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فلسفه بحران ازمنظرقرآن
*خديجه اکبري ،1فاطمه کلروزي

2

مترقبه در 27سال گذشته باعث مرگ  6/3ميليون نفر و بيش از240

مواجه ميشويم که معتقد است سوانح و باليا -1 :جزئي از عالم

ميليارد دالرخسارت مالي به جوامع شده است.ايران درفهرست

خلقت هستند ودر لوح زندگي بشرثبت وضبط گرديده -2.نتيجه

10کشوربالخيز دنيا قراردارد زيراازحدود  40پديده طبيعي شناخته

اعمال آدميان ميباشد -3.باعث رشد وتعالي آدمي است -4.جهت

شده درجهان حدود  30پديده آن درايران اتفاق ميافتد .ممکن

بيداري انسانهاي غافل بوده است -5.کيفر گناهان انسان در دنيا و

است در نگاه نخست به نظرآيد که وجود اين باليا با حکمت الهي

مظهر لطف الهي است که انسان را در اين جهان پاک گردانيده وبه

وغايتمندي آفرينش انسان سازگاري ندارد ،اما ما مسلمانان با توجه

جهان آخرت ميبرد -6.آزمايش الهي هستند.از منظر قرآن کريم

به تاکيد ويژه قرآن کريم به عنوان کتاب آسماني خودکه همواره

راه پيروزي در بحرانها چند چيز است :صبر ومقاومت ،توجه به

در مورد حوادث وباليا سخن گفته ،به بحران از ديد ديگري نظر

گذرا بودن حوادث و مشکالت ،توجه به تاريخ گذشتگان که چگونه

داريم.هدف از ارائه اين مقاله بررسي ديدگاه قرآن در مورد فلسفه

مشکالت را پشت سر گذاردهاند وتوجه به اينکه همه مشکالت ما

بحران ميباشد.

در منظر وديد خداست وهمه چيز حساب دارد.

روش کار :اين يک مقاله مروري است که با جستجوي اينترنتي

نتيجهگيري :با توجه به اصل قانونمندي طبيعت واينکه خداوند

وکتابخانهاي در کتب معتبر ديني تهيه گرديده است.

رحمان ورحيم است .هيچ پديدهاي را بدون علت خلق نکرده است.

يافتهها :قرآن کريم درباره طبيعت ،سوانح وبالياي طبيعي به گونهاي

بنابراين سوانح وباليا را ميتوان جزيي از مظاهر قدرت خداوند

سخن گفته است که با تأ مل در آنها عالوه بر اينکه انسان را از

وتکميل کننده زنجيره عظيم مجموعه قوانين حاکم بر جهان هستي

هر گونه بدبيني نسبت به حوادث طبيعي دورمي سازدبلکه در

قلمداد نمود.

مقابل به سوي انديشه درحکمت و دليل وجودي اين حوادث

کلمات کليدي :بحران وباليا ،قرآن

1ـ دانشجوي سال چهارم کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي آجا (*نويسنده مسؤول)
آدرس الكترونيكakbarikh@yahoo.com :
2ـ	کارشناس ارشد پرستاري ،عضو هيات علمي دانشکده پرستاري آجا

پوستر

مقدمه وهدف :آمارهاي بينالمللي نشان ميدهد ،حوادث غير

فرا ميخواند .درخصوص سوانح وباليا درقرآن کريم با  6ديدگاه

