
 (و معنویت اکرون)رابطه متقابل طبیعت و معنویت 

 

این باور نیز هست که عناصر مادی و معنوی رابطه    برباشد  ت  امروزه هر فردی که معتقد به عالم ماورای طبیع

 گوناگونی بر هم دارند  تأثرات و  تأثیرمتقابل داشته و 

شکی نیست که بر   ااصل را منکر باشند ام، ممکن است این  شان نادانیجهل و    واسطه بههم  جماعتی  گر چه  

یکدیگر با  مستقیم داشته و در تقابل    رابطهعناصر مادی و معنوی با یکدیگر    ،دینی و اسالمی  هایآموزه اساس  

 . شوندمی منفعل 

 . شودمیناگونی این رابطه متقابل روشن وگ و روایات  آن را ترسیم و در آیات خوبیبه  روایات و قرآن

  مِدْرَارًا   عَلَيْهِمْ  السََّمَاءَ  وََأرْسَلْنَا   لَكُمْ  ُنمَكَِّنْ  لَمْ  مَا  الْأَرْضِ  فِي  مَكََّنََّاهُمْ  قَرْنٍ  مِنْ  قَبْلِهِمْ  مِنْ  َأهْلَكْنَا  كَمْ  يَرَوْا  َألَمْ»  -1

 1« آخَرِينَ قَرًْنا بَعْدِهِمْ مِنْ  وََأْنشَأَْنا بِذُُنوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ تَحْتِهِمْ مِنْ  تَجْرِي الْأَْنهَارَ وَجَعَلْنَا

به   هاییقدرتآیا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هالک کردیم؟! اقوامی که )از شما نیرومندتر بودند؛ و(  ]

، نهرها هاآن (  هایآبادی فرستادیم؛ و از زیر )   هاآن درپی برای  پی   ایرانه   باداده بودیم که به شما ندادیم؛    هاآن 

گناهانشان نابود کردیم؛ و جمعیت   خاطر  بهآنان را    ،( سرکشی و طغیان کردند   کههنگامیرا جاری ساختیم؛ )اما  

 [ .دیگری بعد از آنان پدید آوردیم

 الْقَوْمَ  َنجْزِي  كَذَلِكَ  لِيُؤْمِنُوا  كَاُنوا  وَمَا  بِالْبَيَِّنَاِت  رُسُلُهُمْ  وَجَاءَتْهُمْ  ظَلَمُوا  لَمََّا  قَبْلِكُمْ  مِنْ  الْقُرُونَ  َأهْلَكْنَا  وَلَقَدْ»  -2

 2« الْمُجْرِمِينَ

پیامبرانشان دالیل روشن برای   کهدرحالیظلم کردند، هالک نمودیم؛  کههنگامیپیش از شما را،  هایامّت ما ]

 [!دهیمگونه گروه مجرمان را کیفر می ایمان نیاوردند؛ این  هاآن آوردند، ولی  هاآن 

 3«الْعِقَاِب شَدِيدُ وَاللََّهُ بِذُُنوبِهِمْ اللََّهُ فَأَخَذَهُمُ بِآيَاتِنَا كَذََّبُوا قَبْلِهِمْ مِنْ وَالََّذِينَ  فِرْعَوْنَ آلِ كَدَْأِب» -3

بودند؛    هاآن همچون عادتِ آل فرعون و کسانی است که پیش از    ،( عادت آنان در انکار و تحریفِ حقایق]

 [.گناهانشان گرفت؛ و خداوند، شدید العقاب است  ر( را به )کیف هاآن و خداوند  آیات ما را تکذیب کردند

 كَاُنوا  وَكُل َّ  فِرْعَوْنَ  آلَ  وََأغْرَقْنَا   بِذُُنوبِهِمْ  فَأَهْلَكْنَاهُمْ  رَبَِّهِمْ  بِآيَاِت  كَذََّبُوا  قَبْلِهِمْ  مِنْ  وَالََّذِينَ  فِرْعَوْنَ  آلِ  كَدَْأِب»  -4

 4« ظَالِمِينَ
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بودند؛ آیات پروردگارشان را تکذیب   هاآناین، )درست( شبیه )حال( فرعونیان و کسانی است که پیش از  ]

ظالم )و    هاآنو فرعونیان را غرق نمودیم؛ و همه    را هالک کردیم  هاآن گناهانشان،    به خاطرکردند؛ ما هم  

 [ !ستمگر( بودند

 5« فَكَذََّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبَُّهُمْ بِذَْنبِهِمْ فَسَوََّاهَا»  -5

رساندند(؛    هاآنولی  ] هالکت  به  )و  کردند  پی  را  ناقه  و  تکذیب  را  )و   هاآن پروردگارشان    روازاین او 

 [ !گناهانشان در هم کوبید و با خاک یکسان و صاف کرد به خاطرسرزمینشان( را 

 6« تَدْمِيرًا   فَدَمََّرَْناهَا  الْقَوْلُ اعَلَيْهَ فَحَقََّ فِيهَا فَفَسَقُوا مُتْرَفِيهَا َأمَرَْنا قَرْيَةً ُنهْلِكَ َأنْ َأرَدَْنا وَإِذَا» -6

مترفین« )و ثروتمندان مست  » بخواهیم شهر و دیاری را هالک کنیم، نخست اوامر خود را برای    کههنگامیو  ] 

را به    هاآن به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتند،    کههنگامی داریم، سپس  شهوت( آنجا، بیان می 

 [.کوبیمشدّت درهم می 

 . کشاندمیرا به ویرانی  شهرهاو  کندمیرا نابود  هاملت و  هاامت که گناه،  شودمی از این آیات روشن 

پیشین باشد و امت اسالمی از این سنت استثناء شده   هایامت ممکن است گفته شود که این سنت، مربوط به  

گذشته و   هایامت بین    جهت   این  ازکه هیچ تفاوتی    سازدمیع( با بیانی صریح، روشن  )  علیامام    امااست  

 نیست. حال 

 : فرمایدمیایشان 

 وَ  َأحْوَالَهُمْ  الشَّرِّ  وَ  الْخَيْرِ  فِي  فَتَذَكَّرُوا  الْأَعْمَالِ،  ذَمِيمِ  وَ   الْأَفْعَالِ  بِسُوءِ  الْمَثُلَاتِ   مِنَ  قَبْلَكُمْ  بِالْأُمَمِ  َنزَلَ  مَا  احْذَرُوا  وَ»

 7« َأمْثَالَهُمْ  تَكُوُنوا َأنْ احْذَرُوا

 هاآن باشید، حاالت    حذر  برپیشین وارد شد،    هایامت از کیفرهایى که بر اثر سوء افعال و اعمال ناپسند بر  ]

 [ .را در خوبى و بدى به یاد آرید و بترسید از اینکه شما هم مانند آنان شوید

 : فرمایدمیع( در قالب قانون کلی الهی ) علیامام 

 8« لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ  اللَّهَوَ ايْمُ اللَّهِ مَا كَانَ قَوْم  قَطُّ فِي غَضِّ نِعْمَةٍ مِنْ عَيْشٍ فَزَالَ عَنْهُمْ إِلَّا بِذُُنوٍب اجْتَرَحُوهَا، لِأَنَّ»

، نعمتشان زوال نیافت مگر بر اثر گناهانی که مرتکب زیستندمی هرگز ملتی که در ناز و نعمت  به خدا سوگند،  ]

 .[داردنمیشدند؛ زیرا خداوند هرگز بر بندگانش ستم روا  

نیست که بالها   باشد    تواندمیالبته شکی  داشته  الهی  اولیای  برای  مقام  ترفیع  تعبیر    گونههمانجنبه  که در 

اما دقت در موارد  الهی باشد،    بیدارباشه آزمایش و  جنب  تواندمیو نیز بالها    «البالء للوالء»معروف آمده است  
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برای ترفیع مقام و یا آزمایش در   و این موارد را از مواردی که کندمیگرفتاری هدف بالها را برای ما روشن 

برای تذکر و   کمدست اصل در بالهای عمومی    الزم به ذکر است،.  اددتشخیص    توانمی   است،  شدهگرفته نظر  

 . است  شدهی معرفیا مجازات 

و گشایش زندگی مادی در    هانعمت از سوی دیگر پیمودن راه درست همراه با تقوا و پرهیزکاری عامل جلب  

 همین دنیا خواهد شد. 

 : فرمایدمی بارهدراین قرآن 

 9« وَالْأَرْضِ  السََّمَاءِ مِنَ بَرَكَاٍت  عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنَا وَاتََّقَوْا آمَنُوا الْقُرَى َأهْلَ َأنََّ وَلَوْ»

و  ] اهل شهرها  اگر  می هاآبادی و  ایمان  و  ،  پیشهآوردند  بر  می   تقوا  را  زمین  و  آسمان  برکات    ها آنکردند، 

 [ .گشودیم می

 کرد.  آموزیدرساز این اصل باید برای هر زمان 

که    فرورفت   فکر کره خاکی باید به این    جایجایدر    هاانسان شدن    گیرزمینامروز با شیوع ویروس کرونا و  

 شده باشد؟  19، گناهان بشری، عامل بالی عمومی چون بیماری کوید شودمی آیا 

 نباید این احتمال را مردود بشمارد.  کسهیچ

 . حاصل از ویروس کرونا داشت  ایرنجه گناهان رایج و به برخی از  ایمقایسه قدری نگاه  باید بارهدراین 

 :فرماییدتوجه روایتی از امام رضا )ع(  بهاما قبل از آن 

 10« .يَعْرِفُونَ يَكُوُنوا لَمْ مَا اَلْبَالَءِ مِنَ لَهُمْ ُأحْدَِث يَعْمَلُونَ يَكُوُنوا لَمْ مَا اَلذُُّنوِب مِنَ اَلْعِبَادُ َأحْدََث كُلَّمَا»

انجام دهند بالى    کردندنمی عمل  آن    به  سابقاًاى را که  گناه تازه   هرگاه  مردم  د:ایفرمامام رضا علیه السّالم مى ]

 [ نداشتند آشناییبه آن  درگذشته که شودمی اى بر آنان نازل تازه

 ای سابقه هیچ    وپدید آورده است    در پرتوی فضای مجازیکه    آیا احتمال اینکه بشر در دهه اخیر گناهانی را

، ( شده است کرونا   هایی جدید )از جمله عوارض ویروس  تار رنجته و در اثر آن گرفشاو نداعملکرد  در  

 احتمال نادرستی است؟ 

بشر    است   اجتماعی و گستردگی شیوع آن از گناهانی است که حدود پانزده سال  هایرسانه فضای مجازی و  

 مبتال شده است. ن آ به

 .خواهد بودهمسنگ خود گناهان  غالباًبدیهی است عواقب گناهان 

به    باکمی و    ابعادنگاه  مجازی  از فضای  گناهان حاصل  و    هایرسانه وجودی  و دست    هاویژگیاجتماعی 

 .کنیممیپیدا  زیر دست به نتایج آن  ایآورده
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 )فضای مجازی(  ایرسانه گناهان  هایویژگی

 سرعت انتقال  -1

 محصوالت گستردگی در ابعاد زمان، مکان، افراد، تنوع  -2

 ن برای افرادآاستمرار و تکرار  -3

 ریت و کنترلیمد غیرقابل -4

 در نفوسماندگاری و بقای آن  -5

 اجتماعی  بارزیان آثار  -6

 روانی وروحی  بارزیان آثار  -7

 مقابله با آن  چگونگیدلسوزان برای  سردرگمی -8

 عدم یکدستی این گناه برای افراد  -9 

 عدم امکان واکسینه شدن در برابر این گناه  -10

 گناه در مراحل اول برای مبتالیان این آثارمخفی بودن  -11

 بعدی   هاینسل ن به آآثار انتقال  -12

 شدت و ضعف آن در جوامع  -13

 و آبرویی  ناموسی و سلب امنیت روانی -14

 و قطع ارتباطات جامعه  هاخانواده از هم پاشیدن  -15

 نادرست در فضای مجازیارتباطات در پرتو  در زمان طوالنی هاانسان مشغول شدن  -16

 تغییر سبک زندگی  -17

 ؟عمومی کرونا نیستبالی  هایویژگیه بشبیه   هاویژگیآیا این 

 ؟گناهان در فضای مجازی نیست آیا سرعت انتقال این ویروس شبیه سرعت انتقال  -1

شبیه گستردگی گناهان در فضای    هابیماری افراد و تنوع    ،آیا گسترش این ویروس در ابعاد زمان، مکان   -2

 ؟نیست  هاآلودگیو تنوع  مجازی از جهت فراگیری زمان، مکان، افراد

 ؟دوم و سوم شبیه به استمرار و تکرار گناهان در فضای مجازی نیست   آیا ابتالی به این بیماری برای مرتبه  -3

شبیه به عدم   ،برای بیماری حاصل از ویروس کرونا در جهان  -در حال حاضر  –آیا عدم امکان مدیریت    -4

 نیست؟  کنونیدر دنیای  اجتماعی هایشبکه و  امکان مدیریت فضای مجازی

 های تلفن ر روی سطوح شبیه ماندگاری گناهان فضای مجازی و در  آیا ماندگاری ویروس کرونا در بدن و ب  -5

 نیست؟ هاانسان همراه و در روان 

مانند ابعاد و آثار    ...علمی و  نا در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، دینی، خانوادگی ووویروس کر  بارزیان آیا آمار    -6

 اجتماعی نیست؟ هایرسانه گناهان رایج در فضای مجازی و  بارزیان 



کر   هاملت و    هادولت   سردرگمیآیا    -7 ویروس  با  مقابله  عرصه  در  متخصصان  سردرگمی وو  به  شبیه  نا 

 فضای مجازی نیست؟ هایآلودگی و دلسوزان جوامع برای مقابله با   هاخانواده 

مانند آثار مخرب   و جوامع هاخانواده  ،برای افراد کرونانی ویروس واروحی و ر بارزیان آیا آثار مخرب و  -8

 روحی و روانی فضای مجازی نیست؟ بارزیان و 

  مختلف سنی، شبیه   هایطبقه مختلف و برای    جوامع  درآیا عدم یکدستی بیماری حاصل از ویروس کرونا    -9

 به عدم یکدستی گناهان حاصل از فضای مجازی در میان طوایف مختلف سنی و جمعیتی نیست؟

گناهان در    مکتوم بودن  بهاز دید افکار عمومی شبیه    کرونا   نبودن ویروس  آیا مکتوم بودن و آشکار    -10

 گروهی نیست؟ هایرسانه فضای مجازی و 

شبیه به عدم    کرونا   حاصل از ویروس    هایبیماریآیا عدم دسترسی به واکسن و داروی مناسب برای    -11

 حاصل از فضای مجازی نیست؟  هایبیماری درمان جلوگیری و وجود واکسن و داروی مناسب برای

آثار    -12 بر روی    مدتطوالنی آیا  آثار گناهان    و جوامع بشری  هاانسان بیماری کرونا  بودن  شبیه طوالنی 

 ان افراد جامعه نیست؟ یم حاصل از فضای در

 های بیماریو ضعف شیوع    شدتبه برای جوامعی چون ایران شبیه    آیا شدت و ضعف این ویروس  -13

 اجتماعی برای برخی از جوامع نیست؟ هایرسانه حاصل از گناهان در فضای مجازی و 

شبیه به انتقال آلودگی    تواندنمیبعد    هاینسلآیا طبق نظر متخصصان پزشکی، انتقال این ویروس به    -14

 باشد؟ بعدی  هاینسل رای در فضای مجازی ب گناهانحاصل از 

آیا سلب امنیتی که این ویروس از مردم نموده است شبیه به سلب امنیتی نیست که گناهان فضای مجازی    -15

 نسبت به ناموس مردم و آبروی مردم دارد؟

را از هم جدا و موجب فاصله شده است   هاخانواده آیا قطع ارتباطاتی که این ویروس نموده است و    -16

 ؟نیست نسبت به هم  هاخانواده افراد یک خانواده از یکدیگر و  بین زنان و شوهران و شبیه فاصله انداختن

و سخن آز شیوع آن درمیان افراد و  اندازه که این ویروس ما را به خود مشغول نموده است  آیا به همان    -17

 است؟   خودکردهرا درگیر    هاخانواده مشغولیتی نیست که فضای مجازی، افراد و  است شبیه به همان    هاخانواده 

بیماری    -18 پرتو  در  زندگی  سبک  تغییر  پرتو   کرونا   آیا  در  زندگی  سبک  تغییر  به  و    هاآلودگی  شبیه 

 فضای مجازی نیست؟ هایناهنجاری 

 به تصویر کشانید. توانمی ها تشبیه دیگری که در این عرصه و ده

ابزار کاربردی آن هرگز   بسیار خوب فضای مجازی و  از تکنیک  معنای دست کشیدن  به  این کلمات  البته 

 بود.نخواهد 



تصوری به وجود آید که شاید بالی عمومی بیماری کوید  چنین    ندارد  حال با این تشبیهاتی که وجود دارد جا

آن را نهی از    هم  خوبان  متأسفانه  و  دهدمی انجام  مجازی  در فضای    بشرکه    باشدگناهانی    العملعکس  19

 کنندنمی

 11«.سَبَباً ءٍشَيْ  لِكُلِّ فَجَعَلَ بِأَسْبَاٍب إِلَّا الْأَشْيَاءَ يُجْرِيَ َأنْ اللَّهُ َأبَى»: ع( ) صادقامام  فرموده هالبته ب

در نظر گرفته  سببى    چیز  هرکند از اینکه هر کارى را بدون اسباب انجام دهدى و براى  خداوند خوددارى مى ]

 [ .است 

رعایت و کنترل آن  که    گونههمان بوده است  مادی    علل  و  شیوع و گسترش این بیماری، دارای اسبابالبته  

با اسباب و وسایل مادی باشد.   شده است   ریزیپایه اسباب و مسببات    یپایه بر    ،جهان هستی  چراکهباید 

  اما این خدای متعال است که   ؛آن فراهم شودمادی  و شرایط    هازمینه که برای تحقق هر امری باید    ایگونه به 

 .دهدمیقرار  مؤثرو آن را  فرمایدمیهر سببی قدرت تحقق سببیت را عنایت به 

 و به تعبیر قرآن: 

 12« رَمَى اللََّهَ  وَلَكِنََّ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا  قَتَلَهُمْ اللََّهَ وَلَكِنََّ تَقْتُلُوهُمْ فَلَمْ»

پیامبر که خاک و سنگ   اینبودیرا کشت! و این تو    هاآن را کشتید؛ بلکه خداوند    هاآن این شما نبودید که  ]

 [انداختی؛ بلکه خدا انداخت! هاآن صورتبه 

 راهکارهای معنوی  

اوّ  گونههمان قانون  شد  اشاره  در  که  رفع    مجازات  ،عمومی  بالهایلی  و  دفع  برای  اما  است،   بالها الهی 

 ود دارد.نیز وج  ایویژه  معنوی راهکارهای

 : فرمایدمیقرآن  چراکه

  كَاُنوا   بِمَا  فَأَخَذَْناهُمْ  كَذََّبُوا  وَلَكِنْ   وَالْأَرْضِ  السََّمَاءِ  مِنَ   بَرَكَاٍت  عَلَيْهِمْ   لَفَتَحْنَا  وَاتََّقَوْا  آمَنُوا   الْقُرَى  َأهْلَ  َأنََّ  وَلَوْ»

  13« يَكْسِبُونَ

و  ] اهل شهرها  اگر  می هاآبادی و  ایمان  می ،  پیشه  تقوا  و  بر  آوردند  را  زمین  و  آسمان  برکات    ها آنکردند، 

 [ .حق را( تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم هاآنگشودیم؛ ولی )می

 :سنت الهی بر این است که چراکه

  14« أَْنفُسِهِمْ بِ  مَا يُغَيَِّرُوا حَتََّى بِقَوْمٍ مَا يُغَيَِّرُ لَا اللََّهَ إِنََّ»

 

 ۱۸۳ صفحه, ۱ جلد  ،الکافی 11.

 17 /انفال 12.

 96/  اعراف 13.

 11رعد / 14.



دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر امّا( خداوند سرنوشت هیچ قوم )و ملّتی( را تغییر نمی]...)

 ...[ !دهند

 : فرمایندمی خودکه امام علی )ع( در ادامه کالم نورانی و بر پایه همین اصل است 

  لَرَدَّ   قُلُوبِهِمْ  مِنْ  وَلَهٍ  وَ  ِنياتِهِمْ   مِنْ   بِصِدْقٍ  رَبِّهِمْ  إِلَي  فَزِعُوا  النِّعَمُ  عَنْهُمُ  تَزُولُ  وَ  النِّقَمُ  بِهِمُ   تَنْزِلُ  حِينَ  النَّاسَ   َأنَّ  لَوْ  وَ»

  15« فَاسِد كلَّ  لَهُمْ َأصْلَحَ وَ شَارِدٍ كلَّ عَلَيهِمْ

، با نیت خالص به خداوند متعال هانعمت پس اگر مردم در زمان نزول نقمت ها و بالها و از دست دادن  ]

و   گرددبازمی  هاآن  سویبه دوباره    اندداده ازدست پناهنده شده و با قلبی سوخته او را صدا بزنند تمام آنچه  

 [ .شودمیاصالح  هاآن امور فاسد 

از ابزار    گیریبهره منافاتی با    -امور باشد  رأسکه باید در    –که اشاره شد توجه به امور معنوی    گونههمان البته  

اسباب و علل مادی   اثرگذاریخود را پیش ببرد اما  ایکارهمادی ندارد؛ بلکه انسان باید از طریق ابزار مادی، 

 را از خدا بخواهد. 

  دعا،   استغفار،  ،معنوی رفع و دفع بالی موجود، توبه   یراهکارهابا توجه به مطالب گذشته باید گفت،  اینک  

 عصمت و طهارت است. بیت اهل قرآن و احدیت و نیز توسل به تضرع و استغاثه به درگاه

رآورده د  ستوه  بهو مردم عزیزمان را    در نوردیدهرا    شهرهایمانبالیی است که    -ویروس کرونا  -  بالی حاضر

  عَنْ   َأعْرَضَ  وَمَنْ»به تعبیر قرآن  و  قرار داده است   تنگنادر    هاانسان برای    در دنیا  مختلف زندگی را  هایعرصه و  

 16« َأعْمَى  الْقِيَامَةِ يَوْمَ َنحْشُرُهُ وَ ضَنْكًا مَعِيشَةً لَهُ فَإِنََّ ذِكْرِي

نابینا    گردانرویو هر کس از یاد من  ] شود، زندگی )سخت و( تنگی خواهد داشت؛ و روز قیامت، او را 

 [!کنیممحشور می 

باید برای عموم    هم  خداو یاد    و استغاثه و تضرع  و استغفار  بالی عمومی است و توبه  ،شکی نیست که این بال

 به دیگر سخن رجعت عمومی تحقق یابد  و گیردویژه قرار  موردتوجه هاانسان 

مردم خوب و عزیز    شده است اما  «تطول مدته و يدوم مقامه»امید است این بال گرچه به تعبیر امام علی )ع(  

استغفار و استغاثه و آن با قرائت قرآن و دعا و    رأسبهداشتی و پزشکی و در    هایدستورالعمل ما با رعایت  

 از جامعه بشری رفع و دفع نمایند.  بال و دیگر بال های عمومی رااین )ع(،  بیت اهلبه  توسل
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