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 مالحظات سالمت معنوی در بحران کرونا
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 دهيچك

های جهانی،  ترین و بدترین بحران یکی از گسترده اخیراً کند ها و مشکالت از خداوند طلب یاری و کمک می بشر همواره در گرفتاری :زمينه و هدف

در این دوره نیز گرایش به معنویت افزایش یافت و ما شاهد جلوه های متعددی از این  .ویروس کرونا، اتفاق افتاد بیماری واگیر و مرموز ناشی از یعنی

 .هدف از انجام این مطالعه، بررسی ابعاد سالمت معنوی در این بحران بوده است .موضوع در کشور ایران اسالمی بودیم

و مقااتت علمای در جهاان، براسااس شاواهد      ( السالم علیهم)قرآن کریم و احادیث معصومین در این مطالعه ضمن مرور منابع اسالمی شامل  :روش

 .دهیم در دوره بحران کرونا را توضیح می "سالمت معنوی"موجود در جامعه مصادیق
بود، ولی  ها و مراکز مذهبی گاهتعطیلی عبادت های مهم نخبگان و عالقمندان حوزه سالمت معنوی در دنیا گرچه در دوره کرونا یکی از دغدغه:ها يافته

بروز و گسترش قابل توجه ابعاد سالمت معنوی و افزایش ین زمینه دارد، ما در کشور شاهد ها را در ا ترین برنامه بهترین و جامع از آنجا که دین اسالم

تاوان   مای  ر مختلف جامعه مشاتر  اسات، اماا   بین اقشا "سالمت معنوی اسالمی"های  دانیم که اکثر شاخصه می. مختلف بودیم  لاشکاداری به  دین

جایگااه ویا ه   . ها را بارزتر مشخص کارد  را جداگانه بررسی و در هرگروه بعضی از جلوه "گران درمان"و  "نزدیکان بیماران"، "بیماران"، "عموم مردم"

 .توجه است هدایت امور نیز بسیار مهم و قابلدر تدبیر و  "رهبری نظام اسالمی"
های ارتقای سالمت معنوی در  ترین مؤلفه ، از جمله مهمرضا "ین نزدیک شدن به مقام چن مرین صبر و توکل و امید به رحمت الهی و همت: عموم مردم

 .تمردم اس
 .ترین عوامل ارتقای معنوی انسان و رقّت قلب اوست الوقوع بودن مرگ، یکی از مهم حس قریب: بیماران

 .کنند می "سالمت و صحت و عافیت"آورند و از خداوند طلب  ها بیش از پیش به دعا روی می ندر این شرایط انسا: نزدیکان بیماران

ایثار و فداکاری، عالوه بر اثری ماندگار در جان و دل خدمتگزاران سالمت جامعه، به باترفتن شأن و جایگاه ایشان در بین  گسترش شاخصه: درمانگران

 .انجامد مردم می

از  بارهاا انجام دستورات مسئوتن سالمت کشور،  برایهای جدی به مردم  هبری عالی نظام، عالوه بر مدیریت کالن و توصیهر: نقش و جایگاه رهبری

 .کارگزاران نظام سالمت تشکر و قدردانی کردند

یم جمهوری اسالمی را به عنوان های مختلف مردم در بحران کرونا، بار دیگر ظرفیت عظ مجموعه اقدامات کارگزاران نظام، اقشار و گروه :گيري نتيجه

 .باشددر جهان  "سالمت معنوی"سازی  تواند الگویی برای پیادهنشان داد که می ل و اخالقیاسته از فضاونظامی برخ
 

 ویروس کرونا ،بحران، سالمت معنوی: ها کليد واژه
 

الارّاحمین   ها به خداوند أرحام  ها در شرایط دشوار و گرفتاری انسان

این حالت در فطرت تمام . خواهندکنند و از او کمک می میگرایش پیدا 

خداوند متعال در چند آیه از قارآن کاریم باه     . .شود مردم دنیا دیده می

هنگامی که سوار بر کشتی شوند ": این موضوع اشاره میکند و میفرماید

و یاا  (  56قرآن کریم سوره عنکبوت آیه ) ".خوانندخدا را با اخالص می

 ".خوانناد رنج و زیانی به مردم برسد، پروردگار خود را می هنگامی که"

هنگامی که به انسان زیانی برسد، ماا را  ": همچنین( 33سوره روم آیه )

را، « آه»کلماه  ( الساالم  علیه)امام صادق  )94سوره زمر  آیه ("خواندمی

شاود، ناامی از   آید و بر زبانش جاری میکه از جانِ انسانِ درمانده برمی

شای   )دانناد  العالمین مای ی استغاثه به درگاه ربهای خدا و  نشانه نام

تار شادن باه     ایان نزدیاک  ( 214صدوق التوحید مصاحح حساینی ص   

هایی چون دعا و نیایش، ذکار و توسال و اظهاار بنادگی      پروردگار جلوه

 .است "معنویت"های  بیشتر دارد که جملگی از شاخصه
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایرانعضو . 1

 khoshmohabat@yahoo.comاهلل  دانشگاه علوم پزشکی بقیه.مرکز تحقیقات تروما. * 2
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های جهانی  ترین و بدترین بحران های اخیر یکی از گسترده در ماه

ا، هماه ماردم   بیماری واگیر و مرموز ناشی از ویروس کرون. اتفاق افتاد

در این میان، نخبگاان و عالقمنادان   . دنیا را به نوعی درگیر خود کرد

در دنیا، با علم باه تاأثیر مثبات معنویات بار      "سالمت معنوی"حوزه 

(. 1)مدیریت فردی و اجتماعی بحران به بررسای ابعااد آن پرداختناد   

های مهم ایشان، موضوع عدم امکاان حضاور ماردم در     یکی از دغدغه

ها و مراکز مذهبی جهت برگزاری مراسم دعا و نیاایش باود،    هعبادتگا

که با توجه به توصیه نظام بهداشت و سالمت جهاانی تعطیال یاا باه     

بارای چااره ایان مشاکل و اساتفاده از      ( 2)بودناد شدت محدود شاده 

ریزی برای انجاام عباادات و    بخشی به مردم، برنامه معنویت در آرامش

با حفظ فاصاله  )های باز  ازل و یا مکانهای دینی و معنوی در من آیین

 (.3)و با کمک فضای مجازی آغاز شد( اجتماعی

در این میان دین مبین اسالم، به عنوان دینی جاامع و کامال،   

ها را در زمینه گسترش و تبیاین ساالمت معناوی در    بهترین برنامه

های  توجه به ابعاد مختلف موضوع معنویت و بروز مؤلفه. جامعه دارد

نه تنها به بازگشت آراماش و ساالمتی ماردم مسالمان کماک      آن، 

-تواند عاملی برای افزایش دیان تر، می کند؛ بلکه با نگاهی عمیق می

ساالمت  »هاای  گرچه اکثار شاخصاه  .داری و خداباوری ایشان باشد

بین اقشار مختلف جامعه مشتر  است، اما در هر « معنوی اسالمی

-در این تقسایم . رسدنظر می تر بهتر و واضحگروه مواردی برجسته

و "نزدیکاان بیمااران  "، "بیمااران "، "عماوم ماردم  "تاوان بندی می

رهباری نظاام   "جایگااه ویا ه  . را جداگانه بررسی کارد "درمانگران"

 .در تدبیر و هدایت امور نیز بسیار مهم و قابل توجه است" اسالمی

، دعا کردن و طلب یاری از خداوند برای دفاع و رفاع باال    :عموم مردم

دعاا خاود ساببی فراماادی     . است «األسباب مسبب»کمک خواستن از 

تواناد حتای   مای ( الساالم  علیه)است که بنا به فرموده امام موسی کاظم 

الکاافی   . )است، دفع کناد بالیی را که قضا و قدر الهی به آن تعلق گرفته

در دعااای هفااتم صااحیفه ( السااالم علیااه)اماام سااجاد  (  974ص   2ج 

ها به ماا تعلایم    کاملی در هنگام بروز مشکالت و سختی سجادیه نیایش

ای پروردگارِ من، ": کنیمدر قسمتی از این دعا به خدا عرض می. اند داده

طاقتم و جانم از آن اندوه کاه نصایب    از آنچه بر سرم آمده، دلتنگ و بی

تاوانی آن   من شده، آکنده است؛ و این در حالی است کاه تنهاا تاو مای    

پاس باا   . ام دور کنی یان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمدهاندوه را از م

  ."آن نباشم  من چنین کن، اگر چه شایسته

تمرین صبر و توکل و امید به رحمات الهای و همچناین نزدیاک     

که باتترین مقام سالکان إلی اهلل است، از جملاه  «رضا »شدن به مقام

پیامبر اکرم . استهای ارتقای سالمت معنوی در مردم  ترین مؤلفه مهم

خداوندا به من یقینی عطا کان  ": فرمایندمی( وسلم وآله اهلل علیه صلی)

ای نیست و مرا به  رسد، جزآنچه برایم نوشته که بدانم آنچه به من می

 (.249، ص 9الکافى، ج ) "قسمت خودم خشنود گردان

از جمله سایر نمادهاای گساترش معنویات در عماوم ماردم جامعاه       

مختلف نیایش، توسل به معصومان، قرائت قرآن و ادعیاه و نیاز   های  برنامه

 .احسان و نیکوکاری، انفاق، ناذر، قرباانی و صادقات عاام و خااص اسات      

بساتگی، مهارورزی و قناعات، ایثاار، فاداکاری و      دلای و هام  وحدت، هام 

های برتر سالمت معناوی در کال کشاور     دوستی نیز از جمله شاخصه نوع

 .ایمها بوده های قبلی هم شاهد آن رفتاریها و گ است که در بحران

تارین عوامال    الوقوع بودن مرگ، یکی از مهم حس قریب :بيماران

تنهاا شادن باا خادا و     . ارتقای معنوی انسان و رقت قلاب اوسات  

احساس کوچکی در مقابل عظمت خاالق هساتی، حالات خاوف و     

رجاء، توبه از گناهاان احتماالی گذشاته، ادای دیان باه ماردم و       

لناس، تضرع و گریه از جمله سایر عوامل پاکی روح و ارتقای ا حق

در دعاای  ( الساالم  علیه)امام سجاد . سالمت معنوی بیماران است

پانزدهم صحیفه، تعابیر وات و بااتیی از شاکر و حماد در هنگاام     

بخش  سالمتی و نیز در زمان بیماری دارند که بسیار زیبا و آرامش

و در میاان بیمااری، چاه    ": خوانیم یدر فرازی از این دعا م. است

مان بار قلام      بسیار کارهای پسندیده را که فرشتگان در کارناماه 

آن که دلی در آن اندیشه کند و زبانی بدان سخن گوید  آوردند، بی

و اندامی با آن به رنج افتد، بلکه هر چه بود، از فضل و بخشاش و  

 "احسانِ تو بود در حق من

دوران سخت مریضی، احساس تواضع بیشتری گذر از   انسان به دنبال

همچناین شاکر   . شاود کند و از تکبر دورتر مای نسبت به دیگران پیدا می

بیشتر خداوند رحمان بعد از بهباودی، ازجملاه برکاات معناوی ناشای از      

از سوی دیگر، درد و رنج ناشای از بیمااری، باه لطاف خادا      . بیماری است

را پا  کند کاه اگار بهباود نیافات،     ( الناس بجز حق) تواند گناهان او  می

خداوند "فرمودند ( وآله اهلل علیه صلی)پیامبر اکرم . سبکبار به دیار باقی برود

ای نیست که اراده کرده باشم اورا داخل بهشت کنم  بنده: فرماید متعال می

که کفاره گناه او باشد؛ مگر این که جسم او را به بیماری مبتال کنم، تا این

ه مرگ را بر او سخت گیرم تا بدون این که گناهی بر او باشد نزد و یا این ک

 (995ص  2الکافی ج .) "کنم من آید؛ سپس او را داخل بهشت می

عالوه بر موارد ذکر شده مربوط به  :همراهان و نزديكان بيماران 

 "ذکار "عموم مردم، آنچه در نزدیکاان بیمااران بیشاتر نماود دارد     

-داند و میلهی را باعث اطمینان قلب میقرآن کریم، ذکر ا. خداست

ساوره  )  "بخش دلهاسات  آگاه باشید که تنها، یاد خدا آرام": فرماید

و ... ": داناد  و در آیه دیگری آن را برترین اعمال مای ( 22رعد آیه 

(. 96نکباوت آیاه   ساوره ع ) "خادا برتار و بااتتر اسات    ( یااد )ذکر 

  خواندن ادعیه( خصوص نماز و به)های این ذکر، انجام عبادات  جلوه

به زبان آوردن اسماء و صافات  . واردشده و تسبیح حضرت حق است

در ایان  .ها خود مایه آرامش درونی انساان اسات   الهی و تدبر در آن
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ساالمت و صاحت و   "ها بیش از پیش از خداوند طلاب  شرایط انسان

در دعاای بیسات و ساوم صاحیفه، اماام ساجاد       . نناد کمای "عافیت

مفاهیم واتیی را به عنوان طلب عافیت و شکر بار آن،  ( السالم علیه)

در فرازی از این دعا حضرت این گونه از خدا . دهند به ما آموزش می

بخش، عاافیتی کاافی و شافابخش،     مرا عافیت( خدایا) ":خواهند می

م عافیت تولیاد کناد، و در یاک    برتر و روزافزون، عافیتی که در بدن

 "عافیت دنیا و آخرت: کلمه

تقویت صفاتی چون صبر و انتظار، امید به فرج و گشاایش در اماور از   

ای از انتظار فرج منجی عالم بشریت تواند جلوه که خود می)جانب خداوند 

نزدیکان بیمار، در صورت فاوت  . از جمله سایر موارد قابل ذکر است( باشد

به ناپایداری دنیا و لزوم آمادگی برای رفتن به دیار باقی بیشاتر  عزیزشان، 

اندیشند و در صورت بازگشت به زندگی دنیاوی وی، ساپاس از درگااه    می

 .آورندتعالی را بیش از گذشته به جای می باری

هاای   مدافعان سالمت کشوردر ایان دوران ساخت، جلاوه   : درمانگران

رسانی  ازخودگذشتگی، شفقت و یاری متعددی از عطوفت و مهربانی، ایثار و

هاا شاهید    ایشان در این مسیر ده. دهند نوع را از خود بروزداده و میبه هم

های کادر درمان  ها و ایثارگری زن و مرد ایثار و نثار کردندکه یادآور رشادت

( الساالم  علیاه )حضرت اماام رضاا   . در دوران هشت سال دفاع مقدس بود

و مشکلی از مؤمنی برطرف کند، خدا روز قیامت  هر که اندوه"فرمایند  می

ماوتی متقیاان اماام    (. 257ص  3الکاافی ج ) ".کناد  قلب او را شااد مای  

ایثار نیکوترین احسان و باتترین مراتب ": فرمایند نیز می( السالم علیه)علی

-گسترش شاخصه(  621، ص 1غرر الحکم و درر الکلم، ج ) "ایمان است

شااءاهلل مانادگار در جاان و دل     ه بار اثاری ان  معناوی عاالو  های سالمت 

گزاران سالمت جامعه، به باترفتن شاأن و جایگااه ایشاان در باین      خدمت

انجامد که نتیجه منطقی آن، نهادینه شدن بیش از پیش فضاائل  مردم می

 .ها خواهد بود اخالقی در آن

هاا قبال    مقاام معظام رهباری، ساال     :نقش و جايگااه رهراري  

: اند ر سخنانی خطاب به کارگزاران نظام فرمودهد( 24/43/1326)

اماروز  ... ای که ماا باه عهاده داریام      در بین این وظایف معنوی"

و در ادامه باه    "ترین وظایف ماست ، یکی از بزرگ«شکر«  وظیفه

اگار  ": کنناد کاه خداوناد فرماوده اسات      ای از قرآن اشاره میآیه

ساوره  ) "افازود  بر شما خاواهم ( نعمت خود را)شکرگزاری کنید، 

نظام، خاوداز ابتادای بحاران کروناا      رهبری عالی(. 7ابراهیم، آیه 

عالوه بر مادیریت در ساطح عاالی و توصایه جادی بارای انجاام        

هاا،   دستورات مسئوتن سالمت کشور و تبعیت هماه ماردم از آن  

ایشان در اوایل بروز . مکرراً از کارگزاران نظام سالمت تشکر کردند

گوناه  در پیامی مستقیم باه ماردم ایان   ( 2/12/1342)این بحران 

ی  دوست داشتم که این تشاکر قلبای خاودم را باه هماه     ": گفتند

برادران و خواهران محترم پزشک و پرساتار و کادرهاای درماانی    

شاءاهلل که موفّق باشید؛ کارتان بسیار باارزش است؛  ان. عرض بکنم

کاه  -برد میپزشکی و پرستاری را در جامعه بات  هم ارزش جامعه

تر از این، ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به  هم مهم -برده

تارین  های عالی قدردانی. "شما اجر خواهد داد و ثواب خواهد داد

مقام کشور، در راستای عمل به دستورات خداوند و معصومان است 

( الساالم  علیاه )حضرت امام رضا . تواند برای همه الگو باشدکه می

دهناده را نگویاد، ساپاس     هر که سپاس مردم نعمت": یندفرما می

، (ع)شی  صدوق، عیون أخبار الرضا) "خدای بزرگ را نگفته است

 (.29، ص 2تجوردی، ج : مصحح

باختگان گروه پزشکی این  اقدام حکیمانه رهبری معظم در اعالم جان

 ه که نمایانگر قادردانی و تشاکر ویا   ، عالوه بر این«شهید»دوران به عنوان

ایشان از خادمان سالمت کشوربود، فضای مبارزه با این بیماری گسترده را 

از سوی دیگر، دستورات و نصایح .نیز به سمت عرفان و معنویت هدایت کرد

وی ه رهبری برای حمایت همه جانباه از ماردم، بیمااران و کاادر درماان،      

یجیان را موجی از حضور داوطلبانه طالب، روحانیان و سایر جهادگران و بس

ایان افاراد، باه انجاام     . در سطح شهرها و بیمارستان های کشور ایجادکرد

 .کردنداقدام می( به جز درمانی)ای هرکارِ بر زمین مانده

هااا و  در ایاان میااان حضااور روحانیااان دوره دیااده در بیمارسااتان 

های معنوی ایشان از بیماران و حتی  بخش و مراقبتهای آرامش حمایت

تارین اقادامات    از جمله مهم.کامالً برجسته و تأثیرگزار بودکادر درمان، 

آمیز و کامال  های احترام طالب آموزش دیده خواهر و برادر، انجام آیین

تغسیل و تکفین درگذشتگان کرونا بود که بسیار ماورد توجاه و تقادیر    

 .قرار گرفت و ماندگار شد

م ساالمت  هاای کاارگزاران نظاا    تدابیر ولی فقیه در حمایات از تصامیم  

کاه باا پشاتیبانی    )هاای مطهار و مسااجد     خصوص موضوع تعطیلی حرم به

دهناده   نشاان ( های علمیاه هماراه شاد    گسترده سایر مراجع و علمای حوزه

خداوند متعال در قرآن . ها در دین اسالم است اهمیت وی ه حفظ جان انسان

ه هرکس انسانی را ازمرگ رهایی بخشد، چناان اسات کا    ": فرماید کریم می

توجاه و عنایات   ( 32سوره مائده، آیه ) "گویی همه مردم را زنده کرده است

جسامی،  )این دین مبین به ابعاد مختلف و تعریاف شاده ساالمت در دنیاا     

 .نیز از جمله موارد قابل توجه و اشاره است( روانی، اجتماعی و معنوی

های مختلاف   مجموعه اقدامات کارگزاران نظام و اقشار و گروه

بحران کرونا، یاک باار دیگار ظرفیات عظایم جمهاوری        مردم در

اسالمی را به عنوان نظامی برخاسته از فضایل، اخالق و معنویت به 

رخ جهانیان کشاید؛ حکاومتی کاه باا خواسات ماردم و رهباری        

خردمندانه رهبر کبیرانقالب تشاکیل شاد و براسااس اصال ساوم      

یل ایجاد محیط مساعد برای رشاد فضاا   "قانون اساسی موظف به

اخالقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیاه مظااهر فسااد و    

 .شاءاهلل باشد ان می "تباهی
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Spiritual Health Considerations in the Corona Crisis 
 

Hassan Abolghasemi1, Hadi Khoshmohabat2*  
 
Abstract 
Background: The communicable and highly contagious pandemic caused by the coronavirus, has caused spirituality 

to increase in the Islamic Republic of Iran. 

Methods: In this study Islamic literature such as the Holy Quran, hadiths and articles were used to explain the 

increase of "spiritual health" during the Corona crisis. 

Results: Although during the Corona crisis, closure of religious centers was one of the most important concerns of 

the experts in spiritual health, we observed  a considerable increase in spiritual health. Patience, trust in God, and 

hope for divine kindness, as well as faith are the most important issues promoting spiritual health in the society. 

Patients: The feeling of imminent death is one of the most important issues promoting spiritual health. Patients' 

relatives often pray more than before and request "health and well-being from God." 

Therapists often show characteristics of self-sacrifice in caring for patients, and this has been shown to have a long 

lasting effect on members of the health system, elevating their rank in society. 

The invoking of the community to instigate and implement the recommendations of the healthcare officials by the 

Supreme Leader of Iran played an important role in motivation of the caregivers as well as promotion of the 

healthcare system. 

Conclusion: The coordinated actions and the relentless efforts and endeavors of the various groups of the people 

involved in the Corona crisis, underscored the enormous capacity of the Islamic Republic to act as an ethical 

paradigm that can be a model for implementing the role of the Supreme Leader throughout the world. 
 
Keywords: Crisis, SARS-CoV-2, Spirual Health 
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