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ABSTRACT
The aim of this study is to explain the importance and stand of medical
knowledge and its effect on spiritual health and a critical look at Islamic
medicine with an intra-religious perspective, in order to help develop the
physical and spiritual health in the society. For this purpose, verses, hadiths
and narratives of scholars and mystics about the role and status of health and
medical knowledge and its effect on spiritual health have been studied by the
method of theoretical analysis of hermeneutic type. Research findings show
that there is a significant relationship between physical health and mental
health so that they depend on each other. We also found out about Islamic
medicine that on the one hand, thousands of Hadiths and narratives cannot be
discarded, and on the other hand, recommendations cannot be prescribed as a
definitive treatment and the third way needs to be followed. Therefore, it can
be concluded that if there is no physical health, and its infrastructure is not
provided in society, the expectation of growth and transcendence of spiritual
health will not be meaningful and in this regard, religious teachings can be
used as a reviewable source for medical science.
Keywords: Physical Health, Spiritual Health, Islamic Medicine, Medical
Knowledge
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چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین اهمیت و جایگاه دانش پزشکی و تأثیر
آن بر سالمت معنوی و نیم نگاهی ناقدانه به طب اسالمی باا نگااه
درون دینی ،به منظور کمک به توسعه ساالمت جسامی و معناوی
جامعه است .بدین منظور آیات ،روایات و گفتار عالمان و عارفان
درباره نقش و جایگاه تندرستی و داناش پزشاکی و تاأثیر آن بار
سالمت معنوی با روش تحلیا نظاری از ناور هرمنوتیاک ماورد
بررسی قرار گرفته است .بر اساس یافتههاا مخا ش شاد کاه باین
سالمت جسمی و سالمت معنوی رابطه معناداری وجاود دارد کاه
هر دو به یکدیگر نیازمندند .همچنین درباره طب اسالمی دریافتیم
که از یک سو نمیتوان احدیث و روایاات را نادیاده گرفات و از
سوی دیگر هم نمیتوان توصیهها را به عنوان درمان قطعای تواویز
کرد و الزم است راه سوم پیموده شود .بناابراین مای تاوان نتیواه
گیری کرد که اگر تندرستی و سالمت جسمی وجود نداشته باشاد
و زیرساختهای آن در جامعه فراهم نگردد ،انتظار رشد و تعاالی
سالمت معنوی معنادار ن واهد بود و در این زمینه آموزههای دینی
به عنوان یک منبع قاب بررسی میتواند مورد استفاده علم پزشاکی
قرار گیرد.
واژگان کلیدی :سالمت جسمی ،ساالمت معناوی ،طاب اساالمی،
دانش پزشکی.

تاریخ دریافت9322/9/3 :
تاریخ پذیرش9322/3/92 :
نویسنده مسئول:

مقدمه
با پدید آمدن بیماری فراگیر و مسری کرونا و برخی از افراطها و
تفریطها به نام اسالم ،ضرورت تبیین داناش پزشاکی ،تندرساتی و
تأثیر سالمت جسمی بر سالمت معنوی با نگرش وحیاانی بایش از
گذشته احساس میشود به همین جهت با بررسای در مناابع دینای،
عرفانی و اخالقی دریافتیم که حفا جسام و ساالمت جسامی در
فرهنگ دینی از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است ،چون جسام
چونان مرکبی است که باید نفس و روح را حم کند ،لذا اگر ایان
مرکب راهوار نباشد و دچار بیماری و سستی باشد ،قاادر ن واهاد
بود روح و جان انسان را همراهی کند .سؤال اصلی در مقاله حاضر
این است که سالمت جسمانی و دانش پزشاکی در فرهناگ دینای
دارای چه جایگاهی است؟ و تا چه میازان مایتواناد باه ساالمت
معنوی که یکی از ارکان چهارگانه سالمت است ،کمک کند؟ این
مقالااه بااا اسااتفاده از روش توصاایفی ،تحلیلاای و بااا بهاارهمناادی از
مطالعات فرا تحلی  ،منابع دینای را بررسای کارده اسات و بعاد از
بحث و بررسی نتیوه تحقیق را ارایه داده است.
تعاریف
شناخت واژهها و به دست آوردن وفاق نسبی بر روی اصاطالحات
اصلی میتواند مسیر بحث را روشنتار ساازد از هماین رو ،قبا از
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تبیین موضور و ضرورت تحقیق
در فرهنگ اسالمی ،تندرستی و داناش پزشاکی از جایگااه بسایار
باالیی بر خوردارند .پیامبر اکرم (ص) دانش را به دو دانش ادیاان و
دانش ابدان تقسیم میکند ( ،)2امام محمد باقر (ر) دانش پزشکی را
برترین دانش دانسته است ( )2و قرآن کریم خود خداوند را طبیب
میداند ( .)7امام علی (ر) در توصیف پیامبر (ص) میفرماید کاه او
طبیبی سیال و پویا بود که طبابت را بر بالین بیمار میبرد ( .)8علای
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ورود به اص موضور ،واژههاای پرکااربرد در ایان نوشاتار مارور
میگردد.
بیماری ( )diseaseعبارت است از فرایند مرض معینی که دارای
زنویره خاصی از نخانههاا اسات و ناخوشای ( )illnessوضاعیتی
است که از طریق انحراف آشکار از حالت سالم و بهنوار مخ ش
میشود )9( .سالمت ،مصدر است باه معنای ساالم باودن .لاذا باه
ادراک ،رفتار و پدیدهای سالم میگویند که کار خود را متناسب با
آنچه برای او ایواد شده است به خوبی انوام دهد .واژه ساالمت و
یا سالم بودن به هر چیزی اطالق میشود که آن چیز به خاوبی در
مدار صحیح قرار گرفته باشد و کار ویژه خود را به خاوبی انواام
دهد .لذا جسمی سالم است کاه موموعاه اع اا و جاوارح آن باه
خوبی کار کنند و تمامی اموری چون جذب و دفع را بدون مخک
انوام دهند و عقلی سالم است که در اندیخیدن مخکلی نداشته باشد
و روحی سالم است که انسان را در اهداف متعالی انسانی به خوبی
هدایت کند و انسانی سالم است که همه ابعااد جسامی ،روحای و
ذهنی آن در مسیر تعالی انسان و نخاط و رفاه او قارار گیارد و باه
تعبیر دیگر بتواند رفاه و نخاط او را تأمین کند .سالمت ()health
حالت کام بهزیستی جسمی ،روانی و اجتماعی است و صرفاً عادم
بیماری یا نقش نیست ( .)9سالمت صرفاً عدم بیماری نیست ،ش ش
ممکن است از منظر آسیبشناسی هیچگونه مخک و عیبی نداشاته
باشد ،ولی با وجود این سالم هم نباشد .مطمئناً هرگونه انحرافی که
در حالت احساسی یا کانش فارد رد دهاد و خاود وی آن را یار
طبیعی بداند ،حاکی از آن خواهد بود که وی سالم نیست (« .)9ابن
سینا» در دو کتاب شفا و قانون ،صحت را تعریف کرده اسات و در
هر دو کتاب ،صحت را ملکه یا حالتی مایداناد کاه هار یاک از
جوارح و اع ای بدن انسان کار مربوط به خاود را درسات انواام
دهد .مثالً مزاج انسانی امر جذب و دفع را خوب انواام دهاد (.)9
این تعریف اختصاص به انسان تنها ندارد و شام گیااههاا و دیگار
حیوانات نیز مایشاود .در مقابا صاحت ،مارض قارار دارد و آن
کیفیتی است که هر ع وی از اع ا کار مربوطه را به خوبی نتواند
انوام دهد (« .)3محماد صاالح مازنادرانی» در شارح اصاول کاافی
میگوید« :صحت» حالت یا ملکهای است که کارها به واساطه آن
حالت و یا ملکه به خوبی انوام میشاود و در مسایر کماال قارار
میگیرد و در مقاب مرض عبارت است از سالم نبودن و یاا اینکاه
عبارت است از حالت و ملکهای که کارها در مسیر کمال و رشاد
خااود قاارار نماایگیاارد ( .)4سااالمتی و بیماااری ،فقااط بااه شاارایط
فیزیولوژیک وابسته نیستند ،بلکه بر افکار ،هیوانات و انگیزههای
فرد نیز وابستهاند ( .)9شایخالار یس در شاعری کاه ساروده اسات،
پزشکی را این چنین تعریاف مایکناد« :پزشاک عباارتاسات از
نگهدارى تندرست و بهبود ب خیدن بیمارى که از سابب و عرضا
بر بدن وارد آمده .تقسیم آ ازین آن به علم و عمل برم گاردد و
علم آن در سه ب ش کام م شود )5( ».پس از بیان معانی واژگاان
تحقیق به تبیین موضور میپردازیم.
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فص نامه علمی -پژوهخی قرآن و طب

دانش پزشکی و جایگاه آن در فرهنگ اسالمی
برخی از عالمان دینی بر این باورند که علم طب مبدأی الهی دارد و
متکی به وحی است .شیخ مفید میگوید :طب دانخی اسات درسات
که آگاهی از آن ،امری ثابات اسات و راه دسترسای باه آن وحای
است .آگاهان به این علم آنرا از پیامبران گرفتاهاناد .چاون بارای
یافتن حقیقت بیماری و راه درمان آن راهی به جاز آنچاه از ساوی
پیامبران رسیده وجود ندارد و این تنها خداوند است کاه باه هماه
علتها آگاهی دارد ( .)98برای تأیید این نظر به مطلبی که از ساید
بن طاووس رسیده استناد شده که :وقتی خداوند ح رت آدم (ر) را
از بهخت فرود آورد او را از دانشهای م تلف آگاه ساخت که از
آن علوم علم نووم و علم طب بود ( .)2با این نظر علم طب از وحی
سرچخمه گرفته ولی با توربه و دانش بخری کام شده است .البته
این نظر خیلی مورد توجه علمای دیگر قرار نگرفته است و گفتاه-
اند البته وحی میتواند یکی از منابع دانش طاب باشاد و برخای از
پیامبران بنا به اقت ای زمان و نیازهای جامعه زمان خود از داناش
پزشکی بهرهمند بودهاند ،ولی اینکه بگوییم همه ماوارد مساتقیم از
راه وحی بوده مورد پذیرش نمیباشد .از سوی دیگر بر اساس آنچاه
در روایااات پیااامبر اکاارم (ص) و اها البیاات (ر) رساایده ،مااوارد
فراوانی است که به علم طب اشاره دارد و حتی کتابهایی در علوم
طب به این بزرگواران نسبت داده میشود که به آن اشاره خواهاد
شد .همین روایات و احادیث وارد شده را برخی خواستهاند دلی و
شاهد قرار دهند که پیامبر اکرم (ص) و اه البیت (ر) درباره علم
طب صاحب نظر و صاحب رأی بودهاند و االن هم باید آموزههاای
آنان به عنوان دستور العما طبای ماورد عما قارار گیارد و طاب
اسالمی بر همین اساس شک بگیرد .این نظر نیز مورد قباول عماده
علما و دانخمندان واقع نخده است و به صراحت گفتهاناد :هرچناد
ما منکر علم پیامبر اکرم (ص) و علم امامان (ر) نیساتیم وآنهاا باه
دلی این که مستقیم و یر مستقیم به منبع وحای متصا باودهاناد،
میتوانستهاند درباره علم طب هم آگاهیهای فراوان داشته باشاند،
ولی فلسفه دین و نگااه کلای معصاومان ،ورود مساتقیم باه حرفاه
پزشکی نبوده ( ) 92و تنهاا علمای کاه باا صاراحت از علام ادیاان
دوره  ،4شماره  ،5زمستان 9328
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(ر) تندرستی بدن را باالترین نعمت الهی میداند ( )2یکی از نامهای
خداوند سالم است ( )7یعنی سالمتی و یکی از نامهای بهخات ،دار
السالم است ( )7و خداوند نیز جامعه و مردم را به ساوی ساالمتی
فرا میخواند ( .)7امام محمد باقر (ر) میفرمایند :وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا عِلْامَ
کَطَلَبِ السَّلَامَةِ وَ لَا سَلَامَةَ کَسَلَامَةِ الْقَلْب /آگاه باشید که هیچ علمی
همانند تالش برای سالمتی نیست و هیچ سالمتی هم مانند ساالمتی
قلب و دل نیست ( .)2امام صادق (ر) سالمتی جسامانی را بااالترین
نعمت الهی میداند و میفرمایاد :النَّعِایمُ فِای الادَنْیَا الْاأَمْنص وَ صِاحَّةص
الْوِسْمِ /بهترین نعمتهای الهی در دنیا عباارت اسات از :امنیات و
تندرستی و سالمت جسمی (.)93
اهمیت و وجوب حفا ساالمتی و لازوم مراجعاه باه طبیاب در
هنگام بیماری و عدم کتمان مرض تا حادی ماورد تأکیاد بزرگاان
بوده است که کتمان بیماری به عنوان خیانت شامرده شاده اسات،
امام علی (ر) میفرمایند :من کتم االطباء مرضاه خاان بدناه /هار
کس بیماری خود را از پزشکان پنهان دارد ،به بادن خاود خیانات
کرده است .)99( .عالوه بر امامان معصوم (ر) ،در بااب تندساتی و
اهمیت آن نکات ارزشمندی از سوی بزرگان نق شده است .شایخ-
الر یس میگوید :بزرجمهر را گفتم ،از خداى چه خواهم که هماه
چیز خواسته باشم ،گفت :سه چیز :تندرست و تاوانگرى و ایمنا .
( )93در جای دیگر میگوید :گفتم کدام چیزست کاه هماه آن را
جویند و کس آن را به جمله نیافتست ،گفت چهار چیز :تندرست ،
راست  ،شادى و دوست م لش ( .)93ابوالحسن عامری میگوید :مرا
بگذار از خوش برخوردار گردم ،پایش از آنکاه از دسات بارود،
زیرا جوان در حال رفتن است ،زندگ چیزى نیست ،جز تندرست
و جااوان  .او یک ای از ارکااان زناادگی را جااوانی م ایدانااد (.)94
ناصرخسرو قبادیانی میگوید :ساااس مار آن حکایم را کاه درد و
بیمارى و مرگ بر ما ازو سبحانه همچون زنادگان و تندرسات و
نعمت اندرین سراى فنا حکمت اسات و ماا انادر حاال نعمات و
صحّت مر او را شکر هم کنیم ،و اندر حال رنا و شادّت فریااد
ازو هم جوییم ،چنانک اندر کتاب عزیز اوست :قوله «وَ ما بِکصامْ
مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ (ثصمَّ) إِذا مَسَّکصمُ ال ُّرُّ فَإِلَیْهِ تَوْئَرصونَ /هر نعمتی که
به شما رسیده از ناحیه خداوند است ،ولی شما هرگاه کاه گرفتاار
مخکلی شدید رو به سوی او می کنید .)92 ،7( ».نکته بسایار مهام
که در باب سالمتی وجاود دارد و در مقالاههاای حاوزه ساالمت
معنوی به آن اشاره شده ( )97این است که :سالمتی پیکرهای واحد
و کلیتی توزیهناپذیر و متخک از ابعااد درهام پیچیاده جسامانی،
روانی ،معنوی و اجتماعی است کاه هار گوناه ترییار و تحاول در
هریک از این ابعاد ،به ترییر و تحول در آن میانواماد .باه دیگار
س ن ،شیوه زندگی ( )Life Styleافراد و وضعیت سالمت فردی
و روانی آنان تحت تأثیر شدید فرهنگ و نظام ارزشی جامعه بوده
و نگرش افراد به زندگی ،به جهان هستی ،به انساان ،باه مارگ و
یره و رفتارهایی که در پی آن نگرشها سر میزناد ،دارای نقخای
اساسی در سالمتی و نیز ایواد بیمااریهاا دارد .بارای مثاال نحاوه
زندگی مدرن ربی ،خود در ایواد و گسترش برخی بیماریها نقش
داشته است ( .)99مال صدرا میگوید :همانطور که ذاها و دواهاا
در ادامه حیات بدن و ابقاى صحّت و تندرسات و اعتادال مزاجا
تأثیر دارند ،عبادات شرع و اعمال و افعال انسان هم در صاحّت و
اعتدال حیات نفساان و روحاان مؤثنرناد ( .)95هماان گوناه کاه
مخاهده شد ،تندرستی و سالمت جسمی و همچنین اهتمام به دانش
پزشکی در فرهنگ اساالمی از جایگااه بسایار بااالیی برخاوردار
است ،ولی نکتههایی که باید به آن پرداختاه شاود ایان اسات کاه

چگونه باید ایان ساالمتی و تندرساتی را حفا کارد؟ در هنگاام
بیماری چه باید کرد؟ تعالیم اسالمی و آموزهای دینی چاه کمکای
به تندرستی انسان میتواند بکناد؟ آیاا مایتاوان گفات نیاازی باه
مراجعه به پزشک نداریم؟ آیا میشود گفت شفا فقط مرباوط باه
خداوند است؟ آیا میتوان گفت با آموزههاای وحیاانی و دساتور-
العم هایی که از سوی پیامبر اکرم (ص) و اه البیات (ر) رسایده
است ،میتوانیم بیماران را معالوه کنیم؟ آیا میتوانیم به طور کلای
همه احادیث و روایات و توصیههای پزشکی کاه از ساوی پیاامبر
اکرم (ص) و اه البیت (ر) رسیده به یاکبااره کناار بگاذاریم و
بگوییم هیچ ارزش مادی و معنوی ندارد؟ آیاا مایتاوانیم راه حلای
ارایه دهیم که هام ارزش معناوی و ماادی احادیاث و روایاات را
حفا کناایم و هاام مااردم را دچااار ساارگردانی و در لطیاادن در
طبابتهای یر علمی به نام اسالم نکنیم؟ و در نهایت باید باه ایان
سؤال پاسخ دهیم که ،آیا همان طور که سالمت معنوی در بهباودی
بیمار و سالمت جسمی و تندرستی مؤثر است ،مایتواناد ساالمت
جسمی هم در اعتالی معنوی و قرب به خداوند مؤثر باشاد؟ هماه
این سؤالها و دهها سؤال دیگر در این عرصه وجاود دارد کاه بایاد
به آن پرداخته شود که ما در این مقاله تالش کردیم با پرداختن به
برخی از این موارد ،راه را برای تحقیقات گستردهتر بگخاییم.
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طب اسالمی ،نقد و نظر
در پاسخ به سؤال فوق دیدگاهها و نظرگاههای فراوانی باه وجاود
آمده است که از نفی کاما و رد عما باه هار آماوزه و توصایه
پزشکی و قبول صد در صدی و لزوم عم کام به آنهاا را پوشاش
میدهد و در این مسیر راه افراط و تفریط پیموده شده است .بارای
نمونه« ،شیخ مفید» ،طاب و عاالم پزشاکی را یاک مقولاه کاامالً
معنوی میداند و بر این عقیده است که دالی و علتهای بیماری و
به تعبیر دیگر حقیقت بیماری با امور مادی قاب تخ یش نیسات و
دستیابی به درمان نیز نیازمند توفیق خاص معنوی مایباشاد و تنهاا
راه دستیابی به تخ یش درست بیماری و آگااهی از درماان بیماار
فقط از طریق بیانات و روایتهای رسایده از ساوی معصاومین (ر)
امکانپذیر است ( .)98از سوی دیگر بزرگانی چاون شایخ صادوق
(ره) و دیگران برای ح ماجرا وارد شدهاند و ساعی کاردهاناد تاا
دیدگاه امامیه را در برابر این نور از طب با دیدگاههای متفااوت و
متناقض مطرح شده تبیین کنند« .شیخ صدوق» در کتاب اعتقاادات-
االمامیه میگوید عقیده ما به عنوان امامیه درباره اخبار وارد شاده
در باب طب و مسا پزشکی دارای ابعاد م تلف میباشد.
 برخی از آن اخبار و توصیهها متناسب با اقلیم و آب و هوای
مکه و مدینه میباشد لذا قاب تعمیم به دیگر اقلایمهاا و شارایط
آب و هوایی نیست.
 برخی دیگر اَز اخبار و توصیهها مناسب حاال بیماار خااص
بوده است که امام معصوم (ر) با توجه به دانش و تخ یصای کاه
پیدا کرده است ،اقدام به توصیه نموده و احتماالً دارویی را توویز
نموده است بنابراین دستهای از روایات نیز قاب تعمیم نیست.
 یر از دو مورد فوق برخی از اخباار و روایاات وجاود دارد
که م الفان اسالم و اه بیت (ر) برای بد نام کردن آنها و پاایین
آوردن منزلت و شأن علمی آناان در جامعاه باه صاورت درو و
ناروا از آنها نق کردهاند و نسبت دادهاند که این دسته از اخبار و
توصیهها باید مورد شناسایی قرار گیرد.
 برخی دیگر از اخبار وارده یا تمام یا ب خی از آن توسط نق
کننده فراموش شده است و یا برخی از تعاابیر را از نان و گماان
خود به روایتها افزوده و یا کاسته است.
با توجه به ابعادی که به آن اشاره شد بدون بررسی کام و هماه
جانبه نمیتوان از این احادیاث و روایاتهاای وارد شاده از ساوی
معصومین (ر) احکام پزشکی را صادر و برای بیمار نسا ه تواویز
کرد.
این دیدگاهها ،به ویژه دیادگااههاای «شایخ صادوق» تقریبااً راه را
هموار ساخته است و به ناوعی موضاور را باه عقالنیات نزدیاک
کرده است ،به گونهای که میتوان از این احادیث و روایتهاا باه
عنوان یکی از منابع و مصادر علمی در علم پزشاکی اساتفاده نماود.
ولی زمانی میتواند به عنوان یک دستورالعم پزشکی استفاده شود
که با عق  ،توربه و دیگر رهآوردهای علوم پزشکی همراه شود.
نکته دیگری که باید متذکر شد این اسات کاه ،تعاالیم و دساتور-
العم های صادره از سوی معصاومان (ر) در اماور عاادی ،عرفای و
توصلی مانند امور عبادی نیست که جنبه تعبدی داشاته باشاد .ایان
موارد از قبی اوامر ارشادی و از جنس توصلیات است کاه عارف،
عقالً و عوام دیگر برای فهم و صدور حکم قطعی شرعی دخالات
دارد و رسیدگی آن باه عهاده موتهادان و مت صصاان آن رشاته و
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تفکیک شده همین دانش پزشکی اسات .چاون باه نقا از پیاامبر
اکرم (ص) علم دو قسم است :علم ادیان و علم ابادان ( .)2از هماین
رو با بررسی متون اسالمی به ویژه آیات قرآن ،احادیث و روایت-
های وارد شده از سوی پیامبر اکرم (ص) و ا ماه معصاومان (ر) در
مییابیم که موضور سالمت جسمی ،سالمت روحی و روانی کامالً
مورد توجه راهنمایان اصلی دین اسالم بوده است و ب خی از تعالیم
انبیا و اولیا اختصاص به سالمت در ابعاد م تلف داشته اسات و در
همین راستا آموزهها و دستورالعم هایی صادر شده اسات .بناابراین
در آگاهی نسبی اها البیات (ر) باه داناش پزشاکی و در اهتماام
معصومان (ر) نسبت به صدور تعالیم ویژه در باب سالمت جسامی
و روانی تردیدی وجود ندارد ،شاهد بر این ادعای و دلی آن ،وجود
هزاران حدیث و روایت موجود است که حتی تحت عنااوین کتاا
بها و جزوههای مستقلی چون طابالنبای (ص) طاب اال ماه (ر)،
طبالرضا (ر) و یره به رشته تحریر در آمده اسات ،بارای نموناه
میتوان به کتاب طباال مه(ر) اشاره نماود .ایان کتااب توساط دو
برادر به نامهای عبداهلل و حسین فرزندان بسطام بن ساابور الزیاات
نیخابوری نوشته شده است که از محدثان قرن چهارم بودهاند .ایان
دو برادر در پی مسافرتها و بازدیدهایی که از مرزهای کخورهای
اسااالمی داشااتهانااد بااا بیماااری و مخااکالت بهداشااتی و پزشااکی
رزمندگان اسالم مواجه میشوند لذا تصمیم میگیرند با استفاده از
تعالیم و روایتهای وارد شده از سوی معصومین (ر) دساتورالعم -
های بهداشاتی و پزشاکی تهیاه کنناد و بارای اساتفاده در اختیاار
رزمندگان اسالم و مرزداران قارار دهناد .ایان کتااب شاام 432
حدیث است که در  945عنوان آمده و ذی هر عنوان دو خبر نق
گردیده است.
موموعه دستورالعم های ارا اه شاده شاام دو قسامت مایباشاد:
قسمت اول مربوط به معرفی داروها و اذاهایی کاه مایتواناد در
درمان بیماریهای م تلف مؤثرند میباشاد و قسامت دوم :ادعیاه،
اذکار و توصیههای معنوی است که میتواند در درمان بیماریهای
جسمی و روانی مؤثر باشند.
مؤلفان این کتاب سعی کردهاند حتیاالمکان از احادیث و روایااتی
استفاده کنند که مورد اعتماد باشد .هر چند این کار بسیار مخاک
است ،ولی تا حدود زیادی موفق به این کار شدهاند به هماین دلیا
نوشته این دو مؤلنف ،مورد اعتماد بزرگانی چون شیخ حر عاملی در
وسای الخیعه و عالمه مولسی در بحار االنوار قارار گرفتاه اسات.
این کتاب توسط "محمد مهدی خرساان" تحقیاق و تصاحیح شاده
است و در سال  9499قمری توسط نخر دارالخریف الرضی در شهر
قم چاپ و منتخر گردیده است ( .)93عالوه بر این کتااب ،یار از
بازار گرم کتابهای طب النبی (ص) کاه در کخاورهای عربای باه
ویژه عربستان ،مصر و لبنان چاپ و منتخر شده است ،دهها کتاب و
رساله مستق درباره طب از نگاه معصومین (ر) به رشته تحریر در
آمده است که بیش از  93عنوان آن در مقدمه کتااب طاباال ماه
(ر) توسط خرسان معرفی شده است و محمدی ری شهری با تدوین
دانش نامه احادیث پزشکی بایش از دو هازار و پنوااه روایات از
پیامبر (ص) و دیگر اه البیت (ر) آورده و حااوی مطالاب بسایار
مهمی در حوزه بهداشت ،پزشاکی و پیراپزشاکی مایباشاد ( )92و
همیخه علما و بزرگانی بودهاند کاه بار نخار ایان روایاات تأکیاد
فراوان داشتهاند .ولی نکتهای که در این عرصه ماورد تردیاد قارار
گرفته این است که تا چه میزان میتوان به این تعالیم و آماوزههاا
اعتماد کرد و به تعبیر دیگر کدام یک از این دساتور العما هاا را

میتوان به عنوان توویز پزشکی تعمیم داد و با دستمایه قرار دادن
آن به معالوه بیماران همت گماشت؟
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تندرستی و تأثیر آن بر سالمت روحی و معنوی
واژههای عافیت ،صحت ،سالمتی ،تندرستی و دیگر واژگان مخاابه
و تأثیر و ارتباط آنها با ارتقا و رشد عرفانی ،علمای و معناوی ،در
فرهنگ دینی و عرفانی از جایگاه بسیار بااالیی برخاوردار اسات.
عالوه بر قرآن موید که اشاره شد کلمات و احادیث ارزشمندی از
سوی امامان (ر) ،اولیای الهی ،عرفا و حکما در اینباره وجاود دارد
که به آن اشاره خواهد شد :امام سواد (ر) در دعای  93از خداوند
خواستار عافیت و تندرستی همهجانبه شده است و با عباارتهاای
م تلف بیش از  93بار درخواست عافیت ،تندرستی و آسایش کرده
است .در ب خی از این دعا میفرماید :خدایا ،بر محمد و خانادانش
درود فرست و تن درستی را لباس تنم کان ،و ساراپای مارا باه تان
درستی فرو پوشان و با آن مرا امان ب ش و گرامی بادار و باینیااز
گردان ،و تن درستی را باه مان صادقه ده و آن را ماالِ مان کان و
همچون فرشی زیر پایم بگستران ،و آن مایهی بیمااری کاه در مان
است ،به تن درستی بدل فرما ،و میان من و تن درستی ،در این جهان
و آن جهان ،جدایی مایفکن .خادایا ،بار محماد و خانادانش درود
فرست و مرا تن درستی ب ش تن درستیای کاه مارا باس باشاد و
شفاب ش و چیره بر هر بیماری ،و روزافازون باشاد و در تانِ مان
تندرساااتی زایاااد تندرساااتی در ایااان جهاااان و آن جهاااان.
بر من مننت گذار و سالمت و امنیت و بیعیبی در دین و بدن ،و دل
آگاهی و پیخرفت و استواری در کارها ،و دلواپسی و ترس از خود
را به من عطا فرما ،و نیرویی ده که با آن بهفرمان تو به راه طاعت
روم و از آنچه مرا از آن بازداشتهای ،بارهیزم)99(.
همچنین امام سواد (ر) در دعای  95که هنگاام وارد شادن باال و
بیماری و مخکالت توصیه کردهاناد مطالاب قابا مالحظاه بیاان
داشتهاند که نیاز به تأمّ فراوان دارد .در این دعا مایفرمایاد :باار
خدایا ،تو را سااس بر نعمت تندرست بدن که همواره و پیوساته از
دوره  ،4شماره  ،5زمستان 9328
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موضور میباشد .بنابراین نمایتاوان باا اساتناد باه یاک حادیث و
روایت وارد شده و یاا آماوزههاای صاادر شاده در بااب ماداوا و
معالوه بیمار توسط معصومان (ر) به معالوه بیمار پرداخات و آن
را حکمی قطعی دانست .ولی مایتاوان از توصایههاا و توویزهاای
رسیده با شرایطی کاه بیاان خواهاد شاد ،از ساوی معصاومان (ر)
بهعنوان یک منبع برای شک دهی دانش پزشکی بهره برد .بناابراین،
با پذیرفتن اص این موضور که حاداق معصاومان (ر) نیاز مانناد
سایر علما و حکما عالوه بر دانش و توربه علمی ،با اتصالی که به
منبع وحی داشاتهاناد ،صاالحیت صادور دساتورالعم هاایی بارای
معالوه بیماران را دارا بودهاناد ،ولای موضاور و نحاوه اساتفاده و
تعمیم آن بهصورت جدی قاب بررسی میباشاد کاه در ایان زمیناه
الزم است:
اوالً :موموعه احادیث و روایتهای صادر شده از سوی معصاومان
(ر) توسط مت صصان و حدیث شناسان از نظر صحت سند و متن
مورد بررسی قرار گیرد و باهصاورت دقیاق ارزشگازاری شاود و
روشن گردد که به این حدیث و روایات صاادر شاده چاه میازان
میتوان اطمینان پیدا کرد که از معصاومان (ر) صاادر شاده اسات.
چون همانگونه که اشاره شد ،احادیث وارد شده موموعهای یار
پاالیش شده است و تخ یش آن نیازمند ت صش ویژه میباشد.
ثانیاً :پس از اینکه میزان اعتماد به صحت سند و ماتن معلاوم شاد،
نوبت به مراح بعد میرسد که باید مورد بررسی جدی قرار گیرد
که این توصیهها و توویزها چقادر محادود باه زماان و مکاان و
مورد خاص است و به چه میزان کلی است و قاب تعمیم میباشاد.
استاد «محمدی ریشهری» پس از جمع بندی دیدگاهها و نظرگاههاا
میگوید :هر چند علیاالصول دیدگاه شیخ صدوق درسات اسات و
الب روایات طبی اه البیت (ر) فاقد سند هستند و زمینه جع در
آنها بهصورت جدی وجود دارد ،لیکن حاصا ایان ناور ارزیاابی
بیبهره شدن مردم از ب خی از ذخایر اه البیات (ر) خواهاد باود.
زیرا ضعف سند بدون تردیاد نخاانه عادم صادور حادیث نیسات،
چنانکه درستی سند حدیث هم دلی بر قطعی الصدور بودن حدیث
نیست .بنابراین نه میتوان همه احادیث و روایات رسایده از ساوی
اه البیت ( )2را درباره طب در اختیار مردم گذاشت تا بار اسااس
آن عم کنند و نه میشود همه آنها را کنار گذاشات .وی بعاد از
این بررسی احادیث طبی را سه دساته مایکناد اول :احاادیثی کاه
بیختر جنبه دعا دارد و جزء اعواز و کرامات اولیای خدا میباشد،
مانند آنچه ح رت عیسی (ر) با اذن خداوند بیماران را شفا میداد
( .)7دوم :احادیثی که درباره پایشگیاری از بیمااریهاا وارد شاده
مانند دستورالعم ها برای نظافت ش صی و برخی از دستورالعم ها
برای نحوه خوردن و آشامیدن و ..سوم :احادیثی که دربااره درماان
بیماریها نق شده است که ایان هام دو قسامت اسات :ب اش اول
مربوط میشود به شفا خواستن بهوسیله دعا و آیات قرآن از خدا و
ب ش دوم :درمان از طریق دارو .دسته اول کاه مرباوط باه ب اش
کرامات و معوزات است و در جایگاه خود بسیار مهم اسات ولای
ربطی به دانش پزشکی ندارد ،دسته دوم هم چون توصیههاای کلای
پیشگیرانه است و عمده آنها هم بر عق و منطق اساتوار اسات و
بهعنوان علت تامه و علت اصلی پیشگیری هم نیست اشکالی پیش
نمیآورد و تا حدودی به آنها میشود عم کرد و در دساته ساوم،
آنچه مربوط میشود به توصیهها درباره آیاات قرآنای و برخای از
دعاهای مورب ،این هم قاب عم است که به امید شفا خواستن از
خدا و نوعی ت رر به درگااه الهای مایباشاد کاه در کناار دارو و
درمان توصیه میشود و آثار مثبت جسمی و معنوی فراوانای بارای

بیمار دارد .مخک اساسی احادیث و روایاتی است که توصایههاای
خاص و موردی برای درمان بیماریهای خاص دارد این احادیث را
به همان دالی که اشاره شد و مرحاوم صادوق هام بار آن تأکیاد
داشت ،نمیتوان بدون ارزیابی و بدون بررسی علمی پزشاکی ماورد
عم قرار داد ( .)92استاد محمدی ریشهری برای ح این مخک و
محروم نخدن جامعه از ب خی از ذخاایر علمای اها البیات (ر) از
یک سوی و گرفتار برخی از خرافات و نس ههای یر علمی نخدن
از سوی دیگر ،پیخنهادی را ارا اه داده اسات و آن عباارت از ایان
است که :این احادیث و روایات رسیده از سوی پیامبر اکرم (ص) و
اه البیت (ر) بهعنوان یکی از منابع وحیانی قاب بررسی در دستور
کار مراکز علمی و پزشکی قرار گیرد و اگر در آزمایخگاهها قرینه
علمی و عقلی برای مفید بودن آنها پیدا شد و به تعبیر دیگر ماورد
قبول جامعه علمی پزشکی قرار گرفت و آزماایشهاا مثبات باود،
مورد عم قرار گیرد .ولی اگر مورد آزمایش قرار نگیرد و یا مورد
قبول جامعه علمی و پزشکی قرار نگرفت ،مسکوت بااقی بماناد و
عم به آن توصیه نخود ( .)92وی پس از ارا اه ایان راهحا بیاان
میدارد که انگیزه اصلی من که اقدام به تدوین دانخانامه احادیاث
پزشکی نمودم همین بود که زمینهای ایواد کنم تا احادیث پزشکی
بهعنوان یک مرجع و منبع ،مورد ارزیابی از طریاق آزماون علمای
قرار گیرد ،لذا م اطاب اصالی احادیاث پزشاکی و احاادیثی کاه
توصیه درمان دارد ،مردم عادی و افراد یرمت صاش نیساتند بلکاه
م اطب ،پژوهخاگران علاوم پزشاکی و مراکاز تحقیقای و علمای
پزشکی هستند)92( .
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آن برخوردار بودم ،و سااس تو را بر آن بیمارى که در جسمم پدید
آوردهاى ،خدایا ،ستایش برای توسات باه خااطر آن تندرساتی کاه
همچنان از آن برخوردارم ،و ستایش برای توست بر این بیماری که
در تنم پدید آوردی .ای معبود! من ،نمیدانام کادامیاک از ایان دو
حالت به شکرگزاری سزاوارتر است و ستایش در کدامیک از ایان
دو هنگامه شایستهتر .آیا هنگام تندرساتی کاه روزهاای پااکیزهی
خود را بر من گاوارا سااخته باودی و مارا در طلاب خخانودی و
ب خش خود به نخاط آورده بودی و به فرمانبرداری خاود توفیاق
میدادی و نیرو میب خایدی؟ ،یاا هنگاام بیمااری کاه مارا باه آن
آزمودی و آن را همچون نعمتی به من ارزانی کردی تا باار سانگین
گناه را بر پخت من سبک گردانی و مرا از آلودگیهاای نافرماانی
پاکیزه سازی و هخدارم دهی که توبه کنم و به یادم آوری که قدر
نعمت پیخین را بدانم و زنگار گناه را از دلم بزدایم؟
ساس ادامه میدهند :خدایا ،بر محماد و خانادانش درود فرسات و
آنچه را خود برای من میپسندی ،در چخمِ دلام آراساته گاردان ،و
آنچه را خود بر سرم میآوری ،بر مان آساان سااز .مارا از پلیادی
گناهان پیخین پااکیزه کان ،و از گزناد آنچاه کاردهام ،دور فرماا.
شیرینی تن درستی را در من پدید آور و گوارایی سالمت را به مان
بچخان ،و چنان کن که چون از این بیماری به در روم ،خود را باه
آمرزشت رسانم و بهبود حاالم باا گذشات تاو از گناهاانم پیوناد
خورد ،و چون از چنبر اندوه رهایی یابم ،در گسترهی رحمتت پای
نهم و تن درستیام با گخایش و آسایش از سوی تو همراه شود ()99
.در این دعای بسیار ارزشمند بیمااری و ساالمتی و ارتبااط ایان دو
باهم بهخوبی تبیین شده است و هردو ،نعمت خداوند فارض شاده
است و در هر دو بهعنوان یاک فرصات نگریساته شاده اسات .از
فرصت سالمتی برای نخاط در عبادت و تقرب بهسوی خداوند و از
دوران بیماری برای بازگخت به خویختن و توباه و اساترفار .اماام
سواد (ر) آنچنان به این دو نعمت الهی نگریسته کاه مایفرمایاد:
نمیدانم شکر کدامیک از دو نعمات را بیخاتر بواای آورم ،شاکر
تندرستی را و یا شکر بیماری را ؟! چون هر دو خیر بازرگ بارای
من در پی خواهد داشت.
ح رت امام صادق (ر) نیز درباره سالمتی فرمود :در هر مکاان و
به هر حال که هست سالمت را براى دین و دل و انوام امور خود
از پیخگاه پروردگار متعال ب واه ،زیرا سالم بودن از خطر و عیاب
و نقش نه باه آن آساان اسات کاه هار کاس ب واهاد زود آن را
دریابد .پس چگونه م تواند موفق به ساالمت باشاد آن کسا کاه
خود را در معرض فتنه و گرفتارى قارار داده ،و راها را سالوک
م کند که بر خالف سالمت دین و دل است ،و بلکاه باا اسااس و
اصول سالمت که پیروى از داللت عق و از راه دین و ترک هاوى
و هوس است م الفت کرده ،و سالمت و نواات را در هالکات و
گرفتارى دیده ،و تصور ما کناد کاه هالکات و خساارت در راه
نوات و سالمت است .مصطفوی در شرح حادیث اماام صاادق (ر)
میگوید :همین طورى که با تندرست و سالمت بدن توفیق عباادات
و اعمال صالح و کارهاى نیکو حاص ما شاود ،و اگار بادن ساالم
نخد ،کارهاى نیکو انوام دادن نیز بهس تی صورت خواهد گرفت:
قلب سالم و دین سالم نیز چنین است .دل اگر صاف و پاک و سالم
نخد ،اعمال که از قلب برمیخیزد ناسالم خواهد شد ،قصاد پااک،
نیت خالش ،فکر خوب ،و روحانیت و نورانیت دل ،در اثر سالمت
دل است .دل اگر سالم نخد ،حرکات و کارهاى انسان توأم با نیات
سوء و فکر ناپاک و خودبینی و خودنماای و آلاودگیهاای دیگار
است .و دین انسان اگر سالم و صحیح نخد ،آلوده به هزاران افکاار

سست و عقاید فاسد و خرافات و اعمال ناروا و کارهااى نادرسات
خواهد شد)93( .
ارسطو میگوید :با تدبیر و مادیریت جسام و باا راه و چاارچوب
معین شهوات نفس متعادل میشود و با پیاروی از برناماهای مانظم،
صحه نفس از راه صحت جسام باه دسات مایآیاد چاون«الانفس
الصحیحة ف الوسم الصحیح /نفس صحیح در جسم صحیح اسات »
این بدن است که در ابتدا روح را شک میدهد و تنظیم مایکناد و
این جسم است که زمینه را برای روح مهیا میسازد و پس از اینکه
آرامش و سالمتی را به روح داد در حرکتی متقاب از آن بهارهمناد
میشود و این همکاری روح و جسم یک نعمت بزرگ باهحسااب
میآید ()94
حکیم ترمذی میگوید :چنین دریافت کردم که روح در تمام اندام
و اجزای انسان از موی سر تا ناخن پا وجود دارد لذا اگار مخاک ،
درد ،ناراحتی و عارضهای برای هر جز ی از بدن پدید آید بالفاصله
بر روح هم اثر میگذارد چون روح در همه جای بدن ح ور دارد
 )95(.زالی میگوید  :بدن مرکب نفس است که بر او ساوار مای-
شود و به پیش میرود  .بدن برای نفس انسان در پیماودن راه الهای
همانند شتری است که در رفتن به حا اساتفاده مایشاود و مانناد
نرف آبی است که بدن به او محتاج است .بنابراین هر علمای کاه
هدف آن برای تأمین مصالح بدن باشد درواقع علمی اسات کاه باه
مصلحت کسی است که سوار بر آن شتر است و علام طاب چناین
علمی است که انسان برای حف صحت و سالمتی نیازمند اواست .
وی علم فقه و علم طب را برابر میداند و میگوید :علم فقاه بارای
جایی است که انسان تنها نیست و مایخواهاد باا دیگاران تعاما
داشته باشد ولی علم طب اینچنین نیست و حتی زمانی که تنها هام
باشد مورد استفاده اواست  .بهوسیله طب ،قوا و حالت هاای هاای
درونی انسان متعادل میشود و باسیاست و عدالت ،اعتدال در قاوا و
محرکهای بیرونی پدید میآید و هردوی آنها یعنی فقاه و طاب
برای سوارهای است که مایخواهاد راه باهساوی خداوناد را طای
کند( . )92ابونصر فارابی مایگویاد  :هماانگوناه کاه تندرساتی و
صحت بدن مربوط میشاود باهاعتادال مازاج انساان و بیمااری آن
مربوط میشود به انحراف و به هم ری اتن مازاج داخلای انساان ،
همینگونه هم صحت و تندرستی و پابرجایی مدینه مربوط میشود
بهاعتدال شهروندان و اه مدینه و بیمااری مدیناه هام بار گخات
میکند به تفاوت و اختاللی که در اخالق و رفتار اه مدینه پدید
میآید .در اینوا وقتی بدن از اعتدال خارج شاد ،طبیاب اسات کاه
اعتدال را به تن بر میگرداند و وقتی که اخالق و اعتدال مدینه باه
هم ری ت ،مدنی است که باید اعتدال را برگرداناد ،پاس مادنی و
طبیب یک مسؤولیت مخترک دارند .)97(.یکی از عرفاای بازرگ
به نام «ذوالنون» به یاران خود توصیه میکند و میگوید  :ای برادرِ
من! این را بدان که  ،هیچ شرف و بزرگی مانند اسالم نیست و هیچ
کاارم و بزرگااواری چااون تقااوی نیساات و هاایچ عقلاای برتاار و
نگهدارندهتر چون ورر وپاکدامنی نیست و هیچ شفیع و واساطهای
نواتب ش از توباه و هایچ لبااس و پوشخای زیبااتر از عافیات و
راحتی و هیچ سنگر و نگهبانی محکمتر و مطمائنتار از ساالمتی
نیست( . )98بزرگان تعلیم و تربیت در کتابهای اخالق و عرفانی
بابی را برای حف سالمت و بهداشت تن اختصاص مایدادناد و از
رهروان میخواستند که برای رسیدن به مدارج معنوی و علمی باید
بهداشت تن را رعایت کنناد  ،هماه ناور اذایی ن ورناد و بارای
خوردن و خوابیدن خود برنامه معین و منظم داشته باشند .کاه باه
برخی از آنها اشاره میشود :
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فص نامه علمی -پژوهخی قرآن و طب

نتیوه
از مومور آیات ،روایات و گفتار عالمان و عارفاان دریاافتیم کاه :
اوالً تندرستی و ساالمت جسامی در فرهناگ اساالمی از اهمیات
بسیار باالیی برخورداراست .ثانیاً َ :دانش پزشکی یک از دانشهاای
بسیار مورد احترام و مقدس اسات و اجار و پااداش آن فقاط ایان
دنیایی نیست .ثالثاً :در فرهنگ اسالمی و روایات رسایده از ساوی
پیامبر اکرم (ص)و اه البیت (ر) توصیههای پزشکی فراوانی وجود
دارد که فقط در دانخنامه پزشکی بیش از دو هزار و پنواه روایت
به دست ما رسیده اسات کاه ایان تعاداد از باین هازاران روایات
انت اب گردیده است .مخک اساسی در این روایات ایان اسات کاه
عالوه بر ضعف سند در بسیاری از این روایات به دالیلی که تبیاین
شد امکان بهرهمندی از همه این روایات نیست و از سویی هم اگار
ب واهیم همه ایان روایاات را کناار بگاذاریم جامعاه را از یاک
امکان بزرگ علمی و معنوی محروم کردهایم  .لذا باه ایان نتیواه
رسیدیم که روایات به سه دسته تقسیم میشوند دساته اول روایااتی
که جنبه معوزه و کرامات از سوی اولیاءاهلل دارد که این دساته از
موضور بحث خارج است .دسته دوم روایاتی که بیختر بهداشات و
طب پیخگیری است که این دسته از روایات اگار باا مناع عقالیای
مواجه نبودند و با تخا یش داناش پزشاکی دارای مخاک خاصای
نبودند قاب عم برای عموم میباشد و دسته سوم که توصیههای در
مانی است .که این هم بر دو گونه بود یا توصیههای معناوی اسات
مانند شفا گیری از آیات قرآنی و یا برخی از دعاها که این روایات
اگر مخک سندی نداشتند قاب عم میباشاند و اماا روایااتی کاه
توصیههای در مانی دارند و حالت نس ه عم برای بیمار مایباشاد
عم به این دسته از روایات مورد قبول بزرگانی چون شیخ صادوق
و دیگران نیست و روایتهایی هم وجود دارد که عم به آنها به
دلی اختالف مازاج هاا و اخاتالف منااطق و ..مناع شاده اسات و
مهمترین کاربرد این روایات این است که بهعنوان یک منبع علمای
کهن و معنوی توساط عالماان پزشاکی و در آزمایخاگاههاا ماورد
آزمون قرار گیرد و در صورت تأیید دانش پزشکی به آنهاا عما
شود  .مطلب دیگاری کاه از آیاات و روایاات و موماور کلماات
بزرگان به دست آمد  ،سالمت جسمی و تندرساتی جازء دعاهاا و
درخواستهای بزرگاان دیان باوده اسات و هماواره بارای کساب
سالمتی تالش کردهاند و مردم را در فراگیری دانش پزشکی تخویق
کردهاند و در مومور  ،جسم و بدن را نرف روح و نفس دانسته و
جسم را همانند مرکبی میدانند که باید جسم و روح را حم کند،
لذا اگر این نرف آلوده باشد ،محتوا را ناابود مایکناد و اگار ایان
مرکب مریض و ناتوان باشد نمیتواند سالک را به مقام قرب الهای
برساند و سالمت روحی و معنوی را برای او فراهم سازد بناابراین
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خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب آدب المتعلمین که منساوب باه
اواست ،به آسیبشناسی نحوه در س خواندن طاالب و دانخاوویان
میپردازد وبیان میدارد که بسیاری از دانخوویان و طالب ،تاالش
زیادی میکنند ولی عمالً موفق به رسیدن به مدارج علمی نمیشاوند
 .وی موضور را بررسی و توصیههای م تلفی را ارا ه میدهاد کاه
ب ش عمده آن مربوط مایشاود باه بهداشات و حفا ساالمتی و
رعایت نکاتی در نور خوردن  ،خوابیدن  ،رعایت بهداشت ش صی
و ..در این کتااب تصاریح مایکناد کاه  :گااه باشادکه کساالت و
خمودگی از کثرت بلرم و ازدیاد رطوبات متولند شود و راه کااهش
دادن آن کم خوردن است زیرا فراموشی از بلرمِ زیاد پدید آماده و
زیادی بلرم از کثرت شصرب آب به وجود مایآیاد و زیااد نوشایدن
آب از پرخوری حاص میشود و نان خخک بلرم و رطوبات را از
بدن قطع و ریخهکن مینماید )92( .و بارای جلاوگیری از نسایان و
فراموشی نس های میپیچد و میگوید  :ازجمله اسباب حف وبار
طرف شدن نسیان زدن مسواک و خاوردن عسا و تنااول نماودن
کندر با شکر و خوردن بیستویک دانه کخمش قرمز در هارروز
میباشد ( .)92شیخ احمد نراقای در کتااب اخالقای خاود معاراج
السعاده بدن را مرکب نفس میداند و میگوید  :هرکساای مرکناب
است از نفس و بدن ،پس بدان که حقیقت آدمی و آنچه باه سابب
آن بر سایر حیوانات ترجیاح دارد همان«نفس» است کاه از جانس
مال که مقادسه اسات و «باادن» اماری اسات عاریات  ،و حکام
مَرکَب از برای نفس دارد ،کاه بادان مرکاب سوارشاده و از عاالم
اصالی و موطن و جایگاه حقیقیه این دنیا آماده  ،تا از بارای خاود
توارتی کند و سودی انادوزد و خود را به انوار کماالت بیارایااد،
و اکتساااب صااافات حمی اده و اخااالق پساااندیده نمای اد ،و باااز
مراجعت به وطن خود نمایاد .ح رت پروردگار برای هر روحای
که از زادگااه عاالم تورد است بدنی را معین کرده تاا از مناافع و
ماداخ آن شاهر امکانات خود را تهیه دیاده و مسافرت به عاالم
قدس کند و سزاوار خلوت خانه انس گردد( .)33شیخ محمد بهاری
دریکی از نامههای عرفانی خود کاه باه سافیر براداد ماینویساد
میگوید  :از برای طالب معرفت شصروطٌ البدّ من مراعاتهاا ( .یعنای
طالب معرفت را شروطی است که چاارهای جاز مراعاات شاروط
نیست .اول :باید صحیح المزاج باشد ،اگر علنتی در مزاج هست بایاد
به معالوه آن باردازد ،چه اینکه اگر سودا الاب آیاد ،پاارهای از
حرکات سوداویه را شور عخق پنداشته مررور گردد و اگر صفرا و
حرارت لبه کند ،خخاکی دماا و خفقاان قلاب و ساوء ال لاق
فوق العاده حاص گردد ،اگر بلرم زیاده باشد ،قصور در فهمِ مساا
دقیقه پیدا خواهد کرد.فالبدّ من اعتدال المزاج ()39
بحث و بررسی
همانگونه که بیان شد ،در فرهنگ اسالمی و در متاون وحیاانی و
گفتار علما و عرفا درباره اهمیت و جایگاه دانش پزشکی و تاأثیر
سالمت جسمی بر سالمت معنوی چند چالش بازرگ وجاود دارد
.اول  :درباره مبدأ علم پزشکی است که برخی میگویند  :مبدأ علم
پزشکی وحی است و برخی م الف این نظر و گروهای هام جماع
کردهاند .دوم جایگاه دانش پزشکی و قبول و یا رد طب اساالمی و
یا دانش پزشکی مبتنی بر روایات و آموزههای معصومین است کاه
در این زمینه هم راه افراط وتفریط پیموده شده اسات کاه در ایان
مقاله تالش شد تا به یک پاس ی قاب قبول برسیم  .سومین مطلاب
قاب بحث نقش و سهم سالمت جسمی بر سالمت معنوی و روحی
است که برخی برای تندرستی سهم زیادی قا نیستند و وجود درد
و بیماری را یک نعمت الهی میدانند و درد و بیماری را دریچاهای

برای تقرب الهی میدانند که شاید این راه برای بار خای از اولیاای
الهی راه گخا باشد ولی بهعناوان یاک نسا ه عماومی قابا اجارا
نیست ،چون عمالً نخان داده شده اسات کاه انساانهاای ماریض و
بدحال حتی حوصله عبادت و ذکر و صلوات هم ندارناد.آنان فاقاد
نخاط الزم برای عبادت و نماز و روزه میشوند و قدرت انوام هار
کاری را از دست میدهند بنابراین برای رشد و شاکوفایی معناوی
جامعه نیازمند به مقدماتی است کاه یکای از ارکاان آن ساالمت
جسمی است و رکن دوم آن امنیت است .لذا اگر سارمایه گازاری
برای توسعه نرفیتهای سالمت جسمانی و تندرستی جامعه نخاود
انتظار توجه معنوی و روحی انتظار بهجایی نیست
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بین سالمت معنوی و سالمت جسمی رابطه معنااداری وجاود دارد
. که هردو در هم تأثیر متقاب دارند
تخکر و سااسگزاری
الزم میدانم از تخویق ها و مخاورههای بسیار خوب جنااب آقاای
دکتر محمود عباسی که در شرایط س ت گساترش کروناا و جاان
 باعاث،باختن جمع زیادی از مردم جهان بهویژه مردم شریف ایران
شدند که گامی کوچک در تبیین علمی تندرستی و سالمت جسمی
و تأثیر آن بر سالمت معنوی از نگاه متون وحیاانی برداشاته شاود
ابراز دارم
عدم ت اد منافع
این مقاله بهصورت کام توسط نویسنده سطور تألیف و تدوینشده
و در رفرنسها هم امانت کام رعایت شده لذا ت اد مناافع علمای
.با کسی و جایی ندارد
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