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Abstract 

 

All phenomena of universe -from a phenomenological viewpoint-, and regardless of one-dimensional view, in 

essence have much blessings. Corona pandemic is the phenomena of our era which affected on economy, culture, 

theology, health and death of human being and it surprised us. Taking a deep look at the theological realm related 
to spirituality, we find that its most important consequence is also happening, which can be called "spiritual birth". 

The realization of this process requires the study of various conditions and fields. It's important because the 

phenomenon of Covid-19 has revolutionized the spiritual realm. Spirituality is also the foundation of humankind. 

Therefore, its research and analysis are specially necessity. The research leads to the main question, "How does 

the corona pandemic determine spiritual birth?" It occurs using a qualitative research method and has a 

fundamental-applied approach. The results of the study showed that the corona pandemic raises the level of 

mortality, the strength of interpersonal communication, the spiritual experience of perfection, based on it. 

 

Keywords: Corona pandemic, COVID-19, Spirituality, Spiritual Birth, Death Belief. 
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 معنویسالمت تحقق بخش تولد  ،19-کووید یمپاند

 
 *1فاطمه مغیثی

 
 رانیقم، ا ان،یو معارف، دانشکده معارف، دانشگاه فرهنگ اتیگروه اله  1

 

 دهکیچ
 

پاندمی کرونا  ،در این میان هستند.های بسیاری های هستی از منظر پدیدارشناسانه و فارغ از نگرشی تک بعدی، دارای برکتتمام پدیده
مستثنی نیست. در نگاهی عمیق  که تمام جهان را در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، الهیاتی، حوزه سالمت و مرگ به قبضه در آورده، از این امر

نامید. تحقق « تولد معنوی»را  توان آنیابیم که مهمترین پیامد آن نیز در حال وقوع است که میدر حوزه الهیاتی مرتبط با معنویت، درمی
این عظیم به جای گذاشته است،  طلبد. از آنجا که کرونا در عرصه معنوی تحولیهای متعددی را میاین فرایند، لزوم تحصیل شرایط و زمینه

پاندمی »سخ پرسششد. پابااهمیت دارد. همچنین معنویت، پایه و اساس انسان است. پس واکاوی آن از ضرورت خاصی برخوردار میموضوع 
ی دارد. دستاوردهای پژوهش دکاربر-یادیبن کردیروبا استفاده از روش تحقیق کیفی رخ داده و « زند؟کرونا چگونه تولد معنوی را رقم می

 .دگردمی برآن یمبتن طاع،باوری، استحکام ارتباطات بین فردی، تجربه معنوی کمال انقنشان داد پاندمی کرونا موجب ارتقای سطح مرگ
 

 .های سالمت معنویفراترکیب، سالمت معنوی، مؤلفه :هاکلیدواژه
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 17/  یمعنوسالمت تولد 

 

 مقدمه
ز نگرشی اشناسانه و فارغ های هستی از منظر پدیدارتمام پدیده

هان را جعدی، دارای خیرهای بسیاری هستند. کرونا که تمام تک بُ
به قبضه  تی، حوزه سالمت و مرگدر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، الهیا

ی مبانی پاشی برخفروآورده است، نیز از این امر مستثنی نیست. در
شر در بداری، ناتوانی زدن اقتصادهای سرمایهنظام سلطه، برهم

رخی ب غیرهمقابل امری قدسی و متعالی، مرگ و میرهای متعدد و 
 . (1،2) رودپیامدهای ورود کرونا به شمار می

 یابیمرمیدتر در حوزه الهیاتی مرتبط با معنویت، در نگاهی عمیق
ن را توان آن نیز در حال وقوع است که میکه مهمترین پیامد آ

 ، گرایشیهای بینشینامید. تولد معنوی در تمام عرصه« تولد معنوی»
عدم »ا ب« وجود عامل»آفریند. اگر و کنشی زیست انسانی تحول می

ی خواهد ترکیب شوند، یکی از مهمترین پیامدهای کرونا تجل« مانع
قالوا » تای عهد نخستینکرد که همان وصول به تولد معنوی در راس

ظور مناست. وجود عامل به« الست بربکم»انسان در پاسخ « بلی
جو، یقتداشتن ایمان الهی و به دور از اندیشه سکوالر، عقلی حق

گردد. یتلقی م غیرهقلبی بیدار، نفسی به دور از شوائب دنیوی و 
ندیشه، ر مقام امراد از عدم مانع نیز فقدان شبهه، پرهیز از فرافکنی د

 باشد. می غیرهتعلق تام به دنیا و 
رو روبه از آنجا که نخستین باری است که بشر با پاندمی کرونا

سیاری گردد، راز و رمزهای کشف نشده و ابعاد بررسی نشده بمی
صوصا های متعددی خوجود دارد. ضروری است در مورد آن واکاوی
بر  ریأثتبر الوهع 19-با نگرش الهیاتی انجام شود. همچنین کووید

حث تاثیر تها را نیز آن یجان و روان و ابعاد معنوها، جسم انسان
وحانی مهمتر ر. با توجه به این که از یک سو بُعد (2) قرار داده است

یگر دو از سوی  استسعه وجودی بیشتر از بُعد جسمانی  دارایو 
پژوهش  بُعد روحانی انسان قدرت سیطره بر جسم او را نیز دارد،

ائز است، ح انسان که معنویت و بُعد روحانیبه موضوع رو پیش
    ، پرداخته است.باشدمیزیادی اهمیت 

( 19-)کووید پاندمی کرونا»  روش پاسخگویی به پرسش
حقیق از روش ت استفادهبا « زند؟چگونه تولد معنوی را رقم می

رزشمندی ی دارد. آثار اکاربرد-یادیبن کردیرودهد و کیفی رخ می
یکرد رو، رونگاشته شده است اما پژوهش پیش 19-در مورد کووید

یامدهای پرا عاملی دارای متفاوتی دارد به طوری که ویروس کرونا 
مدهای شمارد. رویکرد معنویت مدارانه، نگرش به پیامیمثبت بر
رونا، پژوهشی های ناشی از کرونا، ارتباط الهیاتی میان پدیدهمثبت ک

پژوهش  هایکاربردی در مواجهه با پاندمی کرونا بخشی از نوآوری
ه بحاضر است. همچنین قابلیت تطبیق مطالب و فرایند پژوهش 

 .خارج از مرزهای ایران اسالمی وجود دارد
 

 هاروش
فنومنولوژی قادر به های تحقیق کیفی با تکیه بر پارادیم روش

ها در طول زمان و خلق تئوری جدید هستند به نحوی درک پدیده

پژوهشگر  .گیرندتری به کار میکه مفاهیم انسانی را به شکل موثر
کوشد روش کیفی به دنبال تجربه زنده در شرایط واقعی است و می
ای، به بدون برهم زدن صحنه و همچنین به شکل غیر مداخله

از  یگراندد تئور تیماهدر این میان  (.3) ها بپردازدادهآوری دجمع
ارائه  یجامع و عموم یتئور کی ،یخاص اجتماع یهادهیپد لیتحل

را در طول زمان  یاجتماع یندهایفرا راتییقادر است تغ و دهدیم
پژوهش حاضر از این روش استفاده شده  ( که در4) دینما یبررس
 . است

 مفاهیم تصوری پژوهش
از ورود به بحث الزم است تبیین اصطالحات صورت پیش 

 .گرفته تا در پرتو آن پژوهش تحقق یابد

و  pandémieی واژه فرانسو: پاندمی کرونا در جهان

 است. گرفته شده πανδημίαی ونانیاز واژه  pandemic یسیانگل
 ست،امردم  یبه معنا δῆμος همه و یبه معنا πᾶνی ونانیدر زبان 

 یالمللنیب یهااز مرز ر،یاگیدن یماریهمه مردم. ب یعنیپاندِموس 
سازمان  یسیرنهایت  . در(5) مبتال می سازدرا  یاریو بس گذردیم

 (.6) کرد یک بیماری پاندمیک معرفی ابهداشت جهانی، بیماری کرونا ر
تباط با رو به مسائل پیرامونی ویروس کرونا در اردر پژوهش پیش

 . تحوالت معنوی خواهیم پرداخت

ه شناسان معنویت را مصدر جعلی کلملغت: معنویت اسالمی

ی دانند و در مقابل مادی، صوری و ظاهری به معنامعنوی می
ربوط ممعنوی منسوب به معنی،  .(7) روحانی، حقیقی و اصلی است

المعنوی  .(8) ... شخصی که در عالم معنی و باطن سیر کند به معنی،
عان مالمعنوی، جمع  .(9) مادی است ضدمنسوب به معنی، معنوی 
معنویت  .(10) ای است که انسان دارا باشدبه معنای صفات پسندیده

 .است« عنی، یعنی، معنی»از ماده 

 .(11) کندانسان معنوی بیشتر به دنبال حقیقت باطنی خود سیر می
نیت عربی گاه نیز دو معنا تفکیک شده است؛ یکی مترادف واژه روحا

سروکار  فارسی که با طبیعت روح و باطن در برابر ظاهرو معنویت 
 واژه .(12) باشددارد و دیگری برکت است که یادآور لطف الهی می

Spirituality سده  های اروپایی واژه جدیدی است که تادر زبان
ژه رایج نوزدهم به این معنای جدید مصطلح نبود اما اینک این وا

تعبیر  استعداد نامحدود درونی شده است. گاه معنویت، به معنای
یگری نظرات د .(13) گرددشود که در ارتباط با خدا شکوفا میمی

 نیز در باب معنویت مطرح است.
به معنای  نظر مختار در نگارش حاضر آن است که معنویت

آوردن به باطن عالم و گذر از ظاهر اعتقاد به خدا، عالم غیب و روی
ویت را باید فطرت توحیدی انسان باشد که البته دروازه معنمی

 حقیقتاعتقاد است که  نیبر ا یارتباط با خدا و عمل مبتندانست. 
معنویت ذکر  .ردیگیبرم را در یو کنش یشیگرا ،ینشیسه ساحت ب

آیات، روایات مأثور از اهل و درک درست  قیفهم عمشده محصول 
و همچنین « ماعبدبه الرحمن» )علیهم السالم(، عقل بیت

باشد. این بینش متعالی مشاهدات بر پایه سه رکن یاد شده می
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 مغیثی / 18

 

های گوناگون زندگی در اعمال خالصانه و صالحانه ظهور درعرصه
 .یافته تا جایی که منتهی به حیات طیبه خواهد شد

قی ارتباط وثی« تولد معنوی»معنای ژرف درک : تولد معنوی

 یگزند مفهوم در مقابل موت، به اتیح. دارد «بهیط اتیح» با
 کالمنظر مدر  اتحی .(14) استرشد و حرکت و احساس  یروین

به  بهیط .(15) است یو انسان یوانیح ،ینبات اتیاعم از حوحی، 
 لین تماآبه  یعیطور طبکه انسان به آنچهو  زهیپاک و پاک یمعنا
رآن آن قچرا  نکهیعلت ا» باور دارد:یی عالمه طباطبا .(16) دارد

ت خالص اس اتىیفرموده، چون ح فیتوص بیّزندگى را با وصف ط
 ،دیدج یاتیح شیدایپ تولد معنوی(. 17) «ستیکه خباثتى در آن ن

 است.  تیبرخوردار از نوران و مادی اتیفوق ح
ى انسان را برا گرىیزندگى د ى،یایزندگى دن نیاز ا ریخداوند غ

 دنیآن کمال وجود آدمى و تحقق بخش حاصل که کندیمطرح م
 کىیاشاره دارد  یمطهر دشهی. انسان است یاغراض روحى و معنو

و  ردگان،مزندگان و  ؛که مردم را به دو دسته منقسم کرده اتىیاز آ
 کنندهدهو زن بخشاتیح عنىی ى،یرا مح غمبریو پ اتیقرآن را عامل ح

اگر  ؛(18) "مْکُییحْیُاذا دَعاکُْم لِما " :دیفرمامى است، کرده معرفى
ال به تنفس و گذراندن روزگار با اشتغ، تحرک نیهم اتیح قتیحق

اوند داشت خد یبود، چه لزومدنیا  یو اجتماع یامور مختلف فرد
اری از تعالی بنابراین برخورد .(19) فراخواند گرید یاتیبشر را به ح

ه بدون کنماید تا جایی روحی در زندگی معنوی نقش مهمی ایفا می
 .آن، تولد معنوی قابل تصور نیست

 نقاط عطف حاصل از پاندمی کرونا ویروس
اولیه،  هرچند پدیده کرونا پیامدهای بسیاری دارد که در نگرش

دهای آن تر برخی از پیامگردد، اما در نگرش عمیقمنفی تلقی می
ی است باشد. در حقیقت مهمترین اثر مثبتش، تحول معنومثبت می

ری توان ظهور کرونا را نقطه عطفی در عرصه معنویت بشو می
عنوی رف آن در تجربه زیست مدانست. نقطه عطفی که تاثیرات شگ

 .ها مشهود استانسان

 کرونا موجب شد تا بار دیگر، :یباورسطح مرگ یارتقا

ای از ورهدها یادآوری نماید. بشر در هیچ باوری را به انسانمرگ

کرد. نمی زیسته خود، تا این حد مرگ را در کنار خود احساستجربه 

 شیدکهمچنین برای انسان غافل عصر مدرن، قیامت را به تصویر 

اری گذها، فاصلهمحدودیت( 20) «…یوم یفر المرء من اخیه و»

ت که اجتماعی، تعطیلی برخی مراکز از جمله رهاوردهای کروناس

 دارد. مین را به یاد احواالت قیامت وا انسا
 ر داردباواز امور جهان پرداخته و  برخیحکمت  انیبه ب مالصدرا

 سطحی دیدارند که با د یتیو غا دهیفا شرور، و از جمله یهر امر
 واناتیح صحنه شکارعنوان نمونه (. به21) افتیبدان دست  توانینم

خه تغذیه پشت پرده آن، چر. اما شودیشر محسوب م آور است وتالم
 گرددیمها و انقطاع چرخه زیستی است و مانع افساد الشهطبیعی 

 مرگ انسان نیز ماهیت و حقیقتی در باطن دارد.(. 21)
 شاملکه  یریخنامید.  ریکثریخباید مرگ را مالصدرا  تعبیر به 

 هاای انسانبر ینباشد، زندگ مرگ اگر رایزشود و غیرمرده میمرده 
تنفس  یکه حت گرددیم ی ضیقطورو مکان به شودیمشکل م

 یادنبند است که از  نیا زین دهمر یمرگ برا رِیخ خواهد شد. مشکل
 طور کلیبه .(21) ابدییاز محنت نجات می پر ایو از دن شدهرها 
 یبتیمص چیو ه باشندیم یدر بردارنده حکمت ا،یو بال شرور همه

در چنین شرایطی . دهدی رخ نمیاله یرخواهیخ بدون حکمت و
 .باشدپاداش قلوب پاک و نفوس تزکیه شده می «الصابرینبشر »

مرگ باوری آثاری در پی دارد که در این مجال به مواردی اشاره 
 :خواهد شد

اولین ثمره یقین به مرگ و  تقوا و محاسبه نفس:( الف

بل ان قزنوا انفسکم من » معاد، تقوای الهی و پاسبانی نفس است
نسان مسیر زمانی که ا .(22) «تحاسبواتوزنوا و حاسبوها من قبل ان 

ه، روی خود را مرگ و محاسبه اعمال بداند، طریق مشارطپیش
دریج تدهد. سپس به را سرلوحه خویش قرار می مراقبه و محاسبه

حولی فردی و اجتماعی ت الهی گشته و در تمام ابعاد زیستعبد
 نماید.عظیم را تجربه می

 هاابزار نیاز بهتر یکی معاداعتقاد به مرگ و  :عبادت (ب

 چند دسته انسان در انجام عبادات است. عابدان بیجهت ترغ
ند و به پاداش، خدا را عبادت کرد دنیرس یبرا یگروه» هستند؛

عبادت  ترس، خدا را یاز رو یاعبادتِ بازرگانان است دسته نیا
خدا  ،یسپاسگزار یبرا یگروه .بردگان استعبادتِ  نیو ا دندکر

د نیل به هر چن(. 23) «آزادگان استعبادتِ  نیرا عبادت کردند و ا
دو نوع  برترین نوع عبادت عاشقانه، هدفی متعالی است اما عبادت

وصول به  دیگر نیز در مراحلی جایگاه خاص خود را دارد. شاید راه
ست. اعبادت عاشقانه، گذر از دو نوع عبادت تاجران و خائفان 

 به عبادتاندیشیدن به بهشت و جهنم، منجرو بنابراین مرگ 
 دنبال دارد.هزایی را ببندگان خواهد شد. بنابراین باور مرگ، معنویت

باوری بینش و بصیرتی در فرد مرگ :و بصیرت نشیب( ج

سته های زیکند که موجب کنشگری فعال در تمام عرصهایجاد می
 ین سراآبوده و از پس  ییایفرا دن ،رینگاه انسان بص» خواهد شد
صیرت با در ادامه روایت، اثر تربیتی ب(. 24) «ندیب یآخرت را م

 انسان آگاه،» گیری از دنیا آمده:گرایی در عین بهرهعنوان عدم دنیا
ش انسان کوردل تمام توجه یبندد، ولیدل نم ایهرگز به دن

توشه فراهم  ایدن یبرا نایو ناب ردیزاد و توشه برگ ایاز دن نای. باستیدن
هتری از در حقیقت انسان موحدِ معاد باور توشه ب .(24) «کندیم

 دنیا برخواهد داشت.

 آرامش، گمشده انسان عصر مدرنیته استآرامش زایی:  د(

گرش به نباشد زیرا باوری میهای رسیدن به آن مرگو یکی از راه
 ماری، مشکالتبیها از جمله فقر، فناپذیری دنیا و موقتی بودن تمام رنج

 ه خواهد نمود. ها را در قلب زند، امید به پایان رنجغیره خانوادگی و

کسی که باور به مرگ داشته باشد نه تنها  ساختن دنیا: ه(

کارهای دنیا را رها نکرده، بلکه امورات دنیا را به نحو احسن و تام 
اعمل لدنیاک تعیش » رساند چنانکه در روایت آمده:به انجام می
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 19/  یمعنوسالمت تولد 

 

انسان تصورش  ( اگر25) «ابدا و اعمل الخرتک کانّک تموت غدا
از زندگی دنیا امری ابدی باشد، در ساختن و بنا گذاشتن امور دقت 

 دارد تا بتواند سالیان دراز وفراوان و کوشش چشمگیر مبذول می
حتی ابدی از آن استفاده نماید. روایت شریف در فرایند این فرمول، 

دارد که نحوه انجام امور برای آخرت چنان بالفاصله تصریح می
باشد که گویا به زودی خواهی مُرد. چنین کسی دائما با انکسار قلبی 

وار، اعمال عبادی را انجام خواهد داد. روش و حالت وداع تضرع
جمع نگرش به ابدیت دنیا در اعمال دنیوی از یک سو، و نگرش به 

از سوی دیگر، مهارت زود فرا رسیدن مرگ در امور معنوی اخروی 
تواند ایدئولوژی متعالی بینش، طلبد. این فرمول میخاصی می

 گرایش و کنش را با ظرافت به تصویر بکشد.

معنا و مفهوم  معنای زندگی و یافتن حیات حقیقی: و(

ر طوری که دشود بهزندگی از مهمترین مسائل بشر محسوب می
ر این ه شده است. دمطالعات اندیشمندان غربی نیز به آن پرداخت

 .(26) سازدمیان قرآن، در قالب آیات متعدد این مفهوم را منتقل می
 ادن و هدفدپس از مرگ، مفهوم  یبه زندگ دهیاز آثار عق یکی نیبنابرا
 ردد.گعبث بودن زندگی نفی می طوری کهی است بهبه زندگ دنیبخش

ادی اعتقهای )زمینه همانگونه که تذکر داده شد وجود عامل
...( در  و)دور ماندن اندیشه از مغاطات  ( و عدم مانع... درست و

راوان دستیابی به ثمرات آن الزم و ضروری است. همچنین آثار ف
و  گنجدباوری مترتب است که در این مجال نمیدیگری بر مرگ

 .طلبدپژوهشی مستقل می

در : تیمعنو یبر مبنا یفرد نیاستحکام ارتباطات ب

رت انسان به صو( 1 ند باور به عنوان اصل مطرح است؛اسالم چ
ا باید با رهر انسان  (2، شودموجودی جدای از اراده الهی تصور نمی

ندگی ز (3(، 27) «الناس عیال اهلل» مبدأ وجودی آن لحاظ نمود

( 4، تانسان به دنیا ختم نمی شود بلکه آخرت امتداد زندگی اس
ه سعادت خواهد شد چنانچالهی و خدمت به خلق، موجب رضایت

سر راه  از یشاخه خار برداشتندر اثر  یابنده» در روایت آمده:
 فلسفه (. موارد ذکر شده شالوده اصلی28) «اهل بهشت شد ،نیمسلم

ن داشت بخشد. در نهایت باید اذعااجتماعی اسالمی را سامان می
 ست.وردار ااز اهمیت خاصی برخ غیره مواسات، ایثار، نثار، تعاون و

رونا به کاز سوی دیگر تغییر نوع ارتباطات اجتماعی در پاندمی 
رتباطات اهای اجتماعی، در مواردی به استحکام گذاریدلیل فاصله

رت صوبهبین فردی منجر شد. به عنوان نمونه مشاغل و مدارس 
بیشتری  ایهدهند و افراد خانواده زمانمجازی به کار خود ادامه می

القی دچار نمایند. اگر اصول اولیه اخرا در کنار یکدیگر سپری می
ختن آسیب و تزلزل نباشد، بودن در کنار یکدیگر موجب برانگی
ربیت تعواطف، محبت، ارتباط موثر همسران، توجه بیشتر به امر 

ی حضور فرزندان، ارتباط عاطفی والدین با فرزندان، زمان بیشتر
 .گرددمیغیره  یل دورکاری ومادران شاغل به دل

کمال انقطاع، انسان را از : کمال انقطاع یجربه معنوت

کمال زند. ماسوی اهلل رها ساخته و قلب را تنها با خداوند پیوند می

سراى  است تا انسان بهتمام حجب ظلمانى و نورانى  خرق ،انقطاع
در عصر حاضر، عامل . باشد، راه یابدمی« معدن عظمت»الهى که 

موثرِ ویروس کرونا، فرایند دستیابی به کمال انقطاع را هموار و 
بر این کمال انقطاع برای افراد بسیاری سرعت بخشیده است. عالوه

در جوامع متعدد بشری قابلیت دسترسی پیدا کرده و با توجه به 
 احواالت مشاهده و گزارش شده، برای بسیاری حاصل گشته است. 

وصول  روند فرایند» ش پاسخ داد کهحال الزم است به این پرس
ز ایکی  «به کمال انقطاع با وجود پاندمی کرونا چگونه است؟

نفس  نماید، معرفتمقدماتی که انسان در این فرایند حاصل می
ها دتهمه سعا هیسرما زادهعالمه حسنمبتنی بر عجز آدمی است. 

 چیه. داندمی "یخودشناس"یعنی "معرفت نفس" را و اهم واجبات

نسان ا. دیآیکار انسان نمه ، ب"معرفت نفس" به میزان ،یمعرفت
 ستا  "یخودشناس"بر یندارد و آن مبتن یسازتر از خودمهم یکار

د. فقر سازشناسی انسان را به فقر ذاتی خویش آگاه می(. خود29)
 رکات است.نشانگر نیاز انسان در وجود، بقا، تمام لحظات و ح ذاتی

آید، یمیند وصول به کمال انقطاع الزم مقدمه دومی که در فرا
انسان  که یهنگام» فرماید:معرفت اهلل است. عالمه طباطبایی می

ت که خداست، خواهد دانس ژهیو ،یقیحق یکرد که هست دایپ نیقی
در  انگریاست و د انیجهان یو پروردگار تمام یمالک کل هست ،او

در . (30) «ستندین یمرگ و زندگ ایبرابر او، مالک نفع و ضرر 
ود ختا  پنداردینم یزیاصال خودش را مالک چ یکس نیچنحقیقت 

ت حاال گریاندوه و د ،دچار عجب پس نماید.را به آن مشغول 
زد آنان نشود به آنچه نمیمجبور بر این اساس . گرددینم ینفسان

یرا در ز سزاوار باشد، تن به ذلت دهد ی آنکهاست، دل ببندد و ب
گی را پرتو بینش عمیق ذکر شده، انسان متحول گشته و مسیر بند

 به درستی طی خواهد نمود.
فس نبا ضمیمه شدن این دو مقدمه یعنی فقر ذاتی در معرفت 

یدار و همچنین غنای مطلق حق در معرفت اهلل، کمال انقطاع پد
ز سر را ا ایگردد. در شرایط پاندمی کرونا، انسان تجربه زیستهمی
عصِر نسان انماید. گذراند که به سرعت کمال انقطاع را ایجاد میمی

 شتن،یخو یهاقدرت فتهیو ش یخودپرست ،ایغرق در دناومانیسمِ 
دارد و ن یقدرت. هیچ ستین چیکه ه افتیکرونا در پس از مواجهه با

 .تواند به او آرامش دهدینم یجالل و شکوه ظاهر

 
 گیرینتیجه

 حاضر، پاندمی کرونا است که آثار و پیامدهایموضوع مهم عصر 
بر پیامدهای منفی همچون مرگ و دنبال دارد. عالوهمتعددی را به

مثبتی نیز به جا ، پیامدهای غیره بیماری، فشارهای اقتصادی و
ایجاد نقطه  توانگذاشته است. مهمترین پیامد مثبت کرونا را می

 نست. در شرایط کرونایی،عطف معنوی برای انسان در جوامع مختلف دا
طوری که انسان هموار یاد مرگ یابد بهمی باوری ارتقاسطح مرگ

سازد. اعتقاد به مرگ در بینش، کنش، گرایش را با خود همراه می
انسان موثر بوده و مسیر زندگی او را تغییر خواهد داد. ارتباطات بین 
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 مغیثی / 20

 

در باطن های اجتماعی شد اما گذاریفردی در ظاهر مقهور فاصله
 های عمیقی از ایثار و مواسات را در جامعه اسالمی رونق بخشید.الیه

ل های رشد معنوی در هر انسانی تجربه کمایکی از الزمه
هلل را رقم اانقطاع است و نهایت بریدن از ماسوی اهلل که اتصال به 

رسیدن  خواهد زد. کمال انقطاع برای انسان عصر مدرن در فرایند
ین اندازه ست. انسان تا اا توانایی بشری در کنترل کرونابه پوچی 

 مسلحور موجودی است که حتی با چشم غیرحقارت دارد که مقه
دیشی انشود. نتیجه کاربردی بحث این است که با ژرفرویت نمی

ا به مثابه رتوان کرونا ( میغیره )کمال انقطاع، توسل و و عمل موثر
 غیره اع وباوری، کمال انقط. مرگعاملی جهت تولد معنوی قرار داد

 نماید.در این فرایند نقش ایفا می
بنابراین مجموع تحوالت عمیق معنوی در زمان پاندمی کرونا،  

ای روشن و طوری که نویدبخش آیندهآینده جهان را تغییر داده به
ها تعامل ها و حقیقتحق مدار است. در این آینده انسان با واقعیت

کند. بر اساس اندیشه توحیدی، شاید بتوان ویروس یبیشتری پیدا م
ای در باورها و سبک زندگی کرونا را سربازی الهی دانست که زلزله

افراد ایجاد کرد. به امید روزی که این تحوالت به ظهور عدالت 
 .)عج( بپیوندد محورانه امام عصر
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