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 چکیده
ن کریم بهترین پناه است در این پژوهش، فلسفه وجودی محرومیت و تأثیر آاز آنجا که قر

شود؛ بدین منظور ابتدا با  آن در رشد و تربیت انسان از دیدگاه این کتاب آسمانی بررسی می

میت به عنوان واحدهای تحلیل مشخص استفاده از روش تحلیل محتوا آیات مرتبط با محرو

گیرد  شود؛ سپس واحدهای تحلیل در سه مقوله اصلی و نه مقوله فرعی مورد بحث قرار می می

دهد  نتیجه پژوهش نشان می. شود و در نهایت تأثیر محرومیت در رشد و تربیت انسان بیان می

ه آدمی تالشی آمیخته با رنج و کریم، یگانه مسیر بالفعل کردن استعدادهای بالقو رآنقاز دیدگاه 

چنین تالشی هویت انسان را . گیرد سختی است که لزوما بر بستری از محرومیت شکل می

 در تنها تن ورزیدگی که همان گونه. کند دهد و چگونگی شخصیت او را مشخص می شکل می

 لزوما در هم انسان معنوی و تربیت آید، رشد به دست می جسم به دادن سختی و ورزش نتیجه

 .آید می پدید ها سختی رویارویی با

  .محرومیت و انواع آن، رویارویی با محرومیت و آثار آن، فلسفه محرومیت در قرآن :هاواژهکلید
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 مقدمه
محرومیت، آشنایی دیرینه در زندگی هر انسانی است که خواه نا خواه در رویارویی با آن قرار 

ها و  نتوانستنها و  ها، توانستن ها و نداشتن ای است از داشتن گیرد؛ چراکه انسان مجموعه می

 ترین پیچیده و ترین سخت ها این لحظه. رویارویی با محدودیتهای وجودی او اجتناب ناپذیر است

. دارد همراه به او برای فراوانی جسمی و روحی های آشفتگی معموال که است فردی هر های تجربه

تربیتی او نقشی از این رو باید گفت محرومیتهای آدمی و چگونگی رویارویی با آنها در سیر 

 .اساسی دارد

توان زبان مشترک انسانها دانست در پژوهشهای  از آنجا که محرومیت و رنج ناشی از آن را می

 ،(9002)  دایل همچون مطالعات برخی به توان می زمینه این در. مختلفی به آن پرداخته شده است

 اشاره (9002)  اورپولوس و( 9 90)  بلیث ،(9002) 9«مدارس تحلیل و تجزیه»پژوهشی  مؤسسه

محرومیتهای انسان را عامل  (9002) «مدارس تحلیل و تجزیه»و ( 9002)رغم اینکه دایل  به. کرد

به دنبال  (9002) اورپولوس و( 9 90) دانند، بلیث بحران هویت و رویارویی انسان با پوچی می

 نیز ایرانی پژوهشگران. انندخو معنایی متعالی در محرومیتهای آدمی هستند و آن را هویت بخش می

، علت و خواستگاه رنج انسان را در ( 3  )نمونه، ملکیان  عنوان به اند؛ کرده زمینه این در مطالعاتی

به رابطه محرومیت و افسردگی ( 32  )قائمی . بستری از محرومیتهای مختلف بررسی کرده است

 مفهوم(  3  ) میرفخرایی و( 20  ) رستمی و موسوی ،(32  ) نصرتی. در کودکان پرداخته است

اند و در این راستا به محرومیتهای آدمی  کرده واکاوی گوناگون دید اندیشمندان از را رنج

 .اند پرداخته

ن کریم، کاملترین راهنما در زندگی انسان است، تاکنون به محرومیتهای انسان از آاینکه قر با

، به طور غیر مستقیم به ( 2  )پژوهشهایی مانند پسندیده تنها در . ن توجهی نشده استآدیدگاه قر

 و ن نسبت به محرومیتهای انسان اشاراتی شده است و یا پژوهشهایی مانند موسویآدیدگاه قر

محرومیت و رنجهای ناشی از آن را در نگاهی دینی و اسالمی ( 20  )و رودگر  (20  )رستمی 

تهای پیش روی انسان، یکی از چالشهای اساسی او در با توجه به اینکه محرومی. اند بررسی کرده
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، بهترین منبع یافتن علت وجودی و غایی این محرومیتهاست در قرآنمسیر رشد و تربیت است و 

و بررسی نقش آن در رشد و تربیت انسان  قرآناین پژوهش به تبیین فلسفه محرومیت از دیدگاه 

مورد بررسی  قرآنروش تحلیل محتوای کیفی آیات با استفاده از  منظور پرداخته شده است؛ بدین

بر این اساس در ادامه ابتدا واحدهای تحلیل پژوهش مشخص، و معنا و . گیرد و تحلیل قرار می

شود؛ سپس آیات مربوط به محرومیت در سه دسته اصلی  بررسی می قرآنمفهوم محرومیت در 

تبیین، و نقش  قرآنای آدمی از دیدگاه شود و در نهایت فلسفه محرومیته مقوله بندی و تحلیل می

 .شود آن در رشد و تربیت انسان توضیح داده می

 

 پژوهش روش
کریم از روش تحلیل محتوای  قرآندر این پژوهش برای تحلیل محرومیت انسان از دیدگاه 

 ذهنی تفسیر برای تحقیقی است؛ چرا که روش تحلیل محتوای کیفی، روششده کیفی استفاده 

 نظریه آزمون جای به پردازی نظریه آن، بنیادی ویژگیهای از یکی که است متنی های داده محتوایی

؛ بدین منظور ابتدا آیات مرتبط با محرومیت به عنوان واحدهای تحلیل (39 : 33   ایمان،) است

 .گیرد شود و مورد تحلیل قرار می بندی می مشخص، و سپس متناسب با شباهتها و تفاوتها مقوله

 از بسیاری در و «مضمون» مثل است معنایی سطح در متن برش اوقات گاهی محتوا تحلیل در

 از پژوهش این در(. 3  :  3   باردن،) عبارت و کلمه مثال برای است؛ زبانشناختی سطح در موارد

 تحلیل مورد پردازد، می محرومیت به مستقیم که کلماتی گاه شود؛ می استفاده تحلیل واحد نوع دو

 .کند می معرفی را محرومیت مستقیم، غیر شود که می بررسی مضامینی گاه و گیرد می قرار

 از ای گونه بندی مقوله. شود بندی انجام می بعد از مشخص شدن واحدهای تحلیل، مقوله

 بندی شباهتها و تفاوتها گروه تشخیص طریق از تحلیل های واحد آن در که است گذاری طبقه

بدین منظور آیات در سه مقوله انواع محرومیت، رویارویی با محرومیت و ؛ (9003 ، الو) شود می

شده، فلسفه محرومیتهای انسان  های مشخص در مرحله آخر متناسب با مقوله. شود آثار آن تقسیم می

 .گیرد مورد تحلیل قرار می قرآناز دید 
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آیات مرتبط  است الزمابتدا  ،قرآنتحلیل محرومیتهای آدمی از دیدگاه  برای: واحدهای تحلیل

 مشتقات) محرومیت معنایی طیف به مربوط آیات با این موضوع مشخص شود؛ بدین منظور همه

انتخاب  آیاتی و بررسی، دارد، ضمنی داللتی بر محرومیت که آیاتی و( آن مترادف کلمات و حرم

معرفی شده   این واحدهای تحلیل در جدول  .دارد بیشتری داللت پژوهش این برای شده است که

 .است
 واحدهای تحلیل: 5جدول 
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مشتقات 

 حرم

، 67/مائده، 31/آل عمران، 761و  561/بقره، 51/معارج، 76/قلم، 76/واقعه

 51/ذاریات، 73/فرقان، 11/اسرا، 31/نحل، 11/اعراف، 515 و 541 و 551/انعام

 4/بلد کبد

 7/انشقاق کدح

 عسر
، 1/مدثر، 6و  7/طالق ،3/قمر، 77/فرقان، 61/کهف، 732و  531و  556/بقره

 7 و 1/انشراح، 52/لیل

 مصیبه
/ نساء، 571/آل عمران، 517/بقره، 55/تغابن، 77/حدید، 12/شوری، 727 /مائده

 35/هود، 46/قصص، 12/توبه، 67و  77

 حرج
 16/احزاب، 75/نور، 63/حج، 15/توبه، 7/اعراف، 571/انعام، 7/دهئما، 71/نساء

 51/فتح، 12و  13و 

 عذاب
 16/مائده، 513و  527/نساء، 72و  57و  4/عمران آل، 31و  41و  52و  6/بقره

 51/زمر، 57/فصلت ،42و 

 13/محمد، 51/فاطر فقر

 31/انبیاء، 57/یونس، 76/اسراء ضّر

 14/اعراف، 47/انعام، 566/بقره ضّراء

 14/اعراف ،47/انعام، 566/بقره باساء

 بالء
و  51/فجر، 7/ملک، 14/مائده ،531و  517/آل عمران ،741و 511و  574/بقره

 12/منونؤم،  11/انبیا، 6/کهف، 55/هود، 571/اعراف ،57

نها
مو

ض
م

 

، 516و  517/بقره، 57/انسان، 11/نجم، 511/بقره، 6/ابراهیم، 73/نساء، 6و  7/ علق

 12/فصلت، 63/حج، 7/عنکبوت
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 ها یافته
با توجه به اینکه . ای فقدان، نداشتن و یا نتوانستن است محرومیت به گونه: شناسی محرومیت مفهوم 

محرومیت مد نظر این پژوهش از داللتهای واژه محرومیت فراتر است، الزم است عالوه بر 

معنی محرومیت نیز توجه شود که پوشش مفهومی آن را کامل  شناسی این واژه به کلمات هم مفهوم

عالوه بر دیگر  طیف این در. شود می گرفته نظر در محرومیت معنایی طیف منظور کند؛ بدین می

نیز در  بأساء ضّر، ضّراء، فقر، بال، عذاب، حرج، مصیبه، عسر، کدح، کبد، های مشتقات حرم، واژه

در ادامه به . کند می محرومیت انسان اشارهبه  نوعی به آنها همه که چرا گیرد؛ این گستره قرار می

 .شود ها پرداخته می شناسی این واژه مفهوم

تمام مشتقات حرم، مانند حرام، احترام، . محرومیت مشتقی از ریشه حرم است: مشتقات حرم

، 30  مصطفوی، )تحریم، حرم، محرم، حرمات و محروم به نوعی منع و شدت را در خود دارد 

، (33/عنکبوت)؛ چنانکه اطالق واژه حرم و حرام به بعضی مکانها و زمانها مانند کعبه ( 90: 9ج

( 23 /بقره)و مشعرالحرام ( 3 9/بقره)، شهر الحرام (9/انبیاء)، بیت الحرام (23 /بقره)مسجد الحرام 

نیز به همین (  /مائده)دهند  و اطالق واژه حرم به افرادی که رفتار عبادی خاصی را انجام می

 از کسی که یعنى است؛ ممنوع به معنى محروم قرآندر . کند ممنوعیت از برخی کارها اشاره می

سرانجام باید گفت تمام آیاتی که (. 93 : 9 ج  ، 3  قرشی، ) است ممنوع کافى درامد و روزى

اشاره ممکن است این . کند ای به محرومیت اشاره می گونه دربردارنده یکی از مشتقات حرم است به

اشاره مستقیم به واژه محرومیت باشد و یا با دیگر مشتقات حرم به کارها و رفتاری بپردازد که انسان 

 .از آن محروم است

 ،30  مصطفوی، )کند  کبد در حالت کلی به نوعی قوت و شدت در چیزی اشاره می: کبد

داند و عنوان  های آخرت می تیمجمع البحرین، اطالق کبد را به مشکالت دنیا و سخ(. 2 : 0 ج

کبد یکی از (. 3  :  ج ،32  طریحی، ) است سختى و مشقّت ،قرآن در کبد از کند مراد می

کند  این واژه به بستر اصلی زندگی انسان اشاره می. های اصلی در بحث محرومیت است کلیدواژه

 .آید که رنج است و طبیعی است که هر رنجی در بستر نوعی محرومیت پدید می

کادح به معنی . کریم به دو صورت کدحا و کادح به کار رفته است قرآنریشه کدح در : کدح

و ( 03 : 9ج  ،32  طریحی، )دهد  کسی است که با سختی و رنج، تالش و کوششی را انجام می
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 تالش قرآنراغب معنای کدح را در (. 3  : 30  مهیار، )کدح به معنی خدشه و خراش است 

کدح، معرف بسیار خوب انسان است و نسبت . ( 30: ق9   راغب، )داند  می شدن خسته و کردن

انسان در این دنیا خواه ناخواه با کدح و تالشی پر مشقت، . دهد او را با محرومیت توضیح می

 .گذراند روزگار می

 و دشوار روز یعنى «عسیر یوم و عسر یوم» .است یسر عسر به معنای دشواری و نقیض: عسر

در واژه عسر نیز  (.233: ق9   راغب، )رساند  شدن را می دشوار و اشتداد « تعاسر»چنین  هم. شوم

شود با  ای که در این کلمه به آن پرداخته می هرچند سختی. سختی و مشقت بخوبی هویداست

شود، متفاوت است و بیشتر در رویارویی نادرست با  ای که در کبد و کدح مطرح می سختی

گیرد تا اینکه خود نوعی محرومیت باشد که در قسمت مقوالت مورد بحث  میمحرومیت شکل 

 .گیرد بیشتری قرار می

 به معناى قصد است و اصابه صوب به معنی نزول و. مصیبت مشتقی از ریشه صوب است: مصیبه

 رسد؛ می به انسان که گرفتارى است و بلیّه مصیبت به معنای .است اراده و طلب یافتن، درک،

کریم  قرآنمصیبت در دو مفهوم در  .(3 :  3  طباطبائی، )کند  می قصد را انسان که گویى

 میان کند می ، که روشن( )استفاده شده است؛ یک مفهوم عذاب و گرفتاریهای ناشی از رفتار

گردد و حالت  می به گرفتاریهای بدون تقصیر انسان بر مفهوم دوم. هست ارتباط گناهان و مصائب

به  عمل و امتحان روى از که است مصائبى و گرفتاریها درباره این تعبیر. (9)ی داردتسلی و دلدار

 ، 3  قرشی، )الهى  پاک مردان شهیدان و اولیا و پیامبران و مانند مصائب آید؛ پیش می خدا دستور

ای ندارد، بلکه لزوم  در نتیجه در حالت دوم مصیبت، لزوما به گناه و تقصیر اشاره(.  3 :  ج

 .رساند ها برای رشد و بالندگی انسان را می رویارویی با سختی

 نیز معنى گناه آن را البته گاهى .(993: ق9   راغب، )حرج به معنای تنگی است : حرج

 کند؛ می تأکید را «ضَیِّقاً» آن و تنگ به معناى است اسم ، حرج( )سوره انعام 92 در آیه . ( )اند کرده

 باال به هوا را کسى اگر زیرا کند؛ می روشن را مطلب این آیه ذیل. تنگ تنگ و تنگ سخت یعنى

 معنى. افتاد خواهد شود و به خفقان می تنگ شدیدا اش سینه اکسیژن، شدن تمام و کم، اثر در ببریم

 گوئى گرداند؛ می تنگ کامال را اش سینه کند، اضالل بخواهد خدا را که هر: شود می چنین آیه

حرج نیز مانند عسر بیشتر در رویارویی (. 3  : 9ج ، 3  قرشی، )رود  می باال آسمان در بشدّت

 .گیرد تا اینکه خود نوعی محرومیت به شمار رود نادرست با محرومیت شکل می
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 از را او و است دشوار انسان بر آنچه عذاب به معنای عقوبت و شکنجه است؛ یعنی هر :عذاب

. شود عذاب در برابر رفتار انسان نتیجه می قرآندر (. 0   :  ج ، 3  قرشی، ) کند می منع مرادش

وجود سختی و رنج در واژه عذاب به هر شکلی که مورد استفاده قرار گیرد، آشکارا قابل مشاهده 

کند که در نتیجه رفتار اشتباه او به  ای از محرومیتهای انسان اشاره می در واقع عذاب به گونه. است

 .سازد به سختی و رنج گرفتار می آید و انسان را وجود می

 به منزله که اند گفته نیاز را به این دلیل فقر. نیازمند است فقر به معنی نیاز و فقیر به معنای: فقر

فقر در مقابل غنی به کار  .(23 : 2ج ، 3  قرشی، ) است( فقرات ستون) ظهر فقار شدن شکسته

فقر نیز (. 2  : 2ج ،30  مصطفوی، )رود و در آن ضعفی است که نیاز بر آن غالب است  می

های اصلی در بحث محرومیت است و به محرومیتی اصیل و  همانند کبد و کدح یکی از کلیدواژه

 .کند همگانی در انسان اشاره می

 مقابل پیوسته( ض) به فتح ضرّ .است آمده دو هر( ض) ضم و به فتح ضّر مجید، قرآن در: ضّر

 مطلق( ض) به فتح ضرّ .است نیامده یکجا نفع با وقت هیچ که( ض) به ضم ضرّ خالف بر آمده؛ نفع

 .(33 :  ج  ، 3  قرشی، )است  حالى بد به معنى به ضم ضرّ ولى نفع مقابل است زیان و ضرر

وجود سختی و رنجی که در نتیجه نوعی محرومیت پدید آمده است در معنای ضّر نیز آشکارا قابل 

 .مشاهده است؛ چنانکه برای اسطوره رنج یعنی ایوب نیز به کار رفته است

ضّراء به . ضّراء مشتقی از ریشه ضّر است و معنایی متضاد با السراء، سعه و راحتی دارد: ضّراء

راغب، )ای فقر، شدت و عذاب را در خود دارد  و انفس است و به گونه معنای نقص در مال

ای کلیدی  از این دید واژه. توان متضادی برای راحتی دانست ضّراء را می (. 92 :  ق، ج9   

اندازد از  برای بحث محرومیت است؛ چراکه چیزی که در محرومیت، انسان را به تنش و آزار می

 .ستبین رفتن راحتی و آسایش ا

 خوف، عذاب، به معنى چنین هم. ناپسند است بأساء از ریشه بأس به معنی سختى و: بأساء

 ، 3  قرشی، )است  ناپسند و سختى همان معانى تمام است؛ جامع آمده جنگ سختى و قدرت،

در کنار هم و در آیات مشترکی به کار رفته است و از هر دوی  قرآنبأساء و ضّراء در  .(22 :  ج

توان در آن نیز مفهوم محرومیت را  شود که در نتیجه می آنها نبودن راحتی و آسودگی برداشت می

 .مشاهده کرد

به این  را امتحان و (22:  ج  ق،9    راغب،)شدن است  بالء از ریشه بلی به معنای کهنه: بالء
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کند  می کهنه و فرسوده ،فراوانی امتحان از را شده امتحان ممتحن، گویا که ویندگ دلیل ابتالء

با این توضیحات واضح است که بین محرومیت و بالء از نظر داللت به  (. 9:  ، ج  3  قرشی، )

ای دارد که همه آنها  طیف معنایی گسترده قرآنبالء در . سختی و مشقت، اشتراک معنایی است

بال در بعضی از آیات معنایی عمومی دارد و آدمی چه موقع اعطا و . لزوما معنای محرومیت ندارد

در این پژوهش (. 3 و  2 /فجر)نعمت و چه موقع محرومیت و نقمت، مورد ابتالی الهی قرار دارد 

 درباره است ممکن آیات این. کند اشاره می شود که به محرومیت تنها آیاتی در نظر گرفته می

 آل)  آگاهی او برای است بستری و زند می سر انسان رفتار نادرست نتیجه در که باشد محرومیتهایی

 و شود می مطرح الهی نبایدهای و بایدها قالب در که کند اشاره محرومیتهایی به یا و(  2 /عمران

 که بپردازد الهی خاص آزمایشهای  به است ممکن چنین هم ؛(2 9/بقره) است انسان برای تکلیفی

 (. 9 / بقره) شود رو می روبه آن با انسانی هر

شود و مطابق با تفاوتها و شباهتها در داللتهای  در این قسمت واحدهای تحلیل جدا می: بندی مقوله

بندی، روند پژوهش  گیرد و متناسب با این تقسیم های مختلفی قرار می مفهومی محرومیت در مقوله

این واحدهای تحلیل عالوه بر واحدهای تحلیل مفهومی محرومیت، که شرح . شود پیش گرفته می

در این . گیرد شناسی گذشت، واحدهای تحلیل مضمونی را نیز در بر می آنها در قسمت مفهوم

ر آنان قسمت واحدهای تحلیل در سه مقوله اصلی انواع محرومیت، رویارویی با محرومیت و آثا

به شرح هر یک از آنها و آیاتی  9در ادامه بعد از معرفی کلی مقوالت در جدول . شود تقسیم می

 .گیرد شود که در آن مقوالت قرار می پرداخته می
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 ،12و  13/احزاب ،7و  1/شرح ،6/طالق ،77/فرقان ،556/توبه ،531/بقره

 ،63/حج ،15/توبه ،7/اعراف ،571/انعام، 7/مائده ،71/نساء، 51/فتح
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 6و  7/علق ،76/اسراء ،517/بقره ،57/یونس ،47/انعام ،14/اعراف یاد خدا

مالقات 

 خدا

 6و  7/انشقاق

 

ای است که انواع مختلفی را شامل  محرومیت مفهوم گسترده: انواع محرومیت: مقوله اول

مرور آیاتی که ذیل این واژه آمده است پنج نوع محرومیت برای انسان در این پژوهش با . شود می

محرومیتهای »، «محرومیتهای ابتالئی»، «محرومیتهای ذاتی»، «محرومیتهای توصیفی»: شود بیان می

گونه که بیان شد در این پژوهش واحدهای تحلیل ذیل  همان. «محرومیتهای تنبیهی»و « تکلیفی

مشتقات حرم، "طیف معنایی . شود مونهای برخی آیات مطرح میطیف معنایی محرومیت و مض

در این مقوله قرار  "سوره نساء  9"و مضمونهای آیه  "کبد، کدح، مصیبه، عذاب، بالء و فقر

کند عموما نوع خاصی از محرومیت  هایی که به انواع محرومیت اشاره می هر یک از واژه. گیرد می

بکه معنایی محروم، حرم، کبد، کدح و برخی از آیات دهد؛ به این صورت که ش را پوشش می
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آیات مربوط به فقر، . پردازد مربوط به عسر به توصیف محرومیت در انسان و یا جهان پیرامون او می

مشتقات بالء و برخی از . گردد می دهد که به ذات وجودی هر فردی بر محرومیتهایی را شرح می

کند که بیرون از روال عادی زندگی انسانهاست  هی اشاره میآیات ذیل مصیبه به آزمایشهای ویژه ال

حرام، تحریم، محرم، محرمات همگی به نوعی باید و . رو خواهد شد و هر فردی بناچار با آنها روبه

عذاب و برخی از آیات ذیل مصیبه و . گیرد کند که در محرومیتهای تکلیفی قرار می نباید اشاره می

تنبهی گیرد و  پردازد که در نتیجه رفتار انسان شکل می محرومیتهایی میهایی ذیل حرام به  تک آیه

 . گیرد برای اوست که در محرومیتهای تنبیهی قرار می

منظور از محرومیتهای توصیفی، آن دسته از محرومیتهاست که صرفا به : محرومیتهای توصیفی

روم مطرح شده است که با عموما ذیل واژه مح قرآنمحرومیتهای توصیفی در . پردازد توصیف می

در این آیات به انسانهای محروم اشاره شده است که خواه . محرومیت ارتباط معنایی نزدیکی دارد

دهند و هر فردی در برابر آنها مسئول است و در  ناخواه بخشی از جامعه انسانی را تشکیل می

های  به کمک واژه قرآندر  ، محرومیت«محروم»عالوه بر واژه . اموالش حقی برای آنها وجود دارد

 و محرومیت در این آیات،. سوره نساء نیز توصیف شده است 93کبد، کدح، عسر و مضمون آیه 

 آن توصیف و شرح به و ،شده پذیرفته دنیا این برای انسان و در واقعیتی عنوان به رنج ناشی از آن

در  "کبد" کلمه. (2)ایم آفریده رنج در را انسان ما: سوره بلد آمده است  در آیه . شود می پرداخته

 تمامى در و سو هر از مشقت و رنج که فهماند مى ما به و است خستگى و رنج معناى این آیه به

 (. 33 : 90ج ، 3  طباطبائی، )دارد  احاطه انسان بر حیات شئون

در این آیه . است (3)سوره انشقاق 3گیرد، آیه  یکی دیگر از آیاتی که در این زیر مقوله قرار می

 براى "الْإِنْسانُ" در این آیه کلمه .است بسیار تالش و زحمت و رنج با دادن کارى انجام «کدح»

 انسانهاى و کافر و مؤمن از اعم شود؛ می انسانها عموم شامل یعنى است؛ رفته به کار انسان جنس

زمان مرگ، که به مالقات خدا نائل کند که انسان تا  این آیه به این مفهوم اشاره می. آینده و گذشته

برخی از آیاتی (.  0 : 90، ج 3  طباطبائی، )شود، مجبور است با رنج و سختی همراه باشد  می

این دسته از آیات عموما به . گیرد که در آنها واژه عسر به کار رفته است نیز دراین مقوله قرار می

 93عالوه بر این مضمون آیه . عسر وجود داردپردازد که در آنها  توصیف انسانها و یا وضعیتی می

. شود در این آیه انسان به ضعیف بودن توصیف می. گیرد سوره نساء نیز در این مقوله قرار می

 .ضعف ویژگی است که طبیعتا محرومیت و محدودیت را به همراه خود دارد
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تا انسان وجود  ای از محرومیت هست که متناسب با آفرینش انسان، گونه: محرومیتهای ذاتی

رو شود؛ چرا که انسان موجودی کامل نیست و در زندگی  دارد، باید با درد و رنج ناشی از آن روبه

آیاتی که واژه فقر در آنها به کار . رو شود باید با محرومیت ناشی از کمبودهای وجودی خود روبه

 که سبحان، خداوند. گیرد می کند در این مقوله قرار رفته است و به نیازمندی نوع انسان اشاره می

 را بشر شناسنامه ،«اللَّهِ إِلَى الْفُقَراءُ أَنْتُمُ النَّاسُ أَیُّهَا یا» که سخن این با است بشر شناسنامه کننده تنظیم

 شکسته فقراتش ستون که است کسی کلمه صحیح معنای به فقیر. کرده است تنظیم فقر اساس بر

 دیگری، کمک با جز حرکتش و قیام و ندارد امکانی و توان خویش، پای بر ایستادن برای است و

  (.   : 33   آملی، جوادی)است  میسر نا

البته . گیرد شود در این مقوله قرار می آیاتی که ذیل واژه بالء مطرح می: محرومیتهای ابتالیی

رد و همه آیات این ای دا شناسی این واژه بیان شد، بال طیف معنایی گسترده طور که در مفهوم همان

منظور از محرومیتهای ابتالیی، محرومیتهایی است که . کند طیف به محرومیتهای ابتالیی اشاره نمی

ای است برای رشد و تعالی  شود و موقعیت ویژه انسان خارج از مسیر تکلیف و تنبیه به آنها دچار می

شود  برای تربیت هر فرد دانست که باعث میتوان برنامه ویژه خدا  گونه ابتالئات را می ؛ این(3)انسان

های آن، استعدادهای نهفته وجود خود را آشکار کند و به  او بتواند در پرتوی مشقات و سختی

را ( علیه السالم)؛ چنانکه خداوند بعد از اینکه حضرت ابراهیم(29  صالحی، )بالندگی دست یابد 

 . (3)امامت رساندبارها در معرض چنین ابتالئات قرار داد به مقام 

شناسی مصیبه  گونه که در مفهوم همان. گیرد برخی از آیات ذیل مصیبه نیز در این مقوله قرار می

 بیان شد، رویارویی انسان با مشکالت در این دنیا لزوما به دلیل رفتار ناشایست او نیست و به

 درباره این آیات .(2)دارد دلداری و تسلی حالت و گردد می نیز بر انسان تقصیر بدون گرفتاریهای

 هیچ آنها اهل و آید پدید می خدا به دستور عمل و امتحان روى از که است مصائبى و گرفتاریها

 قرشی،)الهى  پاک مردان شهیدان و و اولیا پیامبران و باشند؛ مثل مصداق عذاب ندارند که گناهى

کند رویارویی انسان با مشکالت، بستری برای ابتالی آدمی  این آیات بیان می (. 3 :  ج ، 3  

 .است تا با مقاومت در برابر آنها بتواند سعه وجودی پیدا کند

هاست که انسان متناسب با آنها  ها و نباید ای از باید احکام دینی مجموعه: محرومیتهای تکلیفی

ها چیزهایی است که مطابق میل  ها و نباید این باید معموال. شود به رعایت حدود خاصی مجبور می

آیاتی که در این مقوله . شود زاست و تکلیف نامیده می انسان نیست و به همین دلیل سخت و مشقت
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این کلمات با محرومیت در ممنوعیت و . شود گیرد، عمدتا ذیل مشتقات حرم مطرح می قرار می

برخی از . کند وعی انسان را از چیزی محروم میمحدودیت اشتراک معنایی دارد و همگی به ن

سوره آل  29 گیرد؛ مثال در آیه  آیاتی که ذیل واژه ابتالء آمده است نیز در این مقوله قرار می

 2 9عمران ابتالی مردم به ایستادگی در برابر دشمنان تحت عنوان تکلیف آنهاست و یا در آیه 

 . شود آب به عنوان تکلیف آنها مطرح میسوره بقره، ابتالی سپاهیان طالوت با نهر 

زند در دنیا  محرومیتهای تنبیهی در برابر رفتار ناشایستی که از انسان سر می: محرومیتهای تنبیهی

انسان در رویارویی با عذاب . گردد می عموم این آیات به واژه عذاب بر. شود و یا آخرت اعمال می

شود و به همین دلیل با محرومیت اشتراک  روم میاز عافیت و آسایشی که قبال داشته است، مح

پردازد نیز در این مقوله قرار  عالوه بر آیات عذاب برخی از آیاتی که به مصیبه می. معنایی دارد

و باعث محروم  (0 )رسد در این آیات مشکالت در نتیجه رفتار ناشایست انسان به او می. گیرد می

گونه آیات  در این. مقوله واژه حرام به کار رفته است در دسته سوم آیات این. شود شدن او می

شود و باید جهنم و عذاب را به  انسان از رحمت و بهشت الهی در نتیجه رفتار ناشایستش محروم می

سوره آل عمران و   2 برخی از آیات ذیل واژه ابتالء مانند آیه . عنوان تنبیه گناهانش تحمل کند

در این آیات رویارویی انسان با ابتالئات الهی . گیرد ن مقوله قرار میسوره اعراف نیز در ای  3 آیه 

 .(  )بستری برای تنبه او و پاک شدن و زدوده شدن از رفتار ناشایستی است که انجام داده است

بعد از بحث درباره انواع محرومیت در این بخش به بحث : رویارویی با محرومیت: مقوله دوم

محرومیت نیز مانند هر پدیده . شود محرومیت و آثار و نتایج آن پرداخته میرویارویی انسان با 

دیگری در زندگی انسان بستر رشد و تعالی اوست و چگونگی رویارویی انسان و عملکردش در 

شود و یا از آثار مثبت و نیکوی آن  سازد که او دچار آثار نامطلوبی می ها مشخص می این لحظه

آمده است همه انسانها با تالشی پر مشقت و سختی به سوی  قرآنین رابطه در شود؛ در ا مند می بهره

گیرند و خوشحالند  ای نامه اعمال خود را با دست راست می خدا رهسپارند و در نهایت این راه عده

در این بین چگونگی . گیرند و ناالن و پشیمانند ای نامه اعمال خود را با دست چپ می و عده

شوند و چه  سازد چه افرادی سعادتمند می ن رنج و مشقت است که مشخص میرویارویی با ای

و مضمون آیات  "حرج، عسر"های  آیات ذیل واژه. کسانی مغمون و گمراه خواهند بود

در  "0 /، فصلت 33/، حج3/، عنکبوت23 و  23 /، بقره9 /، انسان2 /، نجم22 /، بقره3/ابراهیم"

ه ابتدا به رویارویی نادرست با محرومیت و آثار آن اشاره، و سپس در ادام. گیرد این مقوله قرار می
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 .شود رویارویی درست با آن بیان می

رویارویی نادرست انسان با محرومیت به این معناست که : رویارویی نادرست با محرومیت

 در نگاه. دهد شود و تعادل روحی خود را از دست می انسان در رویارویی با محرومیت بیتاب می

این . (9 )کند ، هنگامی که به فردی شر و بدی برسد، بیقراری، و زبان به گله و شکایت باز میقرآن

.  شوند از آن استثنا می« مصلین»کردن شایسته انسان نیست؛ چنانکه در آیه بعد سوره معارج  بیتابی

ر مقابل هر گردد و ممکن است د می الزم به ذکر است این رویارویی نادرست به نوع محرومیت بر

کردن  در ادامه آثار رویارویی نادرست با محرومیت و  بیتابی. یک از انواع محرومیت به وجود آید

 . شود امیدی، توضیح داده می در دو محور تنگی و به مضیقه افتادن و یاس و نا

و شود  اگر انسان رویارویی نادرستی با محرومیت و رنج ناشی از آن داشته باشد، دچار تنگی می

تنگی و به مضیقه افتادن یعنی انسان در رویارویی با رنج، خود را . کند خود را در مضیقه احساس می

عموما  قرآناین اثر در . در تنگنا حس کند و در ال به الی فشارآن افسرده شود و از تکاپو بایستد

احساس  به حرج افتادن یعنی آدمی آن قدر در مشقات و سختی. ذیل واژه حرج بیان شده است

شود،  برند و نفسش تنگ می فشار کند و بیتاب شود که همانند فردی که او را در آسمان باال می

چنین تعبیری از آثار رویارویی نادرست با محرومیت را در واحدهای . دچار تنگی و فشار گردد

 :ده استدر معنای عسر نیز تنگی و فشار آم. توان مشاهده کرد تحلیل مربوط به واژه عسر نیز می

و به همین دلیل است که خداوند عسر را ( 93 : 3ج ،30  مصطفوی، )« شدید علیه ضیّق األمر ألنّ»

 . دهد وعده می (  )و یسر بعد از عسر (  )برای انسان اراده نکرده است و مؤکدا به یسر همراه عسر

مضیقه، ناامید نیز اگر انسان رویارویی نادرستی با محرومیت داشته باشد، عالوه بر تنگی و 

امیدی او معرفی شده  اندیشی و نا سوره فصلت نتیجه رسیدن شر به انسان، بد 2 در آیه . شود می

: 2ج ،33  طبرسی، ) (3 )امیدی صفتی ناپسند و متعلق به کافران است اندیشی و نا این بد. (2 )است

در این آیه به . مشاهده کرد (3 )سوره اسرا  3توان در آیه  امیدی را می نمونه دیگری از نا(. 33 

امیدی و  نا. شدن انسان، نتیجه محرومیت و نداشتن نعمتی بیان شده است امیدی و مأیوس صراحت، نا

ناشدنی به همراه دارد تا آنجا که یکی از گناهان کبیره  اندیشی در انسان تأثیرات زیانبار جبران بد

 .آید شمار می به

اگر انسان رویارویی درستی با محرومیت داشته باشد به جای : رویارویی درست با محرومیت

 ها سختی مسیر از تنها انسان عیار رفتن باال. سازد شود و صبر را پیشه خود می کردن، شاکر می بیتابی
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 دوش به که ماند می باری به نیست فرد رضایت مورد که عملی که چرا شود؛ می ممکن بالیا و

 سرانجام رنج، و درد این به دادن تن با اما اندازد؛ می سختی به و کند می تنگ را نفس آن کشیدن

گونه که در  همان. (23  و 23:  3   باقری،) شد خواهد نائل گشودگی و صدر شرح به انسان

              رویارویی نادرست توضیح داده شد، چگونگی رویارویی با محرومیت به نوع محرومیت 

ها و رنجهای خود صبور  آدمی باید در رویارویی با همه انواع محرومیت، نسبت به درد. گردد می  بر

در ادامه به رویارویی درست . باشد و آنها را نعمت خدا برای رشد و تعالی خود بداند و شاکر باشد

 . شود ، در سه محور شکر، صبر و جهد پرداخته میقرآنبا محرومیت از دیدگاه 

هایی مفید و مثبت در مسیر  ها، مصداقهای شکر خدا و وسیله ها و داده که نعمت گونه همان

در بخش ( ع)امام سجاد. تربیت آدمی است، محرومیتها نیز فضیلت دارد و از مصداقهای شکر است

آدمی . (3 )ها قرار دهد ها را بیشتر از شکر بر داده خواهد شکر بر نداده صحیفه سجادیه از خدا می 2 

در  قرآنعالوه بر شکر، . محرومیت و رنج را بستر رشد و تعالی بداند و شاکر آنها باشدباید 

. لحظات محرومیت و رنج بر صبر نیز تأکید بسیار دارد و در آیات بسیاری به آن پرداخته است

محرومیتها خواه ناخواه سختی و مشقت به همراه دارد؛ ولی در نتیجه صبر در برابر همین فشار و 

 را مشکالت و کند می آسان انسان بر را بلیات صبر،. رسد ست که انسان به رشد و تعالی میشدت ا

:  3   خمینی،) نماید می مستقل را روح مملکت و دهد می قوت را اراده و عزم سازد؛ هموار می

صبر در سعادت آدمی  و تعلیم و تربیت او جایگاه مهم و اساسی دارد و  قرآندر نگاه (. 939

کنند و  ها، ایستادگی می شوند که در رویارویی با مصائب و سختی گونه معرفی می صابران این

 . (2 )شوند و به صلوات، رحمت و هدایت وعده داده می« راجِعُون إِلَیْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا» :گویند می

انسان شاکر و صابر در رویارویی با محرومیت الزم است به تالش و مجاهدت خود نیز ادامه 

 تالش قرآن دید از(. 33: 9ج  ،قرآن قاموس)و سختی است  رنج همراه با تالش معنای به جهد .دهد

 که هایی لحظه از یکی. (90)دهد نتیجه را« جهاده حق» که باشد ای گونه به باید خدا راه در آدمی

 با رویارویی است طبیعی .است رنج و محرومیت های لحظه طلبد، می را مضاعفی جهد و تالش

 توشه از بتواند اینکه برای انسان و است سخت و فرسا طاقت آن از ناشی رنجهای و محرومیت

 تالش مسیر از و ( 9)ورزد استقامت راه این در است الزم شود، بالنده ببرد و بهره لحظات این تربیتی

 .نرود بیرون جهاد و

عالوه بر انواع محرومیت و چگونگی رویارویی با آن به  قرآندر : آثار محرومیت: مقوله سوم
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گونه که بیان شد، رویارویی با محرومیت و رنج در زندگی انسان  همان. آثار آن پرداخته شده است

نیز همانند محرومیت این آثار . ناپذیر است که آثار و نتایج مختلفی به همراه دارد اجتناب

آیات . ناپذیر است و هر فردی ـ چه مومن و چه کافر ـ بناچار با آن درگیر خواهد شد اجتناب

. گیرد در این مقوله قرار می "3و  2/علق"و مضمون آیات  "ضّر، ضّراء و بأساء"های  مربوط به واژه

 .شود در ادامه، این آثار در دو محور یاد خدا و مالقات با خدا مطرح می

کند، خواه  گیرد و ناتوانی خود را لمس می هنگامی که انسان در محرومیت قرار می: یاد خدا

واحدهای تحلیل ذیل واژه ضّر، بأساء و ضّراء به . (99)زند افتد و او را صدا می ناخواه به یاد خدا می

 نوعی مهربان خداى سوی از ضّراء و شود ضّر، بأساء در این آیات بیان می. کند این مفهوم اشاره می

 بیدار غفلت خواب از ها تنبیه گونه این با جز افراد از بعضى زیرا بود؛ خواهد ترحم و هدایت

مطابق با این آیات، علت گرفتاری مردم به سختی و بیماری این است که آنها تضرع و . شد نخواهند

کند و به  آشکارا مشاهده میزاری کنند؛ چرا که در چنین لحظاتی انسان ناتوانی و ناداری خود را 

 .کند برد و او را یاد می تنها ملجأ غنی دنیا پناه می

تضرع و زاری در رویارویی محرومیت و یاد خدا کردن از آثار هر نوع محرومیتی است و 

ای  عده. گردد تفاوت بین انسانها به رفتار بعد از این لحظات بر می. شوند عموم افراد به آن دچار می

بعد از رویارویی با محرومیت و تضرع و یاد خدا تا به امنیت و آرامشی برسند، باز خدا را  از افراد

در صورتی که برخی از افراد در . ( 9)گیرند کنند و راه اشتباه دیرین خود را پی می فراموش می

کنند و  می جویانه خدا را یاد شوند، صبورانه و پناه رویارویی با محرومیتها، عالوه بر اینکه متضرع می

 و خشیت دلی، شکسته به الهی رحمت وصال. بعد از رسیدن به عافیت نیز باز خدا را در یاد دارند

 3و  2در واقع همان گونه که مضمون آیات (.  3: 32   حائری، صفائی) است منوط آدمی خضوع

ا و تواناییهای ه کند، انسان تا زمانی که در رفاه و آسایش است، سرگشته داشته سوره علق اشاره می

 که صورتی در. ( 9)خود است و چه بسا به منیت فرعونی و قارونی مبتال گردد و طغیان کند

شود انسان متضرع شود و خدا را  دارد و باعث می پی در را استغاثه و انکسار ها نتوانستن و ها نداشتن

 . صدا بزند

نتایج رنج و محرومیت است که در مالقات خدا و لقای الهی یکی دیگر از آثار و : مالقات خدا

در اینجا محرومیت به محرومیتهای توصیفی اشاره . به آن پرداخته شده است (92)سوره انشقاق 3آیه 

در این آیه تالش و کوشش آدمی در . گردد می کند؛ چرا که به چگونگی توصیف انسان بر می
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انجامد؛ یعنی انسان  وردگار میبستری از رنج و مشقت بیان شده است که در نهایت به مالقات پر

. گیرد برای اینکه به مالقات خدا راه یابد، خواه نا خواه در بستری از محرومیتها و رنجها قرار می

 به شدن را منتهى پروردگار مالقات از داند و منظور عالمه در المیزان این آیه را شاهدی بر معاد می

هر انسانی در زندگی لزوما تالشی پر مشقت  (. 0 : 90، ج 3  طباطبائی، )داند  او می سوى

تواند به مالقات خدا نائل شود؛ چرا  خواهد کرد و تا این رنج و سختی را تجربه نکرده باشد، نمی

گیری شخصیت آنها منوط، و انسان تنها در رویارویی با  که مالقات خدا و معاد انسانها به شکل

برای اینکه بتوان . ند وجود خود را معنا بخشدتوا گیرد و می محرومیت و رنج است که شکل می

فردی را انسان نامید و نامه اعمال او را در معاد، مورد بررسی و واکاوی قرار داد، الزم است در این 

. شود دنیا هستی الیق خود را شکل داده باشد و این مهم تنها در بستر رنجها و محرومیتها ممکن می

تواند سرنوشت خود را  گیری او از این فرصتها و رنجها می بهره حال متناسب با چگونگی عملکرد و

مشخص کند؛ اینکه نامه اعمالش را به دست راست بگیرد و سعادتمند شود و یا به دست چپ 

 .بگیرد و شقاوتمند گردد

 تبیین فلسفه محرومیت و نقش آن در تربیت و رشد انسان

توان آدمی را  تنها در راستای تحقق آن می تربیت، اساسیترین و ضروریترین نیاز انسان است و

هستند و باید در بستر تربیت،  (93)رشد یافته دانست؛ چرا که انسانها همانند معادن طال و نقره

برای تحقق چنین هدفی الزم است . های وجودیشان استخراج شود تا به سعادت نایل گردند داشته

ناشی از آن آبدیده گردد؛ چرا که نداشتن  انسان در محرومیتها قرار گیرد و با رنج و سختی

 باید لزوما انسان زندگی از مرحله هر در او؛ همراه همواره و است آدمی تحول منطق (محرومیت)

 ورزیدگی که گونه همان .(2:  3   میلنر،)آورد  دست به دیگری چیز بتواند تا دهد دست از چیزی

 در هم انسان معنوی و تربیت آید، رشد دست میبه  جسم به دادن سختی و ورزش نتیجه در تنها تن

  .آید می پدید ها سختی رویارویی با

همانگونه که در بخش رویارویی با محرومیت بیان شد، چگونگی برخورد انسان با محرومیت، 

رساند در  رویارویی نادرست او را به تنگی و حرج می. کند وری او را از این بستر مشخص می بهره

 مورد که در واقع عملی. تواند تربیت خود را شکل دهد برخوردی درست میصورتی که با 

 سختی به و کند می تنگ را نفس آن کشیدن دوش به که ماند می باری به نیست فرد رضایت

شد  خواهد نائل گشودگی و صدر شرح به انسان سرانجام رنج و درد این به دادن تن با اما اندازد؛ می
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 پیدا خویشتن در تأمل و تفکر برای خلوتی آسایش و عافیت در انسان .(23  و 23:  3   باقری،)

محرومیت و رنج  که صورتی در سرگردان است؛ دیگر لذت پی از لذتی دغدغه در تنها و کند نمی

 خود های گاه تکیه و پناه همه آدمی ها، این لحظه در خواند؛ می فرا خویشتن به را انسان ناشی از آن

 برای شود می مجبور نتیجه در گیرد؛ می قرار زندگی و بودن مقابل در تنها و دهد می دست از را

این گشودگی و وسعت، . یابد اعتال وسعت دهد و را خود وجودی ظرفیت حیات، ادامه

 .کند و بستر رشد و تربیت او خواهد بود استعدادهای نهفته انسان را آشکار می

همه انواع آن مشاهده کرد؛ بدین صورت که محرومیتهای توان در  آثار تربیتی محرومیت را می

ذاتی و توصیفی زمینه اصلی تربیت انسان است و محرومیتهای ابتالیی، تکلیفی و تنبیهی 

در محرومیتهای ذاتی و توصیفی آفرینش انسان بستری . آید راهکارهایی در این مسیر به شمار می

. ها، شخصیت خود را شکل دهد ویی با این مشقتاست تا  او به سختی بیفتد و با چگونگی رویار

تواند ظرفیت وجودی خود  عالوه بر این انسان تنها در رویارویی با محرومیتهای ابتالیی است که می

رساند  می( السالم علیهم)معصوم  اننگاهی به سرنوشت پیامبران و امام. را بفهمد و آن را ارتقا دهد

صالحی، )اند  هایی را پشت سر گذاشته یا امامت چه بالها و سختیآنها برای رسیدن به پیامبری و که 

 هر در و دارد تکوینی و تشریعی برنامه دو انسانها جان پرورش و تربیت برای خدا چنین هم(. 29  

 است، تکلیفی محرومیتهای همان که تشریعی، برنامه در. است گنجانیده را ها سختی و شدائد برنامه

 است، ذاتی و تنبیهی محرومیتهای دربردارنده که تکوینی، برنامه در و کرده فرض را عبادات

کند  هنگامی که فردی گناهی می(. 33  : ، ج33   مطهری،)است  داده قرار بشر راه سر را مصائب

 و تنبّه بر عالوه زند، الزم است با رنج و محرومیت تنبیه رو به رو شود تا و خطایی از او سر می

 . ن پاک شود و بتواند به رشد انسانی خود ادامه دهددر سختی آ هشیاری

های ناشی از آن، ضرورت  شود که همه انواع محرومیت و سختی از آنچه بیان شد، روشن می

 در است انسان موجودی است با توان و استعدادهای بیشماری که الزم. تربیت و رشد انسان است

آید؛  تنها از طریق محرومیتها و رنجها به دست میو تکامل یابد و این مهم  پرورش، او تربیت مسیر

رو  روبه رنج و محرومیت با لزوما دنیا این در گونه که در آثار محرومیت بیان شد، انسان همان

با  را خود هویت سختی، و مشقت سرتاسر تالشی با بتواند آنها با کشمکش راستای در تا شود می

 یابد می ادامه مرگ لحظه تا هویت گرفتن شکل این دهد؛ اش شکل بالفعل کردن استعدادهای بالقوه

و شاکله اصلی تربیت انسان خواهد بود تا آنجا که انسان متناسب با چگونگی آن، خدا را به ارحم 
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 .زند کند و سرنوشت خود را رقم می الراحمین و یا اشد المعاقبین مالقات می

 

 گیری نتیجه
در رشد و  که است انکار قابل غیر انسان زندگی در محرومیت شد، مشخص که گونه همان

به  انسان هدایت منبع کاملترین منزله کریم به قرآنطبیعی است . تربیت انسان تأثیرات عمیقی دارد

 این پژوهش، این در. باشد و آثار آن، پرداخته آدمی محرومیتهای ای کامل و جامع به شیوه

هر فردی  .شد ذاتی، ابتالئی، تکلیفی و تنبیهی معرفیمحرومیتهای توصیفی،  نوع پنج در محرومیتها

گیرد و چگونگی این رویارویی، سعادتمندی او  خواه ناخواه در رویارویی با این محرومیتها قرار می

سازد و در نهایت  تواند در این لحظات بیتابی کند و بیقراری را پیشه خود  آدمی می. زند را رقم می

ج برسد یا محرومیتها را بستر رشد و تعالی خود بداند و در رویارویی با ناامید شود و به تنگی و حر

های  آنها شکر و صبر را برگزیند و به دنبال آن باشد در بوته رنج و سختی تفتیده شود و ناخالصی

 . وجودش را بزداید

بین  کند؛ در این شود و خدا را یاد می انسان در رویارویی با محرومیت، خواه ناخواه متضرع می

دارند؛ ولی  کنند و تا آخر خود را در اتصال با خدا نگه می ای از این شکسته دلی استفاده می عده

. گیرند برند و راه غلط پیشین خود را پی می افرادی به محض رسیدن به عافیت، باز خدا را از یاد می

ده مالقات محرومیتها بستری است تا انسان در کشاکش آنها، هویت خود را شکل دهد و آما

 و بررسی مورد معاد، در را او اعمال نامه و نامید انسان را فردی بتوان اینکه برای. پروردگار شود

 بستر در تنها مهم این و باشد داده شکل را خود الیق هستی دنیا این در است الزم داد، قرار واکاوی

 فرصتها این از او گیری بهره و عملکرد چگونگی با متناسب حال. شود می ممکن محرومیتها و رنجها

 و بگیرد راست دست به را اعمالش نامه اینکه کند؛ مشخص را خود سرنوشت تواند می رنجها و

 .گردد شقاوتمند بگیرد و چپ دست به یا و شود سعادتمند

تربیت و رشد  ضرورت آن، از ناشی های سختی و محرومیت انواع در نهایت باید گفت همه

انسان ترکیبی از استعدادها و قوای جسمی و روحی است که الزم است در چرا که  است؛ انسان

 تا شود رو می روبه رنج و محرومیت با لزوما دنیا این در او. مسیر تربیت شکوفا شود و به فعلیت برسد

 کردن با بالفعل را خود هویت سختی، و مشقت سرتاسر تالشی با بتواند آنها با کشمکش راستای در
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و شاکله  یابد می ادامه مرگ لحظه تا هویت گرفتن شکل این دهد؛ شکل اش بالقوه استعدادهای

اصلی تربیت انسان خواهد بود تا آنجا که انسان متناسب با چگونگی آن، خدا را به ارحم الراحمین 

 .زند کند و سرنوشت خود را رقم می و یا اشد المعاقبین مالقات می
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