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 دهيچک
 داند؟ها مياز اين تحقیق پاسخ به اين سؤال است که آيا قرآن به عنوان کتاب مسلمانان بحران را عاملي براي معنويت انسانهدف  :زمينه و هدف

 .اي و اسنادي به بحث و بررسي پرداخته شده است در اين تحقیق به روش کتابخانه :روش

ها را با چالش و يا در موواردي بوا    ها و رويكردهاي شخصي انسان اداره مسائل عادتها ابعاد مختلفي دارند که هر کدام يک سیستم معمول  بحران :ها يافته

يكوي از ابعواد مهوم هموه     . آمد توانست پاسخگوي مسئله ايجاد شده باشد بحران هرگز پديد نمي کنند چرا که اگر همان رويكرد عادي مي تغییر مواجه مي

گذار بور آن  تأثیرن کرونا، سالمت معنوي جامعه را از حالت عادي خارج کرده است بررسي عوامل هنگامي که ترس از مرگ با بحرا. ها سالمت است بحران

هايي بسوته يوا خلووت     هاي شیوع با دستورالعمل که اماکن مذهبي به عنوان يكي از کانون درحالي. تر کند تواند ديدگاه ما را نسبت به اين موضوع کامل مي

چه عاملي باعث شوده اسوت کوه موردم در شوراين کرونوايي       . اي داشته است دعا و ارتباط با خدا رشد قابل مالحظه دهد گرايش به اند آمار نشان ميشده

 ها بوده است؟  گرايش بیشتري به معنويت پیدا کنند؟ آيا بحران هاي زندگي انسان عاملي براي افزايش معنويت انسان

شود که در قدم اول  هايي مواجه ميران عاملي براي معنويت بوده و هر روز انسان با بحرانتوان ديد که بحبا ورود به مستندات قرآن مي :گيری نتيجه

 .ناآرامي و بهم ريختگي رواني را به وجود مي آورد ويدر 
 

 ، معنويت01-يدکوو بحران، :ها واژهکليد

 
 مقدمه

هاي متعددي در زندگي بشر به وجود آمده است در طول تاريخ بحران

اند و به فكر ها تدابیري براي حل آن بحران انديشیدهانسان که در هر دوره

 ؛هوا  هوا را تفكیوک کنویم بعضوي از بحوران     اگر بحران. اندحل مسئله بوده

انود  هاي انسان ساخته بودهاند و بعضي ديگر بحرانهاي طبیعي بوده بحران

 یلمانند س یعيسوانح طب یلها چه به دل بحران. هاها و بیمارينظیر جنگ

حتوي  و  یمواري مانند فقر و ب یاسيو س ياجتماع يها و زلزله و چه بحران

دارد و حوادث  يمعنو يخواستگاه ،يمقرآن کر يدگاهها از د سقوط حكومت

  .از رابطه انسان با خداست يتابع یادن

 يکل زنودگ  يبرا يديتهدست که اها، بحران کرونا يكي از اين بحران

 يزنودگ  يهوا  همه حووزه  ي،کنون ينرااست که در ش يجهان يبشر و بحران

کرونوا   یمواري ب .گرفتار کرده اسوت  يقرار داده و به نوع تأثیربشر را تحت 

بحوران   يکشناخته شد به عنوان  4101که در سال ( 01-کوويد) يروسو

و  يروان یمعظ يهاچالش يجادد که باعث اوش ميبهداشت محسوب  يجهان

جهان که تعداد مرگ  يکنون يندر شرا.  (0) شده استدر جهان  يبهداشت

 يوک توانود   يم يت، معنوشود مي تشرروز و من روزانه به 01-کوويداز  يناش

رو  هروبو  انوواع معضوالت   یوعباشد کوه بوا شو    يآرام بخش خوب در جوامع

منبعوي   معنويت انود کهها پیش متذکر شدهمحققان از مدت(. 4)هستند 

شخووصي   آرامشاحساس براي آرامش است و براي انسان، هدفمنودي و 

دهود افوراد   اي از تحقیقوات نشوان موي   بوه ارمغوان مي آورد بخوش عمده

کننود؛  هواي مووذهبي اسووتفاده موي    حول هنگوام مواجهه با بحران، از راه

بنابراين، ايمان مذهبي منبوع يوک نوویروي مهوم و اثوربخش بوه هنگوام      

نشان  یزن( 4،0)يران هواي داخل اپوژوهش. (3)مواجهه بوا بحوران اسوت 

و  يزنودگ  یوهدر شو  توانود يو معنووي مو   يکه اعتقادات مووذهب  دهنديم
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 آيات قرآن نگاهي به فزايش معنويت هست؟عاملي براي ا (01-کوويد)ها نظیر  آيا بحران

 083/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان 

اديان با وجود شرايطي که دارنود   .هوا اثرگذار باشدافراد با بحران ياروييرو

آورنود و معنويوت در ايون دوران    مياحساسات مثبتي را در افراد به وجود 

 هواي  یول تحل .(6)د ها در شوراين بحرانوي کموک کنو     تواند براي انسانمي

وجود  يبه بحران جهان یماريب ينا يلدرباره علل گسترش و تبد يگوناگون

دچوار   01-کوويود  یرگهمه یماريب يط ياناست که اد يناعتقاد بر ا .دارد

 یماريب ينا یوعمقابله با ش ياما مسلمانان برا ؛(7)اند شدهمشكالت  يبرخ

مثل لغو اجتماعوات و مناسوک    ؛اندانجام داده ياارزنده ياقدامات محافظت

 هوا،  يارتگواه و بسته شدن ز (لغو نماز جمعه و نماز جماعت)يني و معنوي د

 يوک که اختصاص به  یماريب ينمعابد، مساجد به منظور محدود ساختن ا

 (.8)شود  يرا شامل م ديانندارد و همه ا يند

 يافتهظهور  يدر انجام امور معنو يديکرونا سبک جد يروسو یوعبا ش

سوفر بوه اعموا      ياز افراد جامعه با هدف تجربه راهو  يتوجه و بخش قابل

 یجوه هوا نت  رفتن تمدن یانقرآن از م یاندر ب. اند ناشناخته درون خود شده

 يجادرابطه انسان و خدا بر ا تأثیر .هاست انسان يارذشكرگ یهنداشتن روح

ت سرگذشو  يوت در قالب روا يمخلتف و متعدد ياتجوامع در آ يها بحران

هوا و   از آن يبرخو  يمقاله به مورور اجموال   ينشده است که در ا یانها ب آن

 .و بحران پرداخته خواهد شد يتمتقابل معنو تأثیر یلتحل

 

 روش
 یهاسوت و فرضو   يواد ز یاربسو  يوت کوه تكثور آراد در حووزه معنو    يياز آنجا

 یوهبوود توا بوه شو     يون بر ا مقاله تالش پژوهشگران ينوجود ندارد، در ا يواحد

کوه   يت و بحوران حوزه معنو یلاز مطالعات موجود و اص ياخالصه يتيور روامر

 یوات دانوش و تجرب  يوت و در نها مرتبن با عنوان پژوهش هستند را ارائه کورده 

تحلیول  استخراج شوده اداوام کورده و بوا روش      يهایهها و فرضخود را با مدل

ي افوزايش  هوا عواملي بورا   اينكوه بحوران  در موورد   يکل یريگیجهنت يک محتوا

مرتبن بوا عنووان    يهایدواژهاز کل يفهرستدر ابتدا . ارائه دهند ،معنويت هستند

 يوف تعر يوت، شد کوه شوامل معنو   یهته يعلم يها يگاهجستجو در پا يکار برا

ي هوا يگواه در پابحران در قرآن ، معنويت در قرآن، بحران، بحران کرونا يت،معنو

، Spirituality ،Definition of spirituality، Crisis، COVID-19 crisisو  يفارسو  علمي

Spirituality in the Qur'an ،Crisis in the Quran بوود  هاي علمي انگیسوي  در پايگاه .

، SID ،Irandoc) يوران در ا يمرجوع علمو   يهوا  يگواه ها در پا واژه یدکل ينسپس ا

Ensani ،Noormags، ISC )الملول   ینو در ب(PubMed، SCOPUS، Google Scholar ،

ProQuest ،Elsevier ،Springer )جستجو شدند . 

آوري اسناد، براي رسیدن  پس از جمع محققان یق،تحق يندر ادر انتها 

ترجموه ناصور مكوارم     ،به مفهوم بحران و معنوبت از کتاب مقودس قورآن  

که براي فهم موضوع و تحلیل درست از تفسیر  کردنداستفاده ( 1)شیرازي 

 ييبا مراجعه به منابع شناسوا  انمحقق. شداستفاده ( 01)نور استاد قرائتي 

 .نود را مورد بحث و بررسوي قورار داد   یازشده از قبل، مطالب مهم و مورد ن

 . ندپرداخت هايافته یلبه تحل یل محتواتحل یوهبه شسپس 

 معنويت
شووود، امووا يبعوود چهووارم از سووالمت محسوووب موو يسووالمت معنووو

 يبه طور کلو . وجود دارد يتمعنو يفدر تعر ياديها و ابهامات ز یچیدگيپ

و سالمت  يتمعنو يفشوند، تعريم يمترادف تلق يامشابه  ينو د يتمعنو

از والوش   يفوي در تعر .شوديمنجر م ييهایچیدگيبه مشكالت و پ يمعنو

به باورها، اعتقادها و اعمال  ياست که به طور کل يا گسترده ازهس يتمعنو

را  يوت معنو يدگو يم ینزالك(. 00)اره دارد اش یرترند،و فراگ يکه کل يمتعال

تجربه کورد و   يمذهب يرسم يهم درون و هم خارج از ساختارها توان يم

 يفیتو گر يفیتگر(. 04)است  تر يتر و شخص با مذهب گسترده يسهدر مقا

کوه فورد را بوه     یزيچ»عنوان  به يتساده اما پرمعنا از معنو يفي، تعر(03)

ممكون اسوت    يمنوابع معنوو  . انود  ارائه کرده «کند يآنچه هست مرتبن م

 یارتوا اعموال بسو    يگروهو  يو مراسوم عبواد   يعباد یوندهاياز پ اي هدامن

احتموال دارد شوامل    ینداشته باشود؛ همچنو   نماز و نیايشمانند  يشخص

تجوارب مقودس    ینو همچنو  ياستفاده از اعتقادها و افكار شفادهنده سنت

شور    يکرد و با زبوان معموول   فيآن را تعر توان يم يکه به سخت يمذهب

 يو تجوارب کنوون   يسوابق قبل ي،و مذهب يمعنو هاينظام باور. داد، باشد

کننوده   بینوي  یشاز افوراد، پو   یاريبسو  يبرا يو حت کننديم یینفرد را تب

 یشپ ي،و هست يزندگ ييو نها يياا يدرک معنا يبرا یريو مس اند يندهآ

 يوت معنو ،يعباسو  يفساس تعربرا ینهمچن(. 00) دهند يفرد قرار م يرو

سالمت معنوي به . از بودن و سالمت معنوي حالتي از داشتن است يحالت

برخورداري از حس پذيرش، احساسوات مثبوت، اخوال  و حوس ارتبواط      

-يمتقابل مثبت با يک قدرت حاکم و برتر قدسي، ديگران و خود اطال  م

شوي و  شود که طي يک فرآينود پويوا و هماهنوگ شوناختي، عواطفي، کن     

 يدر صوورت  يعلمو  يفتعوار  يون ا (.04)شوود  پیامدي شخصي حاصل موي 

داشوته باشود کوه موردم      یشتريب گذاريتأثیردر سالمت جامعه  تواند يم

 .نباشند يگردانداشته باشند و از آن رو يلنسبت به آن تما

 يتبه معنو اي يندهن است که عموم مردم به طور فزااياز  يحاک شواهد،

قابل مالحظه در عالقوه بوه اموور     يشافزا ي،همگان هاي يدارند و بررس يلتما

کوه در   يبزرگساالننشان ساخت  خاطر یوتال(. 06)کنند  يم يیدرا تأ ي معنو

در امور خانواده،  یريدرگ به یشتريب يلتما يابند، يحضور م يمناسک مذهب

ر طوو  بوه . دارنود  ها یتاز فعال تر یعتر از روابن دوستانه و دامنه وس شبكه بزرگ

 هواي  يبوا نواتوان   يسوازگار  بوراي را در  داري ينو د يتمعنو بزرگساالنکل، 

 يوودگاهيد يجووادبووا ا يسووودمند دانسووته و مقابلووه مووذهب یاربسوو يجسوومان

زا کموک   اسوترس  ينافوراد در شورا   یامنسبت به مسائل، به الت تر ینانهب خوش

 در کواهش  توانود  يمو  يتوان گفت سالمت معنوو  يم ينبنابرا(. 07) کند يم

بوه   يوادي افوراد ز  یورا اخ. نقش داشته باشود  یزن يو سالمت جسم یروم  مرگ

 ینيبوال  تموداخال . انود آورده يرو ینيدر اعموال بوال   يکاربرد سالمت معنو

 يهوا یمواري همچوون ب  يدر مووارد  يبه کاربرد سالمت معنوو  هعمدطور  به

 جيمعمول نتاطور  به. شونديمربوط م یمارستانيب يهامرگ و مراقبت ي،جد
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 زايي و همكاران مصطفي کوچک

 ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /080

 شوان یعوت در طب يشوند که بوه نووع  يحاصل م يمثبت سالمت از مداخالت

انود،  یعوت مثال آن دسته مداخالت که شامل مواجهه بوا طب  ياند، برايمعنو

 هوواي ينو تموور يلكسیشوونفنووون ر ي،آگوواهاز فنووون نهوون دهاسووتفاماننوود 

کوه   یدندرسو  یجوه نت يندر پژوهش خود به ا يمنو فر يكلسونما. بخش آرام

مثبوت   يجاز نتا یاريتوسن کودکان و بس يسالمت معنو یتراک اهماد ینب

 یتوضوع بررسوي  شوامل   يجنتوا  يون جود دارد، اوقوي رابطه  يسالمت عاطف

از  يتو رضوا  يروان تنو  نشوانگان شده، کاهش  يابيخود ارزبراساس سالمت 

مهوم در   ارزشمند و ييدارا يکمثبت  يبه عالوه سالمت معنو. است يزندگ

 (.08)رود  ير مبه شما يزندگ

 ياند که اگر افوراد از سوالمت معنوو   یدهرس یجهنت ينبه ا پژوهشگران

همچوون سوالمت    یوز ن آنهوا  يابعواد سوالمت   يگربرخوردار نباشند د يخوب

در کوارکرد   يينخواهند توانست به سطح بواال  يو اجتماع يروان ي،جسمان

از  ييبوه سوطح بواال    یدنرسو  ي،خود برسند، به عالوه بدون سالمت معنو

اگر با نگاهي کالن به مسوئله   (.01)شود يم یرممكنا یزن يزندگ یفیتک

اي معنويت يوک مسوكن بوراي بوراي عوده      يعملطور  بهمعنويت بپردازيم 

باشد که با پناهندگي به معنويت آراموش خوود را   هايي ميزيادي از انسان

افتود کوه فوردي دچوار     کنند و اين پناهندگي زماني اتفا  ميتضمین مي

 . مسئله يا بحراني در زندگي شده باشد

 

 بحران
هوا در  بحران. ناپذير در زندگى اجتماعى است بحران، واقعیتى اجتناب

هايي هستند که برحسوب  فرصت گیوري تهديودها و نات خود بستر شكل

توانوود نظووام سیاسووي و    ي محیطوي بحوران، مووي    نوع، شدت و گسوتره 

از منظور  . اي قورار دهنود   پرمخواطره حاکم را در شراين دشوار و  موديران

 يدشود  يختگوي بحران عبارت اسوت از در هوم ر   ي،سازمان بهداشت جهان

 يانطبواق  یوت فراتور از ظرف  یارکه بسو  ياجتماع -يو روان یطيمح -يستز

 (.41) جامعه مبتال به است

بحران عبارت است از  ،توسعه سازمان ملل در تعريف ديگري از برنامه

 ي،جوان  يعاتجامعه که همراه با ضا ياگروه  یتز فعالا يبخش ياوقفه کامل 

باشد و جامعه مربوطه  يافتهگسترش  یطيمح يهایبو آس يخسارات ماد

 (. 40) دارد قادر به جبران آن نباشد یارکه در اخت يبا منابع

از حالت نرمال خارج شوده و   یستماست که در آن س یتيبحران وضع

از بحران  يمتعدد يفتعار. یردگيار مقر ياالب منف تأثیرعملكرد آن تحت 

نظوران  و صاحب يشمنداناز اند يکتاکنون ارائه شده است که در واقع هر 

 لبه عنووان مثوا  . اندآن پرداخته یانبه ب يمتعدد يدد يايحوزه از زاوا ينا

بحران را از  يگرد يبحران را از منظر منشا به وجود آمدن آن و برخ يبرخ

( 44) يندلو. اند کرده يفتعر يبحران ينشرا یدايشبر پگذار منظر عوامل اثر

 یدهبه عق. کنديم يبحران معرف يجادا أدو دسته از عوامل را به عنوان منش

 یعوي، طب يهوا در بحوران . ساخت انسان ياهستند  یعيطب ياها بحران ي،و

اسوت   یعوت حواکم بور طب   یناست که منشا بروز بحران، قوان يناعتقاد بر ا

هستند  ييهاانسان ساخت بحران يهابحران. و امثال آن یل، سمانند زلزله

معتقد  يندلو. باشنديها مانسان ياز عملكرد و با طر  و نقشه قبل يکه ناش

ا يافتند يبه دست انسان اتفا  م يتصادف باانسان ساخت  يهااست بحران

 .ها نقش داردآن يجادانسان عامدانه در ا

هوا و بالهواي   اکنون همواره با انوواع آسویب  ها از آااز آفرينش ت انسان

هاي جاني و مالي فراواني همین دلیل آسیب انود، بوهطبیعوي مواجوه بووده

میلیوون نفور    411 طوري که هر سوال حوودود  ها وارد شده است، بهبه آن

(.  43)د رونو ها و حوادث طبیعي شده و صدها نفر از بین موي درگیر بحران

مثبتي بر  تأثیراما  ؛اندازند ر ابعاد سالمت را به خطر ميچه ديگ ها اگر بحران

بوا عنووان   ( 40)سالمت معنوي دارند در تحقیقي از بريگز، اپول و ايودلت   

 يشخص يهابحرانسپتامبر به اين نتیجه رسیدند که  00معنويت و وقايع 

 00بوه بحوران    يبا توجه به پاسوخ جهوان   همراه بوده است يبا رشد معنو

 يوازده و فاجعوه   يوت رابطوه معنو  يمطالعه بوه بررسو   ين، ا 4110سپتامبر 

طر   يکمطالعه از  ينا. پرداخت ييدانشجو ياسپتامبر با استفاده از نمونه

 برسپتامبر  00 يبحران جهان يعمختلف وقا اتتأثیر يبررس يبرا يشيآزما

در ايون تحقیوق تفواوت     که. استفاده شده است يفرد يتمعنو يهامؤلفه

در تحقیقي ديگري . شدمشاهده  شاهدین گروه آزمايش و گروه معناداري ب

ي بحوران  کودکوان دارا  به اين نتیجه رسیدند که( 44)از موره و همكاران 

 يسوه در مقا يتاز معنو ینياقدامات معدارند در  سابقه سرطانشخصي که 

 .داشتند يبا همساالن سالم خود نمرات باالتر

 بوا  کوه  يبحران يهاخانواده يضااع( 46)در تحقیقي از مارگارت هال 

 ياز اعضوا  یشتررسد بي، به نظر م کننديم يخود زندگ يمعنو يهاارزش

را  ياز زنودگ  یشتريب يترضاهاي معنوي ارزشبدون  يبحران يهاخانواده

 .کننديتجربه م

هواي سونین نوجوواني را بوا      تواند عبور از بحوران  همچین معنويت مي

که ( 47)تحقیقي از اسمیت، گري و چويي  سالمت بیشتري همراه کند در

و  يمدرسوه، افسوردگ  از  آموزان با اسوترس  دانش يتروابن معنو يبه بررس

دانوش   نمونوه  670ارائه شده توسون   يهابر اساس داده ياز زندگ يترضا

 یمبه تنظو  يتکه معنو دادها نشان يافته. قرار گرفتند مورد بررسيآموزان 

و  کنود يمو  کدر استرس مدرسه کمو  يزندگاز  يتو ارتقاد رضا يافسردگ

طوور   بوه  ياز زنودگ  يتو رضوا  ي کمترباال افسردگ يتآموزان با معنو دانش

 .دارند يتآموزان کم معنو از دانش يتوجه قابل

 ينظرسنج يکدر ( يسپاا) يرانا ياندانشجو يرکز افكارسنجتحقیق م

که  ته استپرداخ« مردم يکرونا بر اعتقادات مذهب یوعبحران ش تأثیر»به 

 08 يباال)افراد بزرگسال  يو با جامعه آمار يبه صورت تلفن ينظرسنج اين

 47توا   40 يخدر توار  463هوزار و   يکو حجم نمونه  يدر سطح مل( سال

 0/08نشان داد  ينظرسنج ينا یجهکه نت. اجرا شده است 0311 ينفرورد

خداونود  و  يند یتکرونا اهم یوعش ياند در روزهاگفته ياندرصد پاسخگو
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 آيات قرآن نگاهي به فزايش معنويت هست؟عاملي براي ا (01-کوويد)ها نظیر  آيا بحران

 084/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان 

اند در درصد مردم گفته 07 .نكرده است ییريها نسبت به قبل تغآن يبرا

شوده   یشوتر ها نسبت بوه قبول ب  آن يو خداوند برا يند یتکرونا، اهميام ا

نسبت به گذشوته کمتور شوده     یتاهم يناند ادرصد گفته 3/4 فقن .است

لعوه  همچنین در ايون مطا  .سؤال پاسخ ندادند ينا درصد هم به 0/0. است

 يسهزنان در مقا يو خدا در دوران کرونا برا يند نشان داده شد که اهمیت

ز اهمیت ديگوري کوه در ايون    ئنكته حا .از قبل شده است یشتربا مردان ب

و خدا نسبت به  يند یتشدن اهم اين بود که بیشتر ؛تحقیق مشاهده شد

 يراد داراافو  يافراد و بورا  يراز سا یشترسال ب 41 يافراد باال یانقبل در م

 .شود يمشاهده م ياز افراد دانشگاه یشترب يدانشگاه یرا یالتتحص

در تحقیق مشابه ديگري در آمريكا زير نظر مرکز تحقیقات نظرسنجي 

کرونوا   يروسو یوعکردند، ش یانها بيكاييمرآ یشتربه شد که نشان دادپیو 

ن توسو  ي کوه نظرسونج  ايون . گذاشته است تأثیرآنها  يمذهب يبر رفتارها

موارس   40توا   01 يخدر توار  یوو به کمک گروه پانل پ یوپ یقاتمرکز تحق

ها يافته گروه پانل اجرا شده است ينفر از اعضا 00437با مشارکت  4141

 اظهوار ( درصود 44)متحوده   يواالت از بزرگساالن ا یمياز ن یش، بدادنشان 

 يعودد بورا   يون ا. کرونوا دعوا کردنود    يوروس و یوعشو  پايان براي داشتند،

 يدرصد از کسان 86. درصد است 34 يهوديان يو برا درصد 73 یحیانمس

کار را به صورت روزانوه   ينکرونا دعا کردند، ا یوعخاتمه ش يکه گفتند برا

 یاهپوسوتان ، س(درصود 00)از مردان  یشترب( درصد64)زنان . اندانجام داده

ه که بو  يدرصد و کسان 43با  یدپوستاناز سف یشتردرصد ب 66با  يكاييامر

در ( درصد60)دانند  يم يکخواهان نزد يخود را به جمهور یاسيلحاظ س

حول   ي، بورا (درصود 06)داننود   يکه خود را دموکرات م يکسان مقايسه با

سوال   64 يدرصود افوراد بواال    67. کرونا دعا کردنود  يروسو یوعبحران ش

 يون است کوه ا  يدرحال ينا. کرونا دعا کردند يروسو يانپا يگفتند که برا

 (. 48) درصد است 34( سال 08 -41)افراد جوان  يرقم برا

 

 ها  يافته
ها چه بوه دلیول سووانح طبیعوي ماننود سویل و زلزلوه و چوه          بحران

هوا از   هاي اجتماعي و سیاسي مانند فقر و بیماري و سقوط حكومت بحران

ديدگاه قرآن کريم خواستگاهي معنوي دارد و حوادث دنیا تابعي از رابطوه  

هوا نتیجوه نداشوتن     در بیان قرآن از میان رفوتن تمودن  . ا خداستانسان ب

قورآن در بیوان سرگذشوت انسوان تموام      . هاست اري انسانزروحیه شكرگ

شود را نتیجه رعايت  هايي که در زندگي با آن مواجه مي ها و سختي بحران

ها از بهشت در  نكردن دستور خداوند توسن حضرت آدم و حوا و رفتن آن

چرا که در بهشت او از همه چیز برخوردار بود . داند معنويت مياثر دوري از 

 ؛تواند او را بوه تبواهي بكشواند ناآگواه بوود اموا       و نسبت به مسائلي که مي

هنگامي که از میوه ممنوعه خورد بر عوامل تباهي خود آگاه شود و حوال   

بايد با لباس خودکنترلي راه تبواهي را ببنودد و بور زيبوايي روحوي خوود       

هايي که از آن  ايد و هرگاه اين لباس خودکنترلي را کنار گذارد زشتيبیافز

که  چنان ؛شود شود و در عرصه بحران گرفتار مي آگاه شده است نمايان مي

اي ایور معنووي از    اما بوا وسوسوه   ؛زيست در بهشت بدون هیچ بحراني مي

درختي که خوردنش ممنوع بود استفاده کرد و عورتش نمايان و شورمنده  

گونوه توصویه    خداوند در بیان اين داستان به هموه فرزنودان آدم ايون   . دش

هوارا بوه بحوران گرفتوار      کند که از معنويت رو برنگردانند چورا کوه آن   مي

کند چنان که با پدر و مادرشان چنین کرد و معنويت است کوه باعوث    مي

 اي نكته(. 36-01 /سوره مبارکه اعراف)ها مسلن نشود  شود بحران بر آن مي

که در اين موضوع وجود دارد اين است که رويگرداني از امر خدا کوه يوک   

شوود کوه    امر معنوي و سعادتمند است باعث ايجاد بحران در انسوان موي  

دوباره براي حل بحران انسان نیاز است که به خدا پناهنده شود تا سالمت 

 .شود تأمینرواني و معنوي او 

حضرت نوو  بوود کوه     ،مدر ادامه سرگذشت انسان پس از حضرت آد

جامعه زمانه او به دلیل دوري از معنويت با بحران سیلي عظیم مواجه شد 

ها به ایر از افرادي که به دلیل معنويت بر کشتي حضورت نوو     و همه آن

ها فرمود که اگر  حضرت نو  به آن. سوار بودند تباه شدند و از میان رفتند

ها با برکت  اهند طبیعت براي آناز خداوند پیروي کنند و از او آمرزش بخو

ها خواهد  رسان آنخواهد شد باران خواهد باريد و اموال و فرزندانشان ياري

ها بوا مكور و حیلوه     شود اما آن مي ؛ها شكوفا شد و در يک جمله تمدن آن

بزرگانشان به دوري از معنويت اداموه دانود توا يوک بحوران عظویم جوان        

در . ه خود انباشته بودند از بوین بورد  خودشان فرزندان ثروتي که در جامع

بر مكر و حیله بزرگان در از بین رفتن معنويوت میوان موردم     اين داستان

  (.46-0 /سوره مبارکه نو )شده است  تأکید

در يكي از آيات قرآن براي معرفي خداوند از مفهوم بحوران روحوي و   

هواي جسومي    خداوند بر طرف کننده بحوران . جسمي استفاده شده است

سووره مبارکوه   ) شوود  معرفي موي ( مانند ترس)و روحي ( مانند گرسنگي)

 (.0و3 /قريش

براي افراد معنوي ترسي که شده است  تأکیددر آيات بسیاري از قرآن 

. هوا اسوت   بنابراين معنويت عامل مديريت هیجانات در بحران ؛وجود ندارد

بیوان  کتاب مقدس مسلمانان عوامل مختلفي را براي ايجاد ايون معنويوت   

نوعوان   بخشندگي همدالنه به هم ،کند از جمله ارتباط منظم با خداوند مي

که همراه آزار يا منت نباشد و همچنین عمل نیكويي کوه موجوب اصوال     

 (. 464و470و477/سوره مبارکه بقره)شدن مسائل فردي يا اجتماعي شود 

شوود يعنوي    در گام بعدي اين مسائل در افراد تبديل به يک صفت مي

( 004/سوره مبارکه بقره) شود بطه منظم با خدا تبديل به دوستي با او ميرا

عمل بخشندگي تبديل به صفت بخشندگي و عمل نیكو تبديل بوه صوفت   

و اين موديريت هیجوان نیوز بوه     ( 64/سوره مبارکه يونس) نیكوکاري شده

ها افرادي با  ها تقويت شده و تبديل به يک صفت و آن همین نسبت در آن

سووره  )يابنود   ها دست مي ها به فرصت شوند که در دل بحران ت مياستقام

 (. 03/مبارکه االحقاف
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 زايي و همكاران مصطفي کوچک

 ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /086

قرآن، معنويت بعضي افراد موقت و محدود به بحوران بیوان شوده      در

ها را فراگرفتوه   ها کساني هستند که هنگام بحران گويي مرگ آن است، آن

همین که بحوران   اما ؛کنند ترسند و به سوي افراد با ايمان رو مي باشد مي

. کننود  ها را شماتت موي  برطرف شود از افراد با ايمان جدا شده و حتي آن

معنويت موقت حاصل ترس است ترسي از يک بحران بوه انودازه تورس از    

اين معنويت موقت در افرادي است که بوه  . شود فقدان همه چیز بزرگ مي

شوش ناتواننود   ي خود وابستگي بیش از انودازه دارنود و از بخ  يثروت و دارا

 (.01/سوره مبارکه االحزاب)

اين بحران براي اين افراد مانند يک رعد و بر  است براي کسوي  

که در تواريكي مطلوق ايسوتاده اسوت و هویچ نووري راه او را روشون        

شود  واسطه اين بر  در اندک زماني راه براي او روشن ميه کند ب نمي

ود دو بواره تواريكي   شو  اما همین که بحران تمام مي ؛کند و حرکت مي

گیرد و ايون افوراد را از حرکوت معنووي بواز       مطلق همه جا را فرا مي

دهد که معنويت  اين تعبیر نشان مي(. 41/سوره مبارکه بقره)دارد  مي

به عامل بیرونوي بسوتگي دارد    تنهازا نیست بلكه  براي اين افراد درون

. رود بین مي ها نیز از شود معنويت آن همین که عامل بیروني زائل مي

براي افرادي که عوامل دروني بودن معنوبت را مانند ارتباط منظم بوا  

خدا بخشندگي و عمل نیكو براي بهتر شدن اوضاع اجتمواعي ندارنود   

 .بحران عامل معنويت موقت است

يكي ديگر از مشخصات افرادي که در بحران داراي معنويت موقوت  

هستند که در يوک کشوتي    ها مانند کساني آن. شوند فراموشي است مي

يابنود در   ي مادي براي خود نمي اند و هیچ راه چاره متالطم گرفتار شده

اين حالت بحراني که هراس ضرر رسیدن بوه خوود را دارنود بوه راهوي      

ها بوراي   که راه مادي بر آن کنند اما همین آورند و دعا مي معنوي رو مي

 تأمیند و منابعي براي گذارن شود و پا بر خشكي مي ادامه زندگي باز مي

امنیوت   توأمین هوا تنهوا راه    که براي آنرا يابند معنويت  امینت خود مي

هوايي کوه در خشوكي     گويي هموه بحوران  . کنند بوده است فراموش مي

ها بیايد و احتمال بازگشت به بحران میان دريوا   ممكن است به سراغ آن

ها امید بخشوید را   ها نیرويي که در بحران به آن آن. اند را فراموش کرده

اين فراموشي در واقع نوعي ناسپاسي از نیرويي اسوت  . کنند فراموش مي

( 61-67/سووره مبارکوه االسورا   )ها در بحران امنیت داده است  که به آن

افورادي   بوین در اين (. 01/سوره مبارکه هود( )40/سوره مبارکه يونس)

 مؤثرعنوي را در آن اما امور م ؛اند نیز هستند که بحران را فراموش نكرده

 (.14/سوره مبارکه االعراف)دانند  نمي

ها مانند آزموني هستند که افراد بوا اسوتقامت در    در بیان قرآن بحران

هوا کسواني    يابنود ايون   شوند و به معنويت بیشتري دست مي آن موفق مي

هاي پیش آمده را با مسوائل شوناختي بور خوود همووار       هستند که رويداد

هوا   کننود کوه زنودگي آن    گام بحران به خود يادآوري ميکنند و در هن مي

با اين رويكرد ترس از بورآورده نشودن نیازهواي    . هدفي واال و معنوي دارد

ضرر رسیدن به اموال و چیزهايي که ثموره زنودگي خوود محسووب      ،اولیه

هوا وابسوتگي داريوم همگوي      کنیم همچنین فقدان کساني کوه بوه آن   مي

سووره  )وانند معنويت انسان را افوزايش دهنود   ت هايي هستند که مي بحران

 (.046و044/مبارکه بقره

قرآن بحران را زمینه بازگشت به امور معنووي در هموه ادوار تواريخي     

سووره  ( )04/سوره مبارکه االنعوام )داند  براي اصال  رابطه انسان و خدا مي

هواي موادي و    و اسقامت بخشندگي در هنگام بحوران ( 10/مبارکه االعراف

( 030/عموران  سووره مبارکوه آل  ) داند را براي رشد معنويت الزم مي روحي

کنود کوه بودون پشوت سرگذاشوتن       مي تأکیدو ( 077/سوره مبارکه بقره)

( 10/سووره مبارکوه االعوراف   )توان به رشد معنوي دست يافت  بحران نمي

 (. 400/سوره مبارکه بقره)

 

 گيری بحث و نتيجه
هوا هویچ    ورند زماني که در بحرانخواهد به ياد بیا قرآن از مردم مي

ها بسته شده بود چشم  هاي مادي بر آن اي نداشتند و چون راه راه چاره

هاي معنوي باز کرده بودند و ارتباط خوبي با خداوند برقرار  خود را بر راه

يادآوري بحوران  . خواستند تا از بحران عبور کنند کرده و از او کمک مي

بلكوه يوادآوري امیودي     ؛ها نیست و ترس در اين نگاه يادآوري مشكالت

است که انسان در اين شراين به راهي معنوي دارد و از اين طريق امید 

دانود و آن را بوه نیرويوي     خود را محصور به امكانوات موادي خوود نموي    

دهد توا   معنوي که مسلن بر همه نیروهاست متصل کرده و گسترش مي

. اف خوود حرکوت کنود   در زندگي خود با نیرويي مضاعف به سوي اهود 

. زنده نگهداشتن نیروي امید نتیجه نوعي سپاسگزاري از خداونود اسوت  

هوا امنیوت داده    اين سپاسگزاري يادآور نیرويي است که در بحران به آن

 (.7و6/سوره مبارکه ابراهیم)است 

تالش در  بشر و يو کارکردهاي آن در زندگ يتمعنو هبحث دربار

رفت  برون يراه حل اصل يت حقیقي،معنو یشترشناخت هر چه ب براي

هموانطور کوه در آيوات قورآن کوريم و      . از بحران عصور حاضور اسوت   

ها باعث شده بود که افراد گرايش د بحرانشتحقیقات علمي مشاهده 

هاي شخصي ها ممكن است بحرانبه امر معنوي پیدا کنند اين بحران

نود نظیور   تر که يک جهان را درگیور خوود ک   هاي بزرگباشد تا بحران

بوا ورود بوه   . گیورد اي از مردم را موي  بحران کرونا که روزانه جان عده

توان ديد که بحران عاملي براي معنويت بوده و هر مستندات قرآن مي

ناآرامي  يشود که در قدم اول در و هايي مواجه ميروز انسان با بحران

 آورد کوه اگور در مسویر درسوت     و بهم ريختگي رواني را به وجود موي 

شود حال در ايون بوین    معنويت قرار بگیرد باعث ارتقاي معنوي او مي

ايون   ههاي کانبي در اطراف اين افوراد باشوند گورايش بو     اگر معنويت

هاي کانب رو به افوزايش خواهود بوود و او را بیشوتر از قبول       معنويت

 .سرگردان خواهد کرد
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Abstract 
Background: This study aimed to see whether crises such as COVID-19 lead one to seek spirituality. 

Methods: This study used library and documentary methods to answer the aforementioned query.  

Results: One of the important issues of all crises is health. When ones health is endangered (i.e. fear from death due 

to the Corona crisis) spiritual help is often sought and statistics show that inclination to pray and communicate with 

God increase considerably. 

Conclusion: The documents (including the Quran) show that crises have been shown to increase spirituality and help 

cope with mental discomfort and stress in times of tragedy. 
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