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 بسمه تعالي
 

 مقدمه 

سیاری قابل هضم و تحلیل نیست و طبعا باز سویی های دست ساخته بشر، ویروس کرونا، با بسیاری از فلسفهشیوع حوادثی مانند 

 از سوی کرونا را درون خودشان ندارند.شیوع ها، امکان مواجهه درست با حوادثی فراگیر و جهانی مانند از این مکاتب و فلسفه

گرایی و رجعت به دین و معنویت است. در این چارچوب در فرصتی مناسب برای معنایابی و معنویت ،هادیگر بالها و سختی

رجعت به دین در جهان » موضوع  دانشگاه هنر ت علمیئحجه االسالم و المسلمین علی سرلک عضو هیمصاحبه پژوهشی با 

 االت زیر مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم: ؤرا با طرح س« کرونا( )ویژه  گرایی ناشی از آنو معنویت

   چیست؟   برای معنویت زندگی بشر ها و مکاتب بشریکارکرد فلسفه :خبریپژوهش 

اساسا انسان موجودی است که به دلیل مزیت نسبی  :دانشگاه هنر ت علمیئحجه االسالم والمسلمین علی سرلک عضو هی

نگاه  معنای آفرینش است. در همفتفکرش و مزیت نسبی خالقیتی که نسبت به سایر موجودات دارد همواره به دنبال معنایابی و 

ها و تمام هدیدتواند کشف کند یکدستی و وحدت این عالم است و اینکه تمام پترین معنایی که او میتوحیدی و االهیاتی بزرگ

بشر اساسا وجودش معنایاب است. لذا برای آفرینشش یا باید به معنای حقیقی  1خورند.حوادث به یک نقطه و وحدت پیوند می

یا اگر به معنای حقیقی دست پیدا نکرد چون ناگزیر است برای زندگی خودش معنایی داشته باشد آن معنا را  ،دست پیدا کند

ه معنایی های انسان هستند برای اینکاند؛ تالشو مکاتبی که پا به عرصه اندیشه گذاشته یهای بشرفلسفه سازد. یعنی به واقعمی

 را بیافرینند و خلق کنند که در پرتو آن معنا حیات مادی خودشان را سامان دهند.  

   ها و مکاتب بشری به بالیا و حوادث چگونه است؟  فلسفه و نحوه مواجهه رویکرد :خبریپژوهش 

، حوادثی مانند ها، فقرهاها، محرومیتبالها و حادثه: دانشگاه هنر ت علمیئاالسالم و المسلمین  علی سرلک عضو هیحجه 

را  و طبعا امکان مواجهه درست نیست قابل تحلیل های دست ساخته بشر، قابل هضم وویروس کرونا، اینها با بسیاری از فلسفه

ند اها که با معانی ناراست و نادرست و ناروا، گذشته عمر خود را سپری کردهدرون خودشان ندارند. به همین دلیل بسیاری از انسان

ز ا خیالی و غفلت و رو آوردن به بعضیبا توجیه و حتی گاهی اوقات بی و های کوچک عبور کننداند از برخی بحرانتوانسته

گیر است و همه دنیا را به تالطم در چالشی مانند کرونا که فرا این افراد .ها عبور کنندهای تخدیری، از برخی چالشظرفیت

ند و اکه دست و پا کرده ناقص و معنایی از خودتوانند شوند و طبیعتا نمیدچار گسیختگی و به هم ریختگی میانداخته است؛ 

ایی که در هها فرصتی برای معنایابی هستند. رنجبه عبارت دیگر بالها و سختی اند؛ رهایی پیدا کنند.را متوجه نشده آن تناقضات

ایم؛ هایمان دست و پا کردهها و آموزشست که چقدر معانی که برای خودمان در درسا اند برای ایناین عالم قرار گرفته احیطر

 هایی برای معنایابیدر اندیشه دقیق و در نگاه وحدت گرایانه این عالم فرصتامکان تحلیل و رو به جلو رفتن را دارند. بالها 

                                                           

   . مبدا و منشا و مبدء عالم خداوند است.( 35نور، ) . اللَُّه نُورُ السَّمََوتِ وَاْلأَْرضِ کنیم. گونه یاد می از آن این در فرهنگ دینی ما - 1
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ها فرصتی است برای معنایابی و فرصتی است برای آن چیزی که تحت عنوان ها و گرفتاری. اتفاقا ابتالئات، محرومیت1هستند

 کنیم. معنویت از آن یاد می

  ؟قابل تبیین استچگونه   و حوادث در بالیا گرایی انسان معنویت :خبریپژوهش 

ش را امعنویت عبارت است از آن حقیقتی که خمیرمایه: دانشگاه هنر ت علمیئحجه االسالم والمسلمین  علی سرلک عضو هی

از جنس کشفیات )حیرت درونی و یک خلسه به معنای خاصش یک حس شخصی و یک  معنویتدهد. فهم و ادراک تشکیل می

ئات ما ابتالگونه  کند که در ایندارد که معنایی را حس میعقالنیت و یک ادراک بسیار محکمی  ،. معنویتنیست (درونیصرف 

ت صورت طبیعی انسان را به سمت معنویهرساند. بالها و ابتالئات اتفاقا برا به یک سرور و به یک حد و به یک شادی و بهجت می

آنهایی که معانی پر از تناقضات را دست و پا کرده بودند در  ،بشرمکاتب خودساخته اما  دهند.سوق می (شادی و بهجت) واقعی

ود که ششنیده میدنیا ؛ اینکه در این اوضاع و احوال از گوشه و کنار کشانندمیها معنویتیاین اوضاع و احوال انسان را به کام بی

ت که به این دلیل اسشده است؛ بیشتر یا گرایش به بعضی مواد مخدر آمارش  کرده استمصرف مشروبات الکلی افزایش پیدا 

ود برای خ ی نادرستی کهها از معنابحرانمواجهه با اند معنای درستی برای حیات خود پیدا کنند در هایی که نتوانستهانسان

 کنند. اند ارتزاق میدست و پا کرده

 ؟ دنیای پساکرونا چگونه دنیایی است :خبریپژوهش 

داستان انسان و ضرورت مراجعه به معنویت در بالها : دانشگاه هنر ت علمیئهیحجه االسالم و المسلمین علی سرلک عضو 

وحی و اشان توان مدیریت رهای  قبلیها و ساختهوقتی آن بافته ،رسندها به اضطرار میافتد. وقتی انسانطور طبیعی اتفاق میهب

سیاری بکرونا دنیایی است که به اعتقاد من، بسیاری از مذاهب و کشند؛  لذا دنیای پسافکری آنها را ندارد طبیعتا از آنها دست می

.  فاصله خواهند گرفت این مکاتبها از شود و خیلیشان هویدا میتناقضاتشان و آن ابهامات درونیاز مکاتب دست ساخته بشر، 

ای که انسان تمام د. به گونهدنیای پس از این ابتالی عمومی و جهانی، دنیایی به سوی همان وحدتی که اشاره شد خواهد بو

به یک آرامش و بهجتی برساند. اساسا انسان وقتی که به  تواند او را در این بحراننمی هایی که داشته،تجربیاتش و تمام اندوخته

به  یکند که از آرامش و از شادکند آن وقت است که استحقاق این را پیدا میگاه مطمئنی تکیه مییک منبع قدرتی و یک تکیه

اگر نتوانستیم قلبمان را در برابر این نور الهی و قدرت الیزال الهی قرار دهیم و از او ارتزاق  2مند شود.اش بهرهمعنای درست کلمه

سخت ) ممکن است به آسایش و به ابزار مادیاش نصیب ما نخواهد شد. به واقع کنیم حتما شادی و آرامش به معنای واقعی کلمه

بشر امروز خیلی در حق طبیعت جفا کرده است.  داریم وما ابزار تصرف در طبیعت را  آرامش نخواهیم رسید.اما به  ،برسیم افزار(

                                                           

ة ٌ َقالُوا اَلَّذِینَ إِذَا أََصابَتْهُْم مُصِیبَ  .الَصَّابِِرینَ بَشَِّرِ  وَلَنَبْلُوَنََّکُمْ بِشَیْءٍ ِمنَ الَْخوْفِ وَالُْجوعِ َونَقْصٍ ِمنَ الْأَمْوَاِل وَالَْأنْفُِس وَالثَََّمرَاِت  وَ اینکه در قرآن مجید می فرماید:  - 1

ها چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیازماییم، و ای از سختیو البته شما را به پاره، ( 155 - 156و )بقره، .  ُعونَ إِنََّا لِلََِّه وَِإَنَّا إِلَیِْه رَاجِ

و به سوی او رجوع ایم )صبوری پیش گرفته و( گویند: ما به فرمان خدا آمدهآنان که چون به حادثه سخت و ناگواری دچار شوند .صابران را بشارت و مژده بده

 .خواهیم کرد

بگو که باید منحصرا به فضل و رحمت خدا شادمان : (58. )یونس، یَجَْمعُونَ مَِمَّا خَیْر ٌ هُوَ  فَلْیَفْرَحُوا ِلکَقُلْ بِفَضْلِ الَلَّهِ وَِبرَحْمَتِِه فَبِذَ: فرمایداینکه در قرآن می - 2

 .اندوزندمفیدتر از ثروتی است که می شوند )و به نزول قرآن مسرور باشند( که آن بهتر و
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 منابع طبیعیها و به جنگل ،ای، تعرض به محیط زیستروی انسان چهره طبیعت را به هم زده است؛ این گازهای گلخانهزیاده

پایانی که دارد و آن اضطراب بی ر قدرتی پیدا کرده اما حال ناخوشه به ظاهبشر با آنک 1.ه استکره زمین را دچار آسیب کرد

انسان به آن معنویت واقعی و تکیه به خداوند مهم این است که  روزگار خوشی را برای او اصال رقم نزده است. ،کندتجربه می

 ،لکالعالمین است. ربوبیت او همیشه در این عالم مُخداوند تبارک و تعالی که مبدا و رب 2اش، برسد.متعال به معنای واقعی کلمه

. لذا خیلی ضروری است و خیلی درست «به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد»گسترده است؛ اگر به او برسیم به تعبیر حافظ 

قرار ند براست که انسان در این شرایط به حقیقت وجودی خودش مراجعت کند؛ و ارتباط و اتصال خودش را با معبود خودش بتوا

ا در همین این معنا رما بتوانیم ایم. اگر اند. یا ما به فَلَک یا به مَلَک بودهکند. به تعبیر مولوی بفهمد که مرا از نیستان ببریده

 ایم. کنیم خیلی برد بزرگی کردهک دراضطرارها و فشارها 

اند چگونه می تو ،یابیحوادثی مانند کرونا به عنوان یک فرصت برای رجعت به معنویت و معنا :خبریپژوهش 

 ؟ زندگی ما را دگرگون می کند

کی های پزشوقتی ویروس کرونا آمد بسیاری از مجموعه : دانشگاه هنر ت علمیالم و المسلمین  علی سرلک عضو هیئاالسحجه

ار گرفتند نام کرونا قره بزرگی بای را آغاز کردند. حقیقتا وقتی در برابر اضطرار در دنیا، از جمله در کشور خودمان، فعالیت گسترده

های بزرگی که نسبت به آن های جدید و ظرفیتتمام امکانات فکری و تجهیزاتی خودشان را به میدان آوردند و خیلی از افق

تواند یک سازمان و یک مجموعه پزشکی را به خالقیت، به توانایی، به پیدا غافل بودند؛ برایشان نمایان شد. چگونه اضطرار می

ها با همین انسان 3، قضیه از همین قرار است.هم له انسان و رنج، انسان و مصیبتئهای پنهان نزدیک کند. در مسکردن ظرفیت

 ،متعال خداونداز غیر  یبه اسبابنگاه استقاللی به این معنا که ها را بردارند. حجاب ،تضرع واقعی باشوند تا ها روبرو میدرگیری

توانست  معنویت ناب و اصیلرهگذر  ازاگر انسان  4شود.چیزی که در قرآن تحت عنوان اضطرار از آن یاد میهمان  .نداشته باشند

وقت است که به نیایش، به مناجات، به حس متعال راه پیدا کند؛ آن به خودش و ظرفیت مورد غفلت خودش در رابطه با خداوند

آمیز و جنایت بار، روی خواهد آورد. های توطئهبه دست برداشتن از نقشهکمک کردن به دیگران، به خدمتگزاری، به مهربانی، 

برسد که اینها در نهاد  است خودش که موجودی مهربان، موجودی اهل فتوت، اهل صداقت، اهل راستگویی یعنی انسان به فصل

 ،تکنولوژی های خیره کننده و پیشرفتهما قرار داده شده است. فرصت بسیار بزرگی کرونا در اختیار ما قرار داده است تا در دل 

شود سبب می ،دقیق و درست با خدا و نگاه وحدت گرایانه به عالم ارتباطو انسانیتش دوباره نمایان شود. انسان دوباره سربلند کند 

: ستا آمده  قرآن. حتی از طریق زنده کردن یک انسان، در خود برآیداحیاء و زنده کردن  در صددانسان به تعبیر قرآن مجید   که

                                                           

 . فساد و پریشانی به کرده بد خود مردم در همه برَّ و بحر زمین پدید آمد(. 41.)روم، ظَهََر الْفََسادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَْحرِ ِبمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ - 1

 !آمیزشان رها کن، تا بازی کنندسپس آنها را در گفتگوهای لجاجت« خدا!»بگو: (، 91. )انعام، یَلْعَبُونَ خَوِْضهِمْ  فِی ذَرْهُمْ ثُمَ اللَّهُ  قُلِ  - 2

ها گرفتارشان )چون اطاعت نکردند( به بالها و مصیبتپس، (42. )انعام، فَأََخذَْناهُمْ بِالْبَأْسَاءِ َوالضََّرََّاِء لََعلََّهُمْ یَتَضَرََّعُونَ کند: قرآن هم این مساله را تاکید می - 3

 .ساختیم، شاید به درگاه خدا گریه و زاری کنند

غم را برطرف سازد وشما را  و یا کیست )جز خداوند( آنکه دعای مضطرَّ را به اجابت رساند ورنج ( ، 62. )النمل، إِذا دَعاهُ وَیکِشفُ السُّوءَأَمَّنْ یجِیبُ الْمُضْطَرَّ  - 4

 . جانشینان زمین قرار دهد

http://www.alketab.org/%D9%82%D9%8F%D9%84
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%AB%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%B0%D9%8E%D8%B1%D9%92%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%90%D9%8A
http://www.alketab.org/%D8%AE%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%B6%D9%90%D9%87%D9%90%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8E%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%8E%D8%A8%D9%8F%D9%88%D9%86
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شود و باید ها افکنده میاین مفاهیم در دل انسان بذر 1اید.اگر شما یک نفر را زنده کنید مانند آن است که همه را زنده کرده

یی و یک یک رنسانس واقعی و یک نوزابه هایش باشیم. باید منتظر رستاخیز انسانیت باشیم تا انسانیت برگردد و منتظر  جوانه

  و مبارک برسیم. نوپدیداری جدید

 ؟ ارتباط حوادثی مانند کرونا با فرجام  شناسی عالم  و بحث مهدویت چیست  :خبریپژوهش 

بحث منجی و مصلح و فرجام خوش عالم در همه ادیان : دانشگاه هنر ت علمیالم و المسلمین  علی سرلک عضو هیئحجه االس

گذرد یک روز به آن حقیقت خوش و به آن پایان شادنامه ما هر روز که می .خواهدهم نمی تفسیرتحلیل و  داده شده است. وعده

های هستی شناسی و اینکه مکتب خاصی مطرح شود؛ با یک محاسبه ساده ریاضی و کامال قابل شویم. منهای تحلیلنزدیک می

شویم.  تر میی و طبیعی نزدیک)آمدن امام زمان( به صورت قهر گذرد یک روز به آن وعده و به آن منجیبیان هر روز که می

رغم محتوای تاریخی که بشر در حال پدید آوردنش است. باالخره نمودار تاریخ دارد به قله علی رغم آمادگی یا عدم آمادگی وعلی

 ت، بسهای بناما از این نکته که بگذریم؛ کوچه شود.تر میصورت طبیعی نزدیکهخودش، که دوره ظهور انسان کامل است؛ ب

ها خواهند کشاند. این دور شدن انسان از خودش و روی آوردنش به مسیرهای انحرافی و تجربیات ها را به پیدا کردن شاهراهانسان

ات ها  کشانده است. بشر بعد از این تجربیها و الینه شدنها و از خود تهی گشتنو دلزدگی تلخی که بشر داشته او را به شکاکیت

 شود و دوباره یعنی از دل آن انسانیتی که اشاره کردم دوباره متولد می 2گردد.می باز؛ کرد تهی که تجربهتلخ و ادعاهای میان 

رهبر ایمانی و یک انسانی که بیرق عدالت انتظار و تفکر آمدن یک . گیردمیها، جنس واقعی به خودش ها، نوع دوستیهمگرایی

 . بردانتظارات را باال می ،برافراشته کندو بیرق ظلم ستیزی را بتواند در عالم 

 تمدیری از عهده می شود وله کرونا، چهره اش به دنیا نشان داده ئعاجزانه در مس ناتوان و داعیه کدخدایی دنیا را دارد؛ آمریکا که

داشت را نخواهند پذیرفت. قبال آمریکا یی که 4پوشالی  و کیابیا 3طوتها آن سَ آید. طبیعتا روشن است که خیلیله برنمیئاین مس

اجز یعنی مشت آمریکا باز شد و ع فرو ریخت. کردندبر آن تکیه می مادیگرایانبسیاری از چیزهایی که  اندازد.دنیا دارد پوست می

ه مهای بزرگ دنیا به واقع با هقدرت من لیاقت دارم حقیقتا رنگ باخت.توانم و بودن او و ادعای کدخدایی و ادعای اینکه من می

 تر در حالشود. یک صورتبندی جدیدی از یک جامعه انسانیمناسبات اقتصادی دنیا دارد منهدم می عاجز ماندند و ادعاهایشان

دشان حرف بزنند ماجرا را ببینند و با مردم کشورهای خو ،شکل گرفتن است. امیدواریم خردمندان و اهل اندیشه از این پنجره

 به پایان رسیده است.  انسان بودنو خودبنیاد که دوره سرگشتگی 

                                                           

 ( 436)مائده،  .ت که گویی همه مردم رازنده کرده استچنان اس مرگ رهایی بخشد، از هرکس. انسانی را و، وَ َمنْ أَحْیاها فَکأَنَّما َاحیا النَّاَس جمیعاً - 1

 . دهدها کفاف مستی ما را نمیگفت این باده - 2

  . ابهت، جذبه : توَطِ سَ - 3

 . شکوه و جاللکیابیا:  - 4
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  ؟چگونه قابل تحلیل استکرونا، با نظم کلی عالم و نافذ بودن قدرت خداوند  شیوع :خبریپژوهش 

ا( هاین ویروس ممکن است از دست بشر )در آزمایشگاه :دانشگاه هنر ت علمیئعلی سرلک عضو هیاالسالم والمسلمین حجه

 ،در حیطه قدرت خداوند 1از حیطه قدرت خداوند خارج نیست. لهئاین مس . اماباشددر رفته باشد؛ یا توطئه و ترور بیولوژیک 

سیاسی در جریان است که این کار خداوند متعال  و های اجتماعیهایی در ساحتگشایش کرونا، شیوعهمراه با این سختی و 

که پیش از این حادثه ما به آن  شودمیهای حاکمیتی و مردمی بازگشایی ای و سیاسی و نسبتاست. مرزهایی به لحاظ اندیشه

کردیم. مثل اینکه قطار حرکت بشر جایی متوقف شده بود و سرنشینان این قطار دست پیدا نکرده بودیم و به آن فکر هم نمی

برایشان د سافر کدام مقصد هستناند به بیرون نگاه کنند و اساسا به مسیر این قطار فکر کنند. اساسا به اینکه ممجال پیدا کرده

ی اخیلی بیشتر از واقعیت خودش است. آن سایه شود. ویروس کرونا آن میزان رعب و وحشتی که ایجاد کرده است؛میله مسئ

با هر  »که انداخته است بر انسانی که بر چیزهای واهی تکیه کرده بود سایه وحشتناکی است. ربوبیت خداوند متعال، قاعده 

   2.بردمیبهره ربوبی خودش را  وکند حاکم میها و ابتالئات، ها و درگیریدل همه رنجدر را « سختی البته آسانی هست

نند ککند. عجیب این است وقتی نجات پیدا میمیخالصانه خداوند را صدا شود هدف دریا میوقتی بشر گرفتار امواج گیج و بی

یداری را فرصت انتباه و بها هم آنگردند. خیلیبرمی غافالنه خودشانبه روزگار کفرآلود و رسند بعضی از آنها دوباره و به ساحل می

رسند. از دل گرفتار آمدن یک کشتی، در امواج سهمگین دریا کسانی اش میدهند و به ساحل نجات به معنای واقعی کلمهقرار می

سا چیزی در این دنیا از اراده خداوند متعال و اسا «ایتو به دریا حکم طوفان داده»: کنند. چون به تعبیر شاعرخدا را پیدا می

ها، تمام استعمارها و استکبارها، هزاران برابر هم بشود قادر نیستند جلوی ظهور منجی تمام جنایت ها، تمام غفلت 3خارج نیست.

)با اشاره به  5)س( در مجلس یزید فرمودند. ای که حضرت زینبهمان جمله 4است. ظهور منجی را بگیرند. چون اراده خداوند

ا مقهور هتوانی یاد ما را به فراموشی بسپری. به واقع آنتوانی بکش، به خدا تو نمیای میتوانی بکن و هر نقشهیزید( هر تالشی می

 6قدرت خدا هستند.

                                                           

 .پس )بدان که به لطف خدا( با هر سختی البته آسانی هست(. 5. )شرح، فَإَِنَّ مَعَ الْعُسِْر یُْسرًا - 1

 

این مردم مشرک چون به کشتی نشینند )و به دست (، 65. )عنکبوت، ونَإِذَا َرکِبُوا فِی الُْفلِْک دَعَوُا اللَََّه ُمخْلِصِیَن َلُه الدَِّیَن فَلََمَّا َنجََّاهُْم ِإلَى الْبَِرَّ إِذَا هُْم یُْشِرکُ - 2

 .شوند، و چون از خطر دریا به ساحل نجاتشان رساند )باز به خدای یکتا( مشرک میخوانندامواج خطر افتند در آن حال( تنها خدا را به اخالص کامل در دین می

 

و  هاحکومت خداوند فراگیر است و راهی برای گریز از آن نیست. اقطار آسمان «.و حکومتت ممکن نیست.گریز از قلمر»؛ ال یُمْکِنُ الْفِرارُ مِنْ حُکُومَتِکَ  وَ - 3

  گردی.زمین همه ملک اوست. به هرکجا بگریزی به او بازمی

 خواهیم بر مستضعفان زمین منَّت نهیم و آنان را ما می(. 5. )قصص، ُم اْلواِرثِینَوَ نُِریُد أَْن َنمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الَْأرِْض وَ َنجْعََلهُمْ َأئِمَّه وَ َنجْعَلَهُ - 4

 .یشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیمپ

توانی چه میهر»(، 464ص  مقتل الحسین مکرَّم،)«. فَکِد کَیْدک وَاسْعَ سَعْیک و ناِصبْ جُهْدَک فواهلل ال تمحُو ذکرنا و ال تُمیتُ وَحْیَنا»)س(: زینب کبری - 5

 .« . توانی از میان بردارینقشه بکش و تالش کن و بکوش، به خدا سوگند یاد ما محو شدنی نیست و وحِی ما را هم نمی

 ستنده آنها هم عمله و جنود خدا و نمی توانند از ربوبیت خداوند فاصله بگیرند. بر اساس نگاه تکوینی حتی ظلمه و مستکبرین مقهور قدرت خدا هستند. - 6

ما به حقیقت راه )حق و باطل( را به او نمودیم حال خواهد )هدایت پذیرد (. 3. )انسان، ِإنََّا َهَدیْنَاهُ السََّبِیلَ إَِمَّا َشاکِرًا َوإِمََّا کَُفورًاو چون اراده خداوند دو طرف دارد. 

وجود می یاید. آن هم در هیماید. یک هزینه هایی را برای خودش و دیگران بپراه کفر را که می .و( شکر )این نعمت( گوید و خواهد )آن نعمت را( کفران کند

 طرح جامع خداوند است.  

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=42509&s=ab21540357121256c5d84c4534f82f22
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 ؟ چگونه می تواند معنویت گرایی در جامعه را تقویت نمایدحادثه کرونا  :خبریپژوهش 

اتفاق جالب اینکه زمان شیوع کرونا با ماه رجب و شعبان :  دانشگاه هنر ت علمیئعضو هیحجه االسالم والمسلمین  علی سرلک 

ها ها و اعتکاف؛ از زیارتیمخاطرات معنوی خیلی خوشی دار از این ماه ها که ه استو بعد هم پیش روی ما ماه رمضان مصادف شد

طور که رهبر معظم انقالب، در سخنرانی این چنینی. و همان هایعبادت ها و مستحبات متعدد بگیرید تا نمازها وو از سحرخیزی

تر بگیریم. خیلی مهم ها را در این ایام انشاء ا... جدیها و مناجاتها و اشکها و سجادهنیمه شعبان اشاره کردند: بحث سجده

بلند کردن نزد خداوند متعال ببینند.  در حال دست تمنارا ریستن ببینند. ما است که فرزندان ما سر سجاده ما را  در حال گ

معنویت در خانواده  و به دور است “اجتماعی  دست آوردن جایگاههب، تظاهر، خودنمایی”یی مانند هامعنویت در خانواده از شائبه

خواندن نماز جماعت در کنم خودم و بقیه به اینکه انس با قرآن و نماز مخصوصا نماز اول وقت، توصیه می 1تر است.تر و زاللناب

 .. پیش روی ما ماه رمضان است. ماه رمضان اصل و اوج بندگی استیمنرا معطر به عطر و رایحه معنوی ک خانه، فضای زندگی

ها و سحرهای ها، که ذکر شده است از مناجات شعبانیه، ابوحمزه ثمالی در شبشاء ا... همه ما بهرمند شویم. مخصوصا مناجاتان

های بزرگی دارد مند شوید. دین ما و مسلک معنوی ما الحمدهلل ظرفیتپایان بهرهاز همه این ذخایر  بی ...شاء ا، که انماه رمضان

یک بخش آن این است که ما ذخایر بزرگی . کرونا را در هاضمه فکری خودمان به درستی هضم کنیم توانیمبه یاری آن میکه 

 مندی از آنها به آن آرامش، شادی و بهجت درونی دست پیدا کنیم.   با بهره ...شاء ابه اسم مناجات داریم که ان

 ؟ یابددر خانواده تجلی میرشد معنویت گرایی حاصل از حوادث و بالیا چگونه  :خبریپژوهش 

های پررنگ و جذاب معنویت که فراتر از یکی از جلوه: دانشگاه هنر ت علمیئحجه االسالم والمسلمین  علی سرلک عضو هی

رابطه قلبی صرفا درونی انسان با خداوند متعال است؛ بحث ارتباط با بستگان و اعضای خانواده است. پیغمبر عزیز اسالم آن 

ه اش لطف و مهربانی و رافت بیشتری داشتانسان کامل(،  کسی است که به خانواده))ص(  پیامبر ترین شما به منفرمودند: شبیه

. نگاه از سر محبت زن و شوهر به چهره همدیگر را حسنه شمردند. تواضع فرزندان را در برابر پدر و مادر مایه خیر و برکت باشد

پیغمبر خدا فرمودند: خدمت را حسنه شمردند.  کمک کردن مرد در امور خانه و در امور منزلاینکه و عاقبت بخیری شمردند. 

اش مگر اینکه به مقام صدیقین یا شهدا نائل شده باشد. این را هم وقتی فرمودند که وارد کند مرد به همسرش و به خانوادهنمی

کنند. این کند و حضرت زهرا)س(  دارند آشپزی میدارد عدس پاک می )ع(خانه امیرالمومنین)ع( شدند و دیدند امیرالمومنین

 اشست است که از سر سجاده و اشک و مناجات، ذخیرهزنیم؛  درخیلی چیز مهمی است. یعنی آن معنویتی که ما از آن حرف می

دعاهای مهم قرآنی است که خدایا از خانواده ما برای ما مایه خنکی چشم  واما میدان بروزش خانواده است. اینکه جز ؛کنیممی

واند از توقت انسان میبود آنگوید و ما را امام متقیان قرار ده. اگر این پیوند عاطفی و محکم با خانواده قرار بده و بالفاصله می

حوصلگی کردن، پرخاش کردن، گردد به اینکه در محیط خانواده بیاش برمیخدا بخواهد که مرا امام با تقواها قرار دهد. اینها همه

معنویت واقعی اصل داستانش  2اش منافات با معنویت واقعی دارد.جویی کردن، خدای ناکرده درگیری، اینها همهنق زدن، بهانه

                                                           

   اما خیلی احتمالش کمتر است و شیطان در آنجا امکان جوالن کمتری دارد. .مصون از ریا و ... نیستز حتی عبادت در فضای خانواده هم اما با - 1

اش مهربان نباشد معنویت جعلی و معنویت صرفا ادعایی و نه یک معنویت واقعی مهر پینه بسته باشد ولی با اعضای خانوادهاش از جای یعنی اگر پیشانی - 2

 را دارد.
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شود و عجیب این است شود. در روابط عاطفی و فکری و همکاری و همیاری با اعضای خانواده نمایان میدر خانواده نمایان می

ینها در جای اهکه در روایت از امام صادق)ع( آمده است: اگر شخصی در مسجد پیامبر)ص( اعتکاف کند؛  اگر همین شخص ب

اش باشد. فضیلت در کنار همسر بودن و با خانواده مهربانی کردن، بیشتر از اعتکاف در کنار خانوادهرش گفتگو کند و خانه با همس

در مسجد پیامبر)ص( است. دین ما آن قدر عقالنی و عاطفی به مسائل نگاه کرده است که اگر کسی به حقیقت این دین دست 

 رزق ما بشود.  ...شاءا. و این انشدت مالی و ظاهری بهشت خواهد رغم مشکالاش حتی علیپیدا کند زندگی دنیایی

 کالم آخر

حادثه کرونا زمینه مستعدی است برای بازگشت انسان  :دانشگاه هنر ت علمیئحجه االسالم والمسلمین  علی سرلک عضو هی

های سستی که بر مبنای آنها ها و پایهها و سراببه تعبیر مولوی به روزگار وصل خویش و برای اینکه انسان از جهلیات و حباب

اهی گها و جهلیات دست بکشد و برگردد و بداند که هیچ قدرتی و هیچ تکیهزندگی مادی خودش را شکل داده است. از آن سراب

تنها و تنها با ذکر خداوند متعال و با تکیه بر اوست که انسان به آرامش واقعی  1و هیچ آرامشگری جز خداوند متعال نیست.

اند؛ به دلیل این های سیاسی، اقتصادی و حتی مذهبی وحشت کردهها در جایگاهرسد. اگر در دنیای امروز بسیاری از انسانمی

های جدی شده است و به همین خاطر نا دچار چالشاند؛ آن معای که برای معنویت داشتهاست که معنای خودساخته و خودبافته

بلند کند و دوباره متولد شود. انسان با ظرفیت  ، سر«ققنوس انسانی»کنیم از خاکستر این ویروس منحوس کرونا،  تصور می

باری اش، در یک حیات واقعی دست جمعی،  با پس زدن مرزهای اعتاش، و با ظرفیت فداکاریعواطفش، با ظرفیت نوع خواهی

ی ادوباره این انسان به آن چیزی که برایش آفریده شده و آمده است نزدیک شود. همه اینها زمینه ،جغرافیایی سیاسی و اعتقادی

 بی همگان به»(، انتظاری واقعی باشد و به تعبیر شاعر جبرای اینکه انتظار او از آمدن مصلح و منجی و آمدن امام زمان)ع است

به  نهایت خودشامیدواریم انسان با تضرع و ابتهال خودش،  با نشان دادن ضعف و فقر بی« شود.سر نمی تو بهسر شود      بی

خدایا ما را به آن نور پر بهجت خودت  2نهایت متصل شود.خدای متعال و باور این فقر در درون و وجود خودش بتواند به قدرت بی

تا معرفتمان به تو نقد شود تا تو را بشناسیم و از غیر تو به معنای ( است ملحق کن، ج)ع که مصداق روشنش حضرت ولی عصر

اش روی بگردانیم. و بعد از آن بشر بتواند آن فرجام خوشی که خداوند برای حیات بشر در نظر گرفته در روزها یا دقیق کلمه

نده اش کمنحوس به برکت دعاهای خوبان ریشهشاء اهلل به زودی این ویروس کنیم اندعا میهای آینده  تجربه کند. ها یا سالماه

 شود و آثار و برکات خوبی که به بخشی از آن اشاره کردیم نمایان شود. 

                                                           

 .بخش دلهاستتنها یاد خدا آرامگیرد، آگاه شوید که آنها که به خدا ایمان آورده و دلهاشان به یاد خدا آرام می(. 28. )رعد، َألَا ِبذِکْرِ الَلَّهِ تَطْمَئُِنَّ الُْقلُوبُ - 1

خائفا مُراقِبا یا  اِلهی وَ ِالْحِقْنی بِنُورِ عِزِّکَ الَْابَْهجِ فَاَکُونَ لََک عارِفا وَ َعنْ ِسواکَ ُمنْحَرِفا وَ مِنْکَ »در فراز مناجات شعبانیه به ما یاد داده اند که بگوییم:   - 2

معبود من! مرا به نور عزت خود که از هر چیز )مناجات شعبانیه(. «  .وَ سَلَّم تَسْلیما کَثیرا اللَّهُ عَلی مُحَمَّدٍ رَسُوِلهِ وَ آِلهِ الطَّاِهرینَذَالَْجاللِ وَ الْاِْکرامِ َو صَلَّی 

جالل و اکرام و درود و سالم باشم. ای صاحبِ  تا به تو عارف گردم و از غیر تو روی گردان شوم و فقط از تو ترسان و مراقب مسرت انگیزتر است ملحق فرما،

 .محمد صلی اهلل علیه و آله و آلِ طاهرینش باشد فراوان خدا بر رسول


