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 يپژوهش

سند ن يو ضرورت تدو 91-ديدر مواجهه با بحران کوو يسالمت معنوت ياهم

 ن حوزهيدر ا يطلب تيجامع حما
 

 4*لنكراني ، كامران باقري3زاده ، مريم خيام2مسعود آذربايجاني ،1ن تقديسييمحمدحس

 
 

 دهيچک
 و يريشگيپ مداخالت بر افزون ديبا رخداد نيا با برخورد در .تاس شده گسترده جهان در يزيانگ شگفت شتاب با 11-ديكوو روسيو :هدف و زمينه

 در .اسـت  ازيـ ن مورد يزندگ متن در بلكه يانتزاع صورت به نه يمعنو سالمت ،ياسالم دگاهيد در .گردد استفاده يمعنو ـ  يروان يها روش از ،يدرمان

 .ابدي مي يشتريب تياهم موضوع نيا كرونا يريگ جهان جمله از ها يگرفتار و ايبال با مواجهه

 .است شده فيتأل ابتال واژه ديكل با مرتبط يمعل مقاالت زين و ثياحاد و ميكر قرآن ژهيو به ينيد منابع در جستجو با نوشتار نيا :روش

 يامـر  وقـوع  اجازه خداوند يعني ياله ينيتكو اراده و اذن .تشريع نظام و نيتكو نظام دارد، وجود عالم در نظام دو سنت، و كتاب دگاهيد براساس :ها يافته

 يكـ ي .باشـد  يم بندگان بر ياله احكام و دستورات به مربوط ياله يعيتشر اذن اما .است ياله ينيتكو اذن به دهد،  يمرخ عالم در كه رويدادي هر .بدهد را

 ايـ بال انـواع  .است رخداد کي بر حاكم گوناگون طيشرا ،نمود توجه ديبا 11-ديكوو يكنون بحران جمله از و ها يگرفتار و ايبال اقسام در كه يممه مباحث از

 يبـرا  بال ه،يتنب يبرا بال ظالمان، ينيآفر مشكل خودساخته، يايبال .است ميتقس قابل ياصل دسته شش به ديآ يم وجود به انسان يبرا كه ييها يگرفتار و

 يريشـگ يپ و كنتـر   يبرا درست يزير برنامه به ينيد فهيوظ براساس ديبا هم ايالب نيا برابر در .هيفيتكل يها يگرفتار ،ياله ياياول يها يگرفتار امتحان،

 .ديبخش ارتقا را يآور تاب رهگذر نيازا و كرد مستحكمتر را متعا  يباخدا ارتباط ينيد يباورها و مانيا تيتقو با ديبا هم و پرداخت

 و ينـ يد دسـتورات  بـه  عمل .نمود اصالح را رفتارها و نگرش ،يمعنو سواد يارتقا با ديبا كرونا جمله از ها يگرفتار و ايبال با مواجهه در :يريگ جهينت

 .هستند فهيوظ دو هر گر،يد يسو از درمان و يريشگيپ يبرا يمعل اقدامات و يزير برنامه و سو کي از متعا  يخدا با ارتباط تيتقو
 

 11-ديكوو ،يمعنو سالمت ،هياول يريشگيپ :ها واژه ديکل

 

 مقدمه
 يمـار يب  يمبا پاند ،يجهان ين بحرانهايتر از گسترده يكير، يكسا  اخي در

عواقـ  و  . ر نمـود يا را درگيرخ داد و همه مردم دن 11-ديردار و مرموز كوويواگ

 يرا در جامعـه مـذهب   ي، نه تنها سؤاالت مختلفـ يمارين بياز ا يمشكالت ناش

ـ   ان، نخبگـان و عالقـه  يـ ن ميـ د آورد؛ بلكه در ايپد سـالمت  »ه حـوزه  منـدان ب

، ين پانـدم يـ از ا يبه سؤاالت ناشـ  ييرا برآن داشت تا ضمن پاسخگو «ينومع

 (1.)ندين نماييجامعه را تب يسالمت معنو يابعاد توسعه و ارتقا

، همچـون  يسـالمت معنـو   ين ارتقـا يـ از ا يهر چند در جامعه آثار

و ق انـداختن ماالبـات   يـ تعو نوعان، به دن اجاره امالک، كمک به هميبخش

 يپاسـ  بـه سـؤاالت ذهنـ     يالزم برا يها نهيد؛ اما زميره مشاهده گرديغ

سالمت  يپا پابه يو سالمت معنو يمارح شده و توجه دادن به امور معنو

گـر هـم   ياز طـر  د . از كرونا مورد توجـه واقـع نشـد    يريشگيو پ يمجس

بـه   يريـ گ ط همهيل شراي، به دلياجتماع ينياز آداب د ياريمتأسفانه بس

 (2).دييگرا يليتعا

، يبر سالمت جسـم  يهمچون چتر ي، سالمت معنوياز منظر اسالم

ت يشه محتاج معنويانسان هم. ه افكنده استيسا يو اجتماع ي، عاطفيروان

  يكه تمام زندگ ييها يو گرفتار يط سخت روحيخصوص در شرا است؛ به

گـردد،   يت تهـ يـ بشـر از معنو  ياگـر زنـدگ  . دهـد  يالشعاع قرار م را تحت

شود و هيچ چيز قادر به پر كـردن   ياش حاكم م يومرج بر فكر و زندگ رجه

 (3.)آن نخواهد بود يخال يجا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استاد، دكتراي آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران. 1

 رانيقم، ا. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه يشناس گروه روان اريكالم، دانش يدكترا. 2

 استاديار، متخصص پزشكي اجتماعي، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران. 3

 هاي گوارش دانشگاه علوم پزشكي شيراز، عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي استاد، فوق تخصص بيماري: سنده مسئو ينو* . 4
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 ن حوزهيدر ا يطلب تين سند جامع حمايو ضرورت تدو 99-ديدر مواجهه با بحران کوو يت سالمت معنوياهم

634 

ن صبر يهمچون تمر "ياسالم يسالمت معنو" يها اگرچه اكثر شاخصه

ک ين نزدي، دعا و درخواست از خداوند و همچنيد به رحمت الهيو توكل و ام

 يريگ و دست يانسان يها ق ارتباطيت انصا  و تعميشدن به مقام رضا و تقو

ن اقشـار  يبـ  يسـالمت معنـو   يارتقـا  يها ن مؤلفهيازمنداناز جمله مهمترين

ها و ارتباط  يا و گرفتارين ابعاد بالييم مردم است؛ اما تبمختلف جامعه و عمو

ت توسـعه و ارتقـا    يـ جامعـه و در نها  يو متقاعدساز يها با قضا و قدر اله آن

گر، از آنجـا كـه   ير ديبه تعب. برخوردار است يا ژهيت وياز اهم يسالمت معنو

 يار زنـدگ ط نـاگو يدر مقابله با شرا يين به خدا نقش بسزاياعتقاد و باور راست

كرونـا بـا     يماز پانـد  يمشكالت و صـدمات ناشـ   ي دارد، درک درست راباه

 (4.)ار مهم استين امر بسيو نقش خداوند در ا يجامعه بشر

 

 روش
ث و يـ م و احاديژه قرآن كـر يو به ينين نوشتار با جستجو در منابع ديا

 .ف گرديده استيها بتالتأل د واژهيمرتبط با كل  يمز مقاالت علين

 

 ها افتهي
بـه   يرامون ابتالي، پاس  به سؤاالت مارح شده پيمانيک جامعه ايدر

 ن موضوع كهيا. رود يبه شمار م يسالمت معنو يها لفهؤروس كرونا از ميو

ن تجربـه،  يـ ا»: مييگـو  يا مـ يـ آ م؟يشـو  يروس كرونا چگونه مواجه مـ يبا و

ه م كـ يا معتقـد يـ . «دهـد  يش مـ يمان ما رانسبت به خدا افزايا شناخت و

ـ ا اگـر « .هـا فرسـتاده اسـت    انسان  يتأد يروس را براين ويخداوند ا» ن ي

 .شه خواهد دوانديها ر سو ظن در د  ن نگردد،ييتب يموضوع به درست

هـا   خداوند بر همه عالم مسلط است و بر تمامي اتفـاق  م كهيما معتقد

 يو مصـابب  هـا  يم خداوند مسب  كاستيين كه بگويعلم و قدرت دارد؛ اما ا

ن، كاهش حقـوق و  يسرطان در كودكان، مرگ زودرس والد يماريب ،چون

 يجهـان  ريـ گ همـه  يماريوع بيدستمزد، از دست دادن شغل و در آمد و ش

خداونـد خـالق   .ن دارديـي است كه نياز بـه تب  يموضوع روس كروناست؛يو

خواهـد انجـام دهـد و     يار داده تا آنچه ميو اخت يو به انسان آزاد دنياست

 ين آزاديو در عرصه هم رد،يها را به عهده بگ رد و انجام آنت عملكيمسئول

 ين مقابلـه در ارتقـا  يـ بـا آن و نقـش ا  روس كرونا و مقابلـه  ياست كه ما و

 (5. )ميكن يرا تجربه م يت و سالمت معنويمعنو

 نظـام  دارد، وجـود  عـالم  در نظـام  دو سـنت،  و كتاب دگاهيد اساسرب

 قضا و واراده مشيت عالم دو نيا از کي هر در خداوند .تشريع ونظام نيتكو

 نظـام  بـا  ع،يتشر نظام در مشيت و اراده و قدر و قضا يمعنا .دارد يقدر و

 و مشيت با يعيتشر اراده و تيمش است الزم نجايا در .است متفاوت نيتكو

 خلقـت  بـه  مربوط ياله ينيتكو هاراد .شوند داده زيتم هم از ينيتكو اراده

 نشيآفـر  .شـود  يمـ  جـاد يا د،يـ فرما يم اراده دخداون آنچه و است خداوند

 و نباتـات  و جمـادات  ش ، و روز د،يخورش و ماه ن،يوزم ها آسمان جهان،

 يعيتشر اراده .است ياله ينيتكو اراده پرتو در همه ...و ها انسان و واناتيح

 او فرسـتادگان  و امبرانيپ قيطر از كه است ياله دستورات همان خداوند،

 به  امر عالم، نيا در خدا يعيتشر اراده و تيمش .است شده غابال ها انسان به

 در دارد، ارياخت عالم نيا در انسان چون ولي .است يمعاص از ينه و طاعات

 و اراده از خود فيوظا انجام در غفلت اي خداوند، از يبانافرمان موارد ياريبس

 حتسا به وجه چيه به موضوع نيا و كنند يم تخلف ياله يعيتشر تيمش

 مختار انسان كه است نيا بر اصل .كند ينم وارد يا خدشه خداوند ييايكبر

 مـا  كـه  اسـت  اسـاس  نيهم بر .كند عبادت را خداوند ارشياخت با و باشد

 قدر و قضا و تيمش و اراده به را دهد يم رخ يزندگ در كه ياتفاق هر دينبا

 (6.)ميده نسبت (آن يعيتشر يمعنا به) ياله

 خـدا  تيرضـا  مـورد  يامـر  اگـر  شودكه جاديا ا سؤ نيا است ممكن

 هرچـه  است نيا پاس  دهد؟ يم آن انجام به اذن خداوند چرا پس ست،ين

 يعنـ ي است، بوده خدا اذن تحت ا،يبال و ها نعمت شامل رسد، يم انسان به

 .رسد ينم انسان به يشر و ريخ چيه خدا اذن بدون

فَ لَهُ إِلََّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْر  فَلَا رَادََّ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللََّهُ بِضُر َّ فَلَا کَاشِ

 (101 ـ ونسي)وَهُوَ الْغَفُورُ الرََّحِيمُۚ يُصِيبُبِهِمَنْيَشَاءُمِنْعِبَادِهِۚلِفَضْلِهِ 

 برطـر   را آن او جـز  كـس  چيهـ  د،رسـان  تـو  بـه  يانيـ ز خداونـد  اگر و

 نخواهـد  او فضـل  مـانع  چكسيهـ  كند، تو يبرا يريخ اراده اگر و .سازد ينم

  .است ميرح و غفور او و .رساند يم بخواهد بندگانش از هركس به را آن .شد

 و اذن .يعيتشر اذن و ينيتكو اذن :دارد اذن نوع دو متعا  خداوند اما

 در كه ياتفاق هر .بدهد را يامر وقوع اجازه خداوند يعني ياله ينيتكو اراده

 آفتـاب  و بـارد  يمـ  بـاران  اگر .ستا ياله ينيتكو اذن به دهد، يم رخ عالم

 اذن امـا  .اسـت  يالهـ  ينيتكـو  اذن بـه  همه م،يكن يم يزندگ ما و تابد يم

 خداوند .باشد يم بندگان بر ياله احكام و دستورات به مربوط ياله يعيتشر

 انجام را ...و دروغ قتل، ،يدزد مانند يماگناهان كه است نداده يعيتشر اذن

 تيمعص مرتك  اگر پس .است كرده حرام نيد در را ها آن بنابراين و ميده

 كـه  جهـت  آن از ميننمـود  عمـل  خود فيوظا به و ميكرد غفلت اي م،يشو

 گـر يد طـر   از.ديد ميخواه را خود عمل جهينت م،يا نموده را خدا نافرماني

 انسـان  و اسـت  گرفته تعلق مباح و حال  يكارها به خداوند يعيتشر اذن

 روش نيبهتـر  كـه  شـده  خواسـته  نامكلف از دهدو انجام را ها آن تواند يم

 (1-8)ندينما انتخاب مختارانه را يزندگ

 منـع  تشـريعاً  ولـ   دهـد،  يم اذن ناًيتكو خداوند اوقات يبرخ نيبنابرا

 و ييراهنما اداره يوقت مثا ، يبرا .اند دسته نيا در ما گناهان همه .كند يم

 نكـه يا جهـت  بـه  نـد، ك يم اجرا شهر در را يديجد کيتراف طرح يرانندگ

 ياريبس در كنند؛ عادت آن به و آشنا آن با ديبا مردم و است يديجد طرح

 بنـدد  يم را آن ريزنج با اي و گذارد يم يمانيس بلوک طرح، ورودي معابر از

 ينيتكو منع هم جا نيا در .شوند وارد طرح محدوده به نتوانند خودروها تا

 عـادت  مـردم  كـه  زمـان  مـرور  به .دارد وجود يقانون و يعيتشر منع هم و

 تا صبح6:30ساعت از همچنان اما دارند، يبرم را رهايزنج و ها بلوک كردند،

 نظـر  از حالـت،  نيـ ا در .دارد وجـود "ممنـوع  طرح به ورود"ظهر از بعد 1
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 يلنگران ي کامران باقرزاده و  اميم خي، مريجانيمسعود آذربا، يسين تقديمحمدحس
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 منع اما است، پذير امكان محدوده به ورود يعني اند، برداشته را منع ينيتكو

 سيپلـ  افسـر  شـود،  طرح وارد هركس لذا و .دارد وجود يعيتشر و يقانون

 :ديبگو سيپل افسر به مهيجر از پس متخلف راننده اگر .كند يم اش مهيجر

 محـدوده  وارد و كننـد  يشـكن  قـانون  يا عده كه ديبرداشت را ها بلوک چرا

 ورود كـه  دهد يم نشان ممنوع طرح به ورود يتابلو :ديگو يم افسر شوند؟ 

 قـانون  نيـ ا تيـ رعا بـه  موظـف  شما و ستا ممنوع شهر از قسمت نيا به

 (1.)نشود شما ورود مانع يكس اگر حتي د؛يهست

 (خـوب  چـه  و بد چه ) كارها از ياريبس در را انسان هم متعا  يخدا

 يـک  كـه  نشـد  مـانع  خداونـد  اگـر  .است نكرده جاديا مانع و گذاشته آزاد

 ينيتكـو  مـانع  جـا  نيا در خدا دزديكرد، شخص اتفاقاًآن و كند يفرددزد

 از يدزد ايـ آ صـورت  نيا در .است كرده يعيتشر منع گرچه نكرده، جاديا

 يب و يريتدب يب از يناش يحت ايدزد؟ آن كار اي است بوده خدا كار  ،يج

 انجـام  مـانع  خدا خداست، ينيتكو اذن كه جهت نيا از.خودمان ياطياحت

 دزد ابـ  خـدا  ايـ آ اسـتو  داده يدزديـ  اجازه خدا آيا اما .است نشده كار نيا

 مقصــر يريتــدب يبــ و غفلــت بــا خودمــان مــا اياســت؟ جــرم در کيشــر

 (10) .است نداده يعيتشر اذن اما است، داده ينيتكو اذن م؟خدايا نبوده

 ايـ  و هـا  يزشـت  در خداوند چرا كه شود مارح سؤا  نيا است ممكن

 يجلـو  توانـد  يمـ  بخواهـد  اگر خدا دهد؟ يم ينيتكو اذن بندگان، معاصي

 خداوند تيرضا از نشان خداوند ينيتكو اذن ايآ .رديبگ را هانگنا و يمعاص

 دارد؟ فعل آن انجام به

 تيرضـا  يمسـاو  ينيتكـو  اذن گفـت  ديـ با پرسـش،  نيا به پاس  در

 در ايـ بال و يمعاصـ  انجام به ياله ينيتكو اذن .ستين فعل انجام از خداوند

 از يكـ ي هكـ  دارد ييهـا  حكمـت  ندهد، اذن تواند يم كه نيا وجود با عالم،

 انجام بود قرار اگر كه است آن گريد مهم  نكته .است بندگان امتحان ها، آن

 اگر مثالً .رفت يم سؤا  ريز انسان ارياخت باشد، داشته ينيتكو منع گناهان

 او يپـا  و دست كرد، يم يدزد اراده تا اي و كند، يدزد توانست ينم انسان

 وجود يارياخت اصالً .كرد ينم دايپ معنا يدزد از ينه گريد شد، يم خشک

 بـه  بخواهـد  خداوند اگر البته !نكند اي كند يدزد بخواهد انسان تا نداشت

 را او يرو شيپـ  تيمعصـ  و گنـاه  يهـا  نـه يزم و عوامل كند، لاف انسان

 كـه  اسـت  نيـ ا گفت، توان يم قاع طور به كه آنچه پس .كند يم برطر 

 و يآگاه امور همه به و هداشت دست در را جهان زمام كامل طور به خداوند

 (11).است مالع دلهاست و ها نهيس در را هرآنچه از خداوند .دارد اشرا 

 مِا ْ  يَکُاونُ  مَاا ۖأَلَمْ تَرَ أَنََّ اللََّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السََّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ 

 لِکَوَلَاأَکْثَرَإِلََّاٰمِنْذَٰوَلَاأَدْنَىثَلَاثَة إِلََّاهُوَرَابِعُهُمْوَلَاخَمْسَة إِلََّاهُوَسَادِسُهُمْٰنَجْوَى

 کُا َِّ  للََّهَبِ إِنََّاۚ عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  بِمَا يُنَبَِّئُهُمْ ثُمََّۖ کَانُوا مَعَهُمْأَيْنَمَا هُوَ

 (1 ـ مجادله)عَلِيمٌ شَيْءٍ

 .دانـد  يمـ  است نيزم و ها آسمان در را آنچه خداوند كه يدان ينم ايآ»

 نيچهـارم  خداونـد  نكـه يا مگـر  كننـد  ينمـ  نجـوا  هـم  با نفر سه چگاهيه

 خداونـد  نكـه يا مگـر  كننـد  ينمـ  نجـوا  هم با نفر پنج چگاهيه و هاست، آن

 همراه او نكهيا مگر آن از شتريب نه و كمتر يتعداد نه و هاست، آن نيششم

 آگـاه  اعمالشـان  از را هـا  آن امـت يق روز سپس .باشند كه جا هر هاست آن

 .«داناست يزيچ هر به خداوند كه اچر سازد؛ يم

 نيا تمام به خداوند كه است نيا د،يآ يم بر اتيروا و اتيآ از آنچه اما

 ابـزار  و لـوازم  لهيوسـ  بـه  خدا كار كه دانست ديبا البته .است آگاه اتيجزب

 امروزه علم مثالً .است داده قرار ايدن در را مسببات و اسباب خداوند و است

 نيزمـ  يدرون يها هيال حركات و راتييتغ آتشفشان و زلزله علت :ديگو يم

 باشد، درست كامالً است كرده كشف بشر كه ينيقوان و علل نيا اگر .است

 كـه  يطـور  بـه  ستند،ين مسلط خداوند بر نيقوان و ها علت نيا ميبدان ديبا

 (12) .نباشد ها آن رييتغ امكان گريد و باشد كرده وضع را آنها خداوند

 

 (13)ايبال اقسام
 بحران جمله از و ها يگرفتار و ايبال اقسام در كه يممه مباحث از يكي

 رخـداد  کيـ  بر حاكم گوناگون طيشرا نمود، توجه ديبا 11-ديكوو يكنون

ـ ا نمـود  مشخص ديبا ابتدا ا،يبال يبند ميتقس در .است  چـه  يبـرا  بـال،  ني

 حكم نتوا ينم رو نيا از .دهد يم رخ يايشرا چه با و يمكان چه در ،يكس

 اقسام سنت، و قرآن دگاهيد از .ياله عذاب اي است نعمت ايبال كه داد يكل

 ياصـل  دسته شش به ديآ يم وجود به انسان يبرا كه ييها يگرفتار و ايبال

 .باشند مي ميتقس قابل

 

 (14)ساخته خود يبالها
 نظـام  و نيتكو نظام دارد، وجود عالم در نظام دو ديگرد اشاره كه همانگونه

 هـا  انسان و نيزم و ها آسمان مانند خداوند مخلوقات همان نيتكو نظام .عيتشر

 چيهـ  نيتكـو  عـالم  در .اسـت  كرده خلق خداوند را همه كه است ... و نباتات و

  .است ها انسان افعا  و عيتشر عالم به مربوط شرور و ندارد وجود يشر

 يدارا كـه  است كرده خلق را يموجودات خداوند ن،يتكو نظام مجموعه در

 اريـ اخت شـعورو  و عقـل  يرو از موجـودات  نيـ ا .هستند ارياخت و شعور و عقل

 .خداونـد  نه است خودشان به متعلق كار، آن كه دهند يم انجام را ييخودكارها

 بنـابراين  .اسـت  عيتشـر  نظـام  به مربوط بشر يارياخت يكارها گريد عبارت به

 .شـود  يمـ  انسـان  نـد مان عاقـل  و مختـار  موجـود  فعـل  به مربوط ع،يتشر عالم

ـ ا بـه  زين است شده ابالغ ها انسان ياله امبرانيپ قيطر از كه ياله دستورات  ني

 اعمـا   بـا  راباـه  در را انسـان  خداوند كه روست نيهم از.شود يم مربوط عالم

 و يكـار  خـراب  يبشـر  يزنـدگ  در اگـر  .دهد يم عقاب اي و پاداش بد، و کين

 و باشـد  نداشـته  خـدا  بـه  يربا تاس ممكن كه گفت توان يم م،يديد يمشكل

 كـه  كنـد  يم ينه و امر و دهد يم دستور ما به خداوند .باشند ها انسان آن منشأ

 عمـل  چنانچـه  م،ويگـرد  سـعادتمند  تـا  ميدهـ  انجام دينبا چه و ميكن ديبا چه

 .ميدهـ  نسـبت  خدا به آنرا دينبا و بود ميخواه خود يبدبخت عامل خود م؛ينكرد

 خـودم  بر لعنت كه كردم خودم" يمبنا بر ما يزندگ مشكالت از ياديز بخش

 عـدم  بـه  مربـوط  مـا  يدردهـا  و آالم ايـ  ها يماريب از ياريبس علت .است "باد
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 .اسـت  نـاوارد  خـدا  به ها يماريب آن دادن نسبت و است يبهداشت يها مراقبت

 مشـكالت  از ياريبسـ  موجـ   كـه  عـت يطب در نابجا تصرفات در بشر عملكرد

ـ ا .اسـت  قسم نيهم از زين است هديگرد يايمح ستيز  از ييهـا  نمونـه  هـا  ني

 بشـر  دست به كه است نيتكو عالم بر عيتشر عالم ميرمستقيغ اي ميمستق ريتأث

  :ديفرما يم خداوند .است گرفته صورت

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرَِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَيْدِي النََّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْاََ  

 (41 ـ روم)عَمِلُوا لَعَلََّهُمْ يَرْجِعُونَالََّذِي 

 آشكار اند داده انجام مردم كه ييكارها بخاطر ايدر و يخشك در فساد،

 بچشـاند،  آنـان  بـه  را اعمالشان از يبعض جهينت خواهد يم خدا است؛ شده

 !بازگردند (حق يبسو) ديشا

 نيبنـابرا  .اسـت  سـن   نيهم از بشر مشكالت اي ها يماريب از ياريبس

 مشـكالت  گـر يد اي و باشد انسان ساخته دست11-ديكوو روسيو چنانچه

 منتسـ   رحمـن  خداوند به ديرانبا است آورده ديپد انسان كه يكياكولوژ

  .باشند پاسخگو آن قبا  در ديبا و خداست خلق كار چراكه نمود؛

 

 ظالمان ينيآفر مشک 
 شانن را 11-ديكوو روسيو بودن ساخته دست يفعل يها داده چند هر

 در جهـش  جـاد يا در عـت يطب در يانسـان  تصـرفات  نكهيا يول است نداده

 نيا ميدان يم امروز و است دهيگرد اثبات داشته، نقش كرونا يوانيح روسيو

 وَ " اانيشــ وعــده مصــداق وانيــح بــا مشــترک افتــهي جهــش روسيــو

 .شدبا يم نسا  سوره 111 هيآ طبق "لَآمُرَنََّهُمْفَلَيُغَي َّرُنََّخَلْقَاللََّهِ

 ها انسان يبرا ظالمان ينيآفر مشكل ساخته، خود مشكالت يراستا در

 ايـ  و دهنـد  انجـام  ها انسان حق در گرانيد است ممكن را ظلم نيا .است

 :ديفرما يم خداوند .كند ظلم خودش به نسبت انسان يحت

 (30ـ يشور)ثِير وَمَا أَصَابَکُمْ مِ ْ مُصِيبَة  فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيکُمْ وَيَعْفُو عَ ْ کَ

 داده انجـام  كه است ياعمال خاطر به پس رسد شما به يبتيمص هر و

 كند يم عفو زين را گناهان از ياريبس خداوند و ديا

 
 هيتنب يبرا بال

 بـا  كـه  هسـتند  ها انسان نيا بلكه كند، ينم جاديا فساد متعا  خداوند

 مسـب   كـه  ييهـا  يگرفتـار  هيتنب .كنند يم فساد ناپسند و زشت يكارها

 :ديفرما يم ميكر خداوند.دارد نام عذاب هستند، ها انسان خود ها آن

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرَِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَيْدِي النََّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْاََ  

 (41 ـ روم)الََّذِي عَمِلُوا لَعَلََّهُمْ يَرْجِعُونَ

 انـد  داده انجـام  مـردم  هكـ  ييكارهـا  خاطر هب ايدر و يخشك در فساد،

 آنـان  بـه  را اعمالشـان  از يبعضـ  جـه ينت خواهد يم خدا است؛ شده آشكار

 !بازگردند (حق يبسو) ديشا بچشاند،

 قَادََّمَتْ  بِمَاا  سَايَِّئَة   هُمْ إِنْتُصِبْ وَۖوَإِذَا أَذَقْنَا النََّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا 

 (36ـ روم)يَقْنَطُونَ هُمْ إِذَا أَيْدِيهِمْ

 و شادمان آن واساه به ،يرحمت و نعمت را ها انسان ميبچشان هرگاه و

 و زحمت اند فرستاده شيپ از آنچه سب  به را شانيا اگر و شوند خوشحا 

 .شوند يم دينوم شانيا گاه آن برسد، يشدت

 

 امتحان يبرا ييبالها
 بلكـه  سـتند، ين هـا  يگرفتار و مشكالت از يبرخ مسب  ها انسان تنها

 نيا در ها انسان دادن قرار و ها آن جاديا در يخاص يها حكمت زين خداوند

 يبـرا  و بـوده  هـا  انسان امتحان يبرا نيا .است داده قرار ها يگرفتار ليقب

 هم پاک و خوب يها انسان يحت .دارد وجود طيشرا همه در ها انسان همه

ـ ا .اسـت  آزمـون  يمعنا به بال كلمه شهير .شوند يم امتحان  و امتحـان  ني

 به گاه و نعمت به گاه را انسان خداوند .است يمنف هم و مثبت هم آزمون،

 و دهنـد  يمـ  امتحـان  فقـر  زمان در ها انسان يبعض .كند يم امتحان نقمت

 (15) .عكس بر گريد يافراد و رود يم ادشاني از خدا رسند ثروت به چون

ص  مِا َ الْاأَمْوَا ِ وَالْاأَنْفُ ِ    وَلَنَبْلُوَنََّکُمْ بِشَيْءٍ مِ َ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْ

 (155 ـ بقره)وَبَشَِّرِالصََّابِرِي َۗوَالثََّمَرَاتِ 

 و امـوا   نقصـان  و يگرسـنگ  و ترس چون يامور به شما همه البته و

 آن از شيآسا مژده و بشارت صابران به و مييآزما يم زراعت آفات و نفوس

 !بده را ها يسخت

 :نديفرما يم السالم هيعل يعل نيالمومن ريام

  ُ ال تَفرَح بِالغِنَاءِ وَ الرَّخَاءِ وَ ال تَغتَم بِالفَقرِ وَ الباَلءِ فَإِنَّ الذَّهَبَ يُجَارَُّ

ُ بِالباَلءِ  (11ص ـ الحكم غرر)بِالنَّارِ وَ المُؤمِ ُ يُجَرَُّ

 زيـ ن يگرفتـار  و فقر واساه به و مشو شاد يفراخ و يتوانگر خاطر به

 منؤمـ  و آتـش  بـه  شـود  يم آزموده طال كه يتدرس به پس .مشو نيغمگ

 .نقمت و نعمت در امتحان به شود يم آزموده

 

  ياله ياياول يها يگرفتار
 نه كه اند داشته ييها يگرفتار السالم هميعل اطهار ابمه و ياله ياياول

 اي و گناه علت به نه و خواسته ها آن يبرا مستقيم طور به متعا  خداوند

 آن موجـ   نيظـالم  ظلـم  بلكـه  اسـت؛  بـوده  ها آن اشتباه اي و تيمعص

 (16) .است دهيگرد

 :نمود ا ؤس را موضوع نيهم (ع) صادق امام از رثاب ابن يعل

رِئَاُ  قَا  سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عَ  قَوْ ِ اللَّهِ عَزَّوَجَا َّ وَ ماا    بْ ِ يعَ ْ عَلِ

ه يعل)اً يتَ مَا أَصَاَُ عَلِيمْ أَ رَأَکُيدِيبَة  فَبِما کَسَبَتْ أَيأَصابَکُمْ مِ ْ مُصِ

هِمْ يدِيمِ ْ بَعْدِهِ هُوَ بِمَا کَسَبَتْ أَ( هم السالميعل)تِهِ يوَ أَهْ َ بَ( السالم

مَعْصُومُونَ فَقَا َ إِنَّ رسو  اهلل ( هم السالميعل)تِ طَهَارَهْ يوَ هُمْ أَهْ ُ بَ

وْم  وَ يکُ ِّ  يسْتَغْفِرُهُ فِيهِ وَ اللَّ يتُوُُ إِلَيکَانَ ( ه و آلهياهلل عل يصل)

أْجُرَهُمْ ياءَهُ بِالْمَصَائِبِ لِيخُصُّ أَوْلِيرِ ذَنْب  إِنَّ اللَّهَ يلَهْ مِائَهْ مَرَّهْ مِ ْ غَيلَ

 (450 ص ،2ج ،يكاف ،ينيكل).رِ ذَنْب يهَا مِ ْ غَيعَلَ

 مِّن أَصَابَكُم امَ و :هيآ  درباره السالم هيعل صادق امام از د،يگو رعاب بن يعل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               4 / 9

http://ijhp.ir/article-1-343-fa.html
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  دربـاره  شـما  نظر» :كردم سؤا  رٍ،يكَثِ عَن عْفُوي و كُمْيدِيأَ كَسَبَتْ فَب مَا بَةٍيمُّصِ

 و سـالم  كـه  تشيـ ب اهل و السالم هيعل نيرالمؤمنيام سر بر كه ييها بتيمص

 اعمـا   هم ها بتيمص نيا تعل ايآ ست؟يچ است آمده باد، آنان بر خدا درود

 السـالم  هيـ عل صـادق  امام ؟«اند بوده معصوم ها آن آنكه حا  است؛ بوده ها آن

 شـده  يگنـاه  مرتكـ   نكـه يا بـدون  آله و هيعل اهلل يصل خدا رسو » :فرمود

 آمـرزش  طلـ   او از و توبـه  خداونـد  درگـاه  به صدبار کي روز شبانه هر باشد،

 شـده  يگنـاه  مرتك  نكهيا بدون را خود ياياول ژهيو طور به خداوند .كرد يم

 «دهد پاداش ها آن به مقابل در و كند يم بتيمص دچار ندباش

 

 هيفيتکل يها يگرفتار

 و فيوظـا  آن .اسـت  هيـ فيتكل يهـا  يگرفتـار  و ها يسخت گر،يد مورد

 را ها آن ديبا زين مكلف انسان و است نموده حرام اي و واج  خدا كه يماحكا

 روزه تا فتابآ ع طلو از قبل نماز مانند يبرخ يبرا اگرچه (11)دهد، انجام

  .باشد سخت ... و خدا راه در جهاد و خمس تا و تابستان گرم يهوا

 خَيْر  هُوَ وَ اشَيْئًا هُو أَنْتَکْرَٰ وَعَسَىۖکُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِتَا ُ وَهُوَ کُرْهٌ لَکُمْ 

 بقره) لَا تَعْلَمُونَ وَاللََّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ ۗأَنْتُحِبَُّواشَيْئًاوَهُوَشَر َّلَکُمْٰوَعَسَىۖلَکُمْ

 (216 ـ

 نديناخوشـا  تـان يبرا كـه  حال  در شد؛ مقرر شما بر خدا، راه در جهاد

 آن در شما ر يخ كه آن حا  د،يباش نداشته خوش را زىيچ بسا چه .است

 و .است آن در شما شر  آنكه حا  د،يباش داشته دوست را زىيچ اي و .است

 .ديدان نم  شما و داند، م  خدا

 

 باا  مقابلاه  و ها يگرفتار و ايبال با مواجهه در يريشگيپ
 (18) کرونا

 عـدم  كرونـا،  يريجهـانگ  جملـه  از و ايبال با مواجهه در موضوع نياول

 اقسـام  از کيكدام جز  يگرفتار نيا كه نيا و است قضاوت و يداور شيپ

 بشـر  يكـار  خراب ايآ است؟ ياله امتحان است؟ ياله عذاب ايآ .بالهاست

  :السالم هيعليعسكر حسن امامي فرموده به چند است؟هر

 العقـو ،  تحـف  ،يمجلس)ما مِ  بَلِيّة  إالَّ و للَّه ِ فيها نِعمَة  تُحيطُ بِها 

 (481 ص ،1ج

 انيم در را آن خداوند از ينعمت آنكه مگر ستين ييبال و يگرفتار چيه

 .است گرفته

 

 ينيد دستورات به عم 
 بـا  انسـان  راباـه  و اصالح تجه در خداوند عبادات و ينيد دستورات

 و مشكالت و ها يگرفتار از يريشگيپ ن،يد هد  .ستها انسان ساير و خدا

 يبـرا  دهيگرد ديكأت ينيد دستورات در .است آخرت و ايدن در سعادت نيز

 :ديفرما يم آله و عليه اهلل صلَّ  پيامبر.شود داده صدقه و كرده دعا بال رفع

فَالْإِسْلَامُ يَزِيدُ الْمُسْلِمَ خَيْراً وَ لَا يَزِيدُهُ   ي الْإِسْلَاملَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فِ

 (14ص ،26ج عه،يالش وسابل) .شَرَّاً

 مسلمان شخص بر اسالم نيبنابرا نيست ياضرار و ضرر هيچ اسالم در

 .ديافزا يمن او بر يشر و ديافزا  م  خير

 

 کارها همه درست انجام و يزير برنامه
 كـاهش  ايـ  و هـا  يگرفتـار  از يريجلوگ باعث كه يواملع نيتر مهم از

 يبهداشـت  يها هيتوص .است كار قيدق و درست انجام شود يم ها آن شدت

 از كرونـا  بحـران  در دادن دسـت  عدم و يكيزيف فاصله ماسک، از استفاده

 :فرمود السالم هيعل باقر امام .است موارد نيهم

رُ ي ِ، وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَهِ، وَ تَقْادِ يالدِّ يفِ التَّفَقُّهُ: الْکَمَا ُ کُ ُّ الْکَمَا ِ

 (32ص ،1ج ،يكاف ،ينيكل)شَهِيالْمَعِ

 و صـبر  ،(يشناسـ  نيـ د) نيد در فهم :از عبارتند انسان يقيحق كما 

  .يزندگ در درست يزير برنامه و هايناگوار برابر در يبردبار

 

 (11)ناکرو بحران با مقابله  يبهتر ،يبردبار و صبر
 .ديـ افزا يم بتيمص اندازه بر بلكه ندارد؛ يريتأث تنها نه كردن، يتاب يب

 آن به نسبت دنيورز يبردبار و كردن تحمل ،يسخت با مقابله نيبهتر پس

 :ديفرما يم (ع) يعل نيرالمومنيام .است

 (2043 غررالحكم،)الجَزَعُ عندَ المُصيبَةِ يَزيدُها، و الصّبرُ علَيها يُبيدُها

 كـردن  يبردبار و كند يم شتريب را آن بت،يمص هنگام كردن يتاب يب

 .برد يم نيازب را آن برآن،

 اكـرم  امبريـ پ .اسـت  نكردن يتابيب نشدن، ناتوان صابران يها نشانه از

 :ديفرما يم شده ادي  گانه سه يها نشانه درباره (ص)

وَ الثَّانِيَاةُ أَنْ لَاا يَضْاجَرَ وَ     عَلَامَةُ الصَّابِرِ فِي ثَلَاثٍ أَوَّلُهَا أَنْ لَا يَکْسَ َ

الثَّالِثَةُ أَنْ لَا يَشْکُوَ مِ ْ رَبِّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ إِذَا کَسِ َ فَقَدْ ضَيَّعَ الْحَقَّ وَ إِذَا 

صدوق، )  ضَجِرَ لَمْ يُؤَدِّ الشُّکْرَ وَ إِذَا شَکَا مِ ْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَ َّ فَقَدْ عَصَاهُ

 (418، ص2جع، يعلل الشرا

ـ  :ز اسـت يـ با سه چيعالمت شخص صابر و شك  سـت يحـا  ن  يسسـت و ب

را شـخص  يـ ز كنـد  يت نمـ يز پروردگار متعا  شكاا. دباش يملو  و محزون نم.

ملو  و محـزون   يع نموده و وقتيگران را ضايكسل و سست شد حقوق د يوقت

 .ديمان يانش را ميشد عص يكند و هرگاه از پروردگار شاك يد ادا  شكر نميگرد

 بحـران  از خروج امكان و دهد يم دست از را خود ريتدب تاب، يب انسان

 .دينما يم سل  خود از را

 
 استغفار و توبه و گناه از زيپره

 را رفتـه  دست از يها نعمت و كند يم رفع را بال كه يموارد از از يكي

 و اسـتغفار  اگر :ديفرما يم قرآن در خداوند .است استغفار د،ينما يم جبران

 و بركـات  بلكـه  كنـد،  يمـ  رفـع  را مشـكالت  تنهـا  نـه  خداوند د،يكن توبه

  .دارد يم يارزان شما بر را خود يها نعمت
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 أَجَا  ٰوَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبََّکُمْ ثُمََّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَِّعْکُمْ مَتَاعًا حَسَانًا إِلَاى  

وْا فَإِنَِّي أَخَافُ عَلَيْکُمْ عَذَاَُ يَوْم  وَإِنْتَوَلََّۖيُؤْتِکُلََّذِيفَضْ   فَضْلَهُ  وَ  مُسَمًَّى

 (3هود،)کَبِير 

د تـا  يـ د و به درگاه او توبـه و انابـه كن  ينكه از پروردگارتان آمرزش بالبيا و

 يلتيور سازد و فضل هر صـاح  فضـ   شما را بهره نيمع يكو، در مدتين يا بهره

 .مناكميبر شما بد من از عذاب روز بزرگ يبگردان يرا به او بدهد، و اگر رو

 

 خدا با ونديپ در د  آرامش
  .ديجو يم را خدا و خواهد يم را خدا اش يديتوح فارت برحس  د 

ۚ اللََّهِالََّتِيفَطَرَالنََّاسَاعَلَيْهَا  فِطْارَتَ ۚفَأَقِمْ وَجْهَاكَ لِلادَِّي ِ حَنِيفًاا    

 (30 روم،)لِکَالدَِّينُالْقَيَِّمُٰلَاتَبْدِيلَلِخَلْقِاللََّهِذَ

 بـدار  اسـتوار  (خداست به يدلبستگ كه) نيد سمت به را بتقل چهره

 خـدا  نشيآفر و است سررشته نيهم بر را مردم كه است ياله فارت نيا

 پابرجا ثابت نيد است نيا باشد يمن ريپذ ليتبد

 

 يديناام عدم
 سـب   دارند، قرار يبرتر تيموقع در كه يكسان وضع با خود وضع سهيمقا

 ينگرشـ  نيچنـ  .بشمارد زيناچ و كوچک را، خود يها داشته انسان كه شود يم

ـ  و بخـورد  را گـران يد يزنـدگ  حسـرت  فقط انسان كه شود يم باعث  و تـاب  يب

ـ ا .نبـرد  لـذت  خود يزندگ از شده بايناشك  و «يديـ ناام» امـد يپ دو حالـت  ني

ـ ا .داشـت  خواهـد  دنبا  به را «يدرماندگ و يناتوان»  يدرمانـدگ  و يديـ ناام ني

 :ديفرما يم باره نيا در (ص) اكرم امبريپ .دارند يدصعو سهيمقا در شهير

في دنياه إلى م  هو فوقه فأسف على ما فاتاه مناه، لام    ... م  نظر

 (6423 ح ،255 ص ،3 ج العما ، كنز) يکتبه اللَّه شاکراً وال صابراً؛

 نسـبت  و كنـد  نگاه است او از باالتر كه كس  به خود دنياى در ..كه كس 

 بردبار نه و نويسد يم شاكر را او نه خورد،خداوند سافسو ندارد آنچه به

 

 ياله يها نعمت شکر
 بــه مربــوط ســپاس .اســت يشناســ نعمــت بــر متوقــف يسپاســگزار

 داشته وجود ينعمت كه رديگ يم شكل  يمهنگا يسپاسگزار و ستها نعمت

 كـرد؛  استفاده نزول  مقايسه از بايد مندى بهره افزايش براى بنابراين .باشد

 همـين  بـر  .اسـت  يسپاسـگزار  موج  و سازد يم آشكار را ها متنع چون

 :فرمايد  يم (ع) نيرالمومنيام اساس

وانظر إلى م  هو دونك فتکون النعم اللَّه شاکراً ولمزيده مستوجباً 

 (331ص ،8ج الوسابل، مستدرک) ولجوده ساکنا

 خدا هاى  نعمت سپاسگزار تا كن نگاه توست دست پايين كه كس  به و

 .گردى او جود ساكن و گردى او افزايش شايسته و باش 

 :ديفرما يم متعا  خداوند

 (1 م،يابراه) لَئِنشَکرْتُمْلَأَزِيدَنَّکمْولَئِنکفَرْتُمْإِنَّعَذَابِىلَشَدِيدٌ

 حقيقتاً كنيد، ناسپاس  اگر و افزاييم يم اگرسپاسگزارباشيدحتماًبرشما

 .است شديد من عذاب

 
 کرونا يبال و يگرفتار رفع يبرا دعا

 بشـر  يمعنو و يماد يزندگ اصالح در ريانكارناپذ ينقش شياين و دعا

 احساس نيا شيخو يزندگ طو  در كه افتي توان يم را يكس كمتر .دارد

 و دعـا  و خداونـد  برابـر  در ازيـ ن و عجز اظهار چراكه .باشد نكرده تجربه را

 و ستها نسانا يذات و يفار ازين کي زا ،يال قدرت مظهر آن از درخواست

 نزد انسان منزلت و گاهيجا .دارد وجود معبود با يگو و گفت انياد همه در

 راز و گفتگو اندازه به انسان هر متيق و بها و اوست يدعا اندازه به خداوند

ــا او ازيــن و  دعــا الســالم، هميعلــ معصــوم انيشــوايپ كــالم در.خداســت ب

 نمـاز،  سـن   هـم  دت،عبـا  نيبرتر ،يتعال خداوند نزد اعما  نيتر محبوب

 رمز ،ياله نيخزا و ها رحمت تمام ديكل ن،يزم و ها آسمان نور ن،يد ستون

 عبادات تمام مغز مؤمن، سالح و سپر امبران،يپ اسلحه ،يرستگار و يروزيپ

 (20).است شده يمعرف مخلوق و خالق ارتباط حلقه و

 اجياحت و ابراز ازين عرض و خداوند از درخواست ينوع قتيحق در دعا

  :ديفرما يم ميكر قرآن در متعا  خداوند چنانكه اوست ازين يب آستان به

 (38 محمد،) الْحَمِيدُ هُوَالْغَنِيَُّ اللََّهُ وَۖيَا أَيَُّهَا النََّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللََّهِ 

 .از و ستوده صفات استين يد و خداست كه بيازمنديمردم، شما به خدا ن يا

 محض ريفق را خود و كند درک وجود تمام با را قتيحق نيا كه آنكس

 يغنـ  و ازين يب را كتاي خداوند گريد يسو از و بپندارد عجز و ازين پا سرتا و

 يسـربلند  و افتخـار  بـا  و نموده اقرار و اذعان دعا ضرورت به بداند، مالق

 است گانهيب دعا با كه كس آن برعكس و كند، يم دراز ياله درگاه به دست

 و نـدارد  يتعـال  و تبـارک  خداونـد  به يازين ايگو گسسته، را يبندگ هرشت

ـ  ذات آن از تمنـا  و خواهش به يضرورت  احسـاس  شـتن يخو در همتـا  يب

 احسـاس  باشد، تر كامل يتعال حق مقدس ذات به معرفت چه هر .كند يمن

 .است دتريشد و تر قيعم زين ازين

 

  شيگشا و فرج انتظار

 .دارد هـا  انسـان  يدواريام در  يممه اريسب نقش شيگشا و فرج انتظار

 شخص و دعاكننده يبرا شيگشا و فرج فرج،مصداق يبرا دعا و فرج انتظار

 امـام  .دينما يم ميترس انسان يبرا را روشن يا ندهيآ به ديام و است منتظر

 :فرمود السالم هيعل صادق

 (311ص ،1ج ،يكاف ،ينيكل) م  عرف هذا االمر فقد فرج عنه االنتظار

 را (ع) تيـ ب اهـل  فـرج  انتظـار  و عـج  امام شناخت) امر نيا كه يكس

 .شود يم حاصل شيگشا شيبرا آن، دنيكش انتظار سب  به بشناسد

 ديكأت زين حضرت آن از يعيتوق در عج عصر امام فرج ليتعج يبرا دعا

  :است شده

 (485ص ،2ج ن،يالد كما )  الفرج فان ذالك فرجکمياکثروا الدعا بتعج
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 .است نيهم در شما فرج كه چرا ديكن دعا اديز فرج در ليعجت يبرا

 به ديام بارقه حضرت آن يظاهر حكومت و امامت و ظهور درخواست

 از ندبه يدعا يانيپا يدعاها در .ستها انسان يزندگ در درخشان يا ندهيآ

 يجهـان  عـدالت  و حـق  حضـرت  آن ظهور با كه ميكن يم لتئمس خداوند

 محكـم  يونـد يپ امر نيا و كند سركوب را يستمگر و باطل و سازد برقرار

  .بخشد عمق و دوام را آن و ساخته برقرار زمانشان امام و انيعيش نيب

 

 آخر سخ 
 جامعه کي مردم ذهن در آمده ديپد سؤاالت به ينييتب پاس  نيبنابرا

 يمعنـو  سالمت يارتقا يراستا در 11 ديكوو يمپاند خصوص در دار مانيا

ـ با فقـه،  اخالق، عقل، سنت، و كتاب در .باشد يم جامعه  و دهايـ نبا و دهاي

 يبـرا  كـه  اسـت  دهيـ تن هـم  در و يناگسستن هم از يا مجموعه اعتقادات

 .ندينما يم تالش انسان آخرت و ايدن سعادت

 تحمل در يآور تاب شيافزا و كرديرو در جامعه يومعن سالمت يارتقا

 آن با مواجهه نحوه و تمشكال آن با برخورد و  يمپاند نيا يناش مشكالت

 حقوق تيرعا در جامعه يمعنو سالمت ارتقا  نيهمچن .دارد ييبسزا شنق

 از يريشـگ يپ و يبهداشـت  يهـا  دسـتورالعمل  تيـ رعا ضرورت در گريهمد

 ريتـأث  آن بـه  انيـ مبتال از تيـ حما و يماريب نيا به گرانيد و خود يابتال

 .داشت خواهد ياساس

 توسـط  ،1211 سـا   در بـار  نيتنخس يمعنو سالمت اصاالح و واژه

ـ  كـه  شـد  وضـع  يمعنو يستيبهز عنوان تحت اوموبرگ  بـر  همـه  از شيب

 بعـد  عنـوان  به زين رياخ يهادهه در كه دارد ديتأك فرد يشخص يستيبهز

 بهداشت سازمان.است شده يمعرف «يمعنو بعد» عنوان با و سالمت چهارم

 بعد اجتماعي، و يروان جسمي، سالمت بر عالوه سالمت، فيتعر در جهاني

 اسـت،  گنجانـده  سـالمت  فيـ تعر در را (Spiritual Health) يمعنو سالمت

 گـرا  مثبـت  و پربـار  و بانشاط يزندگ کي بتواند آن با شخص كه يا گونه به

 ،يجسم سالمت همچون ،يسالمت گريد ابعاد كنار در بعد نيا.باشد داشته

 بعـد  نيا سميپراگمات دگاهيد از .است گرفته قرار ياجتماع سالمت و يروان

 يا گونه به بخشد؛ يم معنا آن به و داشته يزندگ به ديام در يثرؤم كاربرد

 بعـد  نيا در اختال  .اند نموده نييتب را آن فرانكل همچون يدانشمندان كه

 يمعنـ  دادن دسـت  از و يافسـردگ  ،يروان يهايآشفتگ سب  ،يسالمت از

 (21و22) .شوديم يزندگ تيفيوك يزندگ

 يچتر همچون كه است ياگانهي يروين ،يمعنو سالمت  يماسال دگاهيد از

 يدرون يروهاين نيب را يكپارچگي و يهماهنگ و نموده متأثر را يزندگ ابعاد همه

 آن بـا  نكـه يا بر عالوه كه است يراه تيمعنو قتيحق در .كنديم فراهم انسان

 كه نانسانيادينب ياباوره يمبنا بر افت،ي دست يدرون آرامش و ديام به توان يم

 رييـ تغ را ايدن به نگاه توان يم است؛ يعقل و يفار يمبان هيپابر اعتقادات همان

 فرد راباه كننده تنظيم مذهبي اعتقادات و معنويت ،ينيد يباورها منظر از .داد

 .است ياجتماع محيط و ديگران با خود، با ،يهست مبدأ با

 رفتار نيهمچن و ماعياجت و رواني جسمي، سالمت بر معنوي سالمت

 زيـ ن السـالم  هميعل اطهار ابمه سنت و ميكر قرآن .گذاردمي ريتأث يبهداشت

 چـون  يامـور  ابمـه  سـخنان  در .دارند يمعنو سالمت به ياريبس اشارات

 دشـمن  عنـوان  بـه  بخـل  و تيعصبان خشم، سو ظن، حسادت، ا،ير غرور،

 بـر  را الوبنـام  يرفتارهـا  نيـ ا ريتـأث  و است دهيگرد مارح روح سالمت

  .است نموده نييتب جسم سالمت

 

 يطلبا  تيا حما نهيزم در يشنهاديپ يها تيفعال يبرخ
 کرونا با مواجهه در يمعنو سالمت يارتقا
 انسان، يزندگ ابعاد همه در يمعنو سالمت ريتأث و تياهم به توجه با

 هيـ كل كـه  رود يمـ  انتظـار  ياجتمـاع  و يعاطف ،يروان ،يجسم ابعاد شامل

 نقش با متناس  "ها استيس همه در سالمت" كرديرو با سساتؤم و نهادها

 يفـا يا و يمعنـو  سالمت تحقق يبرا ييها تيفعال و راهبردها انتظار، مورد

 در يمعنـو  سوادسـالمت  و فرهنـ   ارتقا در خود يسازمان يها تيمسئول

 اشـاره  هـا  تيـ فعال از يبرخـ  بـه  سـند  نيـ ا در .ندينما نيتدو كرونا بحران

  .شود يم

 يارتقاا  در يطلبا  تيا حما يهاا  اميپ يمحتوا هيته و  يدوت 

 بار  يمبتنا  مستندات زين و کرونا با مواجهه در يمعنو سالمت

  يگذار يمش خط يبرا ازين مورد شواهد

o سـالمت  شيپـا  و گسترش نهيزم در پژوهش و قاتيتحق تيتقو 

 آن يارتقا و توسعه يراهكارها و يمعنو

o يروان يامدهايپ يبررس ظورمن به منظم قاتيتحق انجام ليتسه ـ، 

 يمعنو سالمت يارتقا  يمجس و ياجتماع

 کرونا بحران در جامعه در  يمعمو يمعنو سالمت سواد سطح يارتقا 

o نيــيتع و يمعنــو ســالمت تيــاهم و امــدهايپ انتشــار و نيــيتب 

 يارتقا در ها آن نقش و (قوه سه در) يطلب تيحما هد  يها گروه

 11-ديوكو با مواجهه در يمعنو سالمت

o مواجهه در يزندگ تيفيك و يمعنو سالمت نقش انتشار و نييتب 

 قوه و يياجرا مقننه، قوه از ها دستگاه هيكل تيحما جل  و كرونا با

 هييقضا

o  يهــا آمــوزش قيــطر از جامعـه  يمعنــو ســالمت ســواد يارتقـا 

 توسـط   يمـ ركاليغ يمـوارد  در يحتـ  و  يمررسـ يغ م،يمستقريغ

 پرورش و آموزش

o يمل رسانه در تيمعنو و اخالق و يمعنو فرهن  جيترو 

o يمجاز يها شبكه در كرونا با مقابله در يمعنو سالمت جيترو  

o ــظرف از ــران تي ــه، رهب ــران جامع ــ رهب ــراد ،يمحل ــاخص، اف  ش

 يمـ عل برجسـته  يها تيشخص و ها چهره و وزشكاران هنرمندان،

 يمعنو سالمت سواد يارتقا و اميپ انتقا  در شده شناخته 

o ــ ــام ـ ــو ســالمت ارتقا يآموزشــ باحــثم ادغ ــه يمعن  صــورت ب
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 و پـرورش  و آموزش دانشگاهي، و مدارس دروس در ميمستقريغ

 ،ياجتمـاع  ينهادهـا  ريسـا  و يـي اجرا يهـا  دسـتگاه  ،هـا  دانشگاه

  كرونا با مقابله يها آموزش

 يگذار استيس و يمش خط 

o و سالمت يعال يشورا يگذار استيس و يمش خط جاديايراستا در 

 در يمعنـو  سالمت سواد يارتقا يطلب تيحما سند ييغذا تيامن

 نفـع  يذ يها وزارتخانه و سساتؤم هيكل يباهمكار را كرونا بحران

 .برساند يعال يشورا  يتصو به شدن يياجرا جهت و نيتدو

o مقابله در يمعنو سالمت جيترو يگذار استيس و يمش خط جاديا 

 در مايس و صدا يها برنامه در کيتماتيس و منظم شكل به كرونا با

 محصـوالت،  هيـ كل در يمعنـو  سـالمت  ميرمستقيغ جيترو نهيزم

 ها لميف و ها ا يسر

o شكل به يمعنو سالمت جيرو تيگذار استيس و يمش خط جاديا 

 هيـ كل خـدمت  ضـمن  آمـوزش  يها برنامه در کيتماتيس و منظم

 آنان يمعنو سالمت و يآور تاب بردن باال و ها مارستانيب پرسنل

 11-ديكوو يرانبح شرابط در

o يهـا  روش زيـ ن و يمعنـو  سـالمت  جيتـرو  در يهمگان تيمسئول 

 يديناام ازيريشگيپ

o و مرتبط يورزش و يهنر ،يفرهنگ ،يعلم يها مناسبت از استفاده 

 كرونا با مقابله در يهمگان يمعنو سالمت يارتقا كردن فراهم

o و كرونـا  بـا  مقابلـه  در يمعنـو  سـالمت  بـه  مربـوط  يها زارشگ 

 اطـالع  جهـت  اقتصـاد  يحتـ  جانبه همه سالمت بر آن يامدهايپ

  مردم عموم

o يتخصصـ  يها گزارش انتشار و هيته و يمعمو يگذار يمش خط ـ 

 يمشـ  خط يبرا11-ديكوو با مواجهه در يمعنو سالمت مورد در

 يهمكار با مرتبط يها سازمان توسط ندگانريگ ميتصم و گذاران

 دانشگاه و حوزه

o  يياجرا يها دستگاه ارشد رانيمد ثرؤم مذاكره امكان كردن فعا 

 يهـا  گـروه  ليتشـك  و نـدگان ريگ ميتصـم  و گـذاران  يمش خط با

 نهـاد  مـردم  التيتشك و مرتبط يها سازمان يهمكار با يتخصص

 نهيزم نيا در

 يهاا  گروه يبخش  يب يهمکار  يتسه و ينيآفر نقش تيتقو 

 ها هيريخ و نهاد مردم

o ها يمش خط ياجرا ليتسه منظور به يهمكار يها گروه ليتشك 

 مردم التيتشك و يممرد يها گروه از نفعان يذ حضور با ها برنامه و

 و يريشـگ يپ ،يدرمـان  ،يخـدمات  مختلف يها حوزه در فعا  نهاد

 بـا  مقابله در يمعنو سالمت سواد يارتقا و يفرهنگساز يچگونگ

 ها گروه نيا يها تيفعال در كرونا
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The Importance of Spiritual Health in the COVID-19 
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Abstract 
Background:Covid 19 has spread rapidly in the world. In dealing with this event, in addition to preventive and 

therapeutic interventions, psycho-spiritual approachis needed. Islamic spiritual health is intended to be guidance in 

daily life including the current pandemic.  

Methods:Islamic references specially the holy Quran were searched for key word affection.  

Results: According to the Islamic references, there are two systems in the world, creation system and legislation 

system. Divine creative permission means that God allows something to happen. But the divine legislative 

permission is related to the divine commands. God knows all the details of world events. One of the important issues 

to be considered in all kinds of disasters, including the current Covid crisis, is the issue of the various circumstances 

surrounding an event. From the perspective of the Quran, the types of disasters which occur for human can be 

divided into six main categories. Self-induced disaster, troubles caused by oppressors, disaster for punishment, 

disaster for examination, troubles of the saints, troubles of duties.Based on Islamic beliefs there shouldbe active and 

rational planning and action along with promoting the relation with almighty God to increase the resilience.  

Conclusion: There is urgent need to promote spirituality literacy in the community Based on Islamic beliefs rational 

planning and action along with religious instructions and praying are mandatory impositions.  
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