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 Purpose: Facing with difficult conditions such as corona 

pandemic has several complications. One of the ways to 

overcome this crisis is to seek help from religious beliefs. 

Therefore, in the present study, by reviewing religious 

sources, Islamic views and instructions to overcome these 

conditions were extracted. 

Materials and Methods: The present study is a qualitative 

content analysis performed by Granheim and Landman 

method. For this purpose, the Qur'an and the hadiths have been 

used to extract the views of Islam. 

Findings: Based on the initial analysis, the results obtained 

from the analysis of verses and hadiths were divided into two 

categories: individual and interpersonal. 11 subcategory and 

73 codes formed the individual class and 6 subcategory and 30 

codes formed the interpersonal category. After analyzing the 

verses and hadiths, a set of Islamic teachings were emerged, 

some of them are dedicated to difficult situations and some of 

which are general advices that help a Muslim in difficult 

situations and cause him to experience more peace of mind and 

inner calm. 

Conclusion: The teachings of Islam will help Muslims to 

overcome difficult circumstances such as the Corona 

epidemic. The Muslim person overcomes these conditions 

better by using teachings such as prayer, remembering God, 

patience, submission to the will of God and satisfaction with 

it, and with advice such as generosity, paying attention to 

orphans, and caring for patients and people in distress, help 

other people in the community to better cope with these 

conditions in solidarity. 
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 سر پشت برای موجود راهکارهای جمله از. دارد دنبال به متعددی
. ستا مذهبی و دینی اعتقادات از گرفتن کمک بحران، این گذاشتن
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 مقدمه
در حال حاضر جهان درگیر یک پاندمی است که در نوع خود کم 

-1داشته است )سابقه بوده و شیوع آن مشکالت متعددی به همراه 
 2019( چین در دسامبر Wuhanبیماری کرونا که از ووهان ) .(3

(.  از جمله مشکالت و 4شروع شده و به سرعت جهانگیر شد )
مسائلی که به همراه شیوع این بیماری افراد در جوامع با آن روبه 

توان به قرار گرفتن در معرض اخبار ناخوشایند، قرار اند میرو شده
های عرض اخبار غلط و شایعات، محدود شدن فعالیتگرفتن در م

روزمره، محدودیت سفر و عبور و مرور، کاهش روابط اجتماعی، 
های مذهبی بروز مشکالت شغلی و مالی، محدودیت در اجرای آیین

 (. 7-5و از دست دادن و مرگ عزیزان اشاره نمود )
مواجه شدن با این شرایط دشوار عوارض متعددی را به دنبال خواهد  

داشت و بر ابعاد مختلف جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی افراد اثر 
گذار است. ترس از بیماری، ترس از مرگ، احساس تنهایی، احساس 
یاس و ناامیدی، اضطراب و نگرانی، افسردگی، خشم، احساس گناه، 

گیری از جمله عوارضی واسی، انزوا و گوشهعصبی بودن، افکار وس
شود است که به دنبال این بیماری و شرایط فعلی ناشی از آن دیده می

(7.) 

راهکارها و مداخالتی برای مقابله با این شرایط توسط متخصصین 
و مطالعات موجود تاثیر  های مختلف ارائه شده استحوزه

(. از جمله 9, 8مداخالت سالمت عمومی را بررسی نمودند )
توان برای پشت سرگذاشتن این بحران از راهکارهای موجود که می

آن استفاده نمود، کمک گرفتن از اعتقادات مذهبی و دینی افراد 
است. اعتقادات و اعمال مذهبی از جمله راهکارهای شناخته شده 
برای مقابله با شرایط استرس زا است و در مطالعات ارتباط آن با 

 .(10و افزایش امید نشان داده شده است )کاهش استرش 

بر اساس مطالعات موجود اعتقادات مذهبی از جمله منابع مهم برای 
( و به ویژه بر ارتباط با 10سالمتی و بهزیستی برخی از افراد است )

(. لذا در 12, 11سالمت روان در مطالعات اخیر تاکید شده است )
نند با شناختن اعتقادات تواچنین شرایطی کادر سالمت و درمان می

ا های آنهمذهبی افراد، از این اعتقادات برای پشت سرگذاردن بحرآن
کمک بگیرند. در ایران دین اکثر افراد جامعه اسالم است؛ بنابراین 
شناخت دیدگاه دین اسالم در شرایط سختی مانند بحران فعلی 

دهد. از  تواند راهکارهایی موثر برای افراد مذهبی و معتقد ارائهمی
این رو در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا با مرور منابع دینی مجموعه 

ها و دستورات اسالم را برای پشت سرنهادن شرایط سخت از دیدگاه
های مسری مانند کرونا استخراج همچون شرایط شیوع بیماری

 نماییم.
 

 مواد و روش ها
 که با روش مطالعه حاضر یک تحلیل محتوای استقرایی است

(. برای این منظور به قرآن، منابع 13گرانهایم و الندمن  انجـام شد )
اقبال  ،تحف العقول، المحاسنوسائل الشیعه،  ب،یالتهذ ،یکافال روایی:
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االعمال، ثواب االعمال و عقاب االعمال، کتب تفسیر قرآن مانند: 
المیزان و مجمع البیان فی تفسیر القرآن و کتاب شرح حدیث مرآة 
العقول فی شرح اخبار آل الرسول، که تماما از نظر عالمان شیعی 
مورد تایید و معتبر هستند برای استخراج دیدگاه اسالم مراجعه شد. 

موعه نرم افزارهای جامع نور کل قرآن، کتب با استفاده از مج
 تفسیری و متون معتبر روایی ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت.  

با توجه به اینکه تمرکز پژوهش حاضر بر روی بیماری و شرایط 
که در « مصیبت»ـ 1است با دو کلید واژه  19دشواری مانند کووید 
بیان شده « رسدیآنچه از روزگار به انسان م»لغت عرب به معنای 

در انتهای آن هم به منظور مبالغه یا به معنای « ت»است و حرف 
که به معنی امتحان است که به صورت خیر « بالء»ـ 2؛ و 1بال است

، به بررسی اولیه قرآن کریم و متون معتبر روائی 2افتدیا شر اتفاق می
هیم اهای مرتبط با این مفپرداختیم و بعد از آن با برخی کلیدواژه

، «داء»،، «مرض»، «بال»، «یأس»، «مصیبت»،  «انفاق»، «قنوط»مانند 
تر قرار گرفت تا به این منابع مورد بررسی عمیق«  فقر»و « موت»

ای از اعتقادات و باورهایی که در چنین شرایطی بر انسان مجموعه
 موثر است دست یافته شود.

 داده ها  تحلیل 
یک واحد آنالیز در نظر گرفته  هر یک از آیات و روایات بعنوان

( انجام  13شد و مراحل تحلیل محتوا با روش گرانهایم و الندمن )
شد. بدین صورت که پس از چند بار خواندن هر واحد آنالیز و 
درک مطلب، واحدهای معنایی استخراج شده؛ سپس کدها که 

های این واحدهای معنایی اطالق کرد، شکل توان به آنها لیبلمی
های محتوایی کنارهم قرار ت. سپس کدها بر اساس شباهتگرف

گیری یکی گرفته و به این ترتیب زیر طبقات تشکیل شد. روند شکل
نشان داده شده است. از ترکیب  1از زیر طبقات در جدول شماره 

زیر طبقات، طبقات اصلی شکل گرفت. در نهایت دیدگاه اسالم در 
از کدها، طبقات و بر اساس ساختار رسم شده شرایط سخت 

کلیه مراحل تحلیل داده ها به صورت دستی به مقوالت، تبیین شد. 
کمک نرم افزار ورد و با استفاده از فیش برداری و تهیه جداول 

 انجام شده است.

 (Trustworthiness)صحت و استحکام داده ها
محقق علوم قرآنی به طور جداگانه  ، دوبه منظور کسب اعتبار نتایج

واحدهای آنالیز را تحلیل نمودند و موارد اختالفی در تیم پژوهش 
مورد بررسی قرار گرفت. درگیری طوالنی مدت با موضوع و غوطه

برای این وری در دیتا برای درک عمیق مفاهیم نیز انجام شده است. 
وده و به بررسی ماه با داده ها در تماس ب 6منظور محقق اصلی حدود 
هایی از آنالیز برای بررسی به عالوه بخشعمیق آنها پرداخته است. 

متخصص علوم قرآن و حدیث که خارج صحت داده ها توسط یک 
 مورد بازبینی قرار گرفت.از تیم پژوهش بوده 

 

_________________________________ 
1

ص  1المُصِیبةُ: ما أَصابَک من الدهر و التاء للداهیة أَو للمبالغة. لسان العرب، ج   (
536. 

 84ص  14و الباَلء: االختبار، یکون بالخیر و الشر لسان العرب، ج  (2
 17لقمان/ (3

 87ص  2(کافی ج 4

 یافته ها
بر اساس تحلیل اولیه، نتایج به دست آمده از تحلیل آیات و روایات 

بیان شده است، در دو طبقه فردی و بین فردی  2که در جدول شماره 
 قرار گرفت. 

 طبقه فردی
طبقه فردی شامل زیر طبقات زیر است: ذکر خداوند، یاد مرگ، 

و  امیدواسترجاع، مذموم نبودن بال و بیماری، توکل، تسلیم، رضا، 
حسن ظن نسبت به خداوند، صبر، شکرگزاری. در بخش زیر به این 

 موارد اشاره کوتاهی شده است.

 صبر
 هایی که درهای اسالم این است که در برابر سختییکی از توصیه

شوند صبر پیشه کنند. در قرآن کریم، از زندگی با آن رو به رو می
در برابر آنچه بر »  زبان لقمان حکیم به فرزندش، بیان شده است:

در روایات متعددی از معصومین  3«.شود صبر پیشه کنتو وارد می
های متفاوت به صبر در شرایط گوناگون )علیهم السالم( نیز با بیان

صبر نسبت به ایمان مانند سر »توصیه شده است. به عنوان نمونه: 
ر رود اگنسبت به تن است، همانگونه که اگر سر برود تن هم می

 4«رودصبر برود ایمان نیز از بین می
 دعا

دعا که به معنای خواندن خدای متعال و ارتباط با او است یکی از 
های بسیار موکد پیشوایان مسلمانان در تمامی شرایط و توصیه

حاالت زندگی است. این ارتباط با یگانه منبع قدرت در عالم هستی 
ا در زندگی و به شود تا انسان احساس آرامش بیشتری رباعث می

خصوص در شرایط سخت تجربه کند. از طرفی ائمه معصومین با 
تعابیر گوناگون دعا را به عنوان راه حل تمامی مشکالت معرفی 

 کرده اند. به عنوان نمونه:
کسی که از خوف نزول یک بال دعا کند خداوند هرگز او را به »

و بالی نازل  دعا بالی نازل شده» ، 5«آن بال گرفتار نخواهد کرد
 .6«کندنشده را برطرف می

 رضا
های دین اسالم به مسلمانان داشتن رضایتمندی نسبت یکی از آموزه

ها است، چنانچه در قرآن کریم های آنبه تمامی شرایط و داشته
دهد تا خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی»بیان شده است: 

در روایات بسیاری به  7«اینکه خودشان سرنوشتشان را تغییر دهند
اساس اطاعت از »این ویژگی توصیه شده است. به عنوان نمونه: 

 8«خداوند رضا است
 مذموم نبودن بالء و بیماری جسمی

های دین اسالم این است که بال، مصیبت و شرایط یکی از آموزه
سخت در زندگی نه تنها بد نیست بلکه موجب رشد و کمال و در 

خداوند است. در برخی روایات نیز بال را نتیجه تقرب انسان به 
به درستی که پاداش »دانند. به عنوان مثال: مختص انسان مومن می

 (472ص؛  2اإلسالمیة( ؛ ج -)الکافی )ط  (5
 469ص  2کافی ج   (6
 .13رعد/( 7
 60ص  2( کافی  8
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به درستی که مومن به منزله »، 1«بزرگ همراه بالی بزرگ است...
 2.«شودکفه ترازو است؛ هرگاه ایمانش زیاد شود بالی او نیز زیاد می

 و حسن ظن به خداوند  امید
های اسالم با تعابیر ای است که در سرتاسر آموزهژگیامیدواری وی

ن برتری»متفاوت نسبت به آن سفارش شده است. به عنوان نمونه: 
، 3«عبادت مومن انتظار گشایش از جانب خداوند است

روایات  4«ترین چیزها نزد خداوند انتظار گشایش استمحبوب»
متعددی نیز در خصوص خوش بینی به خداوند وجود دارد. به عنوان 

تنها چیزی که موجب »، 5«به خداوند حسن ظن داشته باشید»نمونه: 
 6 «شود حسن ظن به خداوند است.رسیدن به خیر در دنیا می

 توکل
های دین اسالم که باعث آرامش روحی شخص مسلمان یکی از آموزه

معنای تکیه کردن به خداوند و سپردن همه چیز شود توکل، به می
شود تا در شرایط سخت زندگی به او است. این آموزه موجب می

شخص مسلمان خود را در پناه یگانه قدرت عالم هستی ببیند. به 
کسی که به خداوند توکل کند خدا برای او کافی »عنوان نمونه: 

را کفایت  کسی که موفق به توکل شود خدا امورش» ، 7« است.
 8 «کند.می

 تسلیم
های دین اسالم این است که شخص ها و توصیهاز جمله آموزه

مسلمان در برابر اراده خداوند، که هرآنچه برای او در زندگی پیش 
پرسیدم مومن با »زند، تسلیم باشد. به طور مثال: آید را رقم میمی

بر شود؟ حضرت فرمودند با تسلیم در براچه چیزی شناخته می
خداوند و رضایت نسبت به آنچه از شادمانی یا خشم و غم بر او 

  10اند.، همچنانکه تسلیم را از سپاه عقل معرفی کرده9«شود.وارد می
 یاد مرگ

شود تا هر مسأله و مشکلی هایی که موجب مییکی از توصیه
های اهمیت بنماید یاد مرگ است. ائمه علیهم السالم در موقعیتبی

اند که بسیار به یاد مرگ باشند مسلمانان را سفارش کردهگوناگون 
ای از این ها و مشکالت برای آنان آسان شود. نمونهتا مصیبت

مرگ، روز خارج شدنتان از قبر »روایات در ادامه بیان شده است. 
ها و محشور شدنتان در مقابل خداوند را بسیار یاد کنید تا مصیبت

مرگ را زیاد یاد کند خداوند او را  هرکس»، 11 «بر شما آسان شود.
 12«دوست بدارد

 استرجاع
های دین اسالم در هنگام مواجهه با مصیبت و مرگ یکی از توصیه

انا هلل و انا الیه »این است که فرد ذکر استرجاع یعنی عبارت 
_________________________________ 

 263؛ ص 3وسائل الشیعة ؛ ج( 1
 263؛ ص 3( وسائل الشیعة ؛ ج2
 291ص  1محاسن ج  (3
 106( تحف العقول ص 4

 72و  71صص  2کافی ج )( 5
 72و  71صص  2( کافی ج 6
 .3( الطالق: 7
 .3ص  1( محاسن ج 8
 252؛ ص 3( وسائل الشیعة ؛ ج9

را بر زبان جاری کند. توجه به مفهوم این عبارت موجب « راجعون
دنیا برای شخص مصیبت دیده یادآوری شود شود تا گذرا بودن این می

و بداند که این دنیا و تمامی متعلقاتش فانی است. روایات بسیاری 
چهار تن در »در توصیه در مورد این مسأله وجود دارد از جمله: 

نور عظیم خداوند هستند....کسی که هنگامی که مصیبتی به او وارد 
 13«رویم....خدا می شود بگوید همانا ما از خداییم و به سویمی

 ذکر خداوند
مطابق آیات و روایات بسیاری ذکر خداوند که معنایی اعم از ذکر 
زبانی و یادآوری قلبی دارد مورد توصیه قرار گرفته است. به عنوان 

و  14«و خدا را بسیار یاد کنید، باشد که رستگار شوید.»نمونه آیه: 
شیعیان ما کسانی هستند که هر گاه تنها باشند خداوند را »روایت: 

آگاه » از نتایج مهم این توصیه بر اساس آیه  15«کنند.بسیار یاد می
آرامش روانی و اطمینان «  16یابدها آرامش میباش که با یاد خدا دل

 روحی است.
 شکرگزاری

انسان عطا آثار و ثمرات شکرگزاری خداوند برای نعماتی که به 
چهار چیز »کرده است در روایات به بیان زیر مطرح شده است: 

است که اگر در گسی باشد اسالمش کامل است هرچند از سر تا 
شود. صدق، حیا، خوش پای او خطا باشد موجب نقص اسالم او نمی

 17«اخالقی، شکر.
 طبقه بین فردی

ارتباط انسان های دین اسالم مربوط به بخشی از دستورها و آموزه
ها بر اساس تحلیل اولیه، اموری با دیگران است. از میان این آموزه
شود تا در شرایط ها موجب میکه رعایت کردن و تخلق به آن

دشواری مانند بیماری کووید جامعه مسلمان آرامش و شرایط 
روحی بهتری را تجربه کند از مجموع آیات و روایات استخراج شد. 

زیر طبقات زیر را در بر دارد: احسان و نیکی، تسلیت طبقه بین فردی 
و تسال به فرد بال دیده، انفاق، مراقبت از بیمار، مهربانی و رسیدگی 
به همسایه، یتیم داری. در ادامه توضیح کوتاهی درباره برخی از این 

 موارد بیان شده است.

 تسلیت و تسال به فرد عزا دیده
الم مهربانی با دیگران و توجه به های برجسته دین اسیکی از آموزه

آنان است که از جمله مصادیق آن توجه به افرادی است که عزیزی 
 »اند. به عنوان نمونه: اند یا گرفتار مصیبتی شدهرا از دست داده

ه ای بهرکس شخص اندوهگینی را تسلیت بگوید روز قیامت جامه
صی که هر کس به شخ» 18 «او بپوشانند که باعث احترامش شود.

 22و 21؛ ص 1اإلسالمیة( ؛ ج -( الکافی )ط 10

 616؛ ص 2الخصال ؛ ج  (11
 (122؛ ص 2اإلسالمیة( ؛ ج -( الکافی )ط 12
 248؛ ص 3وسائل الشیعة ؛ ج (13

 45( األنفال/ 14

 .499، ص2( الکافی، ج15
 28الرعد :  (16

 .57، ص2الکافی، ج( 17

 226ص  3کافی ج  (18
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فرزند از دست داده است تسلیت بگوید خداوند او را در روزی که 
 1«دهد.هیچ سایه ای جز سایه خدا نیست، زیر سایه خود جای می

 انفاق و صدقه
های همیشگی دین اسالم بخشش است. اهمیت و یکی از توصیه

ای در این دین اهمیت دارد که مقدار رسیدگی به مستمندان تا اندازه
ز مازاد درآمد اغنیاء را متعلق به فقرای جامعه می داند و به معینی ا

نیازان جامعه قرار داده است؛ حقی عنوان حقی واجب بر عهده بی
که تحت عنوان خمس و زکات باید پرداخت شود. روایات متعددی 

انفاق کنید و از تنگ دستی » در این خصوص وجود دارد مانند: 
توانایی انفاق کند خداوند در این هر آنکس که هنگام »، 2«نهراسید

کند و در آخرت نیز دو چندان به او خواهد دنیا برای او جبران می
 3«.بخشید

 مهربانی و رسیدگی به ایتام
های بسیار موکد دین اسالم در مورد رسیدگی، یکی از توصیه

مراقبت و مهربانی با ایتام است. روایات بسیاری در مورد محبوب 
نزد خداوند و اجری که برای آن در نظر گرفته است، بودن این عمل 

بیست خصلت در مومن است که اگر در او »بیان شده است. مانند: 
نباشد ایمانش کامل نیست.... از جمله اخالق مومن مهربانی با یتیم 

 4.....«است و اینکه از سر مهر بر سر او دست بکشد 

 مهربانی و رسیدگی به همسایه
ی مهم دین اسالم نسبت به همسایه است. اهمیت هایکی از توصیه

توجه به همسایه در دین اسالم به اندازه ای است که در شرایطی 
ای از حقوق برد و مجموعهخاص همسایه از همسایه خود ارث می

برای همسایه بر شمرده شده است. به عنوان نمونه به روایات زیر 
هر »،  5«ر و مادر استاحترام همسایه مانند احترام پد»توجه کنید: 

کس رزقی طلب کند تا به همسایه خود مهربانی کند در روز قیامت 
اش مانند ماه شب کند که چهرهدر حالی خداوند را مالقات می

 6 «چهارده نورانی است.
 احسان و نیکی

هایی است که در حوزه بین فردی به احسان و نیکی در زمره آموزه
اصطالح در حوزه مسائل اخالقی به آن اشاره شده است و از نظر 

معنای عام نیکی کردن به دیگران است. خداوند در قرآن کریم به 
و در نیکوکارى با  7اهل ایمان فرمان داده است که نیکی کنید

هرکس قلب مومنی را »به عنوان نمونه:   8یکدیگر همکارى کنید.
یا و  9«کند.شاد کند خداوند قلب او را در روز قیامت شاد می

برآورده کردن نیاز مومن از آزاد کردن هزار بنده و بار کردن هزار »
 10«اسب در راه خدا بهتر است.

 مراقبت از بیمار
در دین اسالم توجه به احوال دیگران و مراقبت از ضعیفان و کسانی 
که در شرایط مساعدی نیستند به مسلمانان توصیه شده است. 
_________________________________ 

 562ص  5( کافی حدسث ج 1
 172ص  16مرآة العقول ج( 2

 548ص  21( وسائل ج 3
 232؛ ص 2اإلسالمیة( ؛ ج -( الکافی )ط 4
 31؛ ص 5اإلسالمیة( ؛ ج -الکافی )ط  (5
 181ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص: ( 6

که بسیار مورد توجه است.  مراقبت از بیمار نیز جزء اموری است
در روایات بسیاری به این موضوع سفارش شده است، به عنوان نمونه: 

هرکس مسلمانی را در هنگام بیماری اش عیادت کند خداوند هفتاد »
دهد تا بر او صلوات و درود بفرستند، و در هزار ملک را قرار می

 11 «شود.بهشت به او پاداش داده می
 بحث و نتیجه گیری

تایج این پژوهش که بر اساس جستجو در منابع اسالمی برای ن
دهد که برخورد با شرایط سخت مانند کرونا بدست آمد نشان می

های دین اسالم که در مواجهه فرد مسلمان با شرایط مجموعه آموزه
کند، شامل اعتقادات و باورها، و همچنین سخت به او کمک می

 فردی و بین فردی قابل تقسیم الگوهای رفتاری است که در دو طبقه
است. طبقه فردی شامل زیر طبقات زیر است: ذکر خداوند، یاد 
مرگ، استرجاع، مذموم نبودن بال و بیماری، توکل، تسلیم، رضا، 
امید و حسن ظن نسبت به خداوند، صبر، شکرگزاری. و طبقه بین 
فردی زیر طبقات احسان و نیکی، تسلیت و تسال به فرد بال دیده، 
انفاق، مراقبت از بیمار، مهربانی و رسیدگی به همسایه و یتیم داری 

  را در بر می گیرد.

تواند نوعی اتصال با منبع استفاده از ذکرهای مذهبی از آنجا که می
تواند موجب کاهش اضطراب در افراد قدرت هستی ایجاد نماید، می

ید دکتر سشود. این نکته، در مطالعات گذشته نیز اشاره شده است. 
فاطمی و همکارانش، اثر دعا و ذکر خدا بر کاهش اضطراب زنان 

 360مبتال به سرطان سینه را بررسی نمودند، آنها با مطالعه روی 
زن مبتال به سرطان پستان نشان دادند که ذکر خداوند و دعا با سطح 

(. البته تاثیر ذکر و یاد 14اضطراب کمتر در این زنان همراه بود )
بر کاهش اضطراب افراد در شرایط استرس زا به تجربیات خداوند 

قبلی فرد در این زمینه وابسته است و در صورت داشتن تجربه مثبت 
(. کارن و همکارن در پژوهش 15قبلی این تاثیر بیشتر خواهد بود )

خود نشان دادند که اگر فردی حتی اعتقاد به اثرات ذکر خدا داشته 
نکرده باشد، ممکن است اثرات روانی و  باشد ولی این اثر را تجربه

(. همچنین این تاثیر به 16جسمانی آن را بطور کامل درک نکند )
آداب و تناوب دعا کردن نیز وابسته است، هر چه تناوب دعا بیشتر 
باشد اثرات ضد اضطراب آن بیشتر خواهد بود این موضوع عالوه 

 هایدر پژوهشبراینکه در روایات اسالمی بر آن تاکید شده است، 
 (.17مربوط به سایر ادیان و کشورها نیز به اثبات رسیده است )

تواند از یک طرف اضطراب یاد مرگ یا همان مرگ اندیشی می
ها را آسان نماید. مرگ را کم نموده و از طرف دیگر تحمل سختی

در مورد یاد مرگ و استرجاع مطالعات زیادی به بررسی اضطراب 
(. دکتر 18اند )مرگ، عوامل تشدید کننده و کاهنده آن پرداخته

به های عمیق با گروه سالمندان ایمان زاده در پژوهش خود با مصاح
ها را افزایش داده تواند تحمل سختینشان داد که  مرگ اندیشی می

 .90نحل/ (7
 .2( مائده/8
 .197، ص2الکافی، ج( 9

 .193، ص2الکافی، ج( 10
 419ص؛  2( وسائل الشیعة ؛ ج11
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و موجب آرامش درونی، دوری از تکبر، مبادرت به کار خیر و 
عدالت شود. اگرچه تاثیر تفکر در مورد مرگ بر آرامش افراد به 

خود (. اشتاین در مقاله 19نگرش آنان به مرگ نیز وابسته است )
تواند تاثیرات متفاوتی بر اضطراب اشاره کرد آگاهی از مرگ  می

ی هایافراد با فرهنگ های مختلف داشته باشد؛ پیروان جهان بینی
که معتقد به  جاودانگی  زندگی  انسان پس از مرگ هستند، 

کنند. در پیروان این ادیان، یاد مرگ اضطراب کمتری را تجربه می
اری مانند کاهش پرخاشگری،کاهش باعث تاثیرات مثبت رفت

(. البته اثر یاد مرگ و 20شود )تبعیض و افزایش آرامش روانی می
ترس از مرگ در افراد به عوامل دیگری مانند وجود اختالالت 
روانپزشکی در آنان نیز وابسته است. بعضی اختالالت مانند 
افسردگی با ایجاد شناخت منفی نسبت به خود، آینده و محیط، 

 (.21ن است ترس و نگرانی راجع به مرگ را افزایش دهند )ممک

های مذهبی در نگرش افراد نسبت به بیمار شدن نیز اثرگذار آموزه
از سوی  تواند در پذیرش بیماریاست. معنویت و باورهای دینی می

بیمار کمک کننده باشد و طبیعتا وقتی فرد بیماری خود را بپذیرد 
ی خواهد داشت. مطالعات دیگر نیز نسبت به آن نگرش منفی کمتر

موید این موضوع است. دکتر گینتینگ در مطالعه خود بر روی 
بیماران مزمن قلبی نشان داد که ابعاد مختلف معنویت مانند 
معناداری زندگی، اعتماد، پذیرش، مراقبت از دیگران، ارتباط با 

ش رطبیعت، داشتن تجربیات متعالی و فعالیتهای مذهبی و معنوی، نگ
کند. وی همچنین نشان داد که فعالیت منفی به بیماری را کمتر می

تواند های منظم مذهبی مانند دعا کردن و خواندن کتاب مقدس می
افراد را به کسب ارزش بیشتر در زندگی خود  و به دنبال آن کاهش 

(. بعالوه در صورتی که این فعالیت 22نگرانی از بیماری سوق دهد )
انجام شود، گرفتن حمایت از گروه همتایان و  ها بصورت گروهی

دیدن مشکالت مشابه در افراد مختلف باعث کاهش انگ و نگرانی 
 (.23شود )از بیماری می

دیگر آموزه توصیه شده دینی در شرایط سخت مانند بیماری، توکل  
ر تواند اثکردن به خداوند به عنوان منبع قدرت هستی است که می

در آمریکا،  1999ه باشد. در مطالعه ای در کاهنده استرس داشت
بیماران مبتال به مراحل اولیه آلزایمر و مراقبین آنها ابراز داشتند از 

ا ای برای مقابله بنیایش و توکل بر خدا به عنوان مکانیسم مقابله
های اسالمی به توکل در آموزه (24کنند )استرس ها استفاده می

و سپردن امور به دست او به عنوان معنای وکیل قرار دادن خداوند 
منبع قدرت و خیرخواه فرد است. داشتن چنین اعتقادی در سالمت 
روان افراد موثر خواهد بود. دکتر مرزبند در مقاله خود که با مرور 

های مرتبط انجام داد، ای و مطالعه میدانی پژوهشمنابع کتابخانه
این طریق باعث  توکل را عامل معنی دهی به رنج ها دانست که از

شود. وی برخورداری از اراده قوی در آوری در افراد میافزایش تاب
ها، سازگاری با محیط با وجود تسلیم ناپذیری، آرامش تصمیم گیری

و اطمینان قلبی، رهایی از یاس و امیدواری به خدا، ترک گناه، صبر 
 و استقامت و همچنین بخشش در هنگام خشم را از دیگر آثار توکل
در سالمت روان برشمرد. بعالوه با توجه به اثرگذاری توکل بر 

ای ابعاد وجودی انسان، توجه به این آموزه می تواند سبک مقابله
کارآمد را در مواجهه با بیماری یا حوادث ناخوشایند ارائه دهد. 
وی نتیجه گرفت که نهادینه کردن این آموزه توسط برنامه ریزان 

گر در سالمت روانی، ه با عوامل اختاللنظام سالمت، در مقابل
 (.25ضروری است )

ها، داشتن آموزه کمک کننده دیگر اسالمی در مقابله با بیماری
حسن ظن نسبت به خداوند است. این موضوع در مطالعات قبلی 

العالج مانند سرطان بررسی شده است های صعبمربوط به بیماری
ا، به بیماران سرطانی، قدرت . به نظر می رسد که اعتقاد به خد(26)

شود. افراد معتقد، باور می آوری آنها میداده و باعث افزایش تاب
کنند که در مقابل مشکالت و رخدادها تنها نیستند. آنها باور دارند 

و این امید عالوه بر بهزیستی روانی در  که خدا یار و یاور آنها است
 (. 27)مقابله آنها با بیماری نیز موثر بوده است 

های دین اسالم در برخورد با شرایط سخت یکی دیگر از توصیه
های قبلی نشان داده اند شکرگزاری با شکرگذاری است. پژوهش

(. 28احساسات مثبت و احساس خوب بودن در افراد ارتباط دارد )
های مختلف جسمی اثرات مثبتی شکرگزاری همچنین روی بیماری

ای نشان دادند آرامش  داشته است. راش و همکارانش در مطالعه
تواند روی برون ده قلبی و کاهش روانی ناشی از شکر گزاری می

(. جکسکا طی مطالعه ای 29فشار خون دیاستولیک موثر باشد )
نشان داد که کیفیت خواب افراد که از طریق پرسشنامه سنجیده 

(. پیش از 30شده بود پس از دوره نیایش نسبت به قبل آن بهتر شد )
دکتر دیدگن نشان داده بود که نیایش از طریق ایجاد تمرکز آن نیز 

 تواند باعث بهبود کیفیت خواببر افکار مثبت و کاهش تنش ها می
شود و این اثر با تکنیک تصویر سازی شناختی قابل مقایسه است 

(. عالوه بر بیماریهای جسمی، مطالعات متعددی تاثیر شکر 31)
ویژه افسردگی را بررسی کرده  گذاری بر اختالالت روانپزشکی به

و همکاران، تاثیر مثبت شکرگزاری بر  اوکلنلاست.  به طور مثال 
ماه پس از پایان دوره مداخله نشان  3کاهش عالیم افسردگی را تا 

توان با ایجاد معانی مثبت در زندگی مرتبط (. این اثر را می32دادند )
د ای رفتارهایی ماننتواند به افراد بردانست. همچنین شکرگزاری می

ایجاد صمیمت عاطفی با دیگران انگیزه بدهد و در کاهش عالیم 
 (. 33افسردگی موثر باشد )

مطالعات دیگری نیز به تاثیر شکرگزاری بر سایر اختالالت 
نجر تواند مروانپزشکی مانند اضطراب تاکید دارند. شکرگزاری می
تیجه شدت به پذیرش بیشتر حوادث سخت در افراد شده و در ن

اضطراب را کاهش دهد. البته توجه به این نکته نیز مهم است 
ارتباط شکرگزاری با سالمت روان یک ارتباط دوطرفه است به 
این معنی که از یک طرف شکرگزاری به ارتقاء سالمت روان 

کند و از طرف دیگر افراد فاقد اختالالت روانپزشکی کمک می
دارند و ممکن است بیشتر نگرش مثبت تری به جهان اطرافشان 

 (. 34شکر کنند )
هایی مانند صبر، رضا، نکته قابل توجه این است که وجود آموزه

توکل، تسلیم، مذموم نبودن بال و مصیبت به این معنا نیست که در 
دین اسالم تالش برای تغییر شرایط سخت و پایان دادن به آن توصیه 

ه می اسالم تقویت روحیتوان گفت رویکرد عمونشده باشد، بلکه می
ها امیدواری و تالش برای تغییر شرایط نامساعد و رسیدن به خواسته

خداوند »است. همانگونه که خداوند در قرآن کریم فرموده است: 
دهد تا اینکه خودشان آن را سرنوشت هیچ گروهی را تغییر نمی

و در روایات بسیاری نیز تالش و استقامت به خرج « تغییر دهند.
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دن برای رسیدن به خواسته ها ستایش شده است. از این رو فرد دا
مسلمان هم زمان که در مورد اموری که تحت اراده و اختیار خود 

کند و نا امیدی و یاس به خود راه او است نهایت تالشش را می
دهد، نسبت به اموری که از دایره اراده او خارج است امیدوار نمی

 کند.ست و به او اعتماد و اتکا میبه رحمت خداوند و آینده ا

های دین اسالم نوعا امور اخالقی و اما در طبقه بین فردی توصیه
مربوط به ارزش های انسانی است. توجه به حال دیگران، مهربانی 

ها در شرایط سخت، اهمیت داشتن و خوش رفتاری با همة انسآن
ی و شرایط مراعات حال ضعیفان در جامعه اعم از اینکه از نظر مال

تا  شوداقتصادی ضعیف باشند یا دچار بیماری شده باشند باعث می
نشاط و امید بر فضای عمومی جامعة مسلمان حاکم باشد و ضعیفان 

هایی مانند انفاق، دست جامعه در شرایط سخت تنها نباشند. آموزه
گیری از فقیران، مراقبت از بیماران و توجه به یتیمان و سفارش 

سان و نیکی کردن به طور مطلق، موجب تقویت روحیه موکد به اح
هایی این شود. نتیجه چنین آموزههمدلی و همیاری در جامعه می

است که آحاد جامعه در شرایط سختی مانند بیماری کرونا با 
کنند و با های آسیب دیده کمک میهمبستگی به افراد و خانواده

تر ها آسانی آنحمایت از این افراد تحمل شرایط سخت را برا
 کند.می

های اثرگذار در شرایط سخت توجه و مهربانی با بنابراین، از آموزه
افراد درگیر با این شرایط است. هافمن و همکاران، مهربانی کردن 

گرا، در بیماران را در غالب مداخالت مربوط به روانشناسی مثبت
 8ای خلهبا اختالالت حاد قلب و عروق مطرح نمودند. آنها طی مدا

جلسه ای اثرات مهربانی کردن به دیگران را مورد بررسی قرار 
دادند. بر اساس نتایج این مطالعه بیماران احساس شادی بیشتر،کیفیت 

 تری را گزارش نمودندزندگی باالتر، و افسردگی و اضطراب پایین
توان مهربانی (. بر اساس مطالعه فرای برگ و همکاران، می35)

فتار اجتماعی مثبت دانست که از طریق تقویت کردن را یک ر
آوری افراد را در مقابله با شرایط سخت روابط مثبت بین فردی، تاب

دهد. به عالوه مهربانی کردن راهی برای مقابله با استرس افزایش می
 (.36آید )مزمن و کاهش عالیم افسردگی و اضطراب به شمار می

قی اسالمی در دوران کرونا های اخالدکتر فالح در پژوهشی آموزه
آوری افراد دانسته است. بر اساس نتایج مطرح را باعث افزایش تاب

شده در این مطالعه در شرایط کرونا که افراد بیشتر به فردگرایی و 
کند شوند آنچه به افراد کمک میگزاری اجتماعی تشویق میفاصله

ر ه به نظهای اخالقی مذهبی است کبه فکر دیگران باشند انگیزه
 (.37کنند )های مادی انسانی عمل میرسد فراتر از انگیزهمی

موضوع دیگر توجه به افراد مصیبت دیده و تسلیت به آنهاست که 
آوری این افراد در شرایط بحرانی کمک کند. آنچه تواند به تابمی

های اسالمی با عنوان تسلیت به آن سفارش شده است، از در آموزه
عنوان همدلی با فرد مصیبت دیده و به خصوص  سالها پیش تحت

داغدار مورد توجه متخصصین سالمت بوده است. همدلی یک پدیده 
بین فردی است که در آن فردی که از نظر احساسی در تعادل است 
با فراهم کردن محیط امن روانی برای تخلیه احساسات، شخص 

د و از گذارکند تا احساساتش را به اشتراک بسوگوار را تشویق می
 (.38شود )آوری وی میاین راه موجب افزایش تاب

همچنین در اسالم بر مراقبت و حمایت از فرد بیمار برای افزایش 
ز ها نیآوری وی تاکید بسیار شده است، این موضوع در پژوهشتاب

مورد توجه است. دکتر زبراک و همکارانش در مطالعه خود 
در سال اول بعد تشخیص بیماری دریافتند که نوجوانان سرطانی که 

حمایت های روانی و اجتماعی دریافت کرده بودند استرس روانی 
کمتری داشتند؛ هرچه این حمایت بیشتر بود تاثیر بیشتری بر این 

(. دکتر مهرنت نیز در مطالعه خود نشان داد 39نوجوانان داشت )
ال یکه در بیماران زن مبتال به سرطان مراقبت و حمایت سایکوسوش

کیفیت زندگی و رضایت از درمان بیشتر و همچنین دیسترس روانی 
 (.40و اختالل عملکرد کمتری داشتند )

 

 نتیجه گیری
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه برای پشت سرگذاشتن شرایط 

های دین اسالم در دو حوزه گیری کرونا آموزهسختی مانند همه
فردی و بین فردی به مسلمانان کمک خواهد کرد. این آموزه ها 

آوری جمعی در افراد عالوه بر اثرات فردی باعث افزایش تاب
 جامعه خواهد شد. 
 وهشمحدودیت های پژ

با توجه به گستردگی منابع روایی و تفسیری ممکن است برخی از 
 روایات یا تفاسیر از قلم افتاده باشد. 

 

 پیشنهادات
ها انجام مطالعات کمی برای بررسی اثرات به کار گیری این توصیه

در شرایط سخت مشابه پاندمی کرونا و به دنبال آن نهادینه کردن 
 گردد. پیشنهاد می ها در زندگی افراداین آموزه

 

 حمایت مالی
این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی ایران و در قالب 

 :کد طرح( 18064-50-1-99طرح پژوهشی انجام شده است )
 

 مالحظات اخالقی  
در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی مطرح شده و طرح مذکور 

مورد تایید قرار گرفته است 
(IR.IUMS.REC.1399.356 .)کد اخالق: 
 

 تعارض منافع 
این مقاله با منافع هیچ شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی در تضاد 

 نیست. 
 

 تشکر و قدردانی
 یمعارف اسالم یارشته نیب یهاتوسعه پژوهش بدین وسیله از مرکز

دانشگاه علوم پزشکی ایران که ما را در انجام این  و علوم سالمت
 کنیم. پژوهش حمایت نمودند تشکر و قدردانی می
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  و همکاران    مرتضوی  سادات فاطمه  104

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 روند استخراج زیر طبقات از واحدهای معنایی . 1جدول 
 واحد معنایی کد زیر طبقه

 صبر

 نشانه حقیقت ایمان
شود تا این که سه ویژگی و خصلت در او باشد: فهم دین، اندازه حقیقت ایمان بنده کامل نمی

 1«.برای زندگی اش و صبر بر مصیبت هانیکو 

 پاداش اخروی
کند اجری مانند اجر هزار شهید خواهد شود و بر آن صبر میمومنی که گرفتار بالیی می

 2داشت.

 3صبر امیر سپاه عقل است. نشانه عقل

 وظیفه بنده در برابر بال
برابر بالیی که از جانب بنده بین سه چیز است: بالء، قضا و نعمت؛ وظیفه واجب او در 

 4خداوند است صبر، در برابر قضای االهی تسلیم و در مقابل نعمت شکر است.

 نشانه فهم دین

قومی نزد رسول خدا)ص( عرض کردند از اهل ایمان هستیم و برای ایمان خود سه نشانه ذکر 
اگر  نیز فرمودندکردند: صبر هنگام بالء، شکر هنگام آسایش و رضا به قضای االهی. پیامبر 

چنین باشد که شما توصیف کردید حلیم و عالم هستند و در فهم دین نزدیک به انبیاء 
 5«هستند...

 6صبر اساس اطاعت خداوند است رکن اطاعت خداوند

 7صبر نسبت به ایمان مانند سر نسبت به تن است اساس ایمان

 راه رسیدن به خداوند
ها به سوی خداوند عز وجل دو جرعه است: جرعه خشمی ازجمله دوست داشتنی ترین راه 

 8«که آن را با حلم فروخوری و جرعه مصیبتی که آن را با صبر سپری کنی.

 نشانه کمال ایمان
راه شناختن کمال دین شخص مسلمان به رها کردن کالم بی منفعت، کمی جدال او با دیگران، 

 9«صبر او و حسن خلق او است.

 گناهانسبب بخشش 
هر بنده ای که مصیبتی به او برسد و ذکر استرجاع را بگوید و هنگامی که با آن مواجه 

 10شود صبر کند خداوند گناه گذشته و آینده او را می بخشد.می

 
 طبقات، زیر طبقات و کدهای حاصل از تحلیل داده ها .2جدول 

 طبقه زیر طبقه کد
 نشانه حقیقت ایمان

 
 
 
 
 
 صبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجری برابر با اجر هزار شهید
 امیر سپاه عقل
 وظیفه بنده

 نشانه فهم دین
 رکن اطاعت خداوند

 سرّ ایمان
 راه رسیدن به خداوند

 نشانه کمال ایمان
 سبب بخشش گناهان

_________________________________ 

 ص  1( محاسن ج 1
 92ص  2کافی ج  (2
 226ص  2( کافی ج 3
 7و 6صص  1محاسن ج (4

 48ص  2کافی ج (5
 87ص  2( کافی ج 6
 87، ص2( الکافی، ج7
 109ص  2کافی ج  ( 8
 226ص  2کافی ج  ( 9

 224ص  3( کافی ج 10
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  معنای نیکوکاری
 های فردیآموزه

 
 
 
 
 
 

 درمان هر بیماری
 کلید رستگاری

 کننده بالءبرطرف 
 برطرف کننده قضای حتمی

 عامل نجات از مصیبت
 از بین برنده غم های دنیایی

 کلید رحمت خداوند و برآورده شدن خواسته
 مخزن اجابت

 رکن ایمان

 رضاء

 نشانه حقیقت ایمان
 اساس طاعت خداوند
 نشانه علم و آگاهی

 موجب نزدیکی به خداوند
 پاداش اخرویموجب 

 موجب جایگاه نزد خداوند

مذموم نبودن بالء و بیماری 
 جسمی

 اختصاص به مومن
 موجب کامل شدن ایمان

 نشانه محبت خداوند
 موجب پاداش

 موجب تطهیر مومن
 موجب بخشش گناهان

 کفاره گناهان
 

 ادامه -. 2جدول 

 طبقه زیر طبقه کد
 ستایش امید

 حسن ظن به خداوندامید و 

 های فردیآموزه

 مذمت نا امیدی
 شرط کمال ایمان

 توکل
 

 نقطه جمع میان غنا و عزت
 موجب نجات از وسوسه های دنیایی

 بی نیازی از همه چیز
 یافتن قدرتی مقابل تمام قدرت ها

 شرط کامل شدن ایمان
 عامل نجات از هر بدی

 هر دشمنعامل در امان بودن از 
 معنای یقین

 
 
 تسلیم

 نشانه مومن
 وظیفه بنده در برابر قضای الهی

 معنای عروة الوثقی
 بخش بزرگی از عبادت

 از سپاه عقل
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 موجب آسان شدن سختی ها

 
 یاد مرگ

 موجب محبت خداوند
 موجب پاداش در بهشت

 موجب پرهیزگاری
 بهترین پند دهنده

 آمرزش تمامی گناهانموجب 

 استرجاع

 موجب اجر بهشتی
تکرار استرجاع در دفعه اول برابر با تکرار اجر در هر بار استرجاع 

 است
 موجب اجر الهی

 داخل شدن در نور خداوند
 ویژگی شیعیان

 
 ذکر خداوند

 موجب عطای االهی
 موجب رحمت خداوند

 موجب رستگاری
 ادامه -. 2جدول 

 طبقه زیر طبقه کد
 نشانه کمال اسالم

 های فردیآموزه شکرگزاری
 عامل مبتال نشدن به بیماری

 عامل محبت خداوند
 عامل زیاد شدن نعمت

 عامل بهره مندی از اجر صبر در برابر بال
  موجب احترام در قیامت

 تسلیت و تسال به فرد عزا دیده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فردیهای بین آموزه

 موجب اجری برابر با اجر فرد مصیبت دیده
 موجب پناه در سایه رحمت االهی در قیامت

 موجب پاداش اخروی

 
 انفاق و صدقه

 نشانه ایمان حقیقی
 موجب حسن عاقبت
 عامل محبت خداوند
 موجب زدودن اندوه

 عامل نجات در قیامت
 نشانه پرهیزکاری

 در قیامت موجب نورانی شدن

 نشانه شیعه بودن
 از اخالق مومنین

 برطرف کننده قساوت قلب
  نشانه عاقل

 
 
 

 مهربانی و رسیدگی به همسایه

 حقی واجب
 موجب زیاد شدن روزی

 نشانه مومن
 موجب آبادی شهر ها
 موجب رحمت االهی
 چهره نورانی در قیامت

 موجب طوالنی شدن عمر
 موجب آسان شدن حسابرسی در قیامت
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 حسن خلق
 احسان و نیکی

 ادخال سرور در قلب مومن
  موجب سالم فرشتگان بر او

 موجب استغفار مالئک برای او مراقبت از بیمار
 موجب رحمت خداوند

 موجب مقام معنوی
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