
 
 پیامدهای فرهنگی و معنوی کرونا

*محمدکاظم کریمی
 

 مقدمه
شناخره شده است  به دحیر  « 19ویروس کووید »بیماری کرونا که در اصطالر علمى 

فرهنگى و اارماعى کشرور که باش عظیمى از ظرفیت انسانى  اقرصادی  سیاسى  آن
های مارم و اهرگرذار در مقیراس  و اامعه ااانى را درگیر کرده است  یکى از پدیرده

شود  از ایا رو وااد کارکردها  پیامردها   های اخیر قلمداد مى ملى و ااانى طى قرن
ها  به شناخت باررر ابعراد آن و  آهار و نرایج مثبت و منفى مرعددی است که بررسى آن

کنرد  اگرر چره ایرا بیمراری موارب   یط مقابله و کنررل آن کمک شرایانى مىنیز شرا
نیرز داشرره اسرت کره ایرا  یهای مادی و معنوی فراوانى شده است  اما آهرار آسیب

 پردازد  نوشرار تناا به آهار فرهنگى و معنوی آن مى

 الف( پیامدهای فرهنگی
سی   زحزحه و حرى انرگ   هایى مانند کرونا  بحرانى فراگیر است که بر خالف بحران

ها از خانواده تا اامعه و کشور را درگیر خود کرده اسرت  هرر چنرد شریوع  همه نااد
ریزی  ها باید برنامره ایا ویروس تبعا، منفى فراوانى داشره است که برای مقابله با آن

های باداشرى تک وو مرد  نیز اصول و پر ای از سوی حکومت صور، پذیرد گسررده
 پوشى نمود    های مثبت آن چشم   اما نباید از انبهکنند را رعایت

 . افزایش اعتماد عمومی1

های بیماری کرونا  اسررثناناپذیری آن در ابررال و سررایت همره اقشرار  یکى از ویىگى
                                                           

 پىوهشگر پىوهشگاه علو  و فرهنگ اسالمى  *

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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ای کره در میران مبرالیران از رئریس مجلرس  وزرا و معاونران  گونره اامعه اسرت؛ به
روحانیون  هنرمنردان  صراحبان مشراغ  ترا دیگرر اماور  نمایندگان مجلس   رئیس

هایى اسرت کره بره طرور طبیعرى  شرود  ایرا نکرره از زمینره اقشار اامعره دیرده مى
    دهد پذیری بیماری را میان اعتای اامعه افزایش مى تحم 

رعایت عداحت و مساوا، در رسیدگى و درمان بیماران  بُعد دیگری از مواااه با ایا 
ت که ظرفیت سرمایه انسانى نظا  اسالمى را ارتقا باشیده است  بیماری در کشور اس

بتراعت دغدغره  شرود اقشرار کم  باعث مى 1درمان رایگان بیماران حرى اتباع خاراى
ها  در ایا زمینه کاسرره شرود کره بره  و از اضطرا  و نگرانى آنباشند کمرری داشره 

سیاسرت    مسرئو ن شود  طبق اعرال طور طبیعى مواب الب اعرماد عمومى نیز مى
اماوری اسالمى ایران پیشگیری از اعمرال هرر گونره تبعریض در ارائره خردما، و 

های باداشرى است و ارائه خدما، و درمان رایگان بر اسراس مصروبه سرراد  مراقبت
 2گیرد  ملى مدیریت بیماری کرونا صور، مى

حمایرت از ویىه  و درمان در انجرا  وظرایف خرویش و بره درخشش باش باداشت 
پذیر  از همراتى بود که در نریجه مواااه با ایا بیماری برای نظا  اسالمى  اقشار آسیب

به دست آمد و سبب الب اعرماد عمومى اامعه شرد  حرکرت منسرجم و همراهرى 
های نظا  و ناادهای عمومى کشور نیز مواى از امید را در دل ایرانیان به  همه دسرگاه

شرایط بحرانى به عم  و رفرار مسئو ن نظا  اعرماد کرد و  توان در واود آورد که مى
ها و  ریزی به آنان دل بست  بدیاى اسرت در چنریا شررایطى  ناهمراهنگى در برنامره

ها و نیز تناقض در رفرار و عم  مسرئو ن  بره اعرمراد عمرومى  منسجم نبودن دسرگاه
دود زیادی موفرق بروده کند که بحمدل ل نظا  اسالمى از ایا نظر تا ح خدشه وارد مى

 است 

 . برانگیختن حس کار داوطلبانه و امور خیریه2

یکى از پیامدهای مثبت بیماری کرونا  برانگیارا حس کار داوطلبانه و امور خیریه از 
                                                           

 .27/02/1399؛ «شوند خاراى مبرال به کرونا رایگان درمان مى اتباع»خبرگزاری اماوری اسالمى؛   1

https://www.irna.ir/news/83789419 

 .19/01/1399؛  «کرونا در قم: درمان بیماران کرونایى رایگان است»خبرگزاری اماوری اسالمى؛   2

https://www.irna.ir/news/83742392 
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ناراد در کشرور بروده اسرت   های مرد  های خدمت و تشرک  گیری گروه طریق شک 
ها و  تجایزا، پزشکى به بیمارسررانروزانه صدها خبر درباره اخرصاص منابع ماحى و 

تحقیقا، پزشکى  کمک به کادر پزشکى و تایه و توزیع تجایرزا، پزشرکى منرشرر 
آوری    یکى از ایا اقرداما، اسرت کره بره امرع«همدحى مؤمنانه»شود  رزمایش  مى

دیدگان ناشى از بیماری کرونا شرک  گرفرره  های مردمى برای حمایت از آسیب کمک
  ناادهای عمومى و مرذهبى همچرون نیروهرای مسرلح و آسرران است  مرااع عظا 

های معیشرى میران  قد  شدند و نسبت به توزیع بسره قدس رضوی در ایا زمینه پیش
 1نیازمندان اقدا  نمودند 

رسانى قاب  توااى به بیماران  خدمتدر کنار سایر نیروهای ااادی طال  اوان نیز 
ها برای پرسراری از  ها در بیمارسران آن به حتور توان  کرونایى داشرند که از امله مى

های غرذایى میران نیازمنردان  بیماران  کمک به تغسی  و تدفیا مروفیان و توزیع بسره
طرال  اارادی در سره بارش هرزاران نفرر از اشاره کرد  ایا خدما، که با همرت 

 حمایت معیشرى  خدما، باداشرى و باش فرهنگى ساماندهى شد 

 مراقبت از بیماران. پرستاری و 3

اسالمى را در قاحرب همیراری    ر بیماری کرونا الوه دیگری از ظرفیت فرهنگ ایرانى
از خود گذشرگى و ایثارگری توسط پرسرراران و کرادر پزشرکى کشرور بره نمرایش 

گاه  تریا شرایط که اامعه ایرانى به تکیره گذاشت  اامعه باداشت و درمان در سات
فداکاری به پرسراری و مراقبت از بیماران پرداخرند و از ایا و غماوار نیاز داشت  با 

 نظر سرمایه بزرگى برای خود نزد ایرانیان کسب کردند 
مبرال شدن باش فراوانى از کادر درمانى طى ایا مرد،  دحیر  حترور مسرئو نه و 
ایثارگرانه آنان بر باحیا بیماران است که توسط ایا قشر با همره ماراطراتش پذیرفرره 

هزار نیروی درمرانى در 10  طبق اعال  رئیس سازمان نظا  پزشکى کشور  بیش از شد
ایرا آمرار  2پزشک نیز بر اهر ایا بیماری اان باخرنرد 140ایا مد، به کرونا مبرال  و 

                                                           
؛  «ال ل نوری همدانى به نیازمندان بسره معیشرى از سوی آیتهزار  2اهدای »پایگاه خبری رسمى بالغ؛   1
23/01/1399                                                                https://www.balagh.ir/content/12976  

  25/04/1399؛ «پزشک در بحران کرونا 140فو، »پایگاه خبری تحلیلى فرارو؛   2
https://fararu.com/fa/news/447062 
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دهنده نگاه مسئو نه و دحسوزانه ایا قشر به درمان و مراقبرت از بیمراران اسرت   نشان
درمان  پناهگاه اامعه ایرانى شرود  اهمیرت ایرا بیماری باعث شد حوزه باداشت و 

ویىه  گردد که مشاص شود اقال  و تجایزا، پزشرکى بره موضوع زمانى آشکارتر مى
های زیادی از مراکز باداشررى  در ابردای شروع بیماری  به شد، محدود بود و باش

یرر باداشرت آمیز وز طوری که نامه گالیره بردند؛ به و درمانى از نبود ایا اقال  رنج مى
   1اماور در همان زمان  حکایت از ایا واقعیت داشت  به رئیس

هرا و ترأمیا  کرونا نشان داد ایثرار و از خرود گذشررگى تنارا بررای نوشررا در کرا 
داشررا سرالمت دیگرران برر  ها نیست  پرسراران و طال  با مقرد   محروای سانرانى

 نشان دهند:سالمت خود  توانسرند خود را مصداقى از آیا، احاى 
اوَن َماْن هااَجَر ِإَلاْیِهْم َو ال َیِجاُدوَن ِفاا ُصاُدوِرهِ  یماَن ِمْن َقْبِلِهْم ُیِحُبَّ اَر َو اْْلِ ُها الَدَّ ِذیَن َتَبَوَّ ْم َواَلَّ

وُتوا َو ُیْيَُِّروَن َعلی
ُ
ا أ ْنُفِسِهْم َو َلْو كاَن ِبِهْم َخصاَصٌة َو َمْن ُیوَق ُداح    حاَجًة ِمَمَّ

َ
َُ  أ ا ِِ ول

ُ
َنْفِساِه َفَ

مران یانرد و ا ار خرود بودهیرش از آمردن مارااران در دیه پکسانى کو  2؛ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

دارنرد و از آنچره  انرد  دوسرت مى ردهکشان مااار، یه به سوکى را یها اند  آن آورده

ش یگرران را برر خرویننرد و دک شود  در دل احساس حسد نمرى ماااران را داده مى

ش در امان مانرده یه از با  خوکازمند باشند و آنان یدهند  هر چند خود ن ح مىیترا

 باشند  رسرگارانند  

 شدن اعضای خانواده به یکدیگر . نزدیک 4

امروزه به دحی  اشرغال واحدیا و گسررش فتای مجازی و دیگر امکانا، و ابزارهرای 
هرا  اکنش نزدیک آنها و کنش و و آمدن اعتای خانواده احکررونیکى  فرصت گرد هم 

ها به شک  قابر  تروااى  نشینى آن با همدیگر به شد، محدود شده و میزان دور هم
هرا  شود صردها هرزار و بلکره میلیون نشینى باعث مى کاهش یافره است  شرایط خانه

خانوار با یکدیگر ارتباط نزدیک داشره باشند و روابط و پیونردهای عراطفى خرود را 
نشرینى نیرز  ه خبرهایى از خشونت خانوادگى ناشرى از خانهمحکم سازند  اگر چه گا

                                                           

  10/12/1398؛ «اماور آمیز وزیر باداشت به رئیس نامه گالیه»همشاری آنالیا؛   1
https://www.hamshahrionline.ir/news/487967 

   9  حشر: 2
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شود  وحى تعداد آن در مقیاس آهار و اهمیرت حترور امرع خرانواده کنرار  منرشر مى
 یکدیگر  ناچیز و قاب  اغماض است 

 و میر ناشی از تصادفات . کاهش مرگ 5
اسرت ای برخوردار است؛ روشرا های دینى  سیر و سیاحت از اهمیت ویىهدر آموزه

سرازی روحیره و که مسافر، و اسرفاده از مواهب طبیعى و محیط زیست برای ترازه
کسب تجربه بسیار مفید است؛ ایا در حاحى است که سا نه در کشور ما افراد زیرادی 

دهند  سفرهایى کره بایرد ها از دست مىاحریاطى اان خود را در مسافر،به دحی  بى
گیرد  روشا است که رعایت احریراط مسافران را مىبباشد  اان به انسان اان تازه 

در همه امور به ویىه در امور مربوط به سالمرى ضرورتى انکارناپذیر اسرت  بنرابرایا 
هایى که ممکا است منجر به ابرال به کرونا که بیمراری خطرنراکى اسرت از مسافر،

رونا  مواب شد نشینى به دحی  شیوع بیماری کباید اارنا  نمود  در سال ااری خانه
میران  شاری به میزان قاب  توااى کاهش یابد؛ زیرراآمار تصادفا، در سفرهای برون

هرای واگیرر  رابطره  و میرر ناشرى از تصرادفا، و بیماری  نشینى و کاهش مرگ خانه
از حجرم سرفرها و ارتبراط رو در روی افرراد کره یزان مهر به معناداری واود دارد  

های واگیر نیز کم  و اامعه از آرامرش  فا، و انرقال بیماریمیزان تصاداز کاسره شود  
شود  طبق اعال  سازمان پزشکى قانونى  تصادفا، نروروز امسرال  مند مى بیشرری باره
نفر بوده است که در مقایسره برا  534  99فروردیا  15تا  98اسفند  25در بازه زمانى 

 1درصد کاهش داشره است  6/41حدود  98آمار سال 
ویىه در شارهای بزرگ  کیفیت نرامطلو   و میر به بر ایا یکى از عوام  مرگ  افزون

هوا و تاریب محیط زیست است که عام  انسانى بیش از همه در ایرا امرر دخاحرت 
ها با محیط زیسرت کاسرره شرود  دامنره  دارد  از ایا رو هر چه از میزان ارتباط انسان

ها و  ساخرا افراد بره سرکونت در خانرهیابد  وادار  تاریب و آسیب آن نیز کاهش مى
ویىه در شرارهای برزرگ بره خراطر مصرونیت از  و آمردها بره محدود شردن رفرت 

هررای  های ناشررى از کرونررا  نقررش قابرر  ترروااى در کاسرررا حجررم آحودگى آسرریب
 ها طى ایا مد، داشره است   محیطى و بابود سالمرى انسان زیست

                                                           
  01/02/1399  ؛«99ای در نوروز  درصدی تلفا، ااده 40.6کاهش »همشاری آنالیا؛   1

https://www.hamshahrionline.ir/news/503018 
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 ب( پیامدهای معنوی

 معنویت. تقویت گرایش به 1

پیامدهای ایا پدیده در عصر کنونى  افزایش گرایش به معنویت و تواه به مرکز هق  
تردیرد و  تقویت باورهای دینى میان اقشار گوناگون اامعه در سراسر ااان است  بى

به باور همه موحدان  هیچ امری در عاحمِ واود بدون اهن و اراده احاى امکران تحقرق 
َو ِملْن »و دیگر کرا، آسمان  با اهن و اراده خداوند است: بیرونى ندارد  گردش زمیا 

ْرُض ِبَأْمِرهِ  ماُء َو اْْلَ ا بره یه آسمان و زمرکها  قدر، اوست  از نشانه 1؛آياِتِه َأْن َتُقوَم السَّ
افررد:  هیچ برگى از درخت  بدون اراده احاى بر زمیا نمى«  اند سرادهیفرمان او بر پا  ا

ه او از کرنیافررد  مگرر ا هریچ برگرى از درخرران نمى 2؛َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمهلا َو ما َتْسُقُط ِمْن »
شرود:  هیچ قطره آبى بدون تعلق اراده احاى بر زمیا اراری نمى«  افرادنش باخبر است

ا َعلى» ْرِض َو ِإنَّ اُه ِفي اْْلَ ماِء ماًء ِبَقَ ٍر َفَأْسَكنَّ و از آسرمان   3؛ِدُروَن َذهاٍب ِبِه َلقا  َو َأْنَزْلنا ِمَن السَّ
ا برردن یم و ما برا  از بیا اا  دادیم و آن را در زمی[ فرود آورد ایآبى به اندازه ]مع
قرآن کریم حرى پرتا  تیر یا سنگ و خاک بره سروی دشرما در «  مییآن مسلما  توانا

ََ َو »داند:  انگ از سوی سربازان را به اراده خداوند مى ََ ِإْذ َرَمْی َه َرمایِك ل َو ما َرَمْی  4؛ ن  الل 
«  ردکره خداونرد پرترا  کررد ؛ بلکره پرتا  کرد   تو نبود  که پرتا  کهنگامى 

خداوند حرى عم  سحر شیاطیا برای آسریب رسراندن بره دیگرران را در هیر  اراده 
ُقلوَن ِبلِه َبلْيَن اْلَملْرِء َو َ ْو »داند:  خویش اهرگذار مى ُموَن ِمْنُهما ما ُيَفرِّ َعلَّ ََ ِجلِه َو ملا ُهلْ  َفَي

هِ  يَن ِبِه ِمْن َأَحٍ  ِإالَّ ِبِإْذِن اللَّ آموخرنرد  ى مىیزهای[ چ ها ]شیاطیا[ از آن دو ]فرشره آن 5؛ِبضارِّ
ننرد؛ هرر چنرد بردون فرمران خردا کفیى بیان مرد و همسرش ادایله آن میه به وسک

 « ان برسانندیله آن به احد  زیتوانسرند به وس نمى

                                                           

     25  رو : 1

   59  انعا : 2

   18  مؤمنون: 3

  17  أنفال: 4

  102  بقره : 5
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 فرماید:  باره مى ال ل اوادی آملى در ایا آیت
رخداد تلخ و مامان ناخوانده کرونا ویروس که اامعه بشری را گرفرار کررده اسرت  

  با رحمت مطلقه احاى هماهنگ است  گاهى خداونرد افرراد خوابیرده و غافر  را بره

خلقرت  کنرد  در نظرا  را هوشریار مى  تفراو، های بى وسیله ایا امور بیدار و انسران

چیزی شر نیست و اگر اندک آسیبى به اامعه برساند  شرر آن بسریار کرم و خیررش 

 1بسیار زیاد است 

کره ایرا بیمراری بردون اندازی از وقایع عاحمِ واود  تصور ایرا با واود چنیا چشم
خواست و اراده احاى گسررش یافره باشد؛ خیاحى باط  است  اگر چه در پدیرد آمردن 

نقش نبوده است؛ اما آنچره اتفرا  افرراده اسرت  در هیر   سانى بىایا حادهه  عام  ان
 حاکمیت خداوند و در دایره فع  و اخریار او صور، پذیرفره است  

 . احساس نیاز و توجه به خداوند2

های فراوانى به همراه داشرت  امرا  های ادی و خسار، هر چند بیماری کرونا آسیب
ها و  ها دریافرنرد برا وارود همره سررمایه نها را مرواه خدا سرازد  انسرا توانست دل

شران بره  تجایزا، ماحى  فنى و علمى به عنوان دسراورد عصر مدرن  همچنران دست
اایى بند نیست و در تنگنای شردائد و مشرکال، زمانره  تنارای تنااینرد و نیازمنرد 

قرادر  هسرند تا بدان پناه آورند  هر فرد انسانى از راه دل به واود خداونرد   گاهى تکیه
حى و ماربان گرایش دارد و اگر در اهر عواملى از واود آن غافر  شرود  در هنگامره 

بینرد  خرواه نراخواه  ها و مشکال، که دست خود را از همه اا کوتاه مى بروز سارى
ا  فرزنرد »آمرد و عررض کررد:  گردد  شاصى خدمت اما  صراد  مرواه او مى

  کنندگان بر ما چیره شرده کیست؟ مجادحه که خداخدا  مرا راهنمایى کا به ایا رسول
بنرده خردا  »اند  اما  ر که ظاهرا  به سابقه فرد آشنا بودند ر فرمرود:  و سرگردانم نموده

آیا شده کره کشررى »فرمود:  اما «  آر »گفت: «  ا ؟ آیا تا به حال سوار کشرى شده
ا هرم نداشرره بشکند و کشرى دیگر  برا  نجا، تو نباشد و امکان نجا، برا شرنا ر

در چنریا حراحرى بره چیرز  کره بروانرد از آن »فرمود:  اما «  آر »گفت:  « باشى؟
                                                           

ال ل اوادی آملى: کرونا ویروس برا رحمرت مطلقره احارى هماهنرگ  آیت»رسانى تابناک؛    پایگاه اطالع1

 https://www.tabnak.ir/fa/news/967258                                                   02/01/1399؛ «است
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آن چیرز  »فرمرود:  امرا «  آر »گفت: «  گرفرار  تو را نجا، دهد  دحبسره بود ؟
ارا کره فریادرسرى نیسرت  او فریرادرس همان خداست که قادر بر نجا، است؛ آن

 1« است
واد  تلرخ و شریریا گونراگون اسرت و خواسرره یرا ها سرشرار از حر زندگى انسان

ها و  گرردد  حرواد  تلرخ بره رغرم سرارى گیر هر فررد انسرانى مى ناخواسره گریبان
هرا را بره  سرازند  آن ها را مرنبره مى کنند  انسان ها بار مى مشکالتى که بر زندگى انسان

کنند  در برابر  ها را افزون مى آوری آنان در برابر سارى های خود واقف  و تا  ضعف
ها  کنند  به تدریج انسران ها به رغم آسایشى که ایجاد مى ها  شادکامى ها  خوشى نعمت

 دهند   را به فراموشى سو  مى
 ايم م  ی ين دب نه پی حشات   ج ه آم ه

 

 2ايدم  از ی  ح دثه اينج  یه پند ه آمد ه   
 

شرود  هنگرا   منرد مى های زنردگى باره هرا و خوشرى که از نعمت انسان باید همچنان
رو شدن با مصائب و مشکال، از یاد خدا غفلت نورزد  چاره مشک  خرود را از  روبه

همرا طلب کند و ازء کسانى نباشد که تناا هنگا  خوشى و سرمسررى بره  آن ها، بى
دهنرد و از  عنران از کرف مى  ارىآورند؛ وحرى هنگرا  تنگدسررى و سر خدا روی مى

 سان که مورد نکوهش خدای مرعال قرار گیرند:  گردانند  آن پروردگارشان روی بر مى
 ََ ا ِإذا َما اْب ي َأْكَرَمِن َو َأَم  َمُه َفَيُقوُل َرِب  ُه َفَأْكَرَمُه َو َنَع  الُه َرُب  ََ ْنساُن ِإذا َما اْب ا اْْلِ الُه َفَقَ َر َفَأَم 

لي َأهلاَنِن َعَلْيِه رِ  امرا انسران هرر گراه پروردگرارش او را بیازمایرد و  3؛ْ َقُه َفَيُقلوُل َرِب 

  مرا گرامى داشره است؛ وحرى هرر رگوید پروردگا اش دارد و نعمرش دهد  مى گرامى

گویرد پروردگرار  مررا خروار کررده  گاه او را بیازماید و روزی او را تنگ سرازد  مى

 است 

باید به الب رحمت پروردگار اندیشید و با کمک بره  به هنگا  تمکا و وفور نعمت
سازی عم  نیک مبادر، ورزید تا در هنگا  بال و سارى  آهرار آن  همنوعان  به هخیره

در زندگى به اهن خداوند آشکار شود؛ زیرا خداوند گیرنرده کارهرای نیرک اسرت و 

                                                           

  41  ص 3؛ م بحارا نوار  محمدباقر مجلسى؛ 1

  366؛ ص دیوان حافظ با شرر غزحیا،احدیا محمد حافظ شیرازی؛    شمس2

   16و  15  فجر: 3
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ْوَبلَة َعلْن ِعَبلاِدِه َأَلْ  َيْعَلُموْا »دهد:  ها پاداش مى آنگونه که باواهد به آن ََّ ُْ ٱل َه ُهَو َيْقَب َأنَّ ٱللَّ
ِحيُ   اُب ٱللرَّ لوَّ ََّ َه ُهَو ال َ َقاِت َوَأنَّ ٱللَّ ه از کره تنارا خداسرت کراند  ا ندانسررهیرآ 1؛َوَيْأُخُذ ٱلصَّ

ر ماربران یپذ ه خود توبهکرد و خداست یگ رد و صدقا، را مىیپذ بندگانش توبه را مى
هرا  ب به بذل صردقا، و دادن آنیر به أخذ  برای ترغیتعب»ید: گو طنطاوی مى«  است؟

ا تا به کرحم  3؛إرَحْم ُتارَحْم »نیز فرموده است:  مو ی مرقیان  اما  على 2« به فقراست
شدن بیماری که درآمد قشرهایى از اامعه تحت تأهیر  در شرایط چیره «  تو رحم شود

م تا مشمول حطف احارى قررار گیرریم؛ آن کاهش یافره است  باید به همدیگر رحم کنی
پوشرى از شرکوه و عظمرت خداونرد و    چشم با واود ایا همره آهرار و نشرانهزیرا 

 فراموشى یادش  چیزی از قدرناشناسى از سوی بندگان نیست  
بدیاى است دست نیاز دراز کردن به سوی خداوند  به مسرلمیا اخرصراص نردارد و 

کره در دنیرای  یابنرد؛ آنگونه منرد درگراه احارى مىهمه مل  در ایا شرایط خود را نیاز
غر   پا  فرانسیس از همه مسیحیان بررای دعرای همگرانى دعرو، کررده اسرت  

اماور آمریکا نیز یک روز را روز ملى دعا و نیایش برای نجا، از ایا  ترامپ  رئیس
تعراحى  وزیر ایراحیا از مرد  خواسره است با دعا و توسر  از حق بلیه اعال  کرد  ناست

در ایراحیرا  « کرارپى»نجا، کشورشان را از ایا بلیه مسئلت کنند  حرى شارداری شار 
دعرا بررای نجرا، از ایرا   به دنبال شیوع گسررده ویروس کرونا در ایا کشور برنامه

اند که  بیماری اارا کرد و در ایا برنامه قرآن تالو، شد؛ زیرا همه به ایا باور رسیده
تواند نررایج شرومى  یابد و غفلت از توس  و هکر مى احاى اریان مى امور عاحم با اراده

 4یشان داشره باشد  برا

 های مذهبیشناسی در انجام مراسمزمان. 3

که  تبییا کنندمبلغان و مرواان دینى موظفند ایا واقعیت را برای مااطبان و مردینان 

                                                           

   104  توبه: 1

  398  ص 6؛ م احرفسیر احوسیط  محمد سید طنطاوی؛ 2

  278؛ ص األماحى  محمد با على صدو ؛ 3

   01/02/1399؛ «دعای ادیان برای رهایى از کرونا در ایراحیا»احمللى قرآن؛    خبرگزاری بیا4

https://iqna.ir/fa/news/3892976 
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کنرد   معنا و مفاو  پیردا مى بیت پایه دیا  توحید است و در پرتو آن  و یت اه 
در هر حال و هر زمان و مکان قاب  انجا  است  مارم  بیت توس  و تمسک به اه 

شود  اما مناسرک  شرعائر و رفرارهرای دینرى   آن است که دل مرواه اما  معصو 
شرود  از  ها محافظرت مى ها و ارکان دیا به وسیله آن ها و اشکاحى هسرند که پایه قاحب

اه به مناسک  رفرارهرا و شرعائر دینرى نبایرد ارای اصر  دیرا را بگیررد؛ ایا رو نگ
کرونا برخرى مراسرم و  در زمان شیوع ویروسای که اگر به هر دحیلى از امله  گونه به

ایا تصور ایجاد شود که به اصر  دیرا خدشره وارد نباید مناسک دینى تعطی  شود  
 شده است  

وضع  ها را برای زیار، اما  حسیا مروک  عباسى شدیدتریا مقررا، و ممنوعیت
قررار داده برود  امرا  ها را بررای زائرران اباعبردال ل  تریا مجازا، کرده بود و سات

را از دل مرد  بسرانند  ایا دوران نیز سپری خواهد شرد  امرا  نروانسرند محبت اما 
 بیرت باعث سوءاسرفاده منکران فترائ  و کرامرا، اه  بیت نباید محبت اه 

احشعاع شعائر و مناسک ظاهری دیا قرار گیرد  بره یقریا  د و سالمرى مرد   تحتگرد
به اهن خداوند قادر بر شفای بیماران است  اما ایرا امرر برا دو شررط محقرق  اما 
که شرایط آن فراهم باشد و دو  اهن احاى تعلق گیرد  در ناایرت گردد: ناست ایا  مى
  عملى نفسانى اسرت و ت  ارتباط با اما اس دهد  نفس واود اما  که شفا مىآن

هرای مردمران  ای از عاحم  امکان وقوعى دارد  مام ایا است که بروانیم دل در هر نقطه
ای از خداشناسى و توحیرد    دریچهسازیم و از کانال و مسیر اما  را مرواه اما 

اَس َلاْو َعلِ »فرمود:  به روی آنان باز کنیم  اما  رضا َبُعونااَفِإن  النَّ  1؛ُماوا َمحاِساَن َكَِمناا اَلت 
باررریا راه «  کننرد گمان از ما پیروی مى های ساا ما را بدانند  بى اگر مردمان زیبایى

  تبلیرغ و گسرررش سرانان بیت تسایر قلو  مرد  و کشاندن آنان به سوی اه 
 گاربار و سیره ارزشمند آنان است 

                                                           

  307  ص 1؛ م عیون اخبار احرضا  محمد با على صدو ؛ 1
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