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 اهمیت  موضع گیری  مناسب با بیماری كرونا از منظر آموزه های دینی

سوره مباركه احقاف 9با تکیه برآیه    

  غالمرضا معارفی 1

 چکیده 

قعیت به هم تنیده و جدایی ناپذیرند.  مسیر زندگی انسانی همیشله مسیر هموار خوشایندی نیست ؛ و انسان و زندگی دو وا

این از سنت های قطعی د بابت د فراگیر و توییر ناپذیر  ایهی است .یکی از سنت های ایهی سنت ابتالء است که فلسفه ی آن 

گو و دروغین و... می باشد . از این رو انسان های موفق کسانی زمینه سازی برای رشد و تعایی انسان د جداسازی مدعیان راست

هستند که در موقعیت های ناخوشایند و ببرانی موفع گیری مناسب دارند نه کسانی که صرفا از امکانا  مادی بهره مندند 

ه کنونی بیماری کووید زیرا برخورد خو  در شرایط بد می تواندکارساز باشد. یکی ازببران ها و موقعیت های ناخوشایند دور

یا همان ویروس منبوس کرونا  است که بصور  یک اپیدمی جامعه جهانی را در گیر خود کرده است . آنچه که امروزه  19

ذهن افراد گوناگون را بخود مشوو  کرده و در این زمینه نظریه ها و طرح ها مختلفی ارائه نموده اند ؛ پاسخ به این پرسش 

اجهه با این   پدیده نامیمون چه باید کرد؟ رسایت این پژوهش آن است که  با استفاده از روش توصیفی اساسی است که در مو

سوره مبارکه ی احقاف و برخی از آموزه های اسالمی با تأکید برتوییر نگاه رایج و تنظیم زاویه دید  9تبلیلی با تکیه برآیه –

 ببین نماید. دموفع گیری مناسب در ارتباط با بیماری کرونا را ت

 : کرونا ؛ آموزه های اسالمی د سوره احقاف واژه های كلیدی
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 مقدمه  

یا  19مدتی است مردم سرتاسر جهان از جمله کشور عزیز اسالمی ایران  دچار یک  نوع بیماری حاد تنفسی  بنام کووید 

هانی تبدیل شده د با سرعت و قدر  سرایت کنندگی باال ویروس منبوس  کرونا شده است. این بیماری که به یک ببران ج

وبه شکل های مختلف جهش یافته در حا  گسترش است. بیماری  کرونا بنابه آنچه که مشهور است اویین بار در 

( تا حدی که  بهداشت عمومی  2و1نخست در کشور چین دیده شد و سپس به سایر کشورها  سرایت نمود)  2019دسامبر

را در وفعیت افطراری قرار داده وآبار زیان بخشی را  در ابعاد مختلف زندگی مردم بوجود آورده است . در این بین  مردم دنیا

سازمان بهداشت جهانی   و متخصصان علوم مختلف و مرتبط  تالش می کنند با ارئه  دستورا  د توصیه ها د پروتکل های 

ا مهار و افراد مبتالء را درمان و از مرگ  نجا  دهند. از سویی دیگر  این بهداشتی  و تویید انواع واکسن ها این بیماری ر

بیماری بشد  سالمت روانی افراد  جامعه اعم از مبتالیان غیرمبتالیان را تبت تأبیر قرار داده د عالوه بر ایجاد نگرانی و سایر 

این است در مواجه با این بیماری چه  تأیما  روحی دموجب  توییر جدی در سبک زندگی مردم  شده است . پرسش اساس

باید کرد؟آیا  باورهای دینی بویژه باورهای اسالمی و شیعی  ابر بخشی  قابل توجهی در تآمین و باز گردان  سالمت روانی  و به 

 طور کلی بهداشت عمومی مردم  دارد ؟چگونه این مهم را تبقق می بخشند؟  

عه به آموزه های دینی یعنی قرآن کریم و احادیث حضرا  معصومین علیهم ایسالم رسایت  این پژوهش آن  است که  با مراج 

سوره مبارکه احقاف ؛ با ارائه  راهکارهای مناسبی  به پرسش های مطرح شده پاسخ داده  و بد ین وسیله نقش 9با تکیه برآیه 

های تلخ این بیماری را کاهش و یا به طور آموزه های اسالمی را درتأمین و حفظ سالمت روانی مردم  تبیین نموده و پیامد

کلی از بین ببرند . گرچه  در بررسی سوابق پژوهشی  مربوط به  بیماری کرونا  عمدتا با تبقیقا  حوزه پزشکی مواجه می 

ایش شویم یکن از منظر دینی  نیز آبار علمی ارزشمند و متعدد ی در قایب پایان نامه ها ومقاال  ارزشمند ویا  برگزاری هم

رابطه بهداشت گفتاری و سالمت  معنوی دررهنمودهای قرآن :» های علمی  صور  گرفته است .  برخی از آنها عبارتند: از 

عوامل و موانع آرامش  از دیدگاه صبیفه سجادیه نوشته احسان د علی  و برخی از مقاال   »  نوشته عزیزانی کلویرو «  کریم

دینی در پیش بینی  افطرا  بیماری کرونا در دانشجویان  جعفرید  عیسی د و همکاران ؛ مانند بررسی نقش عمل به  باورهای 

؛ خسرو پناه عبدایبسین  19سالمت معنوی در دوران کرونا ؛ خوش مببت ؛ هادی  ؛ بررسی رابطه دین داری با بیماری کووید 

 د 

پزشکی و خدما  درمانی شهید بهشتی دانشکده ایهیا  دانشگاه علوم «  اخالق . ایهیا   و بالهای فراگیر» همایش بین ایملی

در شیراز آستان مقدس احمدبن موسی ایکاظم )ع( و..    ییکن در « دین و بیماری های ببران زا» و ادیان  وهمایش ملی 

 سوره مبارکه احقادف  مالحظه نشد.   9بررسی های بعمل آمده  پژوهشی با این عنوان و با مبوریت  آیه ی 

 و روش  مواد  

 تبلیلی بوده وبه روش کتابخانه ای به اجرا در آمده است .  -این مطایعه از نظر هد ف بنیادی به شیوه توصیفی 
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ابزار گردآوری این مطایعه  عمدتا  نرم افزارهای دینی و مذهبی  با رویکرد تفسیری د حدیثی توییدی مرکز خدما  کامپیوتری 

فوع بود که پس از جمع آوری و دسته بندی؛ آموزه های مرتبط با موفوع  تجزیه و تبلیل نور و برخی از کتابهای مرتبط با مو

 وبه صور  توصیفی  ارائه شد. 

 یافته ها 

این بیماری سالمت عمومی و روانی مردم را در ابعاد مختلف زندگی  به شد  تبت تأبیر قرار داده و موجب نگرانی ها وتأیما  

ا  ؛ افسردگی  . ناامیدی و.. شده  است . بنابراین چاره اندیشی واقداما  الزم در ارائه خدما  روحی شدید مانند ترس ؛ افطر

بهداشت روانی درمواجه با این بیماری وپیامد های تلخ آن ازامور فروری است . باتوجه به حضور جدی باورها از جمله باور 

ایی و بکار گیری باورهای ایهام بخش دینی و اسالمی  در های دینی در تمامی سطوح زندگی  انسان وابر بخشی آنها . آشن

مواجه با این ویروس منبوس فروری است . آموزه های دینی و اسالمی نخست  در مواجه با هرموقعیت و شرایطی  به چاره 

را  کسانی  انسان های موفقاندیشی و موفع گیری مناسب در تمامی  موقعیت های خوشایند وناخوشایند تأکید می کنند ؛  و 

 می دانند که در مواجهه با موقعیت هایی ناخوشایند وببرانی  با رویکرد حل مسئله د موفع گیری مناسبی را انتخا  می کنند

هدفمندی د صالح خواهی د . است هستی عایم مانند بیماری ها ازقوانین  زندگی های گونا گون  چایش و مشکال  وجود .

رید ببا  و ماندگاری ازمهم ترین ویژگی هایی سنت های ایهی  بودند که از آموزه های دینی کما  خواهید   سازوارید فراگی

 . بدست آمد

تشریح قوانین و سنت های ایهی حاکم برنظام آفرینش و تبیین  فلسفه ی وجودی آنهاد مانند سنت ابتالء وآبار آن موجب 

فظ و ارتقای سالمت عمومی و روانی افراد و تسریع  بهبودی آرامش و رفایت مندی افراد شده و بدین ترتیب موجب  تأمین؛ح

 فرد بیمارمی شوند. 

 موقعیت ها و موفع گیری ها  

 موفقیت و کامیابی در عرصه های گوناگون زندگی از خواسته های اساسی و فطری هر انسانی است . 

ت د چاره اندیشی  و رویکرد حل مسئله است . در دستیابی  به موفقیت عوامل متعددی مؤبرند .یکی از مهمترین عوامل موفقی

یعنی انسان ها در مواجه  با حوادث و رویداد های زندگی موفع گیری های متفاوتی دارند گروهی به دییل عجز و فعف  

تسلیم حوادث شدهد عده ای به خاطر ترس فرار می کنند و سرانجام  گروه سومی  به مقابله منطقی  روی می آورند.  اینان 

سانی هستند که می دانند در هرموقعیتی چگونه عمل کنند و به عبار  دیگر اسیر موقعیت ها  حایت ها  د امکانا   و... ک

 نیستند . 

اوال تکلیف خود را در هر موقعیتی  تشخیص می دهند و سپس اقدام  می کنند. این افراد در انتظار موقعیت ها و شرایط 

ه شرایط د امکانا   و.. گره نمی زنند د بلکه با تنظیم زاویه دید در مقابل حوادث و نیستند د موفقیت و شکست خود را ب

مشکال   بسیار عایی و فوق ایعاده عمل می کنند. برای این افراد مهم نیست که در چه موقعیت و شرایط هستند ؛ بلکه 

هر شرایطی  از حوادث د ببران ها و رویدادها آموخته اند  که در هر شرایطی  موفع گیری مناسبی داشته باشند از این رو در 

سوره مبارکه احقاف بر این نکته تأکید می کند که موفع گیری افراد  و  9بهره می برند ودر واقع امیر برحاد به ها هستند. آیه 
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براین نوع نگرش ها  در نبوه ارزیابی و مواجه افراد  با حوادث  بسیار مهم تر و تعیین کننده تر از خود ببران ها و.. است . بنا

 ارزیابی و  موفع گیری مؤبرند. 

 آشنای اجمایی با سوره مبارکه احقاف

 است. آیه 35 داراى و شده ناز  مکه در سوره این احقاف سوره 

 احقاف  سوره مبتواى 

 آن شرح در که انددهکر تایید مدینه در را آن آیا  از بعضى نزو  مفسران از جمعى چند هر) است مکى هاىسوره از سوره این

 مسائل و معاد و توحید به دعو  و شرکد با مبارزه زمان که نزویش مکان و زمان شرائط حکم به و( کرد خواهیم ببث آیا 

 را زیر اهداف سوره این گفت  توانمى فشرده بندىجمع یک در و گویددمى سخن مبورها همین در بودهد اسالم بنائى زیر

 کندمى تعقیب

 .قرآن عظمت انبی - 1 

 .پرستىبت و شرک گونه هر فد بر قاطع مبارزه - 2

 .پروردگار عد  دادگاه و معاد مسایه در مردم توجیه- 3

 بیان بودند "احقاف "سرزمین ساکن که را عاد قوم داستان از اىگوشه مجرمان و مشرکان به هشدار عنوان به فمنا -  4

 .(است شده گرفته جا همین از نیز سوره نام) داردمى

 .شودمى شامل نیز را جن طایفه یعنى انسانها از غیر که آنجا تا اسالم پیامبر دعو  عمومیت و گسترش به اشاره -5

 رجاء و خوف مبادى ایجاد و کافران انذار و مؤمنان تشویق-  6

 .ینپیش بزرگ انبیاى سیره به اقتدار و بیشتر چه هر استقامت و صبر به اسالم پیامبر دعو  - 7

 سوره این فضیلت

 :است آمده سوره این فضیلت در ص اسالم گرامى پیومبر از حدیثى در

 عشر یه رفع و سیئا د عشر عنه مبى و حسنا د عشر ایدنیا فى رمل کل بعدد االجر من اعطى االحقاف سورة قرأ من»

 :«درجا 

 مبو سیئه ده و شوددمى داده او به حسنه ده است دنیا این در که شن دانه هر ازاء به بخواند را احقاف سوره کس هر "

 "شود.مى افزوده او درجا  بر درجه ده و گردددمى

 مستطیل صور  به بیابانها در باد وزش ابر بر که است روان شنهاى معنى به( رزق وزن بر) "حقف "جمع "احقاف "که آنجا از

 بود صور  این به ریگستانى که گفتندمى "احقاف "جهت این از را عاد قوم سرزمین و شوددمى انباشته هم روى معوج و کج و
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 بلکه نیست ایفاظ تالو  خاطر به تنها درجا  و حسنا  اینگونه است است بدیهى معنى همین به ناظر فوق حدیث تعبیر

 طایب انسان اگر داردد را ابرى چنین راستى به احقاف سوره مبتواى و تقوىد و ایمان مسیر در بیدارگر و سازنده است تالوتى

 .باشد عمل آماده و حقیقت

 :است آمده ع صادق امام از دیگرى حدیث در

 شاء ان ایقیامة یوم فزع من آمنه و ایدنیاد ایبیاة فى بروعة جل و عز ایلَّه یصبه یم االحقاف سورة جمعة کل او ییلة کل قرأ من»

 :«ایلَّه

 در نیز قیامت روز وحشت از و دارددبرمى او از را دنیا وحشت اوندخد بخواند جمعهد هر یا شبد هر را احقاف سوره کس هر"

 (297-295ص  21) مکارم شیرازی د همکاران د ج  "داردمى امان

 ببث  

 مند بهره ها واستعدادهای ممتازی ازویژگی(  14-12( : 23)  مؤمنون« ) دوگانه آفرینش»خود خاص خلقت دییل به انسان

 استعداد. 29( :  18) کهف و( 3(  :76)  ن انسا  د. ) است گیری تصمیم اختیاردانتخا  و استعداد هاد ویژگی این از است. یکی

.  دارد  عواطف و ؛احساسا   ها قضاو  حوزه  انتخا  ها د  در  انسان  زندگی سازی نگری وآینده درآینده مهمی اختیارنقش

 از  ما زندگی سطوح تمامی در باورها که است معنی بدان این گیرد می شکل انسان باورهای اساس بر ها این  ی مجموعه

 ( .   6)معارفی د ص  . دارند جدی حضور ها بیماری مانند مختلف حوادث جمله

  . (312ص د 1383 ؛ پارساد. )دارد اعتقاد هاآن حقانیت و درستی به فرد که هستند هاییاندیشه هادعقیده یا باورها

 و بجز منابع  منابع این تمامی و ؛ شوند می تأمین ووحی شهودد د تجربه د حس ؛ عقل مانند دیمتعد شناختی منابع از باورها

 از که وحیانی منابع به شدن عرفه با بایستی شوند ومی می خطا دچار های که  دارند مبدویت دییل اوقا  به گاهی  حیانی

 به نسبت عایی و مثبت های نگرش و باورها ؛که اند قموف های انسان بین این در. شوند آزمایی راستی ؛ برخوردارند عصمت

 .  هستند  ناپذیر جدایی و تنیده هم به واقعیت دو زندگی و انسان  دیگر سویی از. دارند زندگی های واقعیت

 یا  زندگی چون.  نیست خوشایندی و هموار مسیر  همیشه زندگی مسیر.  است زندگی استمرار مرگ حتی اسالمی نگرش در

 یذ  از  است عبار  زندگی تفکیک قابل غیر با  دو زیرا.  است کیفیت مقویه از  آن های فعاییت و نمود حیث از یا و سهنف فی

 . (28 ص د1385 د جعفری. )   ایم و

مسئله و چاره  حل رویکرد  با ؛ ببرانی  و ناخوشایند های موقعیت با مواجهه در هستند کسانی موفق های انسان بین این در

در شرایط کنونی  بهداشت   کرونا منبوس ویروس همان یا 19 کووید بیماری گیری درست و مناسبی دارند. موفع یشی اند

  .  است روانی و عمومی  مردم  جهان و از جمله مردم عزیز کشور مان را در ابعاد مختلف زندگی  بشد  تبت تأبیر قرار داده 

میمون از دغدغه های اصلی  افراد گوناگون جامعه بویژه متخصصان امر می باشد. ایمن سازی مردم در مواجهه با این پدیده نا

سوره مبارکه احقاف  9در این خصوص آموزه های ایهام بخش دینی نقش آفرینی بی بدیلی دارند. یکی از مهم ترین آنها آیه 

 می باشد. 
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 خداوند در این آیه می فرماید:                       

( : 46)حقاف )« مُبِینٌ نَذِیرٌ إِالَّ أَنَا ما وَ  إِیَیَّ  یُوحى ما إِالَّ أَتَّبِعُ إِن  بُِکم  ال وَ بِی یُف عَلُ  ما أَد رِی ما وَ ایرُّسُلِ مِنَ  بِد عاً  تُکُن  ما قُل  »

9  ) 

 خواهد چه شما با و کنددمى چه من با خداوند دانمنمى باشم و متفاو  پیامبران سایر با که نیستم نوظهورى پیامبر من بگو "

   "کنم .مى پیروى شودمى وحى من بر آنچه از کرد؟ تنها

 با مخایف صورتم و سیرتم و افعایم و که سخنان نیستم نوظهور پیومبرى انبیاء بین در من: که شودمى چنین آیه معناى

 وجود آنان در که بشریت آبار همان و هستم ربش از فردى آنان مانند نیز من بلکه باشدد آنان سیر  و صور  و افعا  و سخنان

 ...... .است بوده من روش و راه همین زندگى در آنان روش و راه و دارد وجود نیز من در داشت

 کرده حکایت ایشان از قرآن که اعترافى مانند شوددمى داده کردندمى( ص) خدا رسو  به که اعترافهایى پاسخ جمله این با

 جَنَّةٌ  یَهُ تَکُونُ أَو  کَن زٌ إِیَی هِ یُل قى أَو  نَذِیراً مَعَهُ فَیَکُونَ مَلَکٌ إِیَی هِ أُن زِ َ ال یَو  ای أَس واقِ فِی یَم شِی وَ ایطَّعامَ یَأ کُلُ سُو ِایرَّ یِهذَا ما ":که

 (8و 7فرقان : ) "مِن ها یَأ کُلُ

 [  

 

 از حضر  آن براى غیب علم اببا  با و است او بودن بشر جهت از "... أَد رِی ما وَ "جمله در( ص) پیامبر از غیب علم نفى

 متوجه بعدها است ممکن که است حوادبى آن و کنددمى نفى را خاصى غیب به علم ببث مورد آیه ندارد. منافا  وحى طریق

 (  290-289ص  18شودد )طباطبایی  ج  او مخاطبین متوجه یا و جنا  آن

 ما إِیَّا أَتَّبِعُ إِن ] آمد؟  خواهد چه شما و من سر بر نمیدانم بودنم بشر مقتضاى حسب پیامبر به مفهوم آیه این است که من 

 شود. مى وحى من بر که آنچه از جز[ إِیَیَ یُوحى

پیام آیه این است در مواجه  با حوادث تکلیف مبور و تسلیم  باشیم یعنی  موقعیت ها و شرایط زندگی  مهم نیستند؛  بلکه 

موفع گیری ها و طرز مواجهه و نبوه ی  برخورد ما دمهم می باشند  ؛ چون برخورد خو  د می تواند در شرایط بد د کار گشا 

 ( 28باشد. ) صفایی حائری د نامه های بلوغ د ص 

عنی ی   (85ص  3هماند تطهیر جاری با قرآن ج چه پیش می آید مطرح نیست  برای پیش آمد ها چه می کنی مطرح است.) 

در مواجه با موقعیت ها و شرایط ناخوشایند و ببرانی  مهم رسیدن به یک راه حل منطقی برای حل آنها است . درآیه شریفه  

نبی مکرم اسالم می فرمایند : من نمی دانم  ) به مقتضای بشریت ( چه حادبه و اتفاقی برای من  و شما ممکن است  پیش 

ِبکُم (  ویی من برای هر حادبه و ببرانی خودم را آماده کرده و براساس دستور وحی اقدام می  ال وَ ِبی یُف عَلُ ما أَد رِی ما بیاید )وَ

إِیَیَّ( .  یعنی افراد موفق  را موقعیت ها ی گوناگون به دنبا  خود نمی کشندد بلکه آنها بدییل تسلط  یُوحى ما إِالَّ أَتَّبِعُ کنم )إِن 

تها و حادبه ها هستند. آنها با ایجاد وتقویت روحیه مثبت نگری  با آشنایی با سنت های ایهی  وجودی که دارند حاکم برموقعی

و حکمت آنها سعی می کنند توجه  و تمرکزخودشان را از ناخوشایندها به خوشایندها معطوف داشته  و با کشف نکا  مثبت 
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اقدام  نمایند و آرامش و رفایت نسبی  را تجربه کنند  آن پدیده ناخوشایند نخست به تعدیل تنیدگی و تخلیه فشار روانی خود

 و سپس موفع گیری مناسبی را اتخاذ نمایند. 

مؤمنین به آیا  ایهی با مطایعه و آشنا یی عمیق  با کالم خداوند و حضرا  معصومین  علیهم ایسالم  یقین می کنند که  

 د. هستی و نظام آفرینش واز جمله انسان بیهوده آفریده نشده ان

در هستی شناسی اسالمی تدبیر و سازماندهی عایم براساس قوانین و منش حکیمانه سنت های ایهی است . مانند سنت هدایت 

 گرید سنت امتبان و ابتالء دسنت استدراج و...

هی هدفمندی د صالح خواهی د کما  خواهیدسازوارید فراگیرید ببا  و ماندگاری از مهم ترین  ویژگی های سنت های ای 

 است . 

»   3( : 49)حجرا  )« امتبان » سنت ابتالء و امتبان یکی از سنت های  بابت و فراگیر  خداوندد است که با واژهایی مانند 

( و ..  از آنها یاد شده است . 3-2( : 29عنکبو  )« ) فتنه»  141( :3آ  عمران ) « ) تمبیص ( » 124( :2بقره )« ) ابتالء

و باز گشت به سمت خداوند؛ تشخیص مدعیان راستین دین باور از مدعیان دروغین ؛  آشنا شدن و  زمینه سازی برای رشد 

اعتراف به فعف وجودی انسان ؛قطع وابستگی و دیبستگی و در نهایت د  شکستگی  برخی از مهم ترین حکمت های ایهی در 

برای انسان ترسیم شده  جریان خلقتدر  مقامی کهن مهمترین و با التری سنت ابتالء و امتبان ایهی است  که به منظور تبقق

آیا  و روایا   گزارش می دهند که خداوند به هر موجودی آنچه را که نیاز داشته د به وی  می باشند .  (مقام خالفت ایهی )د

کنند تا به هدف عطا  نموده و آن را به گدونده ای هدایت فدرمدوده که از هدمه نیروهدای خدود در پایندگی حیا  استفاده 

 ( 50( : 20نهایی خود نائل گردند . طه )

( . 27( : 38هدفدار بودن جهان هستی به معنای آن است که همه موجودا  هستی برای تبقق هدفی آفریده شده اند )  ص )

 نهج) و 12 (:56)  طالق) بنا به گزارش آیا  و روایا  آفرینش انسان نیز هدفمند است  هدفمندی در بعد اندیشه و عمل 

زیرا انسان موجودی است که هم می اندیشد و هم اعمایی از او صادر می شود. قرآن  .( 37 حکمت و4و 3 و1  خطبه ایبالغه

و در بعد عمل  (: 56)  طالق) کریم هدف از خلقت انسان در بعد اندیشه را دانش افزائی بشر دو آشنایی با علم و قدر  خداوند 

(  نتیجه  این آگاهی استعانت  و یاری جستن از او برای ادامه راه و رسیدن به 56( : 51اند.)ذاریا )د می حق بندگی و عبودیت

 ( 2: ) بقره )  30هدف از خلقت در بعد  عمل) مقام خلیفه ایلهی(  است .

ملی واخالص در از این رو انسان موظف است در مقام اندیشهد خدائی اندیشیده و در مقام عمل  برای او کار کند ) توحید ع

 عمل  (  

 نتیجه گیری: 

صبنه زندگی صبنه حوادث و رویدادها است واین جزیی از  قوانین و سنت ها  ایهی  است .  از ویژگی های سنت های  -1

ماندگاری است .یکی از سنت های ایهی سنت  و ببا  فراگیرید خواهیدسازوارید کما  د خواهی صالح د ایهی هدفمندی

ست که به شکل های مختلفی از جمله وجود بیماری در عرصه زندگی انسانی خودش را نشان می دهد. ابتاء و امتبان ا
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می فرمایند آنچه مهم است موفع گیری و برخورد مناسب در شرایط ببرانی  9خداوند در سوره مباکه ی. احقاف آیه 

د می تواند کارساز باشد . بنابراین نوع است ونه وجود امکانا   و شرایط خو  .زیرا برخورد خو  و مناسب در شرایط ب

می تواند کار ساز باشد  وآن را در ردیف سنت های ایهی قرارمی  19نگاه و تنظیم زاویه دید در مواجه با بیماری کوید 

 دهد هدف آن امتبان و بدنبا  آن رشد انسان و نیل به مقام خالفت ایهی است .  
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