
 

 

 کرونا یروسدر مواجهه با و یننو یسبک زندگ ییشناسا

 1 محمود گنج بخش

 چکیده:
 یاتخصوص یشد. بررس یعیوس ییراتدر دوران مبارزه با کرونا جهان دچار تغ

منظور و  ینارا دارد. به ینینو یدگسبک زن یزمان و دوره پساکرونا اقتضا ینا
حاضر  یگيري از گفتمان رهبرفرزانه انقالب تحول و جهش در سبک زندگبا بهره

است و هدف آن  ربردیو کا یاپژوهش از نوع توسعه ین. اگرددیم یشنهادپ
 یشاتبه فرما یکرونا با تأس یروسدر مواجهه با و یننو یسبک زندگ ییشناسا
 یلتحل یهو تجز  تحلیلی–یفیمورد استفاده توص یقتحق . روشباشدیم یرهبر 

صورت اطالعات به یآور و جمع یفیک یمحتوا یلاطالعات با روش تحل
 یروسو یراتتأث ترینمهم یبابررس یقتحق ین. اباشدیم یاکتابخانه

و برگرفته از  یعتبر شر  یمبتن یننو ییبه ارائه الگو یبرسبک زندگ۱۹یدکوو
 یهااز: بحران کروناعبارتندیوعش یاساس یجته است. نتاپرداخ یرهبر  یاناتب

رنگ شدن و کم یگرانو غفلت از د یخودمحور »، «ترس از مرگ» یرفراگ
تجمعات  یلیتعط» ،«یشتمع تیو سخ ینابرابر  افزایش»،«یارتباطات انسان

 یهبر وقت، سرما یمجاز  یفضا یشترتسلط ب» ،«یادن یو فرهنگ یو مراکز مذهب
 یاساس یمبا مفاه یستیبا یننو یسبک زندگ یجمنظور تروبه. «یو سبک زندگ

به  یازبشر و احساس ن یدرماندگ یینتب»ها آن ینتر که مهم یمآشنا شو یچند
 یمفهوم انتظار فرج برا» ،«یننو یزندگ بکدر س منتظربودنیالگو یایاح

 یبه مردم با توجه به جنبه عباد بخشییتهو» ،«یو خوشبخت یشآسا
 یبجا یداخل هایییتوانا یتمرکز رو»، «جانبهشدن همه یقو» ،«یزندگ

«. گسترش فرهنگ مواسات و صبر» ،«یگانگانو پناه به ب یتشدن در موقعگم
به فرج،  یدانتظار همراه با ام ین،نو یزندگ ککه در سباست یننکته ا ینمهمتر 

 .گرددیموجب تحّرک م
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 مقدمه
شکل در شهر ووهان چین شناسایی شد و به 2(۲)سارس 1که ویروس جدید کرونا ۲۰۱۹از اواخر سال 

گیر گردید و زندگی گروه وسیعی از ای طی چند هفته در بیش از یکصدوهفتاد کشور همهغیرمنتظره
ر سبک و شیوه زیست بشر مورد توجه ویژه های اساسی مواجه ساخت، بازنگری دجهانیان را با تنش

مرور بشر به 3ها در طول تاریخ بخشی از سبک زندگیاندیشمندان قرار گرفت. براساس برخی پژوهش
ها ضرورت که تحوالت چند دهه اخیر و کم تحرکی انسانزمان دچار تغییر شده است. مانند این

ده است، امری که در صدسال گذشته هیچ اولویتی را وارد برنامه روزمره نمو و منظم های روزانهورزش
فعالیت ورزشی نقش اساسی در زندگی سالم و پیشگیری  ترتیب در سبک زندگی امروزیایننداشت. به

( حتی در سبک زندگی مؤمنانه معاصر نیز توجه به ورزش همگانی 5: ۱۳۹۴ها دارد. )امامقلی، از بیماری
گیر در توضیح واکنش جهانی به بیماری همه (۲: ۱۳۸۹ای)م( نهخام)آیت اهللالزم شمرده شده است. 

جنگ »و ذهنیت کلی  ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱آلود بعد از سارس عوامل مهمی وجود داشت ازقبیل: فضای ترس
، گسترش سریع جغرافیایی و رمزگونه این بیماری، میزان مرگ و میر نسبتًا زیاد، «هاعلیه تروریست

بودن بیماری و عدم اطمینان در شناسایی و کنترل بیماری. در مقام مقابله با های انتقال، جدید روش
گیر مشابه تقویت سبک زندگی خاص، یک زنجیره های همهاین عوامل و اقدام مؤثر علیه بیماری

عالوه شفافیت فرماندهی روشن، هماهنگی کامل بین نهادهای ذیربط و رهبری سیاسی قوی به
نظر خگویی در هنگام شیوع بیماری، از محلی تا سطح جهانی، ضروری بهمسئولیت، اقتدار و پاس

ترین عامل تسهیل پاسخ و مدیریت شیوع سارس فناوری مدرن اما مهم. (۳۱۱۳: ۲۰۰۶رسد.)اسمیت،می
ویژه ( که این عوامل و به۱۷۳: ۲۰۰۴یر،من و رودیها و ارتباطات بود )هیو جهانی سازی در رسانه

های ظهور مجدد بیماری مراتب بیشتر است.( به۱۹)کووید ۲ی در مورد سارس گسترش فضای مجاز 
جدید مانند سارس عمدتًا نتیجه مداخله انسان در محیط طبیعی و اجتماعی است. اکنون باید تمام 

نباید کسی فکر کند و  ایم جلوگیری شودها متمرکز شود تا از خطاهایی که در گذشته مرتکب شدهشتال
( ۶۴5: ۲۰۰۳های مسری قدیمی است.)بارتو، ها و تکرار بیماریش، تنها دلیل محدودیتفقدان دان

های ناشی از شیوع این و تنش گیریهای زیادی  با عواقب همهها تا سالخانوادهشود بینی میپیش
مدت و از جمله کاهش درآمد و از دست دادن شغل، تغییرسبک زندگی، استرس طوالنیویروس 

المللی کار و بخش زنان پنجه نرم خواهند کرد.)یونیسف، سازمان بینومت روحی دستمشکالت سال
« بحران ناشی از کرونا»که شواهدی زیادی حکایت از آن دارد که نکته مهمتر این (۲: ۲۰۲۰سازمان ملل، 

قع جهان شمار دیگری در این قرن روبرو هستیم. دروانیست بلکه با موارد بی ۲۱اتفاق استثنایی در قرن 
المللی سازمان بینمحیطی، جنگ و خشونت فراگیر است) های مالی، زیستدر این قرن آبستن بحران

ویژه در شرایط فعلی با شیوع بنابراین در یکی دو دهه اخیر و به( ۱: ۲۰۲۰و بازار کار جهانی،  ۱۹کووید-کار

                                                           
1 Covid-19 
2 Severe acute respiratory syndrome coronavirus(SARS-CoV 2) 
3 life style 



 1399تابستان  /دومشماره حکمرانی متعالی/                                                              131 

یستی دچار تحول دیگری گردد. رسد سبک زندگی بشر بانظر میهای خانواده کرونا بهفزاینده ویروس
بخشی به رعایت نکات باشد، هم در بعد جسمانی و اولویتاین تغییر در ابعاد مختلف زندگی می

رو. از این مهمتر آنکه وارد بهداشتی خاص و هم در انسجام جهانی در جهت مقابله با خطرهای پیش
خوبی متحد توانند بهمشکالت زندگی میها نشان دادند برای مقابله با ایم که ملتمرحله جدیدی شده

عمل نمودن را اندیشیدن و جهانیها گذشته و توده مردم الزامات جهانیتازی دولتشوند، دوران یکه
اند که از محدوده خود، ها این قابلیت را یافتهاند. در رزمایش مقابله با این ویروس، انسانپذیرفته

شکالت بشریت را ببینند و برای رفع آن جهانی بیندیشند و جهانی خانواده، محله و کشور گذر نموده و م
عمل نمایند. این تحوالت نویدبخش آمادگی تدریجی دنیا برای تحقق حیات طّیبه و همراهی با 

ها و توانمندسازی گستر جهانی است. در این راستا بازنگری در شیوه زندگی و تقویت ظرفیتعدالت
شود. سه عامل ای غیردولتی همزمان با اصالح رویه حاکمیتی مطرح میتک افراد و همچنین نهادهتک

اصلی همراهی ناکارآمد و نامناسب مردم در فرایند مبارزه و عدم تغییر سبک زندگی عبارت است از: 
های اعتمادنداشتن به مسئوالن و کارشناسان، شیوۀ متفاوت مردم برای حل مشکالت و انجام مشورت

( شناسایی سبک زندگی ۲: ۲۰۲۰مبود منابع و متخصصان دردسترس مردم.)آندرو، پزشکی و در نهایت ک
باشد. در این راستا دستاوردها و ویژه از منظر حیات طّیبه پاسخ مناسبی برای هر سه مورد مینوین به

نهخام)آیت اهللتواند این تهدید را به فرصت تبدیل نماید. تجربیات رزمایش عمومی مبارزه با کرونا می
( گرچه شیوع بیماری کرونا باعث تغییرات زیاد اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی شده ۲: ۱۳۹۸ای، )الف( 

توجه به  ( با۱: ۱۳۹۹باشد. )درتاج، اما بیشترین تأثیر آن در تغییر سبک زندگی مردم سراسر دنیا می
عی دارد الگوهای اجتماعی متنو-جوانب سیاسی ۱۹گیر ناشی از ویروس کووید بیماری همهکه این

است. در این میان، الگوی اسالمی مبتنی بر کار گرفته شدهمختلفی از سبک زندگی در مقابله با آن به
ای شایسته دقت و بررسی بیشتر است تا با الگوگیری از آن سبک زندگی اهلل خامنهتبیین حضرت آیت

سیم گردد. در این نوشتار با شرح تأثیر ها ترشمول برای گذر بشریت از اینگونه بحرانفهم و جهانعامه
این بیماری بر سبک زندگی، الگوی نوین مبتنی بر حیات طیبه از منظر رهبر فرزانه انقالب تحلیل شده 

 است.

در دوران شیوع این بیماری آثار علمی زیادی اعم از مقاله و کتاب در خصوص سبک زندگی در دوران 
ها ست، که باتوجه به هدف پژوهش، در تدوین این اثر به آنکرونا و مرحله پساکرونا تدوین شده ا

تحلیلی و تجزیه تحلیل اطالعات با  –مراجعه گردید. روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش توصیفی 
 باشد.ای میصورت کتابخانهآوری اطالعات بهروش تحلیل محتوای کیفی با جمع

 الف: مفاهیم اساسی در مواجهه با ویروس کرونا
های یادآور آنفوالنزای اسپانیایی است که چالشی برای سیستم ۱۹: ویروس کوویدبارتربیماری های مرگ-۱

گیر بارترین بیماری عالم( آنفوالنزای اسپانیایی را مرگ۲: ۲۰۲۰بهداشت عمومی جهانی بود.)کابا و کیتا، 
جمعیت جهان را  %۲۷در حدود  میلیون نفر یعنی 5۰۰بیش از  ۱۹۲۰تا  ۱۹۱۸دانند که از قرن بیستم می

 ۱۹که کووید درحالی درصد جمعیت جهان( شد. 5میلیون نفر ) ۱۰۰مبتال نموده و سبب مرگ حدود 
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گونه آنفوالنزا از گروه سنی می گیرد، بیشترین قربانیان این ۶۰بیشتر قربانیان خود را از گروه سنی باالی 
بار خبر شیوع این ویروس را منتشر وعات اسپانیا نخستینها و مطبرسانه سال بودند. از آنجاکه ۴۰تا  ۲۰

هایی که اخبار این بیماری را پنهان نمودند از کردند این بیماری آنفوالنزای اسپانیایی نامیده شد. دولت
همین سبب غافگیر شدند. برخی مناطق با تحلیل مناسب از درک درست ابعاد فاجعه غافل بودند و به

های ارتباطی از نفوذ آنفوالنزای اسپانیایی مصونیت یافتند. پس از آن بستن راه اوضاع و احوال و با
میلیون نفر را گرفت. در جان حدود یک ۱۹۷۰تا  ۱۹۶۸های کنگی در طول سالگیر هنگآنفوالنزای عالم

 ۱۹نامیده شدند، اما کووید « گیربیماری همه«( »مرس»و « سارس)»های ویروس کرونا که بیماریحالی
( از ۲: ۱۳۹۸انگیز گسترش آن به پاندمی )بیماری عالم گیر( معروف شد. )فرارو, علت سرعت شگفتبه

برداری و با استفاده با بهره آنجا که بسیاری از امور امروزی، تکرار وقایع تاریخی گذشته است، بایستی
الزم را برای مبارزه با سایر  گیر آمادگیاز تجربه گذشته در موارد مشترک مقابله با آنفوالنزاهای عالم

 ( ۲5۰۴: ۲۰۱۸هولت و آندرسن، گیر کسب نمود.)وان ویجه، اینگهای همهبیماری

طورمعمول به آن ویروسی ژنوم دار کهپوشش هایویروس ای ازخانواده:  ۱۹چیستی ویروس کووید -۲
تشکیل شده است به نام کروناویروس  تاج خورشیدی های گرزی یا گلبرگی شکل ماننداز ذرات با زائده

ها هستند که در چهار خانواده بزرگی از ویروس 1هاشوند. کروناویروسدار( شناخته میهای تاج)ویروس
گونه  ۴۰زیرمجموعه و  ۲۲وناویروس، بتاکروناویروس، دلتاکروناویروس، گاماکروناویروس(، )آلفاکر دسته

تاکنون هفت گونه ویروس کرونا که برای ( ۱۶۳: ۲۰۱۸یر و دروستن، شوند. )موت، نیمیبندی میتقسیم
 سندرم اند. در میان آنها، سه مورد، از جمله سندرم حاد شدیدزا هستند شناسایی شدهانسان بیماری

ویروس  ( و3مرس ( و سندرم تنفسی خونی خاورمیانه ) کروناویروس 2تنفسی )کروناویروس سارس
 ۱۹جهت کووید همینشناسایی شده است و به ۲۰۱۹که در سال  ۲4شدید سندرم تنفسیسندرم حاد 

ی شوند و تهدیدهای جدی برای سالمتی عمومهای شدید در انسان مینامیده شد، باعث ایجاد عفونت
بار در ٪ نرخ مرگ و میر( برای نخستین10در انسان )با حدود  آیند. ویروس سارسشمار میجهانی به

٪ نرخ مرگ و میر( 34.4از چین گزارش شد، در حالی که ویروس مرس در انسان )با حدود  2002سال 
و میر( ابتدا  ٪ نرخ مرگ2.7)با حدود  ۱۹د و کوویدگردیاز عربستان سعودی گزارش  2012اولین بار در 

ویروس  های کل دنیا برای درکبا وجود تالش( ۲: ۲۰۲۰از چین گزارش شد)وانگ،  2019در دسامبر سال 
توانیم انجام دهیم، امور آنچه ما اکنون می .، اما بسیاری از مسائل آن هنوز ناشناخته مانده استجدید

از انتشار این بیماری از طریق انتقال  پیشگیرانه و اجرای تهاجمی اقدامات کنترل عفونت برای جلوگیری
دهانی، ترشحات تنفسی، تماس -ها از راه مدفوعیکروناویروس( ۲۳: ۲۰۲۰انسان به انسان است.)چنگال: 

ها مستقیم از طریق لمس سطح آلوده به ویروس و تماس با چشم، بینی و دهان قبل از شستن دست

                                                           
1 Coronaviruses 
2 Severe acute respiratory syndrome coronavirus(SARS-CoV) 
3 Middle East respiratory syndrome coronavirus(MERS-CoV) 
4 SARS-CoV-2 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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: ۲۰۲۰باشدو )وزارت بهداشت استرالیا، ب دست میبنابراین نکته اصلی شستشوی مناس .شودمنتقل می
 نیز عالئم کشورهای مختلف داروهای پیشنهادی طب سنتی در های پزشکی رایج،عالوه بر یافته( ۱

ترین عنوان نمونه طب سنتی آیورودا در هند که از قدیمیدهد. بهرا کاهش می ۱۹ویروس کووید 
ی است هرگونه بیماری کشنده مانند کرونا را بدون آید مدعشمار میهای پزشکی جهان بهسیستم

 ( ۱: ۲۰۲۰کند.)کومار گوتی، عوارض جانبی مدیریت می

 برسبک زندگی۱۹ترین تأثیرات ویروس کوویدب: مهم
است اما از آنجاکه وضعیت  ٪5کمتر از  ۱۹ومیر کوویدنرخ متوسط مرگ «:ترس از مرگ»بحران فراگیر  -۱

از مبتالیان به ویروس کرونا در عدن جان خود را از دست  ٪۱۷آمیز است عهبهداشتی در یمن بسیار فاج
: ۱۳۹۹)گوترش دبیرکل سازمان ملل،  ومیر کرونا را در جهان دارد.دهند و این کشور باالترین نرخ مرگمی

گیر های همهمراتب کمتر ازبیماریدر کل دنیا به ۱۹که آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کوویددرحالی (۱
تبع آن همبستگی جهانی در مقابله با این ویروس بیشتر از بار گذشته است، ترس از مرگ  و بهو مرگ

: ۱۳۹۸اندیشی پرداخت. )فرارو، المللی در اقدامی هماهنگ به چارهای است که جامعه بینگونهقبل و به
مردم از مردن بر اثر ابتال ( شوک بسیار زیاد مواجهه با چنین مشکالت فراگیری موجب شده که بیشتر ۲

ای کار مهم و برزمین ماندهای بیندیشند که چهکه لحظهبه این ویروس بسیار واگیر بترسند، بدون این
است که  دهند، یا آحاد بشریت در حال ادای کدام وظیفه جهانیدارند که اگر زنده بمانند انجام می

چرخد اکنون ها نمیکنند دنیا بدون وجود آنیهای مغروری که فکر مشود، انسانمرگ مانع آن می
ترسند بر نوعان خود داشته باشند فقط میای برای جبران گذشته و خدمت به همکه برنامهبدون این

اثر ابتال به این بیماری فوت کنند این افراد ممکن است در دوران پساکرونا دچار تألمات خاص روحی 
نده، یاد مرگ را سبب هشیاری بیشتر خود قرار داده و بر خیرخواهی شوند. در مقابل گروهی بانگاهی ساز

: ۱۳۸۷، ترجمه شهیدی، نهج البالغه)امام علی)ع(، افزایند. و کارنیک خود در مدت باقیمانده عمر می
 (۱۸۸خطبه 

اگر ترس از مرگ : «رنگ شدن ارتباطات انسانیخودمحوری و غفلت از دیگران و کم»بحران فراگیر  -۲
هر شکلی زنده بماند، دیگر مفاهیم هر قیمت و بهان انسان را تحت تأثیر قرار دهد که بنا باشد بهآنچن

گردد. این روحیه مفهوم میها و ایثار بیگیری از دیگران، تالش برای رفع مشکل آنانسانی مانند دست
ان مثال اگر متوجه شود عنوداند. بهانجام هر عملی را که برای منافع شخصی الزم بداند، پسندیده می

همسایه باالیی کرونا دارد؛ در را به رویش قفل نموده و مواظبت است در راهرو راه نرود که او هم که 
اندیشد که اگر خدای نکرده بیمار شود، اگر آن همسایه فوت کرد مهم نیست، من رو آلوده نکند؛ می

های های بهداشتی بسیاری از جمعوصیهگرچه بنابر ت کرونا گرفت، چه کسی به او کمک خواهد کرد؟
رنگ و حتی قطع شده و فردگرایی تشویق صورت کمبه« صله رحم»دوستانه و ارتباطات خویشاوندی 

طلبی و سودگرایی افراطی منجر شده و به افراد برنامه این رویه به گسترش فرصتگردید، اما تداوم بی
کند. انجماد های جدی وارد میتگی مردم خسارتپذیرتر مانند سالمندان و همچنین به همبسآسیب

ترین عوارض این محدودیتها گرم انسانِی از عوارض این بیماری است. مهمچندانبیشتر ارتباطات نه



  134                                            عصر کرونادر  یحکمران یدو الگو یبررس ن؛یو چ کایآمر 
 

اعتمادی، نفوذ اجتماعی بایستی در مواجهه با بیباشد. افراد ذیتنبلی و خودخواهی و ضعف و ترس می
 آنها ارتباط بگیرید، حضور داشته باشند و در چشم باشند.ترس، تردید مردمی، بیش از حد با 

طور مستقیم از فعالیت کسب و کارهایی که به :«افزایش نابرابری و سختی معیشت»بحران فراگیر  -۳
شدت کاهش یافته و در نتیجه آن و افزایش بیکاری، درآمد و رفاه اند بهبحران کرونا متاثر شده

ر قرار گرفته است. در این بحران بیشترین ضربه اقتصادی به کسانی وارد تاثیهای زیادی تحتخانواده
وکارها کاسته فروشان و کارگران ساختمانی شغل دائمی ندارند. هرچه از رونق کسبشد که مانند دست

تبع آن درآمدهای مالیاتی کاهش های اقتصادی کم شده و بهستانی از فعالیتهای مالیاتشود، ظرفیت
رسد. از حداقل میدیده بهوکارها و افراد آسیبفت و امکانات دولت برای حمایت از کسبخواهد یا

شود. طرفی دیگر با افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید می
اقدامات متداول دولت برای جبران کسربودجه به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم صعودی و فشار 

ترین بازیگر اقتصادی در حال حاضر دولت ایران بزرگ گردد.دیده منتهی میعف به افراد آسیبمضا
شده  وکارهای متضرر از رکود اقتصاد در نظر گرفتهکشور است. بنابراین ابزارهای حمایتی که برای کسب

های ر مشوقرسد. اگهای دولتی یا نیمه دولتی یعنی به خود دولت میاست، بیشتر از همه به شرکت
وکارها اعطا نشود؛ در آینده نزدیک تبعات مخرب اقتصادی این بحران نمایان اقتصادی به همه کسب

بیشتر تمرکز دولت بر بعد بحران سالمت عمومی بوده  خواهد شد. از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون
ه اصلی تأمین مالی دولت است و در بعد بحران اقتصادی آن اقدام مهمی انجام نشده است. البته مسال

ترین اقدامات دولت در کمک به معیشت مردم در این باشد. مهماست که با مشکالت جدی مواجه می
وکارهای هزار میلیارد ریال تسهیالت به کسب ۷5۰دوره بحرانی تاتاریخ پژوهش عبارت است از: اعطای 

ک به صندوق بیمه بیکاری، بسته حمایتی هزار میلیارد ریال کم 5۰درصد،  ۱۲دیده با نرخ ترجیحی آسیب
نقدی به اقشار کم درآمد، تعویق سه ماهه پرداخت تسهیالت، برداشت از صندوق توسعه ملی برای 

المللی پول و در میلیارد دالری از صندوق بین 5تامین دارو و تجهیزات پزشکی، درخواست استقراض 
سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مهلت  نهایت بسته حمایتی از مودیان مالیاتی شامل تمدید

وکارها و مشاغل در ایران برخالف عمده که کسباستماهه جدید برای پرداخت بدهی. این در حالیسه
شود را از دست ماه پربازده را که شامل بازار قبل و بعد از عید نوروز وفصل تابستان می ۳کشورها تقریبا 

گذاری های بعدی و حتی بعد از طرح فاصلهوارده بر کسب و کارها در ماه اند و صدمات اقتصادیداده
اجتماعی نیز ادامه دارد. براین اساس تعویق پرداخت اقساط وام و مالیات برای یک دوره سه ماهه 

گرداند. از طرفی نسبت حجم بسته محرک به تولید ناخالص داخلی وکارها را به شرایط قبل بازنمیکسب
هزار میلیارد  ۱۰۰شود. بنابراین حجم بسته محرک اقتصادی ایران که توسط دولت یده میهرکشور سنج

باشد و محل آن نیز مبهم است و درصد تولید ناخالص داخلی می ۰ /۲تومان اعالم شده است و حدود 
بر بحران سالمت تمرکز داشته تا بحران اقتصادی، نسبت به بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای 

طور متوسط کشورها( بسیار ناچیز است. بهدرصد تولید ناخالص داخلی آن ۱۹ژاپن و آلمان )حدود  مانند
درصد کل تولید ناخالص  5درصد اقتصاد دنیا، حجم بسته محرک اقتصادی به اندازه  ۷5در حدود 
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آسیب  ( در همه جای دنیا بخش خدمات بیشترین۴-۲: ۱۳۹۹پور، شکن، عبداللهی)بت اند.داخلی داشته
درصد جمعیت  5۰متعلق به این بخش است و   GDP درصد ۴5اند، در ایران را از ویروس کرونا دیده

هزار میلیارد تومانی دولت  5کنند با در نظر گرفتن اعتبار شاغل کشور نیز در بخش خدمات فعالیت می
درصد سایر کشورها  ۱۰ به صندوق بیمه بیکاری برای حمایت از کارگران بیکار شده و تعمیم نرخ بیکاری

هزار بیکار جدید خواهیم داشت آشفتگی بازارهای مالی جهان، افت شدید  5۰۰در نتیجه ویروس کرونا، 
خصوص محصوالت فلزی، پتروشیمی و معدنی تقاضا و تولید، کاهش قیمت جهانی بسیاری از کاالها به

بازارهای داخلی و خارجی، کاهش  که عمده تولیدکنندگان آن در بورس هستند خبر از کاهش تقاضا در
ها دارد. از طرف دیگر کاهش قیمت مواد اولیه ممکن فروش، کاهش قیمت و کاهش سودآوری برای آن

تر اما های پاییناست برای تولید کنندگان فرصتی باشد جهت افزایش سود و فروش بیشتر با قیمت
تر یشین و جایگزینی آن با مواد اولیه ارزاناین موضوع با مدیریت موجودی مواد اولیه گران از سنوات پ

مالزمه دارد. همچنین جریان نقدینگی نیز بسیار حائز اهمیت است چرا که در صورت بروز بحران 
نقدینگی در کشور، فروش و ادامه فعالیت کسب و کارها تنها با هوشمندی امکان پذیر خواهد بود. 

: ۱۳۹۹های زیادی مواجه خواهند بود.)چلونگر، ه با چالشهای آیندصادرکنندگان و واردکنندگان نیز ماه
توجهی از اقتصاد جهانی و میلیارد نفر، بخش قابل 2کاری معادل با اقتصاد غیررسمی جهان با نیروی (۱

سزای این بخش در رغم اهمیت بهدهد. علیتولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص می
کار رسمی محروم هستند و بحران کرونا این بسیاری از حقوق نیروی اقتصاد جهانی، این افراد از

ها، فروشها و دستفروشها را بیش از پیش تأثیرگذار ساخته است. افرادی چون خردهمحرومیت
های اسکان و تغذیه، کاران خانگی، برخی از کارکنان بخشکارگران ساختمانی و حمل و نقل، خدمت

ریح و سرگرمی، در دوران بحران کرونا، بیش از پیش به حمایت اجتماعی تولیدات صنعتی و هنر، تف
گران علوم اجتماعی(، )گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی )ترجمه جمعی از پژوهشنیاز دارند 

میلیون نفر از شاغلین ایرانی در بخش غیررسمی مشغول به کارند. نتایج تحقیقات  7حدود  (۲: ۲۰۲۰
دهد که زنان، روستاییان، کسانی که تحصیالت دانشگاهی ندارند و ساکنین مناطق می همچنین نشان

( این گروه گسترده ۳: 1398پور و همکاران، تری از اشتغال غیررسمی دارند. )گرجیمحروم سهم بزرگ
 غذا نماندنخاطر بیبینند بهکه میکنند چونهای بهداشتی را نقض میناچار قرنطینه و پروتکلبه

های معیشتی دولت یک از طرحشان مجبورند کار کنند. بسیاری از این افراد مشمول هیچخانواده
 .های خود بیرون بروندنیستند، این افراد برای حل مشکالت معیشتی خود مجبورند هرروز از خانه

وبی درباب ی مطلی پیشرفت و عدالت، نمرهدر مجموع،  در مورد اقتصاد، در دهه( ۱: ۱۳۹۹)یارمحمدی, 
ایم. این واقعیت ناخواسته باید همه را به تالش فکری و عملی در باب معیشت دست نیاوردهعدالت به 

 (۱: ۱۳۹۹ای)ر(، خامنه)آیت اهلل ی اولویت، وادار سازد.طبقات ضعیف، به مثابه

فرهنگی و با بسته شدن مراکز : «تعطیلی تجمعات و مراکز مذهبی و فرهنگی دنیا»بحران فراگیر  -۳
شرایط سخت روحی که  بسیاری از مناسک و شعائر دینی، ناخواسته به تعطیلی گرایید. در مذهبی دنیا

ومرج بر زیست اجتماعی از معنویت تهی شده و هرج شودنیاز به معنویت بیشتر از گذشته حس می
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حت تأثیر قرار گروهی حاکم گردید. این رویه نادرست سبک زندگی پساکرونا را هم ت فکر و زندگی
های پذیرایی، ها، سینماها، سالنتعطیلی مراکز تفریحی، گردشگری، پارک»دهد. تأثیر بحران فراگیر می

نیز غیرقابل انکار است. در دوران مبارزه با این ویروس مردم « هاسفرهای داخلی و خارجی و غیر آن
که با حی را تعطیل نمودند بدون اینمنظور تأمین بهداشت و جلوگیری از شیوع بیماری موارد تفریبه

مدت نگری در طوالنیجانبهبینی شود. این یکها پیشتغییر سبک زندگی، جایگزین مناسبی برای آن
یافته نماید که جنبه جهانی دارد. در این دوره کشورهای توسعههایی بر کیفیت زندگی وارد میآسیب

شان دچار مشکل نیازهای فرهنگی و معنوی مردم جانبه هستند نیز در تأمینکه مدعی توسعه همه
های فرهنگی این کشور در معرض که زیرساختمدیر اجرایی شورای فرهنگی آلمان، با اعالم ایناند. شده

برای کمک به اهالی فرهنگ و هنر تقاضای کمک نمود.  ، از دولتاست خطر نابودی قرار گرفته
 (۱: ۱۳۹۹)تسیمرمن، 

دهد که راهکارهایی مانند قرنطینه ی که روی مردم عادی انجام شده است نشان میها و مطالعاتیافته
شناختی مانند سردرگمی و عصبانیت، ناامیدی، فرسودگی زای روانبلندمدت، در خلق پیامدهای آسیب

ها زدگی، اضطراب، افسردگی و ترس اثرگذار بوده و تمام گروههای مالی، وحشتو ناراحتی از شکست
ترین عوامل درگیر کرده است. نگرانی از بیماری خود و اطرافیان و مشکالت مادی و معیشتی را مهمرا 

اند. همچنین تأثیرات قرنطینه بر سالمت روان نیز که اخیرًا صورت گرفته حاکی از بروز اضطراب دانسته
به روند افزایشی آن است که طوالنی شدن قرنطینه و عدم کنترل و درمان این اختالالت شایع، منجر 

مبتالیان وسواس و افسردگی، اختالل سوء مصرف مواد، استرس پس از سانحه، وسواس و اختالالت 
خوردن از شایعترین اختالالت در بین مردم چین گزارش شد که آنها تأثیرات تنهایی و انزوای اجتماعی 

( اضطراب فراگیر ناشی از بحران ۲: ۱۳۹۹ناشی از این دوران را عامل بروز افسردگی اعالم کردند. )درتاج، 
به شدت با سطح  کرونا بسیار بیشتر از میانگین این متغیر در حالت طبیعی بود و این اضطراب فراگیر

پرخاشگری افراد رابطه مثبت و با کیفیت رابطه خانواده و نگرش مثبت به آینده رابطه منفی داشت. 
اند نیز توانسته بودند تا حد زیادی اثرات تههمچنین افرادی که سطح سالمت معنوی باالیی داش

سالمت  اضطراب فراگیر بر نگرش مثبت خود نسبت به آینده و کیفیت رابطه با خانواده را کاهش دهند.
تواند به عنوان یک عامل اساسی در تعدیل اثرات اضطراب فراگیر حاصل از بحران کرونا، باید معنوی می

)شیوندی، حسنوند،  .تندرستی افراد مورد استفاده قرار گیرد به عنوان سنگ بنایی جهت حفظ حفظ
دوستانه، رشد حمایت گروهی، رشد ای مانند سازگاری، اعمال نوعهای مقابله( به کاربرد سبک۲: ۱۳۹۹

ای و خوداندیشی و وقوع پذیری حرفهتحت فشار مانند افزایش محبت و قدردانی، گسترش مسئولیت
های کلینیکی مانند شناخت درمانی و تنظیم هیجانی توسط ره کرد. درماناحساسات مثبت همزمان اشا

تواند کمکی مهم در جهت کمک به مردم به منظور شناسان نیز به صورت حضوری یا تلفنی میروان
های کلینیکی، در ایام پس از کرونا باید با تمرکز بر عوامل تسلط بر وضعیت روانی باشد.فارغ از درمان

های روانی با د تقویت جو عاطفی خانواده و حمایت خانوادگی، بر کاهش اثرات و آسیبمهمی مانن
سازی برای گسترش رویکردهای مبتنی بر سالمت استفاده از پتانسیل خانواده تمرکز کرد. البته زمینه
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 سازی و شایستگی هیجانی، راهکارهای خوددرمانی اضطراب در محیطهای آراممعنوی و یاددهی روش
خانه، به نوعی ابزاری خودآموزی در اختیار افراد قرار داد تا بر وضعیت روانی خود تسلط یابند به سبب 

شناختی، سبک گریز از مشکل و سبک های روانعدم آشنایی مردم برای رویارویی مثبت با بحران
دارد. این در حالی رویارویی همراه با عصبیت بیشترین تاثیر را بر اضطراب در افراد در بحبوحه کرونا 

های مثبت مانند حل مسئله و جستجوگری حمایت اجتماعی تاثیری بر اضطراب نداشته بوده که سبک
ای تدوین شود تا افراد از همان دوره ابتدایی با انواع دهد که باید برنامهاست. این مسئله نشان می

ند و این راهبردها را در خود تمرین ای مثبت مانند حل مسئله و جستجوگری آشنا شوهای مقابلهروش
کنند. عادات غذایی، بهداشتی و خواب تغییر کرده است، ارتباطات اجتماعی از بین رفته، سفرها، 

ها لغو شده، خرید خانه، نظارت ما بر یکدیگر و بسیاری موارد دیگر ترین سرگرمیتفریحات و حتی ساده
بعیت از سبک زندگی جدید وادار ها ما را به تمه ایناند که هبه طور ناگهانی دستخوش تغییرات شده

اند که احتمااًل با طوالنی شدن این دوران، این نوع سبک بینی کردهکرده است. برخی محققان پیش
زندگی در بسیاری از مردم دنیا به یک عادت تبدیل خواهد شد. بسیاری از عاداتی که در این دوران 

تر و استفاده پیشرفته  توان حفظ کرد؛ از جملهما داده را میدوران بههایی که این توصیه شده و درس
مبارزه با  های ساده زندگی هستندپذیر از فناوری تا قدردانی دوباره از فضای بیرون و سایر لذتانعطاف

چنین ویروسی که سالمت جسمی و روحی هر انسانی را به خطر انداخته، نوعی اعتماد به نفسی جمعی 
تر از قبل خواهیم بود. پس بهتر است، نه هایی قویهمه ما ایجاد کرده است و مطمئنًا ما انساندر 

سبک زندگی قبل از کرونا را داشته باشیم و نه سبک زندگی دوران کرونا را ادامه دهیم، بلکه با استفاده 
زندگی را در دوران  ایم، بهترین سبکاز تجربیات مثبت و منفی ارزشمندی که در این دوران کسب کرده

 (۲: ۱۳۹۹پساکرونا برای خود بسازیم. )درتاج، 

ذهنیت افراد با مکالمه  «:تسلط بیشتر فضای مجازی بر وقت، سرمایه و سبک زندگی»بحران فراگیر  -۴
 های اجتماعی ارائهوگوهای رایج فعلی شبکهها و گفتگیرید. یکی از مکالمهگو شکل میو گفت

قید و بند در گفتار یا روابط است. اکنون در جامعه ما جای ا ترویج سبک زندگی بیهایی خاص بگوگفت
های مثبت که به رشد شخصیتی نسل جدید کمک کنند خالی است در دوران تعطیلی مراکز گوگفت

شود. هنگامی که میدان از رقیب مذهبی و فرهنگی و رونق فضای مجازی این خالء بیشتر احساس می
ها و خاصی به گفتمان های منفی جذاب خواهند بود. افراد در سنین نوجوانی عالقهگوتخالی باشد گف

هایی با موضوع غیراخالقی اعم از شوخی، آهنگ و یا هر چیز دیگری که برخی اکنون درحال به مکالمه
ع هایی ساخته شود؛ بدنبال این نوگونمایش گذاشتن آن هستند، دارند. ذهنیت افراد با چنین گفت

ایی خواهد بود، احترام به بزرگترها معنا نخواهد داشت و به راحتی افراد ذهنیت فحاشی امر ساده
های زشت داشته باشند. در اولین برخورد با سبک زندگی چنین افرادی توانند با یکدیگر شوخیمی

به یکدیگر  توانندها وجود ندارد و همه میگونه چارچوبی برای شخصیت آنکنیم که هیچمشاهده می
عنوان های خانواده بههایی دارد و به پایهتوهین و فحاشی کنند. این سبک زندگی در خانواده نیز آسیب

ترین مشکل و آسیب آن زند. اصلیکند، آسیب مینهادی که سالمت آن، سالمت جامعه را تامین می
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خانواده دوام ندارد. در نهاد نیز تغییر نوع نگرش در زندگی و در خانواده است و با این نگرش غلط، 
وگو اصول حداقلی های اخالقی و آداب گفتپایدار خانواده وفاداری، متعهد بودن، رعایت چارچوب

گو فضای مجازی به هیچکدام از این اصول نخواهد رسید. اگر گفت وگوهای رایج دراست اما گفت
وقت نوجوانان و جوانان را شکل دهند هیچگردید تا ذهنیت افراد شد و آنقدر تکرار میسازنده رایج می

هایی مثبت برای رسد بایستی مرجعکردند. به نظر میما در فضای مجازی مسموم شرکت نمی
سازی و ترویج سبک زندگی با استفاده از ابزارهای جذاب و جدید داشته باشیم وگرنه شکست ذهنیت

ن مقابله با کرونا رایج شده است، راهکارهای سبب الزامات دوراخواهیم خورد و در دنیای مدرنی که به
قدیمی و سنتی برای غلبه کردن بر ذهنیت افراد پاسخگو نیست. این حقیقت غیرقابل انکار است که 

عنوان ارزش و یا نیز این امور را به بسیاری از امور حسن و قبح ذاتی دارند و جوانان در عصر مدرنیته
افعالی مانند وفاداری، احترام، گذشت، عفت کالم؛ ارزش اخالقی و  شناسندضد ارزش اخالقی پایدار می

کاری جامعه خوبان در برخی خیانت، فحاشی، بی احترامی و اموری از این دست ضد ارزش هستند و کم
 (۱: ۱۳۹۹)حاتمی،  موارد سبک زندگی نسل جوان را وارونه کرده است.

 ویروس همه گیر کرونا(در سبک زندگی نوین )مبارزه با ج: مفاهیم اساسی 
باشد. بیش از یک دهه های بزرگی در راه میهای آینده بحران: در سالهای بزرگ قرن حاضربحران-۱

ها بر افزایش فقر، بر گسترش چتر حمایت المللی برای کاهش اثرات بحرانهای بیناست که گفتمان
کنفرانس جهانی کاهش  ، (ILO, 2012:p.2)اجتماعی و لزوم توانمندسازی جوامع محلی تأکید دارند.  

آوری ساخت تاب چارچوب در کوبه ، هایگو، ژاپن برگزار شد و ۲۰۰5ژانویه  ۲۲تا  ۱۸بالیای طبیعی از 
این کنفرانس فرصتی بی نظیر برای ترویج یک رویکرد  .تصویب کرد ملل و جوامع در برابر فاجعه را

این امر بر لزوم  طرات ناشی از آن فراهم کرده استها و خپذیریاستراتژیک و منظم برای کاهش آسیب
با توجه به شیوع  .کندهای مشخص برای ایجاد مقاومت ملل و جوامع در برابر فاجعه تأکید میارائه راه

بسیار متنوع و پرقدرت  1فزاینده بالیای طبیعی در مقیاس بزرگ، پیشرفت اجرای چارچوب اقدام هایگو
( در سومین کنگره جهانی سازمان ملل متحد در مورد کاهش خطر بالیای ۲۱۴: ۲۰۱۳بوده است. )انیا، 

ها در ژاپن برگزار شد، در مورد چارچوب جدیدی برای راهنمایی، سیاست ۲۰۱5طبیعی، که در مارس سال 
( در ۲: ۲۰۰۷سال آینده توافق گردید)سازمان ملل متحد، بیانیه هایکو،  ۱5و اقدامات کاهش خطر برای 

میلیون نفر زخمی  ۱.۴هزارنفر جان باختند، حدود  ۷۰۰"بیش از ۲۰۱5-۲۰۰5های یعی طی سالبالیای طب
میلیارد نفر از طرق مختلف تحت  ۱.5طور کلی، بیش از میلیون نفر بی خانمان شدند. به ۲۳و تقریبا 

خطر ناشی از ( درک مناسب از ۱های مقابله با این روند عبارتند از: )اولویت تأثیر فاجعه قرار گرفتند.
( ۳( تقویت مدیریت ریسک در برابر بحران برای مدیریت خطر در برابر بالیای طبیعی. )۲فاجعه. )

( افزایش آمادگی در برابر بالیا برای واکنش ۴آوری و )سرمایه گذاری در کاهش خطر بروز بالیا برای تاب
های ( هایگو توصیه۱۹۰: ۲۰۱5یا، مؤثر و همچنین "بهتر ساختن" در بازیابی ، توانبخشی و بازسازی.)ز 

                                                           
1 Hyogo (HFA) 
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خاصی را در مورد اجرای یک رویکرد عملی و محور مردم محور برای پشتیبانی و درگیر کردن کودکان در 
کاهش خطر در برابر بالیای طبیعی و ایجاد مقاومت ارائه می دهد. این دانش سطح باالیی را در مورد 

تری را ارائه توانند اطالعات عمیقکند که میهم میمنابع متعدد فراموضوع و همچنین پیوندهایی به
( اهداف توسعه پایدار یک فراخوان جهانی 5: ۲۰۲۰جهانی...، دهند.)سازمان ملل متحد، راهنمای اقدام

اندازهای همه، برای اقدام به منظور پایان دادن به فقر، محافظت از سیاره زمین و بهبود زندگی و چشم
توسط همه کشورهای عضو سازمان ملل به  ۲۰۱5برای توسعه پایدار در سال  هدف ۱۷در همه جا است. 
ساله برای  ۱5عنوان بخشی از برنامه سازمان ملل برای توسعه پایدار که برنامه ای تصویب رسید، به

المللی بر دستور کار یونسکو برای توسعه پایدار تمرکز گفتمان بین دستیابی به اهداف ارائه داده است.
ها ( بحران۸آورسازی اجتماعات بوده است. )سازمان ملل همان: گسترش حمایت اجتماعی و تاب لزوم
میلیون  ۲5۶نزدیک به  ۲۰۱۸و  ۲۰۰۸بین سالهای کند: جایی میهای بزرگ جمعیتی را وادار به جابهگروه

این میزان سه  اند در اثر بالیای طبیعی محل زندگیشان را ترک کنند.نفر در سرتاسر جهان مجبور شده
شمار کسانیکه  ۲۰۱۹اند. در سال برابر شمار کسانی است که در اثر جنگ و نزاع مجبور به مهاجرت شده

میلیون نفر در سراسر جهان  ۶۸در اثر جنگ، ناآرامی و تهدید مجبور به ترک محل زندگیشان شدند به 
های که قرن حاضر مملو از بحرانه اینباتوجه برسید که باال ترین رقم از جنگ جهانی دوم تا کنون است. 

های رفاهی، ناپذیر است، تنها با گسترش پوشش و کفایت سیاستبینیساختاری و فجایع پیش
المللی کار، . )سازمان بینتوان به جوامع مصونیت بخشیدخصوص در حمایت از نسل جوان، میبه

داخلی در سطح جهان شدیدترین رکود در  در اثر بحران کرونا، تولید ناخالص (۲: ۲۰۲۰کرونا،  گزارش
آوری عاملی اسـت کـه بـه تاب  ۲۰۰۹سالهای پس از جنگ جهانی دوم و دو برابر رکود بزرگ در سال 

کند و آنهـا را در برابـر افـراد در مواجهه و سازگاری با شـرایط سـخت و اسـترس زای زندگی کمـک می
کند. احساس هدفمندی و نگرش مذهبی از جمله می اخـتالالت روانی و مشکالت زندگی محافظت

آوری و تواند در افزایش تابآوری هستند. یکی از عوامل حمـایتی که میعوامل حمایتی در تاب
فشارهای روانی، افسردگی و اضطراب فرد رامقاوم کند مــذهب، معنویــت و  برابـرمقاومـت در 

ی حاکم بر فلسفه»ی منطقی و طبیعِی نتیجه (۳۲: ۱۳۹۲)دالور و باقری،  هــوش معنــوی اســت.
انقالب اسالمی بشریت را به عصر جدیدی » شکست اخالق عمومی در مواجهه با کروناست.« تمدن غربی

وارد کرده و عصر جدید، عصر امام خمینی )ره( است، امام جهان را وارد عصر جدیدی کرد، آنچه در 
های امتداد همین عصر جدید و پیمودن پیچ تاریخی و ناهنجاری دهد درفضای کرونا و پسا کرونا رخ می

حاکم بر تمدن غرب قابل تحلیل است. نشانی این دوران عبارت است از توجه به خدای متعال و استمداد 
های مادی عبور کرده است که بشریت از مکاتب و ایدئولوژیاز قدرت الیزال الهی و تکیه به وحی و این

سازی و سازی و تمّدنجاذبه ای ندارند. در سبک زندگی نوین برای دین، رسالت نظامو دیگر برای او 
سازی و مانند اینها تعریف گردید؛ مردم نگاهشان به دین بکّلی متحّول شد. )آیت سازی و انسانجامعه

 (۲: ۱۳۹۹ای)ت( خامنهاهلل
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: در سبک سبک زندگی نوین منتظربودن درتبیین درماندگی بشر و احساس نیاز به احیای الگوی-۲

شوند، احساس نیاز زندگی نوین نخبگان و بسیاری از مردم آگاهانه متوجه احساس نیاز به انتظار می
به انتظار یک منجی، به دست قدرت الهی، به امام معصوم )ع(، به هدایت الهی. امروز بعد از آنکه 

همه پیشرفتهای کند؛ بشر با اینیش نمیبشرّیت مکاتب گوناگون فکری را تجربه کرده ولی احساس آسا
ی کند؛ بشرّیت دچار فقر، بیماری، فحشا و گناه، سوءاستفادهآور احساس خوشبختی نمیعلمی حیرت

ها ها موجب شده است که انسانعدالتی و شکاف طبقاتی بسیار وسیع است؛ اینها از علم، بیقدرت
میلیاردها انسان در دنیا  بخش باشند.دست نجات دنبال یکدر همه دنیا احساس خستگی نموده و به

ها با وجود آسایش ولی آرامش ندارند؛ بشر دچار نگرانی است، دچار اضطراب است و این پیشرفت
ی مشکالت گوناگون زندگی انسان است نتوانسته است به بشر خوشبختی ببخشد.  انتظار ناظر به همه

داشته باشد؛ باید بداند که فرج خواهد آمد. خود انتظار فرج، که نبایستی مأیوس شود؛ باید انتظار فرج 
شوند و همیشه ای از حوادث زندگی دچار یأس و ناامیدی نمییک نوع فرج است. منتظر در هیچ حادثه

های مردم متحول شده خواستهدر همه حال انتظار فرج دارند. در سبک زندگی نوین در نوع انتظارات و 
مسائل  شود.ک، محّلی و محدود به امور اساسی، بزرگ، انسانی، و جهانی تبدیل میو از امور حقیر، کوچ

خامنه)آیت اهللشود. کوچک فراموش شده و مصلحت نظام، منافع عمومی و منافع مّلی مطرح می
های معمولی زنده انتظار فراتر از نیازمندی در این سبک زندگی بایستی احساس نیاز به (5: ۱۳۹۹ای)ت( 

ای وجود دارد؛ ِصرف نیاز ی قطعیکه یک آیندهمنتظر یعنی امیدوار، انتظار یعنی اعتقاد به این شود،
انتظار به معنای آماده  گردد.انتظار همراه با امید به فرج موجب تحّرک می نیست؛ انتظار، سازنده است.

ه بایستی برای آن یافتنی کشدن است، به معنای اقدام کردن است؛ به معنای امید به عاقبتی دست
 (۱: ۱۳۹۹ای،)ب(خامنه) آیت اهلل صبری و مّدت معّین کردن است.انتظار فرج غیر از بی تالش کرد.

)عج( : انتظار فرج، هم شامل فرج نهایی )ظهور حضرتمفهوم انتظار فرج برای آسایش و خوشبختی-۳
ترس از »مثل بحران فراگیر  گردد حوادثیگیر میهم شامل فرج بعد از حوادث دشوار و حوادث همه

کند، اما وقتی که انتظار فرج ها را وادار به خودکشی میکند، بعضیها را مأیوس میکه خیلی« مرگ
داند که این حادثه بالشک تمام خواهد شد. انتظار فرج در مشکالت فعلی، گامی وجود دارد، انسان می

های ( از ویژگی۴: ۱۳۷۹ای،)ز( خامنه)آیت اهلل است در جهت تحقق فرج نهایی و مؤثر در نزدیکی ظهور.
وضعیت موجود قانع اساسی انسان منتظر پویایی و فعالیت جهادی و رشد مداوم است چنین فردی به

( مقدمه ضروری برای انتظار، حرکت و عمل منتظر برای مقابله ۲: ۱۳۹۰ای ،)د( خامنهنیست. )آیت اهلل
: ۱۳۷۴ای ،)ج( خامنههای الزم برای فرج نهایی است. )آیت اهللگیبا حوادث دشوار  فعلی و کسب آماد

باشد. ها است که شامل مواردی از این قبیل می( تحقق سبک نوین زندگی از جمله این آمادگی۱
( آمادگی معنوی، ۲( ۱۳۶5ای،،)ه(خامنه(آمادگی عقلی و فهم بشر نسبت به معنای عدل. )آیت اهلل۱

(  پیوند دینی و عاطفی با مؤمنین ۳یوند قلبی با امام زمان )عج( با اصالح نفس ایمانی و اخالقی، و پ
( تقویت ۷( تقویت عزم و اراده ۶( آمادگی جسمی 5( آمادگی برای مبارزه و رویارویی با زورگویان ۴

( ایجاد امنیت ۱۱( ایجاد رفاه عمومی ۱۰( ایجاد اصالح عمومی ۹( تقویت معرفت عمومی ۸بصیرت 
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تالش به قدر توان برای برطرف کردن هر نقص و کمبودی که در جامعه وجود دارد. )ابراهیمی،  عمومی و
 طور خالصه شخص منتظربه وضعیت موجود قانع نیست و بدنبال زندگی بهتر است.( به۱: ۱۳۹۹قاسمی، 

ی های معنوها هویت و داشتهچنانچه ملت: بخشی به مردم با توجه به جنبه عبادی زندگیهویت-۴
برای گذر از  (۱: ۱۳۹۹ای)ت( خامنه)آیت اهلل. اندخودشان را از دست  بدهند، دچار مرگ تمدنی شده

ها اعتماد به نفس و مطمئن بودن از خود و هویت خودی الزامی است و این امر از طریق تقویت بحران
آن است.  القیاخ حقیقی جامعه، هویت ارتباط با خدا و گسترش فضایل اخالقی ممکن است. هویت

فرادی شود. اپس از گذر از شرایط بحرانی توجه به معنویت بیشتر می (۲: ۱۳۸۳ای،)ط( خامنه)آیت اهلل
تواند زمینه دهند که میشوند در ابتدا هیجانات گوناگون را نشان میرو میزا روبهکه با حوادث آسیب

و پردازش آنچه رخ داده است تحوالتی تغییرات اساسی و تحول در زندگی باشد و پس از گذشت زمان 
توان سبک زندگی مناسب را کنند که با مدیریت مناسب میرا در ابعاد گوناگون زندگی خود تجربه می

ها همواره احتمال رویارویی با حوادث که در زندگی انسانبا توجه به این ها پیشنهاد نمود.برای آن
بیین فرایند رشد اخالقی پس از سانحه و دیدگاه افراد و زا مشابه بیماری کرونا وجود دارد، تآسیب

بخشی های درمانی یا توانای برای ایجاد برنامهتواند زمینهیافته در حوادث مشابه میهای نجاتگروه
پس از سانحه بایستی برای گذر از بحران  (۱: ۱۳۹۸)عسکری و نقوی،  دیدگان باشد.برای کمک به آسیب
امش روانی که ناشی از انتظار فرج است توجه نمود و این هدف با دعا، استغاثه به رشد معنویت و آر

گیر کرونا با امتحان الهی ها در بیماری همهها و دولتملت یابد. درواقعو مناجات با پروردگار تحقق می
های مردمی نشان سربلندی ملت در این آزمون انگیز مشارکتهای جالب و شگفتمواجه شدند. صحنه

ی با این حادثه پذیرفتند و در مقابل در است، مردم به معنای واقعی کلمه نظم عمومی را در مواجهه
های ضد کرونایی در آلمان محدودیت (۲: ۱۳۹۹ای،)ب( خامنه) آیت اهلل غرب وحشی زنده شد. این ابتال

امات مشروع و های افراطی از یک طرف به اقدهای شدیدی شده است. گروهها و اختالفموجب بحث
های توطئه و شعارهای نفرت انگیز علیه پناهندگان را اشاعه می قانونی معترضند و از طرف دیگر تئوری

)اشپاهن وزیر  .بحران کرونا ممکن است به جدایی و از هم گسیختگی جامعه آلمان منجر شود دهند
ز سبک شرقی است. تفاوت تر اسبک زندگی غربی بالطبع حریص( ۱: ۱۳۹۹بهداشت آلمان، الیترباخ، 

اش دارد های مادری است که با چرخ خیاطی دستیسبک زندگی اسالمی با سبک زندگی غربی در دست
تربیت شده در خانه کند تا برادران و خواهرهایش احساس کمبود نکنند، همین مادرماسک تولید می

طور گفتند ربی برایش ایناسالمی آموخت که اول همسایه بعد خودت، موضوعی که در سبک زندگی غ
ات را ضعیف کن. در سبک زندگی غربی برادر به خواهرش خواهی قوی باشی پس همسایهکه اگر می

های فول موضوعی که در فیلم« ام را به تو بدهم در برابرش چه دریافت خواهم کرد؟اگر لقمه»گفت: 
ی، انگار زندگی معامله است. تفاوت زند از این طرز فکر مادهالیوود هم تو ذوق انسانیت می دیاچ

آوری آذوقه برای زمان قحطی، اش برای جمعایران با غرب در جوانی است که به جای حمله به همسایه
اش هرشب دور از خانواده، سمپاش بیست کیلویی را روی دوشش، عکس حاج قاسم را روی سینه

معلوم است؛ غرب  .در روح حماسه و ایثار است رود تا گندزدایی کند، تفاوت ایران با غربگذارد و میمی
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داند کمک داند جهاد یعنی چه؟ کسی چه میشود؛ کسی چه میخدا همین میمادیگرا، غرب بی
تر یعنی چه؟ باالی هشتاد سال داند احترام بزرگمعامله و ایثار یعنی چه؟ تمدن وحشی غرب چه میبی

کند، خورد و هزینه ایجاد میکند و مثل انگل از دولت میای که دارد جان میدر تمدن غرب یعنی قراضه
همین موی سپید در تمدن اسالم، بین فرزندانش مثل نبی را دارد بین قومش. سندروم داون میدانی 

خورد چیست؟ تمدن و آیین ما به ما یاد داده که سندروم داون کلید بهشت است، پس خیلی بدرد می
کند در غرب چه روی چشمم جای دارد و او بهشت مرا تضمین میکنم و ؟ نه؟ من به او خدمت می

آور برای شود؟ یک تکه آشغال که پای نحسش را به دنیا گذاشته و نگهداری از او فقط هزینه سرساممی
چه خوب شد کرونا آمد، نه ؟ در نگاه تمدنی غرب گرایی در اندیشه رایج مادی .دولت و حاکمیت دارد

ها بمیرند تا بهتر رشد کنیم. در نگاه ها و پیرها و انگلاری کنیم که عقب ماندهتوانیم سریع کما می
ها بیاید با موتورهایمان برای اسالم تازه در جهاد باز شده؛ بشتابید که خدا ما را خیلی دوست دارد بچه

هایشان ها که احترامشان واجب است و بیشتر در معرض کرونا هستند برویم و خریدها و پیرزنپیرمرد
ترین دالیل مختلف که مهمکشورهای غربی به .مشکل نخورندرا انجام دهیم تا کمتر بیرون بروند و به

پذیری بیشتر داشتند. آنها آنها ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و سالمندی بود، تسلیم
اند ن کنند و در مقابل آن درماندهاند نقاط ضعف سالمندی را جبرابا علم و کاربران علمی بیشتر نتوانسته

های است که کشورهای غربی با تکنیکاند، این درحالیهای غیراخالقی متوسل شدهو گاهی به اقدام
اند گروه مولد و نیروی کار خود را تأمین کنند، اما مالحظه کردیم که همین موثر مهاجرپذیری توانسته

در جمعیت سالمند مقابله کند و درمانده از ارائه خدمات گروه مولد و کارا نتوانست با هجمه بیماری 
دهد که حتی با ثروت باال و توانمندی علمی شایسته شدند. نگاه مصداقی به این مولفه روشن نشان می

نتوانستند از عهده پاسخگویی به نیازهای سالمت سالمندان برآیند، سالمندان در بخش سالمت بطور 
و جوانان نیازهای سالمتی دارند. نیازهای حیاتی، روانی، اجتماعی، اقتصادی برابر میانساالن  5-10کلی 

با توجه به حاکمیت چنین فرهنگی،  (۱: ۱۳۹۹)اکبری،  .های مولد جوان تامین شودکه باید توسط گروه
 (۱: ۲۰۲۰از قربانیان کرونا بودند)هوگس،  ٪۹۶سالمندان و افراد دارای سابقه بیماری در ایتالیا 

دینی همه اقدامات جنبه عبادی دارد و پافشاری ک نوین زندگی با تحّول در نگاه به دین و مسائل سب در
برخی اقدامات انجام  (1: ۱۳۹۹ای)ت(، خامنه)آیت اهللبر تعّبد با نگاه نوگرایانه به مسائل همراه است. 

ی افراد جامعه داشته است. شده در مقابله با کرونا تاثیرات مثبت و منفی فراوانی بر اخالق و سبک زندگ
ی مقابل هر چیزی که کمک کند به سالمت جامعه و عدم شیوع این بیماری، یک حسنه است؛ در نقطه

توحید  (1: 1398ای)س( خامنه)آیت اهللهر چیزی که کمک کند به شیوع این بیماری، یک سّیئه است. 
ها، امتحانی الهی است؛ ند همه بیماری، همان19کامل شرط موفقیت در این مبارزه است. ویروس کووید 

ها و یابند و درمقابل بدان با افزودن بر بدیکه خوبان با اعمال شایسته خود غربال شده و رشد می
کنند. این حوادث برای انسانهای موحد موجب تنبه و توجه به شان از رتبه انسانی سقوط میگناهان

کشاند تا از او سوی خدا میغرور و غفلت بیرون آورده و به ها را ازنهای ذاتی اش شده و آناتوانایی
ی شوند. همهجدا می کم افراد ناخالصشود، کمتر میهای خداوند سختکمک بخواهند. هر چه امتحان
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االسباب است؛ با این اسباب باید کار کنیم، ازاین اسباب ابزارهای عالم وسایل الهی هستند، او مسّبب
 (1: 1399ای)ث( خامنهّما نتیجه و اثر را از خدای متعال بخواهیم.)آیت اهللاستفاده کنیم، ا

تقویت معنویت الهی از طریق ارتباط با خداوند و دعای همگانی در این دوره ضروری است. قرآن دستور 
دهد در مقابل حوادث گوناگون دست توّسل به خدای متعال بلند کنیم و از او بخواهیم. خیلی می

خصوص به دل پاک و صاف جوانها، و عناصر مؤمن و مّتقی و پرهیزگار که اینها واقعًا هستم به امیدوار
ی اطهار )ع(  بالهای بزرگ توانند با دعای خودشان، با توّسالت و با طلب شفاعت و وساطت از ائّمهمی

رشت انسانی از راه های معنوی و فطرت و س( تحریک غریزه1: 1399ای)ث( خامنهرا دفع کنند. )آیت اهلل
ی امام بزرگوار بود؛ از اینجا ایشان شروع کردند تا ایجاد درس اخالق و تذّکر و آماده کردن دلها، شیوه

 (2: ۱۳۹۹ای)ت( خامنه)آیت اهلل تحّول در سطح وسیع یک مّلت.

 : یکی از اصول سبک زندگی نوین ازمنظر حیات طّیبهقوی شدن همه جانبه در سبک نوین زندگی-۵
شدن است. در مواجهه با ویروس کرونا توانمندی سرمایه انسانی و حفظ اکثریت جوان جامعه در قوی

برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس  بهداشت و درمان بسیار حیاتی است. کنار افزایش قوت در زمینه
های ود و جوانسازماندهی ش« قرارگاه بهداشتی و درمانی»کرونا بایستی خدمات بهداشتی در قالب یک 

)آیت اهللانگیزه و پر استعداد و ابتکار فعالیت نمایند. نیرو و پرامید و پرمند به کار و پای کار و پرعالقه
ها باید قوی باشد؛ باید سالم باشد؛ این با ورزش همگانی همین منظور جسمبه (۱: ۱۳۹۹ای)ث( خامنه

تقویت عبادات فردی در سبک زندگی دوران انزوای  (۱: ۱۳۹۳ای)ن( خامنه)آیت اهللآید؛ به دست می
همچنین توانایی (۱: ۱۳۹۸ای، )ف( خامنه)آیت اهلل قرنطینه ناشی از ویروس کرونا توصیه گردیده است.

احساس عمومی و عمیق عّزت و باشد. اثرگذاری در عرصه فضای مجازی یکی از ابزارهای قدرت می
بار اصلی این موضوع بردوش  ساس ناتوانی برطرف گردد.اح حس حقارت و قدرت بایستی تقویت و

تقویت ناپذیر، باابتکار، صریح و امیدوار هستند. براین اساس جوانان است که خطرپذیر و خستگی
پایبند  عظیم جوانانی که های خودجوش جوانان از ارکان مهم سبک نوین زندگی است. مجموعهتشکل

برتری در جهاد فرهنگی است. این  دهندههستند؛ این نشان میبه مبانی دینی و فرهنگی جمهوری اسال
گر باشند. شدن مطالبهها بایستی در خودسازی در ابعاد فردی و جمعی تالش  نموده و برای قویگروه

نظام و اعطای فرصت سوء اعتراض به معنیمند در سبک نوین زندگی بهگری مردمی و قاعدهمطالبه
پرخاش و بدگویی و در کنار  دور از. در این سبک زندگی انتقاد محترمانه و بهاستفاده به دشمن نیست

امامین انقالب و سبک زندگی نوین فرهنگ  (۱: ۱۳۹۹ای)ق( خامنه)آیت اهلل شود.پیشنهاد مطرح می
 نماید. این کار با حضور نیروهای جوان و با استفادهگر تبدیل میملت خمود و تسلیم را به ملت مطالبه

)آیت پذیر است. کند امکانی جوان و از حالت اقدام و جسارت و حرکتی که جوان میاز فکر و روحیه
کشور است.  هایدر حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویت (1: ۱۳۹۹ای)ض( ، خامنهاهلل

ی یعنی: نظران راه درست برای این مقصود اصالح خطوط اصلی اقتصاد ملّ صاحب براساس توصیه
جای اما به (۱: ۱۳۹۹ای)ر( خامنه)آیت اهلل .اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است

جانبه دولت بر بعد بحران سالمت عمومی تمرکز نموده است تا تمرکز بر بعد بحران اقتصادی اقدام همه
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گرد داشتیم، ل نداشتیم و در مواردی عقبدر موارد مهّمی تحوّ  (۱: ۱۳۹۹پور، شکن، عبداللهی)بت کرونا.
بار و ناپسند و غیر قابل قبول و برخالف طبیعت انقالب است. زنده ماندن که این خیلی موضوع تأسف

درپی نوآوری داشته باشد، تحّول داشته باشد، پیشرفت داشته باشد؛ تحّول انقالب به این است که پی
های مختلف، ما به این احتیاج داشتیم؛ کت بزرگ؛ در زمینهیعنی به حال برتر؛ یعنی یک جهش، یک حر 

بعد از رحلت امام این حرکت تحولی وجود داشته  ها مطلقًا توانایی این را نداشتیم.در بعضی از زمینه
های دالیل گوناگون قادریم که در بخشاست، منتها آن مقداری که وجود داشته، کافی نیست. ما به

ویژه جوانان و نخبگان بایستی در تمّدنی نظام، تحّول ایجاد بکنیم. کل ملت به مختلِف تمّدنی کشور و
هایمان که به داشتههای مختلفی که نیاز هست باشند تحّول به معنای اینفکر ایجاد تحول در بخش

ه کنیم. بنابراین تحّول یعنی میل بای جلوتر را دنبال میکنیم، یک قدمی باالتر، یک مرحلهاکتفا نمی
شتاب گرفتن و سرعت داشتن در حرکت و جهش در حرکت و اجتناب از تحجر، اجتناب از پافشاری بر 

مند ثبات قدم در حرکت تحولی الزم است. افراد انقالبی و عالقه .مشهورات غلط؛ معنای تحول اینها است
ی محکم و استداللی های عقالنهای محکمی نبود و دارای پشتوانهشان پایههای فکریبه نظام که پایه

 .ها بودهایی تبدیل شدند که انقالب علیه آنمحکمی نبودند و از سنین جوانی عبور کردند، به فسیل
 (۱: ۱۳۹۹ای )ض(، خامنه)آیت اهلل

نشین : ویروس کرونای جدید بسیاری از مردم جهان را خانهلزوم تغییر و تحول سبک کار در قرن حاضر-۶
زمین روزهای متمادی را در  میلیون نفری کره ۸۰۰میلیارد و  ۷چهارم جمعیت کرده و چیزی بیش از یک

ها، اند. در بسیاری از نقاط جهان مرزها بسته، فرودگاهنوعی خود را قرنطینه کردهمنزل گذرانده و به
ها لغو شده است. با افزایش های درس مدارس و دانشگاهها و برخی مشاغل تعطیل و کالسهتل

شود بینی میهای جدید برای کار از راه دور و آموزش الکترونیکی، اکنون پیشفاده از فناوریشدید است
پایان وقت مثل گذشته نخواهد شد؛ حتی زمانی که بحران کرونا بهها دیگر هیچزندگی انسان که روش

پشت میزها  های اینترنتی داده و جلسات اداری هم ازهای حضوری جای خود را به تماسبرسد. مالقات
اند با روش های هوشمند منتقل شده است. بسیاری از مشاغل توانستهها و تلفنبه پشت رایانه

های درس مدارس و شان را از طریق اینترنت پیش ببرند. کالسدورکاری، سر پا بمانند و کارهای
این موضوع باوجود  صورت آنالین برپا شده است.های اینترنتی و بهها نیز از طریق ارتباطدانشگاه

  (۲: ۱۳۹۹)ایسنا،  معایب بسیار مزایایی هم دارد.

طور کلی شرایط رفاه کار و بهتوان انتظار بهبود نسبی را در وضعیت اشتغال بهپس از پایان بحران، نمی
: ۱۳۹۹پور، شکن و عبداللهیها، حداقل در برخی از مشاغل خاص درگیر با بحران داشت.)بتخانواده

خواب مناسب در پیشگیری از ابتال به بیماری موثر  زندگی سالم با تغذیه، ورزش، استراحت و سبک (۳
ای از تبدیل تهدید به فرصت است. تشویق فضای تغییر سبک کار نمونه (۲: ۱۳۹۹)نویدی، هستند. 

های آن، افزایش دسترسی به مرخصی استعالجی، تدابیرایمنی و دورکاری و فراهم کردن زیرساخت
هش ساعات کار و اقدامات جبرانی و ایجاد مشاغل خوداشتغالی و مشارکت دادن افراد در امور کا
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گیر و بالیای های همهالمنفعه در کاهش آالم ناشی از بیماری مؤثر است. تجارب گذشته از بیماریعام
ا کاهش های مبتنی بر تقویت مهارت و کارآفرینی اثرات بیکاری رطبیعی نشان داده است که سیاست

ها و خدمات آفرین در بخش سالمت، آب،گندزدایی و زیرساختگذاری اشتغالخواهند داد و سرمایه
المللی کار باشد.)سازمان بینهای بحرانی میهای ایجاد اشتغال در دورهترین راهبهداشتی از جمله سریع

توانم به مردمم کمک کنم ( مدیران بایستی مدام از خودشان بپرسند که چگونه می۲۰۲۰:۲، ۱۹و کووید
تا در میان وزش باد شدید و امواج بزرگ، در قایق کوچک ما حرکت کنند و زنده بمانند؟ رهبران واقعی 

های تنبلی و خودخواهی و ضعف و ترس خود کنند تا بر محدودیتافرادی هستند که به ما کمک می
توانیم انجام خودمان با اتکا به خویش می تر از آنچهغلبه کنیم و ما را در انجام کارهای بهتر و سخت

تواند کند باشد. اما رفتارهای مسئله آفرین رسانندتغییررفتار و هنجار دشوار است و میدهیم، یاری می
بر گیری تابوها اغلب زماناعتنایی به ایزوالسیون یا خرید عصبی باید به تابو تبدیل شود. شکلمانند بی

های مردم را رسانی بایستی قلب و ارزشه مخاطرۀ مؤثر تبدیل شود. پیامرسانی باست اما با اطالع
در »کند. پیامهایی مانند شان را. منطق ما در تخمین مخاطره ضعیف عمل میهدف قرار دهد، نه منطق

 در خانه بمانید تا از عزیزانتان، والدینتان»باید تبدیل شود به « خانه بمانید تا انتقال بیماری کاهش یابد
قصد تغییررفتار رسانی مخاطره بهاطالع« کارکنان درمانی محافظت کنید.«یا»یا پدربزرگ و مادربزرگها

کار گیرد که هایی را بهدهند و روشها گوش میمردم، بایستی سخنگویانی را بسیج کند که مردم به آن
تگرانی که در بدترین شرایط جایزه مردم به صنع( ۲: ۲۰۲۰دهد.)آندرس، احتمال تغییررفتار را افزایش می

خاطر سالمت مردم نکشیدند خرید کاالی ایرانی است،اگر مردم برای حمایت از کرونا دست از تولید به
صنعتگران کاالی ایرانی بخرند چرخه تولید و اشتغال را حرکت داده و برای جلوگیری از بیکاری کارگران 

 (۲: ۱۳۹۹)بناموالیی،  .اندقدم برداشته

 ل مواجهه با ویروس کرونا ازمنظر سبک زندگی نوین )حیات طیّبه(د: مراح
انطباق »و روش « توانمندسازی افراد»درشرایط بحران شیوع ویروس کرونا با الهام از مفاهیم و رویکرد 

نظر حیات طّیبه ضروری به شناسایی سبک زندگی نوین منطبق بادیدگاه« 1محورتکرارشونده مسئله
اجرای اقدامات عملی درارتباط با سبک زندگی و در مقابله با مشکالت « پدیا»رسد. شیوه جدید می

ای کامل، جامع و کند. الگوی سبک زندگی نوین مبتنی بر فرهنگ انتظار برنامهدشوار را تسهیل می
گیری آن در سراسر جهان بر اقتصاد و زندگی سابقه این بیماری و همهنماید. شیوع بیجانبه ارائه میهمه

روزمره تأثیر زیادی گذاشته است. با اشتغال ناقص، بیکاری فزاینده و افزایش فقر تالش بسیاری از 
های حمایتی و اخالق ها برای بقا یک واقعیت است، براین اساس سبک زندگی نوین بر رویهانسان

ذیرند اما در یابد. گرچه بخش بزرگی از اجتماع در برابر هر بحرانی آسیب پمواسات و همدلی تمرکز می
های حمایت ها و نارسایی سیستمپذیری آنآسیب«۱۹کووید »های همه گیر به ویژه در زمینه برابر بیماری

های است. این در حالی است که تحول در سبک زندگی فعلی و اتخاذ رویه اجتماعی مضاعف شده

                                                           
1 Problem-Driven Iterative Adaptation (PDIA) 
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عنوان یک ی مؤمنانه( بهاخالقی و دوستانه در محیط خانواده و محیط کار و حمایت اجتماعی )همدل
و عمومی و بخش مهمی از سبک زندگی نوین بسیار ضروری و مؤثر  1مسئولیت اجتماعی

گیری این ویروس مقابله با همه( ۲: ۲۰۲۰روشهای دوستانه و خانوادگی، -المللی کارباشد.)سازمان بینمی
ز مالزمه دارد. فائق آمدن بر های زیستی نوین با اخالق جمعی نوین نیجدید عالوه بر بکارگیری شیوه

های رفتاری و اجتماعی این این بیماری مستلزم آن است که هم به دانش پزشکی و هم به جنبه
تر شدن روابط، گفتگوی اجتماعی سازنده و مداوم بین منظور انسانیبهگیری توجه داشته باشیم. همه

شان( کارگران، کارفرمایان و نمایندگان با خصوص گفتگوبهها و نهادهای عمومی با آحاد مردم )دولت
و ...،  ۱۹کووید-المللی کار)سازمان بین.سزایی در تمهید اقدامات مناسب در سطح جامعه داردتأثیر به

۲۰۲۰ :۲ ) 

بشر در قرن بیستم که عصر  :آمادگی برای دفاع بیولوژیک و رزمایش اقتدار و افزایش توان ملی-۱
را تجربه   ای، شیمیایی و سایبریهای کشتارجمعی از نوع هستهواع سالحشکوفایی علم و فنآوری بود ان

دستاورد 6و سایبرتروریسم5و یا بیوتروریسم4و جنگ بیولوژیک 3، جنگ الکترونیک2 کرد جنگ سایبری
سفید  کند.  بیوتروریسمرا نگران و کره خاکی را به نابودی تهدید میدانش جدا از خداست که جهانیان 

افکار عمومی را متوجه خود نموده است. در پی  7صورت تهدید فرامرزییروس کرونا بهاز طریق و
شروع  ۱۹۴۱دولت آمریکا طرحی را که از سال  ۱۹۴۳ها در سال ها و ژاپنیهای بیولوژیک آلمانیبرنامه

ستفاده تری ادامه داد. آمریکا عامل میکروبی تب خوک را علیه مبارزین کوبا اکرده بود با شدت بیش
 ۱۸های حاوی عامل مولد سیاه زخم در نمود. از اولین اقدامات بیوتروریسم در قرن حاضر، انتشار نامه

های مسری کمتر . گرچه با پیشرفت دانش نگرانی از بابت ایجاد بیماری8در آمریکا بود ۲۰۰۱سپتامبر 
ژیک را افزایش داده و احتمال ابتال های بیولوزا، تولید سالحژنی عوامل بیماری شده اما امکان دستکاری

گیر را در آینده ممکن ساخته است. بر خالف قانون مجازات اسالمی کشورمان که به های همهبه بیماری
های نموده است، در هیچ کدام از معاهدات و کنوانسیون  را جرم انگاری اقدامات بیوتروریسم  صراحت

های کشتار جمعی به صراحت اعمال بیوترویسم منع نع سالحبیوتروریسم مانند م  المللی مرتبط بابین
طور طبیعی بایستی به آمریکا مشکوک بود و ( با این توصیف به۲: ۱۳۹۹نشده است. )آقابابائیان، 

های بسیار ها جزو حرفآوری هستند ادعای کمک آنکه خودشان دچار کمبودهای وحشتدرحالی
دنبال ماندگاری این ویروس باشند یا ی نمود. ممکن است بهها اعتمادتوان به آنعجیب است و نمی

                                                           
1 social responsibility 
2 Cyber warfare 
3 Electronic Warfare 
4 Biological warfare 
5 Bioterrorism 
6 Cyberbullying 
7 Cross-border threats 
8 Medical Bioterrorism 
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بینی رهبری دولت سوئیس رسما در تأیید پیش (۱: ۱۳۹۹ای)ث( خامنهبررسی اثر آن در ایران. )آیت اهلل
ای با ایران از طریق کانال بشردوستانه اعالم هیچ مبادله»شده اعالم کرد که علیرغم ادعاهای مطرح

 (  ۱: ۱۳۹۹)کیهان، « .ونا صورت نگرفته استآمریکا درباره کر

های ها و بخشهای سازمانبا توجه به لزوم سازماندهی خدمات اجتماعی تقسیم وظائف و مأموریت 
ها و پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری با میزان اقتدار و توان مختلف ضروری است. مقابله با بحران

که دلیل این( به۱۳۹۹ای)ث( خامنهباشد. )آیت اهللبط میهای مختلف کشور مرتها و بخشسازمان
وکارها توانایی انطباق سریع و خروج هاست در شرایط تحریم قرار دارد، مردم و کسباقتصاد ایران سال

ای که به توجه است. پدیدهاند. حس وحدت در میان ایرانیان نیز قابلاز شرایط وخیم را کسب کرده
این بحران کمک خواهد کرد. همچنین براساس سبک زندگی نوین اصل وحدت  بازسازی صدمات عمیق

در فرماندهی مبارزه با این بیماری مورد توجه قرار گرفت. دستور  رهبری به نیروهای مسلح برای تشکیل 
قرارگاه بهداشتی و درمانی با فرماندهی واحد دولت و تایید و حمایت مستمر از مجریان، تأکید بر نقش 

منظور ( به۱: ۱۳۹۸ای)ص(، خامنهباشد. )آیت اهللمتخصصان در مدیریت بحران براین اساس می محوری
صرف اختالف سلیقه ی انقالب و پرهیز از طرد افراد بهبرقراری اقتدار و افزایش توان ملی، گسترش جبهه

نکران پیشرفت کشور و در دستور کار قرار دارد.اما بایستی در مقابل ایجاد کنندگان تردید در مبانی و م
افکنی و ایجاد تردید ستون فقرات کار فرهنگی تزئین کنندگان دشمن با صراحت و قّوت ایستاد زیرا شبهه

 (۱: ۱۳۹۹ای)ق( خامنهو اساس جنگ نرم دشمن است. )آیت اهلل

در ها گاهی انسان :شدن در موقعیت و پناه به بیگانگانهای داخلی بجای گمتمرکز روی توانایی-۲
دهند و در نقطه های مختلف دچار رعب و وحشت شده و کنترل خود را ازدست میمواجهه با بحران

شوند. حفظ خونسردی و غلبه بر تفاوتی موجب ورود خسارات جبران ناپذیر میمقابل گاهی با بی
حیات طّیبه خود شدن و پناه به بیگانگان ویژگی نگرانی با تاکید بر توانایی های خودی بجای از خودبی

تر هم وجود نظر ایشان این بال، بالی آنچنان بزرگی نیست، از این بالها بزرگدر نگاه رهبری است. به
ها را در با مسائل و چالش دهد که کشور ظرفیت مقابلهساله به ما نشان میچهل داشته و دارد. تجربه

مسائل و مشکالت  که با همهبرای این ای داردالعادههای فوقهر سطحی دارا است؛ یعنی کشور ظرفیت
ها غلبه بکند. هایی که پیش آمده است، یا ممکن است پیش بیاید مواجه بشود و بر آنو چالش

ی مسئولین شناسایی بشود و ظرفیت کشور خیلی زیاد است؛ مهم این است که این ظرفّیت به وسیله
ار گرفته بشوند؛ عناصر جوان و باانگیزه و مؤمن کهای باانگیزه بهها افراد مؤمن، جوانی بخشدر همه

اش مسلم غیور و دیندار باید به خود و نیروی درونی جامعه( ۱۳۹۹ای)ث( خامنهو متشرع. )آیت اهلل
 تکیه کند؛ دست قدرتمند خود را از آستین بیرون آورد و با توکل و اعتماد به خداوند از موانع عبور کند.

در سبک زندگی نوین احساس حقارت و حالت خودحقیرپنداری مردم به ( ۱۳۹۹ای)ش( خامنه)آیت اهلل
 (۱۳۹۹ای )ض(، خامنه)آیت اهلل .شدحالت عزت و اعتماد به نْفس ملی تبدیل می

مواسات بین مهاجرین : پیامبر اکرم )ص( مشکالت بزرگ آغاز حکومت اسالمی را با رزمایش مواسات-۳
گی حل فرمودند. اندوهگین شدن از مشکالت و دردهای دیگران و ابراز گذشتخودو انصار، فداکاری و از
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. در گری مفهوم کامل مواسات استخود و دیگران و یاری همدردی با آنان و به یک چشم دیدن منافع
شامل کمک فکری، کمک مالی، کمک جسمانی، کمک آبروئی  کمک مؤمنانه و مواساتالگوی حیات طیبه 

ها سراغ آنمواسات یعنی منتظر درخواست مردم نبودن و به (۳: ۱۳۸۶ای،)ی( نهخام)آیت اهلل شود.می
در  کشور ما نیز  (۲: ۱۳۸۱ای،)ح( خامنه)آیت اهللها دراز کردن. رفتن و دست کمک رسانی به سوی آن

وجود مهدوی در کشور به جامعه هایها و جلوهای از صحنهبا اشاره رهبر فرزانه انقالب رزمایش گسترده
آمد این جوشش مردمی برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا بود و به این 

ای)س( خامنه)آیت اهلل ها باقی ماند.ی خوشی از دوران مبارزه با ویروس کرونا در ذهنترتیب خاطره
یافت، به تدریج به تبعیت از طرح حیات طیبه در جامعه رواج مواساتی که در این ایام به (1: 1398

شود. مواسات هم برای های اساسی تبدیل میفرهنگ و سبک زندگی نوین جهانی در مقابله با بحران
منظور کار و تولید بود که این سبک زندگی رکود تولید را به جهش دیدگان و هم بهرسانی به آسیبکمک

ترین جوامع در الگوی سبک نوین موفق های مواسات باشندنماید. مردمی که تبلور جلوهتولید تبدیل می
هاست. تشکیل اجتماعات خانوادگی جوانان، ها ایثارگرترین آنزندگی هستند و ارزشمندترین شخصیت

مؤمنانه سبب  مواسات (۲: ۱۳۸۱ای،)ح(خامنه)آیت اهلل برای نهادینه شدن مواسات توصیه شده است.
برقراری عدالت اجتماعی، تعمیق انس و الفت و کنی رذائل اخالقی، تقویت فضائل اخالقی و ریشه

رفاه اقتصادی همراه با عدالت، همراه  شود.کننده میمهربانی در جامعه استجابت دعا در حق مواسات
 و موعود حضرت الهی حکومت (۲: ۱۳۸۷ای،)ک( خامنه)آیت اهللآید. دست میبا روح مواسات به

. )آیت است و فضیلت معنویت و حکومت و مساوات واسات، معدالت )عج( نیز حکومت بقیةاهلل
 گیر روحیه ایثارگری( با تقدیر رهبری از افراد فعال در مقابله با این بیماری همه۳: ۱۳۷۳ای، )و(خامنهاهلل

ی قسط ی مهدوی، جامعهو مواسات تقویت و رکن مهم حیات طیبه تبیین گردید. براین اساس جامعه
و برادری است؛ فرهنگ مواسات و همدلی در مفاهیم اخالقی چون انصاف،  مواسات یهو عدل و جامع

خصوص ضعفا، توجه به سالمندان، اجحاف نکردن و حتی ایثار و ترجیح گیری از دیگران و بهدست
از نظر جسمی،  اندجانبهنماید. افراد ضعیف جامعه نیازمند توجه همهدیگران بر خود به زیبایی بروز می

مالی، و هم از نظر عاطفی. بفرموده رهبری اینها را بایستی در سبک زندگی خودمان تحّقق ببخشیم. در 
این راستا رزمایش مواسات  جلوه بارزی از ایثارگری و آمادگی برای مواسات کامل در سبک زندگی نوین 

ا درآمد متوسط ) به فقر نسبی در بخش غیررسمی کشورهای ب (۲: ۱۳۹۹ای )ظ(، خامنهاست. ) آیت اهلل
است. در حالی که این افزایش در کشورهای پردرآمد بسیار ٪( افزایش یافته ۴۷٪به  ۲۶طور متوسط از 

٪نیروی کار غیررسمی در این کشورها در فقر نسبی به سر میبرند.  ۸۰بیشتر بوده و اکنون به طور متوسط 
بیشتری دارند مانند کودکان، زنان، معلوالن، پذیرتر بوده و نیاز به حمایت ها آسیببرخی گروه البته

(  نظام ۲: ۲۰۲۰و ...،  ۱۹کووید-المللی کار)سازمان بیننشینان، خانوارهای کم درآمد و سالمندانحاشیه
سرمایه داری برای جبران این موارد دخالت دولت را پیشنهاد می کند و نظام اقتصادی اسالم اخالق را 

های اخالقی اسالم بدون تحمیل داند. ترویج آموزهن و مؤثرترین راه حل میبرای بیشتر این موارد بهتری
ی را هم که دولت کند و حتی مواردای به جامعه تا حد فراوانی ناتوانی دولت را جبران میهزینه
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دهد، در نتیجه بر خالف دخالت دولت دارای بار تورمی برای جامعه تواند جبران کند پوشش مینمی
 نمی باشد.

های ها و فعالیت: با رزمایش عمومی و اقدامات برخی دستگاهتبدیل تهدیدهای قرن معاصر به فرصت-۴
ها و سبب همکاریآوردیم. بهدست مردمی در زمینه مبارزه با کرونا انجام دادند، تجربیات خوبی به

)آیت اهلل شود.یشود و تهدید به فرصت تبدیل مها زیاد مردم بال برای ما به نعمت تبدیل میمحبت
پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای آسیب در این راستا دولت با  (۲: ۱۳۹۹ای)ث( خامنه

ها و صیانت از نیروهای کار امکان بهره مندی از تسهیالت دیده از کرونا در جهت حفظ اشتغال بنگاه
نا را متحمل شده و دارای رسته شغلی که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرو13حمایتی کرونا برای 

لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، فراهم نمود. این تسهیالت به واحدها و 
یابد که نیروهای کار در آنها شاغل و بیمه باشند در واقع مبنای پرداخت، شاغل هایی اختصاص میکارگاه

)ازوجی مدیرکل  .تا قبل از شیوع کرونا است پردازیبودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و داشتن بیمه
داری تسهیالت جدید های فوق هیچ کارخانهاما باوجود برنامه (۲: ۱۳۹۹توسعه و اشتغال وزارت کار، 

دولت را دریافت نکرده است و دولت در مقام عمل هیچ اقدامی برای ارائه تسهیالت ارزان به واحدهای 
نداده است. آسیب دیدگی شبکه توزیع کمتر از تولیدکنندگان نیست دیده از کرونا انجام  تولیدی آسیب

دولت اعالم کرده بود کارگران برخی   .به نحوی که در این چند ماه رسمًا هیچ کسب کاری نداشته اند
توانند برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند، ولی اند میواحدهای تولیدی که مجبور به تعطیلی شده

دولت در اوایل شیوع کرونا و تعطیلی  .ارگران در سامانه با مشکالت جدی همراه بودروند ثبت نام ک
اجباری واحدهای تولیدی از پرداخت تسهیالت آنهم با رقم های مختلفی صحبت می کرد اما در مقام 

در شرایط قرنطینه  .ای برای پرداخت این تسهیالت به واحدهای تولیدی ابالغ نشداجراء هیچ ابالغیه
حدهای تولیدی به سختی مشغول فعالیت هستند و تمام تالش خود را برای حفظ نیروی انسانی وا

( از ۱: ۱۳۹۹آبادی، )سهل .دهند اما از آن طرف دولت نباید به جای کمک فقط وعده دهدخود انجام می
رمان های خود عمل نماید، با فتواند به وعدهعلت مشکالت مالی و مدیریتی نمیآنجا که دولت به

رهبری تأمین امکانات عمومی توسط نیروهای مسلح و نهادهای زیرمجموعه رهبری در دستور کار قرار 
نیروهای بسیج و داوطلبان مردمی نیز وارد عرصه مبارزه شدند،  (۱: 1398ای)س( خامنه)آیت اهلل گرفت.

( در واقع ۲: ۱۳۹۹ای )خ( امنهخمشابه آنچه در مقابله با صدام و در چنگ تحمیلی اتفاق افتاد. )آیت اهلل
گردد. با مردمی نمودن مبارزه با تهدیدها در سبک زندگی نوین مشکالت دولت نیز برطرف می

، ایمان و بازوان مردم است، و مسئولین به شدن به معنی این است که حکومت متکی به ارادهمردمی
)آیت اهلل کنند.م معمولی زندگی میفکر سوءاستفاده از قدرت به نفع خودشان نیستند و در سطح مرد

در دوره مقابله با این بیماری نیز رهبری با توجه ویژه به اقدامات خودجوش  (۲: ۱۳۶5ای)غ( خامنه
 همراه امت است.آحاد مردم بر این نکته تأکید داشتند که سبک زندگی اسالمی زندگی امام به

دینی تأمین سالمت جامعه فریضه الهی است.  : در نگاهتوجه به جنبه عبادی تأمین سالمت جامعه-۵
ی یقینًا هر چیزی که به سالمت جامعه و عدم شیوع این بیماری کمک کند یک حسنه است؛ در نقطه
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مقابل هر چیزی که به شیوع این بیماری کمک کند یک سّیئه است. رعایت مقّرراتی را که مسئولین 
ای)س( خامنه)آیت اهلل انیم و الزم بدانیم و عمل کنیم.کنند، برای خودمان فریضه بدبرای ما مشّخص می

ای را از خدای متعال و یک پاداش اجری با توجه به احساس تکلیف در مقابل بیمار، یک حسنه (۱: 1398
ای در محاسبات الهی از بین نمی رود. )آیت را از حضرت ربوبی دریافت می کنید. هیچ ثانیه

طور طبیعی، باشد و انسان بهمی نظرمزلو معنوی بودن، جزئی از ذات انسانه( ب۱: ۱۳۸۹ای،)ل( خامنهاهلل
معنویت همانند دیگر نیازهای طبیعی انسان )مانند نور خورشید، کلسیم و  1در نگاه مزلو .دینی است

انجامد. براساس این ها و بحران روانی میها، افسردگیپریشیمحبت( است که عدم ارضای آن به روان
های بشری بوده گرایی( در طول تاریخ همواره محور اصلی فرهنگمعنای عام )معنویتدین به نیاز،

ها استعداد رسیدن به تجارب اوج وجود دارد و است. افزون بر آن، مزلو معتقد است در همه انسان
ریشه و کارکرد  اند.مند بوده و آن را شکوفا کردهگذاران ادیان در مرتبه واالیی از این تجربه بهرهبنیان

.بشر دارای یک نوع ظرفیت   اولیه ادیان نهادینه، انتقال احوال عرفانى این بزرگان به دیگران است
حال که تجارب اوج باشد. درعینعنوان امر مقدس میدرونی یا حتی تمایل ذاتی برای تجربه جهان به

ن، فرهنگ و نظام عقیدتى خاصى دهند، همواره لباس زمان، مکاشمول هر دینى را شکل میهسته جهان
ها به مردم در قالب کنند. بر همین اساس، انتقال این تجربهرا در قالب زبان و نماد بر تن می

گیرد. مزلو معتقد است اگر بشود این های زبانی و فرهنگی و ادراکی آنان صورت میمحدودیت
ماند، همان ای که میاخت، جوهره اصلیگرایی و عرفی( را دور اندهای محدودکننده )زبانی، قومپوسته

مردگی، سرگشتگى، ریشگی، دلعالقگی به لذت، بیدر دوران مدرنیته بی .تجربه واال و عصاره دین است
فساد اخالقی، نومیدی و بدبینی در میان جوامع فراگیر شده است. مزلو معتقد است ریشه همه این 

رفت از این بحران گرایی است. راه برونتن معنویتهای سنتی و رنگ باخها، زوال ارزشناهنجاری
ها نهیلیستی، ایجاد یک نظام ارزشی است. در این مسیر، علم نباید خنثی و نسبت به تحلیل ارزش

 (۲۷: ۱۳۹۳)حیدری وهمکاران،  .تفاوت باشد؛ بلکه باید تجربیات ارزشی ما را دربر گیردبی

ید بر اخالص و مخفی بودن است. اخالق ریاکارانه در واقع در امر فریضه الهی تأمین سالمت جامعه تأک
ها و بردن آبروی نیازمندان یعنی اخالق در خدمت اخالقی بنام اخالق است. جار زدن فعالیتبی
اخالقی. نمایش كار خیر و به تصویر کشیدن چهره و هویت نیازمند ناشی از خودخواهی افراطی بی

انجام دادن كار خیر تاكید سبک زندگی اسالمی است. نمایش  و مخفیانه« حفظ آبروی مومن»است. 
منظور تشویق دیگران بدون حركات و رفتاری كار خیر در فضای مجازی با رعایت کرامت انسانی و به

خاص برای جلب توجه و ریاكاری ایرادی ندارد، هرچند كار خیر پنهانی بهتر است. یکی از ثمرات اخالق 
ی به نیازمندان، آفتی به نام بی تفاوتی است. این ناهنجاری مزمن اجتماعی رسانریاکارانه  در کمک

کند احساس تواند تبعات بسیاری برای آینده جامعه داشته باشد. برای فردی که کار خیر میاست كه می
خوشایندی ایجاد نماید که مانع انجام واجبات شرعی شود وبه تصور ادای دین الهی از پرداخت واجبات 

                                                           
1  Abraham Maslow 
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سرباز زند و جامعه دچار نوعی بی تفاوتی شده و به مرور مردم نسبت به آن بی تفاوت شوند،  مالی
 درنتیجه این رفتارها حساسیت زدایی از جامعه نسبت به مشكالت همنوعان گردد.

کنند نباید با منت گذاشتن و منتظر سپاسگزاری از افرادی که در جهت تأمین سالمت جامعه تالش می
قی بودن اجر خود را ضایع کنند. فرد خیر توفیق انجام فرمان الهی را به دست آورده كه اقدامات اخال

« اروینگ گافمن» نباید آن را با جار زدن و منت گذاشتن بر سر دیگران از بین ببرد و كفران نعمت كند. 
صحنه نظر ایشان جامعه مانند را مطرح كرده به« نمایشی»نظریه « كنش متقابل نمادین»در خصوص 

نمایش برای افراد است چون هر یك از اعضا سعی می كنند نقش خود را به گونه ای كه مطلوب 
خودشان یا جامعه باشد، ایفا كنند.به نظر گافمن گاهی اینگونه می شود كه فرد از خوِد حقیقی و 

ی شخصیت اصلی خود دور و به بازیگری تبدیل می شود كه دیگران از آن راضی باشند و هدف اصل
شان كمك كردن به دیگران نیست بلكه هدف، تبلیغ و افزودن به منفعت خودشان است. )افشاری ترك 

(البته علنی شدن کار خوب به قصد قربت، نه تنها نمایشی نبوده و عیب و ریا ۲: ۱۳۹۷و میاندهی، 
رشد سازی، اصالح و نیست، بلکه بسیار هم کار پسندیده و الزمی است و سبب الگوسازی، فرهنگ

ای)خ( خامنهگردد و البته تقدیر و سپاسگزاری از اقدامات اخالقی  وظیفه همه است. )آیت اهللجامعه می
 (۲: ۱۳۹۸ای)ع(، خامنه( و )آیت اهلل۱: ۱۳۹۹

ای واقعًا میترسند، هم آورد و یک عّده: این بیماری هم با خودش خوف میترین وظیفه الهیصبر مهم-۶
، لکن 1آورد، هم نقص اموال و انفس و ثمرات را همراه داردرا به وجود می ی مشکل اقتصادیمسئله

ِر الٰصِبرین؛ اینجا هم صبر الزم است. صبر در اینجا یعنی کار درست انجام  بعدش خداوند میفرماید: َو َبشِّ
د صبر کردن یعنی تسلیم نشدن، دچار ضعف نشدن، دچار تردی (۱: ۱۳۹۹ای)ث( خامنه)آیت اهلل دادن.

گیرد؛ نباید تدریج انجام میتحول بهتغییر و  (۱: ۱۳۹۹ای)ث( خامنه)آیت اهللنشدن، با شجاعت و عقل 
تحّول، کار عمقی است، کار اساسی است که بایستی اّتفاق بیفتد. سرعت البّته مهم است  صبری کردبی

سازی و توانمند 2آوریتاب تقویت (۱: ۱۳۹۹ای)خ( خامنه)آیت اهلل . ولی سرعت با شتابزدگی فرق دارد
ها و ارتقاء این مهارت به رشد های روزمره، برای سازگاری و غلبه بر خطر و سختیمردم در برابر استرس

آوری مهارتی قابل آموزش های خود مدیریتی ضروری است. تابافراد در به دست آوردن تفکر و مهارت
آن را در سراسر دوره زندگی توسعه داد. در واقع افراد  توانها، افکار و اعمال است و میدر انواع رفتار

گیری بیماری کرونا آور و صبور قادر هستند بر نامالیمات زندگی غلبه یابند در این شرایط خاص همهتاب
گذاری اجتماعی نسبت به یکدیگر هستند بهترین زمان برای خلوت کردن ها مجبور به فاصلهکه انسان

آوری شامل؛ پذیرش؛ جذب و تعدیل مخاطرات و آسیب ها؛ یادگیری رشد ی تابهابا خود است. مؤلفه
در شرایط پر تنش؛ تشخیص و پرورش توانایی و استعدادهای خاص؛ تمرین و مدیریت خشم و استرس؛ 

های اجتماعی؛ پرورش توانایی و استعدادهای خاص؛ یافتن معنا در بحران ها؛ تحمل تنهایی و شکست
آوری روی آوردن های پر تنش زندگی است، اما وجه غالب تابها و بخشدورهشناسایی و تشخیص 

                                                           
ُکم ِبَشیٍء ِمَن  1 َمٰرتالَخوِف َوالجوِع َو َنقٍص ِمَن ااَلمواِل َو ااَلنَو َلَنبُلَونَّ  ُفِس َو الثَّ

2 Resiliency 
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آوری در این یافته در بستر معنویات است. نکته کلیدی دیگر برای تاببه زندگی معنوی و نگرش رشد
دوره؛ عبادت و خواندن نماز و خلوت کردن با معبود الیزال است. اتصال به انرژی و قدرت پروردگار 

درصد  ۹5حدود  (۱: ۱۳۹۹)مقدسی، و  (۲: ۱۳۹۸)ابتکار،  به ما نیرو و توانی مضاعف ببخشد. تواندمی
اند و زیستههای درهم پیچیده میدر جوامع شهری و در بلوای زندگی« ۱۹کووید»مبتالیان و قربانیان 

« نادانی»اال شد و حنامیده می« مدرنیسم»اند که پیشتر های حاکم بر این جوامع شدهاحتیاطیاسیر بی
ها در عین زندگی خوش در شود، از این پس باید جوامعی را تعریف کرد که در آن انسانتوصیف می

های بهداشتی و امنیتی الزم را هم رعایت کنند. این چیزی نیست که بتوانید گذاریکنار یکدیگر فاصله
تر های فزونای بر احتیاطو مقدمهویکم انتخابش کنید بلکه یک الزام غیرقابل گریز در ادامه قرن بیست

های شهری خود را از نو تعریف نکنیم، با وزش کروناهای بعدی برای اعصار بعدی است. اگر قواعد زندگی
( ۱۳۹۹خان، به فجایعی خواهیم رسید که کره خاکی هرگز به خود ندیده است. )مجدشریف و صدیق

منفی، بین ویژگی شخصیتی برون گرایی و آوری رابطه بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری و تاب
آوری رابطه مثبت وجود دارد. آوری رابطه مثبت و بین ویژگی شخصیتی مسئولیت پذیری و تابتاب

آوری همچنین یافته های پژوهشی نشان داده است که بین ویژگی شخصیتی انعطاف پذیری و تاب
آوری رابطه مثبت معنا داری ر بودن و تابرابطه معنا داری وجود نداشته و بین ویژگی شخصیتی دلپذی

آوری بایستی آوری رابطه مثبت و معنا داری دارد. برای تقویت تابوجود دارد. هوش معنوی نیز با تاب
هایی است که افراد به به تقویت هوش معنوی توجه نماییم. هــوش معنــوی مجموعــهای از توانایی

ها به روشـی هــا و کیفیترگــرفتن منــابع معنــوی بــه ارزشبرای به کـار بـردن، شـکل دادن و درب
دهد کـه هوش معنوی به فرد اجازه می کـه بـه عملکـرد خـوب روزانـه و بهزیستی روانی دست یابند.

ها باشد و برای رسیدن به آن سخت تالش کند و هوش معنوی به دلیل پیوندش رویـاروی این قابلیت
تواند به انسان توان تغییـر و تحـول بدهــد. فــردی بــاهوش رش تخیل؛ میبا معنا، ارزش و پرو

ها و هـا و سختیمعنــوی بــاال دارای انعطــاف، خودآگاهی و ظرفیتی برای روبروشدن با دشواری
فراتر از آن، ظرفیتی برای شـهود، نگـرش کل نگر به جهان هستی، درجست و جوی پاسخ برای 

تواند به آوری میهـا و آداب و رسوم است. براین اساس تابزندگی و نقـد سـنتهای بنیادی پرسش
زای زندگی کمک نموده و آنها را در برابر افراد، در مواجهـه و سازگاری با شرایط سخت و استرس

باورهـای معنوی هدف زندگی را بـرای فـرد روشـن  .اخـتالالت روانـی و مشـکالت زندگی محافظت کند
شوند فرد رویدادهای غیر د و مایه تسلی در شرایط دردناك و تهدید کننده هسـتند آنها باعث میکنمی

منتظـره را بـه عنوان رویدادهایی کمتر تهدید کننده ارزیابی کـرده و قادراست رویدادهای غیر قابل 
ست و اهداف و ارزش تغییر را بپذیرد. از ایـن دیدگاه، فرد زمانی که با نیـروی بزرگتـری در ارتبـاط ا

واالتری را دارد دارای عملکـرد بهتری است. یکی دیگـر از پیامـدهای معنـوی بـودن احسـاس قـدرت 
و آرامـش درونـی اسـت. در شـرایط دشوار، معنویت ممکن است تنها منبع دسـت یـافتن به آرامـش 

 (۳۲: ۱۳۹۲)دالور و باقری،   بـا پـذیرش موقعیـت باشـد
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: منظور از سبک زندگی، یعنی بر تحقق سبک زندگی نوین در دوران شیوع ویروس کرونا عزم جدی-۷
های مختلف های مختلف است و سکان زندگی خود را در موقعیتهنر درست زندگی کردن در موقعیت

های ناخواسته به مان را در طوفاندر دست داشته باشیم تا بتوانیم کشتی زندگی خانوادگی و اجتماعی
در کشور، سبک زندگی افراد هم دچار تغییراتی  کرونا امن هدایت کنیم از زمان شیوع بیماری ساحل

کند سبک زندگی خاصی داشته باشیم. یاد خدا و امیدواری شده است. شرایط خاص کرونایی اقتضا می
نماید در طول یک بحران آرامش کند و به ما کمک میفضل او در دنیای نامطمئن اعتماد ایجاد میبه

اولین گام برای « آرام بودن درسایه ارتباط با خدا»را حفظ کنیم و به ارتباط با مردم ادامه دهیم. خود 
بخشد. از هیچ پرسش یا چالشی نهراسید باشد. با خدابودن به انسان آرامش میگیری مناسب میارتباط

آرامش را در پی ندارد.  همراه داشته باشد اماخدایی شاید آسایش را بهرا تهدید تلقی ننمایید. بیوآن
دومین گام داشتن صداقت و انسجام است. سومین گام خودمانی و همدل بودن است. چهارمین گام 

منظور تحقق حضور داشتن و محسوس بودن و تماس منظم با مردم است. در سبک نوین زندگی به
خامنه)آیت اهللود. شسازی میگفتمان گری مناسب ابتداگیری فکری مشخص در جامعه و مطالبهجهت

 (۱: ۱۳۹۹ای)ق( 

بایستی رفتار اشتباه خود را اصالح نمایید تا بتوانید برای تحقق سبک زندگی نوین عزم جدی داشته 
باشید. رفتارهای اجتنابی برای کاهش اضطراب ناشی از تمایل به دوری از تغییر یا محدود کردن تغییرات 

آور هستند. همچنین عقدۀ تکرار نیز از های ترسر موقعیتاست. این رفتارها واکنشی طبیعی در براب
سایر تمایالت انسانی است. تکرار رفتارهای گذشته علیرغم پیامدهایی است که این رفتارها به همراه 
دارند. با سلب مسئولیت از خود دیگران را مقصر جلوه ندهید. از همه چیز مهمتر این است که از تحمل 

لکه با شجاعت و آرامش با آن سازگار شوید سریع و عاقالنه اقدام کنید نه عجوالنه. مسئولیت فرار نکنید ب
همان قدر که به سرعت و بدون فکر عمل نمودن نادرست است خیلی کند و بدون در نظرگرفتن فوریت 

طور ناقص انجام وظیفه نمایید و به دیگران در گذر از این بحران عمل کردن اشتباه است. حتی اگر به
که چطور اید برای ایناید و البته درسهایی آموختهمک کنید ، بدون تردید شما مرتکب اشتباهاتی شدهک

بهتر رفتار نمایید. این اصل رابپذیرید که دیکته نانوشته غلط ندارد و موفقیت شما بدون اشتباه 
انجام بهترین  پذیر نیست. صبر نمودن برای رسیدن به کمال اشتباه محض است بایستی در حینامکان
خرج ندهید و به تغییر متمایل آل را بدست آورید. در تکرار رفتار خود تعصب بهها رویکرد ایدهگزینه

اعتمادی، ترس، باشید. انگیزۀ اقدامات خیرخواهانه و عمومی بایستی تقویت گردد. در مواجهه با بی
ها و باشید و در چشم باشید، تا ترسها ارتباط بگیرید، حضور داشته تردید مردمی، بیش از حد با آن

ها زنی و شایعات جلوگیری شود. با برقراری ارتباط با مردم به آنهایشان آرام شود و از گمانهاضطراب
سراغ طور  برای حل مشکالت بهشان کنار آمده و تغییر را بپذیرند. ذهن ما بهکمک کنید که با ترس

ساده ترین « سوگیری تأیید»شوند یعنی با سرعت بازیابی میاطالعاتی میرود که اخیرا رخ داده و به
به مقایسه آن با مرس و یا سارس یا ۱۹کند. برای مبارزه با کووید پاسخ را با قیاس نمودن انتخاب می

مان رهایی یافته و هوشمندتر همه کند بایستی از فریب ناخودآگاه ذهنآنفوالنزا رفته و توصیه می

https://www.yjc.ir/fa/news/7331699/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7331699/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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سبب غرور بیش « انگاریسوگیری سهل»کم گرفتن تهدید م، خوشبینی زیاد و دستجوانب را بررسی کنی
که بیشتر از انچه هست ارزیابی نماییم موجب شود و مرعوب شدن یا ایناز حد در مواجهه با بحران می

تعبیر « زیرزمین رفتنبه»کند. این وضعیت گردد چرا که ترس تمام افکار ما را تسخیر میتوقف می
آموزی ممکن است و اال دچار خطاهای با تمرین و مهارت« پذیرسوگیری دسترس»د رهایی از شومی

(  برای تحول در  سبک ۲: ۲۰۲۰غلبه کنیم.)آندرس، « سوگیری تأیید»شویم. باید بر پذیر میاجتناب
اخت های مردم همزمان با تغییر شنزندگی و نزدیک شدن به حیات طّیبه ارتقاء سطح هنجارها و ارزش

ها ضروری است این تغییر در نگرشها در عمل با سبک زندگی متناسب توام و معرفت و ایمان آن
شوند. حیات طّیبه به مفهوم حیات پاکیزه، زندگی شیرین و پرفایده و مطلوب، انسان را در صراط می

ی ارزشی ومهی معرفتی و منظدهد. بعد نظری حیات طّیبه ترکیبی دوگانه است. منظومهکمال قرار می
های زنده و پویای امروز ما به تحول در بخش جامعه (۱: ۱۳۹۹ای)ث( خامنه)آیت اهللمبتنی براسالم. 

 (۱: ۱۳۹۹ای )ض(، خامنه)آیت اهلل مختلف احتیاج دارد.

 گیری و پیشنهادات تحقیقه: نتیجه
ترین استراتژی ی و اساسیبا عنایت به نقشه راه ترسیمی رهبر فرزانه انقالب دکترین اساسی حکمران

باشد. براین اساس فائق آمدن می« تحول و جهش در وضعیت فعلی»و « جانبهشدن همهقوی»نظام 
بر این بیماری به همراهی کارآمد و مؤثر مردم در فرایند مبارزه و شناسایی سبک زندگی نوین و گسترش 

هت مقابله با این بیماری همه گیر فرهنگ انتظار بستگی دارد و از طرف دیگر انسجام جهانی در ج
گستر جهانی است. در این راستا وجهانی نویدبخش آمادگی تدریجی دنیا برای همراهی با عدالت

حمایت اجتماعی)همدلی مؤمنانه( و احساس مسئولیت اجتماعی و عمومی که بخش مهمی از سبک 
ه با بیماری مشهود بود. دراین زندگی نوین منطبق بادیدگاه حیات طّیبه است، در طول دوران مقابل

مقاله به تبیین خطوط اصلی سبک زندگی نوین بعنوان زمینه تشکیل تمدن اسالمی و جزیی از حیات 
تبیین درماندگی بشر و احساس نیاز به احیای »ترین موارد آن عبارتند از: طّیبه اشاره گردید، که مهم

، «ار فرج برای آسایش و خوشبختیمفهوم انتظ» ،«منتظربودن در سبک زندگی نوینیالگو
تمرکز روی »، «قوی شدن همه جانبه»، «بخشی به مردم با توجه به جنبه عبادی زندگیهویت»

«. گسترش فرهنگ مواسات و صبر»، «شدن در موقعیت و پناه به بیگانگانهای داخلی بجای گمتوانایی
عزم جدی بر تحقق این سبک زندگی ی بایست با شناسایی سبک زندگی نوین در مواجهه با ویروس کرونا

شدن در تبدیل کرد. به این منظور بجای گم تهدیدهای قرن معاصر را به فرصت را ترویج نموده و
 های داخلی تغییرات اساسی مدیریت گردد.الزم است با تمرکز روی توانایی موقعیت و پناه به بیگانگان
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 منابع
 فارسی:

تهران: شرکت  نهج البالغه.(. ۱۳۸۷شریف الرضی، م. ، ترجمه شهیدی، ج. )امام علی)ع(،  .۱
 انتشارات علمی و فرهنگی.

بازیابی  بیانات پس از کاشت نهال در روز درختکاری.(الف. ۱۳ ۱۲، ۱۳۹۸ای، س. )خامنهآیت اهلل .2
 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: از پایگاه اطالع

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت والدت حضرت امام (ب. ۲۱ ۱، ۱۳۹۹ای، س. )امنهخآیت اهلل .۳
 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: بازیابی از پایگاه اطالع زمان)عج(.

 بیانات در دیدار روحانیون و وعاظ در آستانۀ ماه محرم.(ج. ۳ ۳، ۱۳۷۴ای ، س. )خامنهآیت اهلل .۴
 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: پایگاه اطالع بازیابی از

التحصیالن تخصصی بیانات در دیدار اساتید و فارغ(د. ۱۸ ۴، ۱۳۹۰ای ، س. )خامنهآیت اهلل .5
 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: بازیابی از پایگاه اطالع مهدویت.

بازیابی از  بیانات در دیدار جمعی از روحانیون نیشابور.(ه. ۲۹ ۴، ۱۳۶5)ای، س. خامنهآیت اهلل .۶
 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: پایگاه اطالع

بازیابی از  بیانات در سالروز میالد امام زمان )عج(.(و. ۲۷ ۱۰، ۱۳۷۳ای، س. )خامنهآیت اهلل .۷
 https://www.leader.ir/faبری: رسانی دفترمقام معظم رهپایگاه اطالع

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میالد (ز. ۲۲ ۸، ۱۳۷۹ای، س. )خامنهآیت اهلل .۸
رسانی دفترمقام معظم رهبری: بازیابی از پایگاه اطالع خجسته امام زمان)ع(.

https://www.leader.ir/fa 
بازیابی از پایگاه  های نماز عید فطر.در خطبهبیانات (ح. ۱5 ۹، ۱۳۸۱ای، س. )خامنهآیت اهلل .۹

 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: اطالع
بازیابی از  در دیدار رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما.(ط. ۱۱ ۹، ۱۳۸۳ای، س. )خامنهآیت اهلل .۱۰

 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: پایگاه اطالع
عبازیابی از پایگاه اطال بیانات در دیدار کارگزاران نظام.(ی. ۳۱ ۶، ۱۳۸۶ای، س. )خامنهآیت اهلل .۱۱

 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: 
بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ک. ۱۲ ۳، ۱۳۸۷ای، س. )خامنهآیت اهلل .۱۲

 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: عبازیابی از پایگاه اطال خمینی)ره(.
بازیابی از  بیانات در دیدارجمعی از پرستاران نمونه کشور.(ل. ۱ ۲، ۱۳۸۹ای، س. )خامنهآیت اهلل .۱۳

 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: پایگاه اطالع
بازیابی از  روزی در حرم مطهر امام رضا)ع(.سخنرانی نو(م. ۱ ۱، ۱۳۸۹ای، س. )خامنهآیت اهلل .۱۴

 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: پایگاه اطالع
رسانی دفترمقام بازیابی از اطالع بیانات دیدار قهرمانان.(ن. ۱ ۱۱، ۱۳۹۳ای، س. )خامنهآیت اهلل .۱5

 https://www.leader.ir/faمعظم رهبری: 
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 رسانیبازیابی از پایگاه اطالع بیانات در روز درختکاری.(س. ۱۲ ۱۲، ۱۳۹۸) ای، س.خامنهآیت اهلل .۱۶
 https://www.leader.ir/faدفترمقام معظم رهبری: 

بازیابی از  پیام تصویری خطاب به جامعه پزشکی کشور.(ع. ۸ ۱۲، ۱۳۹۸ای، س. )خامنهآیت اهلل .۱۷
 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: پایگاه اطالع

 معنوی رهبر انقالب پیرامون تعطیلی اعتکاف. توصیه(ف. ۱۸ ۱۲، ۱۳۹۸ای، س. )خامنهآیت اهلل .۱۸
 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: بازیابی از پایگاه اطالع

متن فرمان به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در (ص. ۲۲ ۱۲، ۱۳۹۸ای، س. )خامنهآیت اهلل .۱۹
رسانی دفترمقام معظم رهبری: بازیابی از اطالع ینه مقابله با کرونا .زم

https://www.leader.ir/fa 
های بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل(ق. ۲۷ ۲، ۱۳۹۹ای، س. )خامنهآیت اهلل .۲۰

 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: بازیابی از پایگاه اطالع دانشجویی.
پیام رهبر انقالب به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره (ر. ۷ ۳، ۱۳۹۹ای، س. )خامنهآیت اهلل .۲۱

رسانی دفترمقام معظم رهبری: بازیابی از پایگاه اطالع مجلس شورای اسالمی.
https://www.leader.ir/fa 

 جهانی قدس.سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز (ش. ۲ ۳، ۱۳۹۹ای، س. )خامنهآیت اهلل .۲۲
 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: بازیابی از پایگاه اطالع

ویکمین سالگرد سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سی(ت. ۱۴ ۳، ۱۳۹۹ای، س. )خامنهآیت اهلل .۲۳
رسانی دفترمقام معظم رهبری: بازیابی از پایگاه اطالع رحلت امام خمینی)ره(.

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45814 
بازیابی از پایگاه  سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران.(ث. ۳ ۱، ۱۳۹۹ای، س. )خامنهآیت اهلل .۲۴

 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: اطالع
انی کشور در متن قدردانی از وزیر بهداشت و مجموعه درم(خ. ۱۰ ۱، ۱۳۹۹ای، س. )خامنهآیت اهلل .۲5

رسانی دفترمقام معظم رهبری: بازیابی از پایگاه اطالع مسئله مقابله با کرونا.
https://www.leader.ir/fa 

معاونت امور  Retrieved from .ها سازی آنآوری زنان و توانمندتاب .(۶ ۲ ،۱۳۹۸) .م ابتکار، .26
 /http://women.gov.ir/fa/news :زنان و خانواده ریاست جمهوری

 ساخت تمدن نوین اسالمی بر پایه مفهوم انتظار.(. ۲۳ ۱، ۱۳۹۹ابراهیمی، ه.، ، قاسمی، م. ) .27
 https://www.leader.ir/faرسانی دفترمقام معظم رهبری: بازیابی از پایگاه اطالع

هزار کارفرما برای  ۶۰ثبت نام  .(۶ ۳ ،۱۳۹۹) .ع ازوجی مدیرکل توسعه و اشتغال وزارت کار، .28
 :خبرگزاری تسنیم Retrieved from .اردیبهشت ۳۰نایی تا تسهیالت کرو

https://www.tasnimnews.com/fa/news/ 
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هشدار وزیر بهداشت آلمان در  .(۸ ۳ ،۱۳۹۹) .ک الیترباخ، ، ،.ی اشپاهن وزیر بهداشت آلمان، .29
 :خبرگزاری تسنیم Retrieved from .باره از هم گسیختگی جامعه به دلیل بحران کرونا

https://www.tasnimnews.com/fa/news/ 
بازیابی از خبرگزاری  كار خير كن و جار بزن.(. ۱5 ۱۱، ۱۳۹۷افشاري ترك، م.، ، مياندهي، د. ) .30

 https://www.irna.ir/news: ۸۳۱۹۶۸۸5کد خبر: -جمهوری اسالمی
زیابی از با الملل.از دیدگاه حقوق بین« کرونا ویروس»بیوتروریسم (. ۹ ۱، ۱۳۹۹آقابابائیان، ح. ) .۳۱

 /https://www.khabaronline.ir/newsخبرآنالین: 
 بیشترین دلیل فرزندآوری کمتر سبک زندگی است نه مسائل اقتصادی!(. 5 ۳، ۱۳۹۹اکبری، م. ) .۳۲

 http://kayhan.ir/fa/newsبازیابی از روزنامه کیهان: 
ن رشته های بالینی بررسی میزان آگاهی، عملکرد و نگرش برخی از دستیارا(. ۱۳۹۴امامقلی، آ. ) .۳۳

بیمارستان های رسول اکرم ) ص ( و فیروزگر در خصوص تجویز ورزش در درمان بیماری های 
 ۱۳۹۳. تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران)پایان نامه دکترای عمومی(.مزمن در سال 

دنیای  بازیابی از روزنامه رونا بر اقتصاد ایران.اثر ک(. ۲۰ ۱، ۱۳۹۹پور، م. )شکن، م.، ، عبداللهیبت .۳۴
 https://donya-e-eqtesad.comاقتصاد: 

ها برای دریافت اقساط از تولید کنندگان لزوم تعامل بانک .(۸ ۳ ،۱۳۹۹) .ر بناموالیی، .35
خبرگزاری  Retrieved from .بدهکار؛مردم برای حمایت از تولید داخل کاالی ایرانی بخرند

 /https://www.tasnimnews.com/fa/news :تسنیم
های فرهنگی آلمان در زیرساخت(. 5 ۳، ۱۳۹۹تسیمرمن مدیر اجرایی شورای فرهنگی آلمان، ا. ) .36

 http://kayhan.ir/fa/newsبازیابی از روزنامه کیهان:  معرض نابودی قرار گرفتند.
بی از خبرگزاری ایرنا: بازیا کند؟.ویروس کرونا با اقتصاد چه می(. ۱۸ ۱، ۱۳۹۹چلونگر، ا. ) .۳۷

https://www.irna.ir/news%DA%A9%D9%86%D8%AF 
 ها؛ تهدیدی با نام تغییر سبک زندگی.ارزشیالیوهای متعفن و ترویج بی(. ۷ ۲، ۱۳۹۹حاتمی، ا. ) .۳۸

 https://www.yjc.ir/fa/netsearchingبازیابی از باشگاه خبرنگاران جوان: 
(. جایگاه معنویت و تجارب اوج از ۱۳۹۳دوست، خ. )حیدری، ح.، روحانی رصاف، ج.، ، کار .۳۹

 .5۳-۲۷، پژوهی دینیانساندیدگاه آبراهام مزلو. 
 Retrieved from .تغییر همیشگی سبک زندگی در عصر کرونا .(۳۱ ۱ ،۱۳۹۹) .خبرگزاری ایسنا .40

 https://www.isna.ir/news :خبرگزاری ایسنا
از مسائل روانی  .(۱5 ۲ ،۱۳۹۹) .ف ،معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی -درتاج .41

 Retrieved from .ترین اختالالت مردم در دوران کروناتهدیدکننده کادر درمانی تا شایع
 /https://www.isna.ir :خبرگزاری ایسنا

(. عوامل موثر شخصیتی و هوش معنوی در تاب آوری همسران ۱۳۹۲دالور، ع.، ، باقری، ف. ) .42
 .۴۲-۳۱، ۱۶، شماره ۴اسی نظامی، دوره روانشنجانبازان شیمیایی. 
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رئیس خانه صنعت: (. ۲ ۳، ۱۳۹۹آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ، ع. )سهل .۴۳
یک کارخانه دار نشان دهید که تسهیالت جدید دولت را گرفته باشد/ چرا فقط وعده می 

 https://www.tasnimnews.com/faبازیابی از خبرگزاری تسنیم:  دهید؟.
شناختی اضطراب ناشی از (. تدوین مدل پیامدهای روان۱۳۹۹شیوندی، ک.، ، حسنوند، ف. ) .۴۴

فرهنگ مشاوره و روانگری سالمت معنوی. ایپدمی کروناویروس و بررسی نقش میانجی
 .درمانی

ترکیب مضمون مطالعات  :تبیین فرایند رشد پس از سانحه .(۱۳۹۸) .ا نقوی، ، ،.ز عسکری، .45
 .۲۳۴-۲۲۲ ،شناسی بالینی ایرانی و روانپزشکروان .کیفی

 بازیابی از اپیدمی که تاریخ بشر را تغییر داد. ۱۰از مرگ سیاه تا کرونا؛ (. ۲۲ ۱۲، ۱۳۹۸فرارو. ) .46
 /https://fararu.com/fa/news/432737سایت خبری فرارو: 

یابی از روزنامه باز  ما را توقیف کرد؟! برجام کجا بود وقتی انگلیس نفتکش(. ۶ ۳، ۱۳۹۹کیهان. ) .۴۷
 http://kayhan.ir/fa/newsکیهان: 

48. ILO( .۲۰۲۰ ،۴ ۶ .)گران گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی )ترجمه جمعی از پژوهش
المللی بازیابی از سایت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی به نقل ازسازمان بین علوم اجتماعی(.

-https://www.mcls.gov.ir/fa/kar/maghale :(ILO)کار 
%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87 

ومیر کرونا را در باالترین نرخ مرگ« عدن»گوترش: (. ۹ ۳، ۱۳۹۹گوترش دبیرکل سازمان ملل، آ. ) .۴۹
 https://www.tasnimnews.com/fa/newsبازیابی از خبرگزاری تسنیم:  جهان دارد.

پرسه در شهرهای (. ۱5 ۲، ۱۳۹۹م. )مجد شریف مدیر اجرایی برنامه حفاظت انسانی سازمان ،  .5۰
 http://www.irannewspaper.irبازیابی از روزنامه ایران:  پساکرونا.

ها و اقدامات کلیدی برای پیشگیری از بیماری کرونا و کنترل آن پیام(. ۱5 ۲، ۱۳۹۹مقدسی، م. ) .5۱
 http://www.resiliency.irبازیابی از خانه تاب آوری:  در مدارس به روایت یونیسف.

 Retrieved .سبک زندگی سالم بهترین راه پیشگیری از ابتال به کرونا .(۴ ۲ ،۱۳۹۹) .ف نویدی، .52
from خبرگزاری ایرنا: https://www.irna.ir 

 Retrieved from .فقر، قرنطینه سیستان و بلوچستان را شکست .۶ ۳ ،۱۳۹۹) .ع (یارمحمدی، .53
 http://kayhan.ir/fa/news :روزنامه کیهان
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