـانی بـه سـبب
گناهــان و بــرای جبــران آســیبهــا و آفــات و در هــر صــورت بــرای هــدایت انســان اســت.
آمیختگی تلخی با شیرینی در زندگی دنیا از سنتهای الهی اسـت؛ ازایـنرو دنیـا گـاهی بـه
کام مؤمنان و زمانی موافق کافران است (جوادی آملـی ،1387 ،ج ،15ص .)608ایـن سـنت
از قوانینی است که هم به صورت مشروش و هم به صورت مطلق جریان دارد؛ یعنی بسـیاری
از ابتالها اینگونهاند که نتیجة رفتار انسانها میباشند (رعد .31 ،فاطر ،)43 ،در این صورت
تمام برنامهریزیها و تالشها و علمآموزیها و ...بایـد در جهـت جلـوگیری از جریـان ایـن
سنت مشروش -که تعبیر دیگری از نزول عذا های دنیوی است -باشد.
برخی دیگر از ابتالها اینگونه نیستند؛ یعنی خداونـد بـه صـورت ابتـدایی و بـیقیـد و
شرش به رفتار انسان ،بشر را مبتال به سـختىهـا (بیسـاء و ضـراء) مـیکنـد (ر.ک :طباطبـایی،
 ،1390ج ،8ص .)199مصلحت اینگونه از سختیها آن است که انسان در پرتو آن ،ارتقای
وجودی یابد .بر این اساس پیامبران و امامان(ع) برای اینکه از نظر وجـودی ارتقـا یابنـد بـه
انواعی از ابتالئات آزمایش میشدند ،لذا ممکن است جسم رسول خدا (ص) و امامان(ع) و
حتی حررت ولیعصر(عج) تحت قوانین کلی این جهـان بـر اسـاس مصـلحتی بیمـار شـود
(ر.ک :قطــب الــدین راونــدى ،1385 ،ص .169-168ابــنبابویــه ،1406 ،ص.194 -192
طبرسی ،1385 ،ص ،)281یا بهسبب مصلحتی بر اساس قانون اسـبا و مسـببات ،بیمـاری از
ایشان دفع شود.
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بیان شد که امام از اسبا معنوی و مجرای فیض میباشد و نقشی عـام دارد .در جـایی
که گناه ،سبب ابتال باشد ،بیشک جریان سنت ابتالی مشـروش بـر اسـاس وجـود مصـلحت
خواهد بود؛ همننان که جریان سنت ابتالی مطلق نیز دائر مدار مصلحت مـیباشـد .در ایـن
صورت دفع یا رفع بال از سوی امام عصر(عج) نیز بر اساس وجود مصلحت خواهـد بـود .از
این جهت فرقی بین مؤمن و کافر نیست؛ یعنی ممکن است وجـود بـال یـا اسـتمرارش بـرای
مؤمن و کافر به مصلحت باشد .به بیانی دیگر؛ امام در پرتو یکی از سنن الهی به ایفای نقـش
در نزول فیض میپردازد و جلوگیری از بال یا رفـع آن در صـورتی موجـه اسـت کـه سـنت
دیگری مانند سنت امتحان و ...آن را ایجا نکند .خداوند بـا ابـتالی بشـر ،وی را در مسـیر
رشد قرار میدهد .انسان با این ابتالئات به ضعل خود پـی مـیبـرد و بـه ترـرع و زاری رو
میآورد.
با این توضیح میتوان مهم تـرین مصـلحت بـالی یادشـده را بسترسـازی بـرای جامعـه
مهدوی ارزیابی کرد .در ادامه در قالب دو نکتـه بـا محوریـت جهـان پسـاکرونا توضـیحاتی
ارائه و مطلب فوق مبرهن میشود:
 .1نکته اول :سیر و حرکت تکاملی جوامع و تاریخ
بر تاریخ و جامعه سننی حاکم است که از جمله آنها سنت گرایش به حـق مـیباشـد.
این یک سنت مطلق رقابتپذیر است؛ یعنی انسـانهـا مـیتواننـد در مقابـل چنـین گرایشـی
موضع منفی بگیرند؛ اما قادر نخواهند بـود آن را محـو کننـد (ر.ک :صـدر ،1398 ،ص-92
 .)102دقیقا به همین سبب ،بر این بـاوریم کـه منحنـی سـیر جامعـه و حرکـت تـاریخ نهایتـاً
تکاملی و صعودی است؛ هرچند فرازونشیبهای فراوان و چشمگیری میتواند داشته باشـد،
یا حتی در دورههایی با رکود و سیر قهقرایی مواجه شود .این همان آینده قطعـی اسـت کـه
انتظار آن سازنده و امیدبخش میباشد (ر.ک :مطهری ،ج ،15ص 213-212و .)236
از دو مثال زن حامله و درخت گالبی استفاده میکنم تا مطلب روشنتر شود:
بر اساس این نظریه جامعه انسانیت را باید همانند زن حاملـهای دانسـت کـه بـه تـدریج
موعد وضع حملش خواهد رسید .پیامبران آمدهاند که مراقبش باشند و بـه او کمـک کننـد،
در مقام تشبیه مثلًا سقط جنین نکند ،بنه را زودتر از موقع و ناق

به دنیا نیاورد.
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همننین باید جامعه انسانیت را مانند یک نهال دانست .نهالی ماننـد گالبـى را اگـر در
زمین بکارند ،با تمام وجودش بهسوی درخت گالبى شدن حرکـت مـىکنـد .البتـه در ایـن
مسیر ممکن است دچار آفتزدگى هم بشود یک سال هم رشـد نکنـد ،ممکـن اسـت یـک
شاخهاش بشکند ،ممکن است وضع دیگرى پیش بیاید ولى مسیر طبیعى همه ایـن «کـل» بـه
عنوان یک موجود زنده به طرف آن کمال نهایى خودش است (همان ،ج ،15ص.)822
اما اینکه تکامل به چه معناست ،خـودش یـک بحـث مفصـل دیگـری دارد .از نگـاه
اسالم تکامل به معنای تومم شدن با امور انسانى و معنوى یعنـی «صـالح و تقـوا» و بـه معنـای
گام نهادن در راه رضاى حق و قر به حق است.
نظریه تکاملی جوامع و تاریخ (به عنوان یـک مبنـا کـه در بحـثهـای فلسـفه تـاریخ،
صورتبندی میشود) خود با دو مبنای جهانشناختی و انسانشناختی در ارتباش است:
الل .مبنای جهانشناختی :اشاره شد که جهـان در جهـت تکامـل بـیتفـاوت نیسـت و
نسبت به حوادث جهان ،عکسالعمل موافق یا مخالل نشان میدهد .روشن است که تـاریخ
به صورت یک امر مجزا از سایر اجزاء دستگاه عالم ،وجود خارجی ندارد.
 .مبنای انسانشناختی :انسـان فطرتـا حـقگـرا اسـت و انحرافـاتش بـه باطـل از قبیـل
خطای در تطبیق است .این خطاها براى همیشه در انسان باقى نمىماند ،موقت است و انسـان
باالخره به حق واقعى و به کمـال واقعـى خـودش مـىرسـد و ایـن فطـرت انسـان اسـت کـه
انسانیت را بهسوی یک وحدت و یک تشابه مىبـرد ،اخـتالفهـا تـدریجاً در آینـده کمتـر
مىشود و انسانِ آینده هرچه بیشتر به فکـرش و بـه عقیـدهاش و بـه اخالقـش و بـه معنویـت
خودش وابسته مىشود و همان چیزى که اسمش را «جامعـه واحـد انسـانى» مـىگـذاریم در
آینـده بـه وجــود خواهـد آمــد (همـان ،ج ،15ص .825-824ص .183 -140صــدر،1398 ،
ص.)183 -140
به بیانی دیگر؛ دلیل نظریه تکاملی بودن جوامع و تاریخ همان نظریه فطرت است .طبق
نظریه فطرت اساسا انسانیت بهسوی هویت واحـد حرکـت مـىکنـد و یـک هویـت ایـدهآل
واحدى دارد که در عمق فطرتش است ،و دین آن هویت واقعى انسانیت را به انسان عرضـه
مىدارد و مىخواهد همه هویتها را در آن شکل قرار بدهد .آیه «هُـوَ الهـذِی مَربسَـلَ رَسُـولَهُ
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بِالْهُدى وَ دِینِ الْحَق لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلهِ وَ لَـوب کَـرِهَ الْمُشْـرِکُونَ» (توبـه )33 ،بـه ایـن معنـا
اشاره دارد.
با این توضیحات؛ به نظر میرسد جهان پساکرونا بـه آن هویـت واحـد جهـانی خیلـی
نزدیک خواهـد شـد .در ایـن دوران بشـر خطاهـای خـودش را بهتـر درک کـرده و تـالش
خواهد کرد که آن را جبران کنـد و در واقـع از حیـث معرفتـی و عملـی بسـتر بـرای تحقـق
جامعه مهدوی (به عنوان نقطـه مطلـو در حرکـت تکـاملی جوامـع) بـیش از پـیش فـراهم
خواهد شد.
 .2نکته دوم :تغییرات معرفتی و عملی در جوامع پساکرونایی
جامعه از سه بع ِد انسان ،طبیعـت و رابطـه (رابطـه انسـان بـا طبیعـت و انسـان بـا انسـان)
برخوردار است و جامعة مطلو در صورتی شکل میگیرد کـه ایـن ابعـاد سـهگانـه ارتقـا و
بهبود یابد.
الل .در بعد انسانی این تغییرات معرفتی و رفتـاری از همـین االن پدیـدار شـده اسـت.
تمدن غربی ادعا میکرد که بر مناسبات جهانی حاکم است و همـه بایـد در ایـن چـارچو
فکر و زندگی کنند .در این مدت رفتارهایی در جوامع غربی مشاهده شـده اسـت کـه روح
وحشیگری تمدن غربی را بر مال کرده است (برای آگـاهی از ایـن دسـت رفتارهـا ،ر.ک:
خامنهای .)99 /1/ 21 ،این مشکل اگرچه در محصول این تمدن و نظام سـرمایهداری اسـت،
اما مبـانی آن (ماننـد فردگرایـی ،لیبرالیسـم ،اومانیسـم ،توجـه بـه عقـل خودبنیـاد و ابـزاری،
لذتطلبی ،خودخواهی ،علمزدگـی ،ادعـای تسـلط بـر طبیعـت ،دوری از خـدا و معنویـت،
بیهدفی و بیمعنایی زندگی) را به چالش خواهد کشید؛ زیرا این تمـدن بـا تکیـه بـر چنـین
مبانیای ،چنین انسانهایی را تربیت کرده است .نتیجه طبیعی این چالش معرفتی برگشت بـه
فطرت یعنی گرایش به خدا است .از این رو دور از ذهن نیست که گفته شود جهـان پـس از
کرونا جهانی است که به خدا بر میگردد نه اینکه از خدا برگردد .شـواهد فراوانـی وجـود
دارد که میتواند این سخن را تییید کند .بشر امروز فهمیده است موجودی غیر از خدا توان
نجات وی را ندارد .از این جهت با خدا ارتبـاش مـیگیـرد و دعـا مـیکنـد ،هرچنـد امـاکن
عمومی تعطیل شده باشد.
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 .در بعد طبیعت نیز اگرچه کرونا به سالمت آسیبهایی زده اسـت ،امـا آثـار مثبـت
چنین بیماری بر محیط زیست انسانی قابل بررسی است.
متون دینی از سویی ایمان و تقـوا پیشـهگـی مـردم شـهرها را از اسـبا نـزول برکـات
آسمانها و زمین بر میشمارد (اعراف )96 ،و از سویی دیگر اسبابی مانند ظلـم و رفتارهـای
ناشایست را عامل قحطی ،حبس باران ،خشکسـالی ،کـاهش رزق و روزی ،کـاهش عمـر و
ابتالء به بالها مـی دانـد (ایـن بحـث دامنـه درازی دارد .بـرای مطالعـه بیشـتر ،ر.ک :ترخـان؛
 ،1397ص .)152-125لذا بخشی از تغییرات در طبیعت بسـته بـه تغییـر انسـان اسـت کـه بـر
اساس سنت الهی به وقوع خواهد پیوست و از این جهـت بـا تغییـر رفتـار انسـانهـا ،طبیعـت
پساکرونا نیز دستخوش تغییرات خواهد شد.
ج .بیگمان در ارتباش انسان با انسان و طبیعت تغییرات مهمی را شاهد خواهیم بود.
 ارتباش انسان با انسان :در این باره به این نکته بسنده میکنیم که پیشـرفت جوامـع درگرو انسـجام و وحـدت قابـل تحقـق اسـت ،امـا همبسـتگیهـای مبتنـی بـر امـور اعتبـاری و
قراردادی که ریشه در فطرت آدمـی ندارنـد ،زوالپـذیر مـیباشـند .از ایـن جهـت در پرتـو
جامعة توحیدی است که میتوان به وحدت واقعـی و ثابـت دسـت یافـت .توضـیح ایـنکـه
توحید عملى -اعم از توحید عملى فردى و توحید عملى اجتماعى -عبـارت اسـت از یگانـه
شدن فرد در جهت یگانهپرستى خدا و نفى هرگونه هواپرسـتى ،پـولپرسـتى ،جـاهپرسـتى و
غیره ،و یگانه شدن جامعه در جهت یگانهپرستى حق از طریق نفى طاغوتها و تبعـیضهـا و
بىعدالتیها .فرد و جامعه تا به یگانگى نرسـد بـه سـعادت نائـل نمـىگـردد و جـز در پرتـو
حقپرستى به یگانگى نمىرسد .قرآن با مَثَل مردى که بنده چند فرد بدخوى ناسازگار است
و مردى دیگر که تسلیم یک فرد است (زمر ،)29 ،تفرتق و تشتتت در نظـام شـرک و متقابلًـا
یگانگى در نظام توحیدى را تبیین میکند .انسان در نظام شـرک هـر لحظـه بـه سـویى و بـه
جانب قطبى کشیده مىشود ،خسى است بر دریا ،موجها هر لحظـه او را در جهتـى بـا خـود
مىبرند؛ اما در نظام توحیدى مانند یک کشتى مجهـز بـه دسـتگاههـاى راهنمـایى اسـت ،در
یک حرکت منظم و هماهنگ تحت فرمـان مقـامى خیرخـواه (ر.ک :مطهـری ،1384 ،ج،2
ص.)117
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مدیران اصلی جوامع شرک آلود به جهت عدم آگاهی به تمام ابعـاد و زوایـای کلیـت
نظام اجتماعی و نیز اعراء تشکیل دهنده ،در جهانبینیها متفاوت هسـتند و ایـن تفـاوت در
جهانبینیها به تفاوت در ایدئولوژیها میانجامد و همین باعث میشود که جامعـه از ثبـات
برخوردار نباشد و دائمـ ًا جهـت ،مسـیر ،سـرعت و  ...خـود را تغییـر دهـد .از سـوی دیگـر،
قانونمندیها در جوامع شرکآلود به جهت عدم ابتنا بر فطرت توحیدی بـر اسـاس سرشـت
مشترک انسانی و جوامع نمی باشد و بالطبع حرکت این گونه از جوامع یک حرکت قسـری
خواهد بود که پیشـرفت را بـا کنـدی مواجـه مـیسـازد و پیشـرفت واقعـی را دسـتنیـافتنی
مینمایاند.
بی گمان پس از ابتالی مردم به ویروس کرونا با یک همبستگی اجتمـاعی بخـاطر درد
مشترک مواجهیم و یقینا پس از آن ،بشریت به سمت جهـانی شـدن پـیش خواهـد رفـت .از
آنجایی که این جهانی شدن به صورت طبیعی است و با جهانیسازی (کـه مبتنـی بـر اصـول
غیرسازگار با فطرت انسانی مانند لیبرالیسم و سکوالریسم و عناصر اعتباری) متفـاوت اسـت
میتواند بستری را برای تحقق جامعه مهدوی فراهم کند.
 رابطه انسان با طبیعت :انسان در جهان پس از کرونا به این واقعیت نزدیـک خواهـدشد که سهمی بزرگی در پیـدایی بالهـای خانمـانبرانـداز داشـته اسـت و بالهـای طبیعـی و
تخریب محیط زیست و ...از پیامدهای تصرفات ناسازگار انسان بـا حرکـت کلـی طبیعـت و
نظام آن است .بر این اساس جستجوی توسعه پایدار در پرتو دوری از فسـق و فجـور دور از
انتظار نخواهد بود.
نتیجه اینکه گاهی بال از سوی امام زمان(عج) دفع نمیشود؛ زیـرا بـه صـالح بشـریت
نیست .البته معنای حرف ما این نیست که ما نباید کاری در دفع بالها انجام دهیم؛ حسا ما
با آنها جداست .اینکه خدا میگوید من به قدر و اندازه میدهم تا انسان طغیان نکند » :يوذي ْ
َ
َ ََ ََ َ
بي يْ يِ هَََّّلل َّذر ْزقي ذَعَبي َْ َُ ذيبيغي ْ َّ فَا َّْْلي ْر َ
يكاآ يايا ِّ َ بَق ي ٍ
اير»
ِ يوذ ْ
ِّ
يار بيص ِ
يادر يُا ي ي ا ُ إنِاه بعبيا ُْ يخب ِ

(شوری )27 ،به معنای این نیست که ما هم باید مردم را فقیر نگه داریم (درایـن بـاره ،ر.ک:
ترخان و یوسفیان ،1398 ،ص.)168-141
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نتیجهگیری
نوشتار حاضر که با استمداد از سنن الهی تالش کرده است به این پرسش پاسخ گویـد
که در بالهای عمومی و از جمله بیماری کرونا امام زمان(ع) چـه نقشـی دارد؟ بـه دسـتاورد
زیر منتج شده است:
 .1عالم بر اساس سنتهای الهی اداره میشود ،حتی حیات و زندگی امـام زمـان(عج)
نیز از شمول آن استثناء نشده است.
 . 2امامان(ع) نه تنها در سلسله علل غایی بلکـه در سلسـله علـل فـاعلی ایـن عـالم قـرار
دارند .ازاینرو برپایى نظام آفرینش و اعطاى فیض بـه مـا سِـوَى اللهـه و هـدایت و تربیـت و
خودسازى انسانها ،و ...فرع بر وجود امام زندهاى است که از وجود او ما سِـوَى اللهـه فـیض
ببرند.
 .3برای دفع یا رفع بال حالتهای گوناگونی متصور است:
الل .دفع یا رفع سبب مادی با سبب مادی :بیگمان بهرهگیری از اسـبا مـادی بـرای
دفع یا رفع بالهایی مانند بیماری ،به عنوان پناهگاههایی مشترک بین خداپرسـتان و مـادیون،
مورد تیکید و توصیه دین است و ازاینجهت نباید امام را جایگزین این اسبا مادی کرد و
هیچ نقشی را برای این اسبا قائل نشد.
 .دفع یا رفع سبب معنوی با سبب مادی :اگر بالیی نتیجه گناهان بشـر باشـد ،گـاهی
میتوان با اسبا مادی از وقوع آن پیش گیری کرد یا با این اسبا آن را برطرف کرد ،امـا
هم موقت خواهد بود و هم همهجانبه نخواهد بود؛ یعنی فاقد دوام اسـت و همـه ابعـاد بـال را
شامل نخواهد شد.
گاهی هم امکان دفع یا رفع بال وجود ندارد .در هر دو مورد بهترین عامل بهـرهگیـری
از اسبا معنوی مانند دعا و تررع و جبران گناهان در کنار استفاده از اسبا مـادی اسـت.
لذا در این گونه موارد نیز دم امام زمان(عج) اوال و بالذات این نیست که بـالی عمـومی را
بدون استفاده انسانها از عوامل گفته شده ،دفع یا رفع کند.
ج .دفع یا رفع سبب مادی یا معنوی با اسبا معنوی :در این حالت دو صـورت تصـور
دارد :اول اینکه دعا و توسل به امام عصر(عج) میتواند عامـل دفـع یـا رفـع بـال باشـد .دوم

تحلیل سنتشناختی بر نقش فاعلی امام زمان(عج) 47 /

اینکه نفس قدسی امام بدون اینکه انسانها بدو توسل جویند عامل دفع و رفع بال باشد .در
هر دو صورت ،تیثیر این دو بر اساس دوگونه سنت مشروش و سنت مطلق میباشد.
د .اگر جریان نزول بال بر اساس سنت مشروش ابتال باشد ،شرش دفع یا رفع آن از سوی
امام بر اساس سنت مشروش دیگری است؛ یعنی لطل ویژه امام شامل جوامعی میشـود کـه
از ایمان و تقوا برخوردار باشند و از او بخواهند و دعا کننـد و ترـرع را پیشـه خـود سـازند.
عالوه بر این که مصلحت ،باید دفع و رفع بال را اقترا کند .بله در مواردی که جریـان نـزول
بال بر اساس سنت مطلق باشد که هدف از آن امتحان و رشد انسانها است ،در ایـنصـورت
مصلحت مالک نزول یا دفع یا رفع بال میباشد.
هـ .با توجه به حرکت تکامی جوامع و تاریخ ،و تحقق قطعی جامعه مهـدوی ،یکـی از
مصالح کالن نزول بـال مـیتوانـد بسترسـازی بـرای تحقـق چنـین جامعـهای باشـد کـه امـام
زمان(عج) بیش از ما به تحقق آن جامعه مشتاق است.
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