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 92  ون وحیانیتأثیر سالمت جسمی بر سالمت معنوی، با نگاه به مت جایگاه دانش پزشکی و 
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تأثیر سالمت جسمی بر سالمت  جایگاه دانش پزشکی و
 معنوی، با نگاه به متون وحیانی

 
 *یمحمد جواد ابوالقاسم

 رانیا ،تهران، سازمان سمت  ی،و معارف اسالم اتیاله اریاستاد
 

 چکیده 
هدف پژوهش حاضر تبیین اهمیت و جایگاه دانش پزشکی و تأثیر 

ه به طب اسالمی باا نگااه   آن بر سالمت معنوی و نیم نگاهی ناقدان
درون دینی، به منظور کمک به توسعه ساالمت جسامی و معناوی    

آیات، روایات و گفتار عالمان و عارفان   جامعه است. بدین منظور
درباره  نقش و جایگاه تندرستی و داناش پزشاکی و تاأثیر آن بار     
سالمت معنوی با روش تحلیا  نظاری از ناور هرمنوتیاک ماورد      

هاا مخا ش شاد کاه باین      ته است. بر اساس یافتهبررسی قرار گرف
داری وجاود دارد کاه   سالمت معنوی رابطه معنا سالمت جسمی و

هر دو به یکدیگر نیازمندند. همچنین درباره طب اسالمی دریافتیم 
توان احدیث و روایاات را نادیاده گرفات و از     که از یک سو نمی
ن قطعای تواویز   ها را به عنوان درماتوان توصیه سوی دیگر هم نمی

کرد و الزم است راه سوم پیموده شود.  بناابراین مای تاوان نتیواه     
گیری کرد که اگر تندرستی و سالمت جسمی وجود نداشته باشاد  

، انتظار رشد و تعاالی  های آن در جامعه فراهم نگرددو زیرساخت
های دینی سالمت معنوی معنادار ن واهد بود و در این زمینه آموزه

تواند مورد استفاده علم پزشاکی  ک منبع قاب  بررسی میبه عنوان ی
 قرار گیرد. 

: سالمت جسمی، ساالمت معناوی، طاب اساالمی،     واژگان کلیدی
 دانش پزشکی.    

 3/9/9322تاریخ دریافت: 
 92/3/9322تاریخ پذیرش:  

:نویسنده مسئول  
 

 مقدمه 
ها و با پدید آمدن بیماری فراگیر و مسری کرونا و برخی از افراط

ها به نام اسالم، ضرورت تبیین داناش پزشاکی، تندرساتی و    تفریط
تأثیر سالمت جسمی بر سالمت معنوی با نگرش وحیاانی بایش از   

شود به همین جهت با بررسای در مناابع دینای،    گذشته احساس می
عرفانی و اخالقی دریافتیم که حفا  جسام و ساالمت جسامی در     

برخوردار است، چون جسام  فرهنگ دینی از جایگاه بسیار رفیعی 
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    

تواناد باه ساالمت    جایگاهی است؟ و تا چه میازان مای  دارای چه 
گانه سالمت است، کمک کند؟ این معنوی که یکی از ارکان چهار

مناادی از مقالااه بااا اسااتفاده از روش توصاایفی، تحلیلاای و بااا بهااره
مطالعات فرا تحلی ، منابع دینای را بررسای کارده اسات و بعاد از      

 . بحث و بررسی نتیوه تحقیق را ارایه داده است
 

 تعاریف
ها و به دست آوردن وفاق نسبی بر روی اصاطالحات  شناخت واژه

تار ساازد از هماین رو، قبا  از     تواند مسیر بحث را روشناصلی می

 هاای پرکااربرد در ایان نوشاتار مارور      ورود به اص  موضور، واژه
 گردد. می

( عبارت است از فرایند مرض معینی که دارای disease) بیماری
( وضاعیتی  illnessهاا اسات و ناخوشای )   صی از نخانهزنویره خا

است که از طریق انحراف آشکار از حالت سالم و بهنوار مخ ش 
ساالم باودن. لاذا باه      یمصدر است باه معنا   ،سالمت  (9شود. )می

که کار خود را متناسب با  ندگوییسالم م ایدهیادراک، رفتار و پد
ساالمت و   واژه م دهد.انوا یشده است به خوب وادیاو ا یآنچه برا

در  یبه خاوب  زیکه آن چ شودیاطالق م یزیسالم بودن به هر چ ای
انواام   یخود را به خاوب  ژهیقرار گرفته باشد و کار و حیمدار صح

سالم است کاه موموعاه اع اا و جاوارح آن باه       یدهد. لذا جسم
چون جذب و دفع را بدون مخک   یامور یکار کنند و تمام یخوب

نداشته باشد  یمخکل دنیخیاست که در اند المس یانوام دهند و عقل
 یبه خوب یانسان یسالم است که انسان را در اهداف متعال یو روح
و  یروحا  ،یسالم است که همه ابعااد جسام   یکند و انسان تیهدا
و باه   ردیا انسان و نخاط و رفاه او قارار گ  یتعال ریآن در مس یذهن
( healthسالمت ) .کند نیبتواند رفاه و نخاط او را تأم گرید ریتعب

حالت کام  بهزیستی جسمی، روانی و اجتماعی است و صرفاً عادم  
(. سالمت صرفاً عدم بیماری نیست، ش ش 9بیماری یا نقش نیست )

گونه مخک  و عیبی نداشاته  شناسی هیچممکن است از منظر آسیب
ن سالم هم نباشد. مطمئناً هرگونه انحرافی که باشد، ولی با وجود ای

در حالت احساسی یا کانش فارد رد دهاد و خاود وی آن را  یار      
ابن (. »9طبیعی بداند، حاکی از آن خواهد بود که وی سالم نیست )

را تعریف کرده اسات و در   صحتدر دو کتاب شفا و قانون، « سینا
هار یاک از   داناد کاه   هر دو کتاب، صحت را ملکه یا حالتی مای 

جوارح و اع ای بدن انسان کار مربوط به خاود را درسات انواام    
(. 9دهد. مثالً مزاج انسانی امر جذب و دفع را خوب انواام دهاد )  

هاا و دیگار   این تعریف اختصاص به انسان تنها ندارد و شام  گیااه 
شاود. در مقابا  صاحت، مارض قارار دارد و آن      حیوانات نیز مای 

از اع ا کار مربوطه را به خوبی نتواند  کیفیتی است که هر ع وی
 در شارح اصاول کاافی    « محماد صاالح مازنادرانی   (. »3انوام دهد )

ای است که کارها به واساطه آن  حالت یا ملکه« صحت»گوید: می
 شاود و در مسایر کماال قارار     حالت و یا ملکه به خوبی انوام می

ا اینکاه  گیرد و در مقاب  مرض عبارت است از سالم نبودن و یا می
ای که کارها در مسیر کمال و رشاد  عبارت است از حالت و ملکه

(. سااالمتی و بیماااری، فقااط بااه شاارایط 4گیاارد )خااود قاارار نماای
های فیزیولوژیک وابسته نیستند، بلکه بر افکار، هیوانات و انگیزه

 کاه ساروده اسات،    یدر شاعر  سیالار  خیشا  (.9اند )فرد نیز وابسته
سات از  اپزشاک  عباارت  »کناد:  یما  فیا رتع نیچن نیرا ا یپزشک
و بهبود ب خیدن بیمارى که از سابب و عرضا      دارى تندرست  نگه

گاردد و   بر بدن وارد آمده. تقسیم آ ازین آن به علم  و عمل  برم 
( پس از بیان معانی واژگاان  5) «شود. علم آن در سه ب ش کام  م 
 پردازیم.تحقیق به تبیین موضور می

 
 ضرورت تحقیق  تبیین موضور و

در فرهنگ اسالمی، تندرستی و داناش پزشاکی از جایگااه بسایار     
باالیی بر خوردارند. پیامبر اکرم )ص( دانش را به دو دانش ادیاان و  

(، امام محمد باقر )ر( دانش پزشکی را 2کند )دانش ابدان تقسیم می
( و قرآن کریم خود خداوند را طبیب 2برترین دانش دانسته است )

فرماید کاه او  (. امام علی )ر( در توصیف پیامبر )ص( می7ند )دامی
(. علای  8برد )طبیبی سیال و پویا بود که طبابت را بر بالین بیمار می
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  والقاسمیمحمدجواد اب  33

 9328 زمستان، 5، شماره 4دوره   پژوهخی قرآن و طب  -نامه علمیفص 

های ( یکی از نام2داند ))ر( تندرستی بدن را باالترین نعمت الهی می
های بهخات، دار  ( یعنی سالمتی و یکی از نام7خداوند سالم است )

( و خداوند نیز جامعه و مردم را به ساوی ساالمتی   7) السالم است
فرمایند: وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا عِلْامَ  (. امام محمد باقر )ر( می7خواند )فرا می

/ آگاه باشید که هیچ علمی  کَطَلَبِ السَّلَامَةِ وَ لَا سَلَامَةَ کَسَلَامَةِ الْقَلْب
مانند ساالمتی  همانند تالش برای سالمتی نیست و هیچ سالمتی هم 

(. امام صادق )ر( سالمتی جسامانی را بااالترین   2قلب و دل نیست )
فرمایاد: النَّعِایمُ فِای الادَنْیَا الْاأَمْنص وَ صِاحَّةص       داند و مینعمت الهی می

های الهی در دنیا عباارت اسات از: امنیات و    /بهترین نعمت  الْوِسْمِ
 (.93تندرستی و سالمت جسمی )

ساالمتی و لازوم مراجعاه باه طبیاب در       اهمیت و وجوب حفا  
هنگام بیماری و عدم کتمان مرض تا حادی ماورد تأکیاد بزرگاان     
بوده است که کتمان بیماری به عنوان خیانت شامرده شاده اسات،    

فرمایند: من کتم االطباء مرضاه خاان بدناه/  هار     امام علی )ر( می
 کس بیماری خود را از پزشکان پنهان دارد، به بادن خاود خیانات   

(. عالوه بر امامان معصوم )ر(، در بااب تندساتی و   99کرده است. )
-اهمیت آن نکات ارزشمندی از سوی بزرگان نق  شده است. شایخ 

  از خداى چه خواهم که هماه  ،بزرجمهر را گفتمگوید: الر یس می
 تندرست  و تاوانگرى و ایمنا .   :سه چیز :چیز خواسته باشم، گفت

گفتم کدام چیزست کاه هماه آن را   : گوید( در جای دیگر می93)
 ،تندرست  :جویند و کس آن را به جمله نیافتست، گفت چهار چیز

: مرا دیگویم یابوالحسن عامر(. 93) م لش شادى و دوست ،راست 
بگذار از خوش  برخوردار گردم، پایش از آنکاه از دسات بارود،     

  جز تندرست  ،زیرا جوان  در حال رفتن است، زندگ  چیزى نیست
(. 94) داناادیماا یرا جااوان یاز ارکااان زناادگ یکاای . او جااوان  و

گوید: ساااس مار آن حکایم را کاه درد و     ناصرخسرو قبادیانی می
و   بیمارى و مرگ بر ما ازو سبحانه همچون زنادگان  و تندرسات   

نعمت اندرین سراى فنا حکمت اسات  و ماا انادر حاال نعمات و      
رنا  و شادّت فریااد     صحّت مر او را شکر هم  کنیم، و اندر حال

وَ ما بِکصامْ  »  ازو هم  جوییم، چنانک اندر کتاب عزیز اوست: قوله
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   

(. نکته بسایار مهام   92، 7« )او می کنید.مخکلی شدید رو به سوی 
هاای حاوزه ساالمت    که در باب سالمتی وجاود دارد و در مقالاه  

ای واحد (  این است که: سالمتی پیکره97معنوی به آن اشاره شده )
ناپذیر و متخک  از ابعااد درهام پیچیاده جسامانی،     و کلیتی توزیه

حاول در  روانی، معنوی و اجتماعی است کاه هار گوناه ترییار و ت    
انواماد. باه دیگار    هریک از این ابعاد، به ترییر و تحول در آن می

( افراد و وضعیت سالمت فردی Life Styleس ن، شیوه زندگی )
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    

، دارای نقخای  زناد ها سر میر پی آن نگرش یره و رفتارهایی که د
هاا دارد. بارای مثاال نحاوه     اساسی در سالمتی و نیز ایواد بیمااری 

ها نقش ، خود در ایواد و گسترش برخی بیماریزندگی مدرن  ربی
: همانطور که  ذاها و دواهاا  گوید(. مال صدرا می99داشته است )

و اعتادال مزاجا       در ادامه حیات بدن  و ابقاى صحّت و تندرسات 
تأثیر دارند، عبادات شرع  و اعمال و افعال انسان هم در صاحّت و  

(. هماان گوناه کاه    95اعتدال حیات نفساان  و روحاان  مؤثنرناد )   
مخاهده شد، تندرستی و سالمت جسمی و همچنین اهتمام به دانش 
پزشکی در فرهنگ اساالمی از جایگااه بسایار بااالیی برخاوردار      

هایی که باید به آن پرداختاه شاود ایان اسات کاه      است، ولی نکته

؟ در هنگاام  چگونه باید ایان ساالمتی و تندرساتی را حفا  کارد     
؟ تعالیم اسالمی و آموزهای دینی چاه کمکای   بیماری چه باید کرد
تاوان گفات نیاازی باه     ؟ آیاا مای  تواند بکناد به تندرستی انسان می

فقط مرباوط باه   شود گفت شفا ؟ آیا میمراجعه به پزشک نداریم
-هاای وحیاانی و دساتور   توان گفت با آموزه؟ آیا میخداوند است

هایی که از سوی پیامبر اکرم )ص( و اه  البیات )ر( رسایده   العم 
توانیم به طور کلای  ؟ آیا میتوانیم بیماران را معالوه کنیماست، می

های پزشکی کاه از ساوی پیاامبر    همه احادیث و روایات و توصیه
بااره کناار بگاذاریم و    ( و اه  البیت )ر( رسیده به یاک اکرم )ص

تاوانیم راه حلای   ؟ آیاا مای  بگوییم هیچ ارزش مادی و معنوی ندارد
ارایه دهیم که هام ارزش معناوی و ماادی احادیاث و روایاات را      
حفاا  کناایم و هاام مااردم را دچااار ساارگردانی و در  لطیاادن در 

در نهایت باید باه ایان   ؟ و های  یر علمی به نام اسالم نکنیمطبابت
، آیا همان طور که سالمت معنوی در بهباودی  سؤال پاسخ دهیم که

تواناد ساالمت   بیمار و سالمت جسمی و تندرستی مؤثر است، مای 
جسمی هم در اعتالی معنوی و قرب به خداوند مؤثر باشاد؟ هماه   

ها سؤال دیگر در این عرصه وجاود دارد کاه بایاد    ها و دهاین سؤال
داخته شود که ما در این مقاله تالش کردیم با پرداختن به به آن پر

 تر بگخاییم.  برخی از این موارد، راه را برای تحقیقات گسترده
 

 دانش پزشکی و جایگاه آن در فرهنگ اسالمی 
برخی از عالمان دینی بر این باورند که علم طب مبدأی الهی دارد و 

انخی اسات درسات   گوید: طب دمتکی به وحی است. شیخ مفید می
که آگاهی از آن، امری ثابات اسات و راه دسترسای باه آن وحای      

. چاون بارای   اناد را از پیامبران گرفتاه است. آگاهان به این علم آن
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    

(. برای تأیید این نظر به مطلبی که از ساید  98دارد ) ها آگاهیعلت
بن طاووس رسیده استناد شده که: وقتی خداوند ح رت آدم )ر( را 

های م تلف آگاه ساخت که از از بهخت فرود آورد او را از دانش
(. با این نظر علم طب از وحی 2آن علوم علم نووم و علم طب بود )
نش بخری کام  شده است. البته سرچخمه گرفته ولی با توربه و دا

-این نظر خیلی مورد توجه علمای دیگر قرار نگرفته است و گفتاه 
تواند یکی از منابع دانش طاب باشاد و برخای از    اند البته وحی می

پیامبران بنا به اقت ای زمان و نیازهای جامعه زمان خود از داناش  
مساتقیم از   اند، ولی اینکه بگوییم همه ماوارد مند بودهپزشکی بهره

. از سوی دیگر بر اساس آنچاه  باشدراه وحی بوده مورد پذیرش نمی
در روایااات پیااامبر اکاارم )ص( و اهاا  البیاات )ر( رساایده، مااوارد 

هایی در علوم فراوانی است که به علم طب اشاره دارد و حتی کتاب
شود که به آن اشاره خواهاد  طب به این بزرگواران نسبت داده می

اند دلی  و ایات و احادیث وارد شده را برخی خواسته. همین روشد
شاهد قرار دهند که پیامبر اکرم )ص( و اه  البیت )ر( درباره علم 

هاای  اند و االن هم باید آموزهطب صاحب نظر و صاحب رأی بوده
العما  طبای ماورد عما  قارار گیارد و طاب        آنان به عنوان دستور

نظر نیز مورد قباول عماده   اسالمی بر همین اساس شک  بگیرد. این 
اناد: هرچناد   علما و دانخمندان واقع نخده است و به صراحت گفته

ما منکر علم پیامبر اکرم )ص( و علم امامان )ر( نیساتیم وآنهاا باه    
اناد،  دلی  این که مستقیم و  یر مستقیم به منبع وحای متصا  باوده   

باشاند،   های فراوان داشتهباره علم طب هم آگاهیاند درتوانستهمی
ولی فلسفه دین و نگااه کلای معصاومان، ورود مساتقیم باه حرفاه       

( و تنهاا علمای کاه باا صاراحت از علام ادیاان        92پزشکی نبوده )
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. چاون باه نقا  از پیاامبر     تفکیک شده همین دانش پزشکی اسات 
(. از هماین  2اکرم )ص( علم دو قسم است: علم ادیان و علم ابادان ) 

-ویژه آیات قرآن، احادیث و روایترو با بررسی متون اسالمی به 
های وارد شده از سوی پیامبر اکرم )ص( و ا ماه معصاومان )ر( در   

یابیم که موضور سالمت جسمی، سالمت روحی و روانی کامالً می
مورد توجه راهنمایان اصلی دین اسالم بوده است و ب خی از تعالیم 

اسات و در   انبیا و اولیا اختصاص به سالمت در ابعاد م تلف داشته
هایی صادر شده اسات. بناابراین   رالعم ها و دستوهمین راستا آموزه

در آگاهی نسبی اها  البیات )ر( باه داناش پزشاکی و در اهتماام       
معصومان )ر( نسبت به صدور تعالیم ویژه در باب سالمت جسامی  

ی و دلی  آن، وجود ادعا نیشاهد بر او روانی تردیدی وجود ندارد، 
روایت موجود است که حتی تحت عنااوین کتاا   هزاران حدیث و 

 ماه )ر(،  النبای )ص( طاب اال  های مستقلی چون طاب ها و جزوهب
نموناه   یبارا  الرضا )ر( و  یره به رشته تحریر در آمده اسات، طب
کتااب توساط دو    نیا ا. اال مه)ر( اشاره نماود توان به کتاب طبیم

 اتیا بن ساابور الز فرزندان بسطام  نیعبداهلل و حس یهابرادر به نام
 نیا ا .اندکه از محدثان قرن چهارم بوده نوشته شده است یخابورین

 یکخورها یکه از مرزها ییهادیها و بازدمسافرت یدو برادر در پ
 یو پزشااک یو مخااکالت بهداشاات یماااریانااد بااا باشااتهد یاسااالم
با استفاده از  رندیگیم می  لذا تصمشوندین اسالم  مواجه مگارزمند
-)ر( دساتورالعم   نیمعصوم یه از سووارد شد یهاتیو روا میتعال
 اریا اساتفاده در اخت  یکنناد و بارا   هیا ته یو پزشاک  یبهداشات  یها

 432کتااب شاام     نیا . اناد رزمندگان اسالم و مرزداران قارار ده 
هر عنوان دو خبر نق    یعنوان آمده و ذ 945است که در  ثیحد
  .است دهیگرد

 :باشاد یارا اه شاده شاام  دو قسامت ما      یهادستورالعم  موموعه
تواناد در  کاه مای   ییداروها و  اذاها  یمعرفمربوط به  قسمت اول
، هیا دوم: ادع قسامت و  باشاد ند میثرؤم تلف م یهایماریدرمان ب

 یهایماریدر درمان ب تواندیکه ماست  یمعنو یهاهیاذکار و توص
  باشند. ثرؤم یو روان یجسم

 یاتیا و روا ثیاالمکان از احادیاند حتهکرد یکتاب سع نیا لفانؤم
مخاک    اریکار بس نیهر چند ا .استفاده کنند که مورد اعتماد باشد

  یا دل نیاند به هما کار شده نیموفق به ا یادیتا حدود ز یول ،است
در  یحر عامل خیچون ش ی، مورد اعتماد بزرگانفلنؤدو م نینوشته ا
نوار قارار گرفتاه اسات.    اال در بحار یمولس مهو عال عهیالخ یوسا
شاده   حیو تصاح  قیا تحق "خرساان  یمحمد مهد"کتاب توسط  نیا

در شهر  یالرض فیتوسط نخر دارالخر یقمر 9499در سال  است و
 یار از  کتااب،   نیبر ا عالوه. (93) است دهیقم چاپ و منتخر گرد

های طب النبی )ص( کاه در کخاورهای عربای باه     بازار گرم کتاب
ها کتاب و دهو لبنان چاپ و منتخر شده است،  ویژه عربستان، مصر

در  ری)ر( به رشته تحر نیرساله مستق  درباره طب از نگاه معصوم
اال ماه  عنوان آن در مقدمه کتااب طاب   93از  شیآمده است که ب

 نیبا تدو یشهر یر یمحمد شده است و ی)ر( توسط خرسان معرف
از  تیا روا پنوااه  وهازار   از دو شیبا  یپزشک ثیدانش نامه احاد

 اریمطالاب بسا   یحااو  )ر( آورده و تیالباه  گرید )ص( و امبریپ
و  (92) باشاد یما ، پزشاکی و پیراپزشاکی   ی در حوزه بهداشتمهم

اند کاه بار نخار ایان روایاات تأکیاد       همیخه علما و بزرگانی بوده
ای که در این عرصه ماورد تردیاد قارار    اند. ولی نکتهفراوان داشته

هاا  توان به این تعالیم و آماوزه تا چه میزان می گرفته این است که
هاا را  اعتماد کرد و به تعبیر دیگر کدام یک از این دساتور العما   

مایه قرار دادن توان به عنوان توویز پزشکی تعمیم داد و با دستمی
 ؟آن به معالوه بیماران همت گماشت

 
 طب اسالمی، نقد و نظر 

های فراوانی باه وجاود   و نظرگاه هادر پاسخ به سؤال فوق  دیدگاه 
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   

دهد و در این مسیر راه افراط و تفریط پیموده شده است. بارای  می
 مقولاه کاامالً   کیا را  یعاالم پزشاک   و طاب  ،«دیمف خیش»، نمونه
و  یماریب یهاو علت  یاست که دال دهیعق نیداند و بر امی یمعنو
و  سات ین شیقاب  تخ  یبا امور ماد یماریب قتیحق گرید ریبه تعب
باشاد و تنهاا   یما  یخاص معنو قیفتو ازمندین زیبه درمان ن یابیدست

 ماار یاز درماان ب  یو آگااه  یماریدرست ب شیبه تخ  یابیراه دست
)ر(  نیمعصاوم  یاز ساو  دهیرسا  یهاتیو روا اناتیب قیفقط از طر

از سوی دیگر بزرگانی چاون شایخ صادوق     (.98) است ریپذامکان
اناد تاا   اند و ساعی کارده  )ره( و دیگران برای ح  ماجرا وارد شده

های متفااوت و  دیدگاه امامیه را در برابر این نور از طب با دیدگاه
-عتقاادات در کتاب ا« شیخ صدوق»متناقض مطرح شده تبیین کنند. 

باره اخبار وارد شاده  گوید عقیده ما به عنوان امامیه دراالمامیه می
 باشد.در باب طب و مسا   پزشکی دارای ابعاد م تلف می

  ب و هوای ها متناسب با اقلیم و آبرخی از آن اخبار و توصیه
و شارایط  هاا  باشد  لذا قاب  تعمیم به دیگر اقلایم مکه و مدینه می
 یست. آب و هوایی ن

 ها مناسب حاال بیماار خااص    َز اخبار و توصیه برخی دیگر ا
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 

 .ای از روایات نیز قاب  تعمیم نیستنموده است  بنابراین دسته
 رخی از اخباار و روایاات وجاود دارد     یر از دو مورد فوق ب

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     

اند که این دسته از اخبار و اند و نسبت دادهناروا از آنها نق  کرده
 سایی قرار گیرد. ها باید مورد شناصیهتو
 دیگر از اخبار وارده یا تمام یا ب خی از آن توسط نق   برخی

کننده فراموش شده است و یا برخی از تعاابیر را از نان و گماان    
 ها افزوده و یا کاسته است.خود به روایت

با توجه به ابعادی که به آن اشاره شد  بدون بررسی کام  و هماه  
از ساوی   هاای وارد شاده  توان از این احادیاث و روایات  جانبه نمی

تواویز   معصومین )ر( احکام پزشکی را صادر و برای بیمار نسا ه 
 کرد.

تقریبااً راه را  « شایخ صادوق  »هاای  گااه ها، به ویژه دیاد این دیدگاه
هموار ساخته است و به ناوعی موضاور را باه عقالنیات نزدیاک      

هاا باه   توان از این احادیث و روایتای که می، به گونهکرده است
بع و مصادر علمی در علم پزشاکی اساتفاده نماود.    ز مناعنوان یکی ا

العم  پزشکی استفاده شود تواند به عنوان یک دستورولی زمانی می
 آوردهای علوم پزشکی همراه شود. ، توربه و دیگر رهکه با عق 

-نکته دیگری که باید متذکر شد این اسات کاه، تعاالیم و دساتور    
ر( در اماور عاادی، عرفای و    های صادره از سوی معصاومان ) العم 

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  
و دارد و رسیدگی آن باه عهاده موتهادان و مت صصاان آن رشاته      
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  والقاسمیمحمدجواد اب  39

 9328 زمستان، 5، شماره 4دوره   پژوهخی قرآن و طب  -نامه علمیفص 

باا اساتناد باه یاک حادیث و       تاوان  ینما  نیبنابرا. اشدب یم موضور
ی صاادر شاده در بااب ماداوا و     هاا  آماوزه روایت وارد شده و یاا  

بیمار توسط معصومان )ر( به معالوه بیمار پرداخات و آن   معالوه
ی زهاا یتووو  هاا  هیتوصا از  تاوان  یما را حکمی قطعی دانست. ولی 

صاومان )ر(  رسیده با شرایطی کاه بیاان خواهاد شاد، از ساوی مع     
، نیبناابرا ی دانش پزشکی بهره برد. ده شک یک منبع برای  عنوان به

معصاومان )ر( نیاز مانناد     حاداق  اص  این موضور که  رفتنیبا پذ
  عالوه بر دانش و توربه علمی، با اتصالی که به حکماسایر علما و 
یی بارای  هاا  دساتورالعم  ، صاالحیت صادور   اناد  داشاته منبع وحی 

اناد، ولای موضاور و نحاوه اساتفاده و      را دارا بوده بیماران معالوه
کاه در ایان زمیناه     باشاد  یمجدی قاب  بررسی  صورت بهتعمیم آن 
 الزم است:

ی صادر شده از سوی معصاومان  ها تیروا: موموعه احادیث و اوالً
)ر(  توسط مت صصان و حدیث شناسان از نظر صحت سند و متن  

گازاری شاود و   یاق ارزش دق صاورت  باه مورد بررسی قرار گیرد و 
روشن گردد که  به این حدیث و روایات صاادر شاده چاه میازان      

)ر( صاادر شاده اسات.     نامعصاوم اطمینان پیدا کرد که از  توان یم
ی  یار  ا موموعهکه اشاره شد، احادیث وارد شده  گونه همانچون 

 .باشد یمپاالیش شده است و تخ یش آن نیازمند ت صش ویژه 
میزان اعتماد به صحت سند و ماتن معلاوم شاد،     که نیا: پس از اًیثان

که باید مورد بررسی جدی قرار گیرد  رسد یمنوبت به مراح  بعد 
چقادر محادود باه زماان و مکاان و       زهایتووو  ها هیتوصکه این 

. باشاد  یممورد خاص است و به چه میزان کلی است و قاب  تعمیم 
 هاا  و نظرگاه ها دگاهیدی بند جمعپس از « یشهر یرمحمدی »استاد 

و دیدگاه شیخ صدوق درسات اسات    االصول یعل: هر چند دیگو یم
جع  در  نهیو زم)ر( فاقد سند هستند  تیالب اه روایات طبی   الب
جدی وجود دارد، لیکن حاصا  ایان ناور ارزیاابی      صورت به ها آن
)ر( خواهاد باود.    تیا الب اه  ریذخاشدن مردم از ب خی از  بهره یب

بدون تردیاد نخاانه عادم صادور حادیث نیسات،        زیرا ضعف سند
چنانکه درستی سند حدیث هم دلی  بر قطعی الصدور بودن حدیث 

رسایده از ساوی    اتیو رواهمه احادیث  توان یمنیست. بنابراین نه 
طب در اختیار مردم گذاشت تا بار اسااس    درباره( را 2) تیالب اه 

شات. وی بعاد از   کنار گذا ها را آنهمه  شود یم و نهآن عم  کنند 
اول:  احاادیثی کاه    کناد  یما این بررسی احادیث طبی را سه دساته  

 ،باشد یماولیای خدا  و کراماتاعواز  و جزءبیختر جنبه دعا دارد 
 داد یمآنچه ح رت عیسی )ر( با اذن خداوند بیماران را شفا  مانند

وارد شاده   هاا  یماار یبی از ریا گ شیپا  درباره(. دوم: احادیثی که 7)
 ها دستورالعم برای نظافت ش صی و برخی از  ها دستورالعم  مانند

درماان   دربااره و.. سوم: احادیثی که  دنیو آشامبرای نحوه خوردن 
اسات: ب اش اول    دو قسامت است که ایان هام    شده نق  ها یماریب

و از خدا  قرآن اتیو آدعا  لهیوس بهبه شفا خواستن  شود یممربوط 
دسته اول کاه مرباوط باه ب اش      دوم: درمان از طریق دارو. ب ش

 است و در جایگاه خود بسیار مهم اسات ولای   و معوزاتکرامات 
ی کلای  هاا  هیتوصی به دانش پزشکی ندارد، دسته دوم هم چون ربط
و اساتوار اسات    و منطقهم بر عق   ها آن و عمدهگیرانه است پیش
ی هم نیست اشکالی پیش ریگ شیپاصلی  و علتعلت تامه  عنوان به
دساته ساوم،    و درعم  کرد  شود یم ها آنحدودی به  و تا وردآ ینم

ی از و برخا ها درباره آیاات قرآنای   به توصیه شود یمآنچه مربوط 
قاب  عم  است که به امید شفا خواستن از  هم نیادعاهای مورب، 

و کاه در کناار دارو    باشاد  یما الهای   درگااه ی ت رر به و نوعخدا 
ی فراوانای بارای   و معنوجسمی  مثبت و آثار شود یمتوصیه  درمان

ی هاا  هیتوصا ی است که اتیو روابیمار دارد. مخک  اساسی احادیث 
ی خاص دارد  این احادیث را  ها یماریبی برای درمان و موردخاص 

صادوق هام بار آن تأکیاد      و مرحاوم به همان دالی  که اشاره شد 
بررسی علمی پزشاکی ماورد    و بدونبدون ارزیابی  توان ینمداشت، 

و ی برای ح  این مخک  شهر یر(. استاد محمدی 92) داد قرار  عم
)ر( از  تیا الب اها  نخدن جامعه از ب خی از ذخاایر علمای    محروم

ی  یر علمی نخدن ها و نس هبرخی از خرافات  و گرفتاریک سوی 
عباارت از ایان    و آنداده اسات   ارا اه از سوی دیگر، پیخنهادی را 

و یده از سوی پیامبر اکرم )ص( رس اتیو روااست که: این احادیث 
یکی از منابع وحیانی  قاب  بررسی در دستور  عنوان به)ر(  تیالب اه 

قرینه  ها خگاهیآزمادر  و اگری قرار گیرد و پزشککار مراکز علمی 
تعبیر دیگر ماورد   و بهپیدا شد  ها آنی برای مفید بودن و عقلعلمی 

مثبات باود،    هاا  شیو آزماا قبول جامعه علمی پزشکی قرار گرفت 
مورد  ایو مورد عم  قرار گیرد. ولی اگر مورد آزمایش قرار نگیرد 

ی قرار نگرفت، مسکوت بااقی بماناد و   و پزشکقبول جامعه علمی 
بیاان   حا   راهایان   ارا اه (. وی پس از 92عم  به آن توصیه نخود )

که انگیزه اصلی من که اقدام به تدوین دانخانامه احادیاث    دارد یم
ی ایواد کنم تا احادیث پزشکی ا نهیزمودم همین بود که پزشکی نم

، مورد ارزیابی از طریاق آزماون علمای    و منبعیک مرجع  عنوان به
ی کاه  ثیو احااد قرار گیرد، لذا م اطاب اصالی احادیاث پزشاکی     

نیساتند بلکاه    رمت صاش ی  و افرادتوصیه درمان دارد، مردم عادی 
ی و علما یقای  تحق و مراکاز م اطب، پژوهخاگران علاوم پزشاکی    

 (92پزشکی هستند. )
 

 ی و معنوآن بر سالمت روحی  ریو تأثتندرستی 
واژگان مخاابه   گریو دی عافیت، صحت، سالمتی، تندرستی ها واژه
ی، در و معناو عرفانی، علمای   و رشدبا ارتقا  ها آن و ارتباط ریو تأث

. اسات  برخاوردار ی از جایگاه بسیار بااالیی  و عرفاندینی  فرهنگ
ارزشمندی از  ثیو احادر قرآن موید که اشاره شد کلمات عالوه ب

وجاود دارد   باره نیا در و حکماسوی امامان )ر(، اولیای الهی، عرفا 
از خداوند  93که به آن اشاره خواهد شد: امام سواد )ر( در دعای 

ی هاا  عباارت  و باشده است  جانبه همهی و تندرستخواستار عافیت 
کرده  شیو آساعافیت، تندرستی  ستدرخوابار  93م تلف بیش از 

خدایا، بر محمد و خانادانش  : دیفرما یماست. در ب خی از این دعا 
درود فرست و تن درستی را لباس تنم کان، و ساراپای مارا باه تان      

نیااز   درستی فرو پوشان و با آن مرا امان ب ش و گرامی بادار و بای  
ن کان و  گردان، و تن درستی را باه مان صادقه ده و آن را ماالِ ما     

ی بیمااری کاه در مان     همچون فرشی زیر پایم بگستران، و آن مایه
است، به تن درستی بدل فرما، و میان من و تن درستی، در این جهان 

خادایا، بار محماد و خانادانش درود     . و آن جهان، جدایی مایفکن 
ای کاه مارا باس باشاد و      فرست و مرا تن درستی ب ش  تن درستی

اری، و روزافازون باشاد و در تانِ مان     شفاب ش و چیره بر هر بیم
 .تندرساااتی زایاااد  تندرساااتی در ایااان جهاااان و آن جهاااان     

عیبی در دین و بدن، و دل  بر من مننت گذار و سالمت و امنیت و بی
آگاهی و پیخرفت و استواری در کارها، و دلواپسی و ترس از خود 

طاعت فرمان تو به راه  را به من عطا فرما، و نیرویی ده که با آن به
 (99).، بارهیزمیا روم و از آنچه مرا از آن بازداشته
که هنگاام وارد شادن باال و     95همچنین امام سواد )ر( در دعای 

مطالاب قابا  مالحظاه بیاان      اناد  کردهبیماری و مخکالت توصیه 
باار  : دیا فرما یما که نیاز به تأمّ  فراوان دارد. در این دعا  اند داشته
از  وساته یتندرست  بدن که همواره و پ تو را سااس بر نعمت ا،یخدا
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 33  تأثیر سالمت جسمی بر سالمت معنوی، با نگاه به متون وحیانی جایگاه دانش پزشکی و 
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 دیکه در جسمم پد مارىیو سااس تو را بر آن ب آن برخوردار بودم،
اى، خدایا، ستایش برای توسات باه خااطر آن تندرساتی کاه       آورده

همچنان از آن برخوردارم، و ستایش برای توست بر این بیماری که 
از ایان دو   کیا  دانام کادام   من، نمی !ای معبود در تنم پدید آوردی.
از ایان   کی سزاوارتر است و ستایش در کدام یحالت به شکرگزار
ی  آیا هنگام تندرساتی کاه روزهاای پااکیزه     تر. دو هنگامه شایسته

خود را بر من گاوارا سااخته باودی و مارا در طلاب خخانودی و       
خاود توفیاق    یبردار ب خش خود به نخاط آورده بودی و به فرمان

یاا هنگاام بیمااری کاه مارا باه آن        ،؟یدیب خا  دادی و نیرو می می
آزمودی و آن را همچون نعمتی به من ارزانی کردی تا باار سانگین   

هاای نافرماانی    گناه را بر پخت من سبک گردانی و مرا از آلودگی
پاکیزه سازی و هخدارم دهی که توبه کنم و به یادم آوری که قدر 

 ایم؟نعمت پیخین را بدانم و زنگار گناه را از دلم بزد
خدایا، بر محماد و خانادانش درود فرسات و    : دهند یمساس ادامه 

پسندی، در چخمِ دلام آراساته گاردان، و     آنچه را خود برای من می
آوری، بر مان آساان سااز. مارا از پلیادی       آنچه را خود بر سرم می

ام، دور فرماا.   گناهان پیخین پااکیزه کان، و از گزناد آنچاه کارده     
من پدید آور و گوارایی سالمت را به مان  شیرینی تن درستی را در 

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       

ی رحمتت پای  خورد، و چون از چنبر اندوه رهایی یابم، در گستره
( 99)راه شود ام با گخایش و آسایش از سوی تو هم نهم و تن درستی

ایان دو   و ارتبااط ی و ساالمت در این دعای بسیار ارزشمند بیمااری  .
شاده   خداوند فارض ، نعمت و هردوی تبیین شده است خوب بهباهم 
یاک فرصات نگریساته شاده اسات. از       عنوان بههر دو  و دراست 
 و ازی خداوند سو به و تقربسالمتی برای نخاط در عبادت  فرصت

به خویختن و توباه و اساترفار. اماام     زگختبادوران بیماری برای 
: دیا فرما یما الهی نگریسته کاه   دو نعمتبه این  چنان آنسواد )ر( 

نعمات را بیخاتر بواای آورم، شاکر      از دو کی کدامشکر  دانم ینم
شکر بیماری را ؟! چون هر دو خیر بازرگ بارای    ایو تندرستی را 

 من در پی خواهد داشت. 
سالمتی  فرمود: در هر مکاان و   ربارهدح رت امام صادق )ر( نیز 

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        

  کاه  تواند موفق به ساالمت  باشاد آن کسا    دریابد. پس چگونه م 
خود را در معرض فتنه و گرفتارى قارار داده، و راها  را سالوک    

سالمت  دین و دل است، و بلکاه باا اسااس و      کند که بر خالف م 
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   

کاه هالکات و خساارت در راه    کناد   گرفتارى دیده، و تصور ما  
نوات و سالمت  است. مصطفوی در شرح حادیث اماام صاادق )ر(    

: همین طورى که با تندرست  و سالمت  بدن توفیق عباادات  دیگو یم
شاود، و اگار بادن ساالم      و اعمال صالح و کارهاى نیکو حاص  ما  

ی صورت خواهد گرفت: س ت بهنخد، کارهاى نیکو انوام دادن نیز 
و دین سالم نیز چنین است. دل اگر صاف و پاک و سالم قلب سالم 

ناسالم خواهد شد، قصاد پااک،    زدیخ یبرمنخد، اعمال  که از قلب 
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  

ی دیگار  هاا  یآلاودگ ی  و ی و خودنماا نیخودبسوء و فکر ناپاک و 
است. و دین انسان اگر سالم و صحیح نخد، آلوده به هزاران افکاار  

فاسد و خرافات و اعمال ناروا و کارهااى نادرسات    دیعقاسست و 
 (93خواهد شد. )

جسام و باا راه و چاارچوب     تیریو ماد : با تدبیر دیگو یمارسطو 
ی مانظم،  ا برناماه پیاروی از   و با شود یممعین شهوات نفس متعادل 

الانفس  »چاون  دیا آ یما صحه نفس از راه صحت جسام باه دسات    
« الصحیح/ نفس صحیح در جسم صحیح اسات    الصحیحة ف  الوسم

و  کناد  یما  میو تنظ دهد یماین بدن است که در ابتدا روح را شک  
از اینکه  و پس سازد یمجسم است که زمینه را برای روح مهیا  نیا

 مناد  بهاره د در حرکتی متقاب  از آن ی را به روح داو سالمتآرامش 
 حسااب  باه یک نعمت بزرگ  و جسمهمکاری روح  نیو اشود یم 
 ( 94) دیآ یم
: چنین دریافت کردم که روح در تمام اندام دیگو یمحکیم ترمذی  

و اجزای انسان از موی سر تا ناخن پا وجود دارد لذا اگار مخاک ،   
بدن پدید آید بالفاصله ی برای هر جز ی از ا عارضهدرد، ناراحتی و 
چون روح در همه جای بدن ح ور دارد  گذارد یمبر روح هم اثر 

-: بدن مرکب نفس است که بر او ساوار مای   دیگو یم(  زالی 95.)
. بدن برای نفس انسان در پیماودن راه الهای    رود یمشود و به پیش 

 مانناد و  شاود  یما به حا  اساتفاده    رفتن درهمانند شتری است که 
ی است که بدن به او محتاج است. بنابراین هر علمای کاه   نرف آب

مصالح بدن باشد درواقع علمی اسات کاه باه     نیتأمهدف آن برای 
طاب چناین    و علام مصلحت کسی است که سوار بر آن شتر است 

ی نیازمند اواست . و سالمتعلمی است که انسان برای حف  صحت 
: علم فقاه بارای   دیگو یو م داند یمطب را برابر  و علموی علم فقه 

باا دیگاران تعاما      خواهاد  یو ما جایی است که انسان تنها نیست 
ی زمانی که تنها هام  و حتنیست  نیچن نیاداشته باشد ولی علم طب 

هاای هاای    و حالتطب، قوا  لهیوس بهباشد مورد استفاده اواست . 
و ، اعتدال در قاوا  و عدالت استیو باس شود یمدرونی انسان متعادل 

 و طاب یعنی فقاه   ها آنی و هردو دیآ یمی بیرونی پدید ها محرک
ی خداوناد را طای   ساو  باه راه  خواهاد  یما ی است که ا سوارهبرای 
و کاه تندرساتی    گوناه  هماان :  دیا گو یما فارابی  ابونصر( . 92کند)

مازاج انساان و بیمااری آن     اعتادال  باه  شاود  یمبدن مربوط  صحت
داخلای انساان ،   هم ری اتن مازاج    و بهبه انحراف  شود یممربوط 

 شود یمیی مدینه مربوط و پابرجای و تندرستهم صحت  گونه نیهم
مدینه و بیمااری مدیناه هام بار گخات       و اه شهروندان  اعتدال به
اه  مدینه پدید  و رفتاری که در اخالق و اختاللبه تفاوت  کند یم
. در اینوا وقتی بدن از اعتدال خارج شاد، طبیاب اسات کاه     دیآ یم

مدینه باه   و اعتدالی که اخالق و وقت گرداند یمه تن بر اعتدال را ب
و ، پاس مادنی   برگرداناد هم ری ت، مدنی است که باید اعتدال را 

(. یکی از عرفاای بازرگ   97مخترک دارند.) تیمسؤولیک  بیطب
: ای برادرِ  دیگو یو م کند یمبه یاران خود توصیه « ذوالنون»به نام 

 چیو هی مانند اسالم نیست بزرگو من! این را بدان که ، هیچ شرف 
عقلاای برتاار و  چیو هاای چااون تقااوی نیساات  و بزرگااوارکاارم 
ی ا و واساطه شفیع  چیو هچون ورر وپاکدامنی نیست  تر دارنده نگه

از عافیات و   بااتر یزی و پوشخا لبااس   چیو ها از توباه   ب ش نوات
از ساالمتی   تار  و مطمائن  تر محکمی و نگهبانسنگر  چیو هراحتی  
 یاخالق و عرفان یها در کتاب تیو ترب میتعل بزرگان ( .98نیست)

و از  دادناد  یحف  سالمت و بهداشت تن اختصاص ما  یرا برا یباب
 دیبا یو علم یبه مدارج معنو دنیرس یکه برا خواستند یرهروان م

 ین ورناد و بارا   ییکنناد ، هماه ناور  اذا     تیبهداشت تن را رعا
کاه باه   . ندداشته باش و منظم نیخود برنامه مع دنیخوردن و خواب

 :  شود یماشاره  ها آنبرخی از 
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  والقاسمیمحمدجواد اب  34

 9328 زمستان، 5، شماره 4دوره   پژوهخی قرآن و طب  -نامه علمیفص 

که منساوب باه    نیدر کتاب آدب المتعلم یطوس نیرالدیخواجه نص
 انینحوه در س خواندن طاالب و دانخاوو   یشناس بیبه آس اواست،

تاالش  ،و طالب  انیاز دانخوو یاریکه بس دارد یم انیوب پردازد یم
 شاوند  ینم یمدارج علمبه  ندیعمالً موفق به رس یول کنند یم یادیز
کاه   دهاد  یرا ارا ه م یم تلف یها هیو توص یموضور را بررس ی. و

و  یباه بهداشات و حفا  ساالمت     شاود  یب ش عمده آن مربوط ما 
 یبهداشت ش ص تی، رعا دنیدر نور خوردن ، خواب ینکات تیرعا

کاه : گااه باشادکه کساالت و      کناد  یما  حیکتااب تصار   نیو.. در ا
رطوبات متولند شود و راه کااهش   ادیبلرم و ازداز کثرت  یخمودگ

آماده و   دیدپ ادیز از بلرمِ یفراموش رایدادن آن کم خوردن است ز
 دنینوشا  ادیا و ز دیا آ یرب آب به وجود ما بلرم از کثرت شص ادییز

بلرم و رطوبات را از   و نان خخک شود یآب از پرخوری حاص  م
و  انیاز نسا  یریگجلاو  ی( و بارا 92. )دینما یم کن خهیبدن قطع و ر

:  ازجمله اسباب حف   وبار   دیگو یو م چدیپ یم یا نس ه یفراموش
مسواک و خاوردن عسا  و تنااول نماودن      نزد انیطرف شدن نس

دانه کخمش قرمز در هارروز   کیو ستیکندر با شکر و خوردن ب
(. شیخ احمد نراقای در کتااب اخالقای خاود معاراج      92)  باشد یم

 بمرکنا ی هرکساا :  دیگو یو م داند یم السعاده بدن را مرکب نفس
سابب   آنچه باه  وی آدم قتیحق و بدن، پس بدان که است از نفس

 است کاه از جانس  « نفس»همان دارد احیترج واناتیح ریسا بر آن
 ، و حکام  تیا اسات عار  اماری « باادن »مال که مقادسه اسات و  

 مرکاب سوارشاده و از عاالم    ،کاه بادان   دارد نفس ب از برایرکَمَ
خاود   آماده ، تا از بارای  ایدن نیا هیقیحق گاهیو جا موطن وی اصال
 اد،یا ارایکماالت ب و خود را به انوار انادوزد سودی و کندی توارت

و باااز  د،یاانما دهیپساااند و اخااالق دهیااو اکتساااب صااافات حم
ی  هر روحا ی پروردگار براح رت  .ادینما خود مراجعت به وطن

و  کرده تاا از مناافع نیمع  را یتورد است بدن از زادگااه عاالمکه 
 و مسافرت به عاالم  ادهید هیته خود راامکانات شاهر  آن ماداخ 
 یمحمد بهار خیش(. 33)گردد انس خانه خلوت سزاوار و کند قدس
  ساد ینو یبراداد ما   ریخود کاه باه ساف     یعرفان یها از  نامه یکیدر
یعنای   : از برای طالب معرفت شصروطٌ البدّ من مراعاتهاا. )  دیگو یم

جاز مراعاات شاروط     یا طالب معرفت را شروطی است که چااره 
باید صحیح المزاج باشد، اگر علنتی در مزاج هست بایاد  : اول نیست.

از  یا باردازد، چه اینکه اگر سودا  الاب آیاد، پااره    آنبه معالوه 
و اگر صفرا و  حرکات سوداویه را شور عخق پنداشته مررور گردد

دماا  و خفقاان قلاب و ساوء ال لاق      حرارت  لبه کند، خخاکی  
مساا     العاده حاص  گردد، اگر بلرم زیاده باشد، قصور در فهمِ فوق

 (39) زاجدقیقه پیدا خواهد کرد.فالبدّ من اعتدال الم
 ی و بررسبحث  

و متاون وحیاانی    و درکه بیان شد، در فرهنگ اسالمی  گونه همان
 ریو تاأث ی ش پزشکدان  گاهیو جااهمیت  درباره و عرفاعلما  گفتار

سالمت جسمی بر سالمت معنوی چند چالش بازرگ وجاود دارد   
علم  مبدأ:  ندیگو یمعلم پزشکی است که برخی  مبدأ درباره.اول : 

ی هام جماع   و گروها ی م الف این نظر و برخپزشکی وحی است 
و رد طب اساالمی   ایو  و قبول. دوم جایگاه دانش پزشکی اند کرده

ی معصومین است کاه  ها و آموزهبر روایات دانش پزشکی مبتنی  ای
در این زمینه هم راه افراط وتفریط پیموده شده اسات کاه در ایان    

برسیم . سومین مطلاب   قبولمقاله تالش شد تا به یک پاس ی قاب  
ی و روحسالمت جسمی بر سالمت معنوی  و سهمقاب  بحث نقش 

ود درد نیستند و وج قا  است که برخی برای تندرستی سهم زیادی 
ی ا چاه یدر راو بیماری  و درد دانند یمو بیماری را یک نعمت الهی 

که شاید این راه برای بار خای از اولیاای     دانند یمبرای تقرب الهی 
یاک نسا ه عماومی قابا  اجارا       عناوان  بهالهی راه گخا باشد ولی 

و ی ماریض  هاا  انساان نخان داده شده اسات کاه    عمالًنیست، چون 
و صلوات هم ندارناد.آنان فاقاد    و ذکرادت حتی حوصله عب بدحال

انوام هار   و قدرت شوند یمنخاط الزم برای عبادت و نماز و روزه 
یی  معناوی  و شاکوفا بنابراین برای رشد  دهند یمکاری را از دست 

آن ساالمت   ارکاان جامعه نیازمند به مقدماتی است کاه یکای از   
گازاری   دوم آن امنیت است. لذا اگر سارمایه  و رکنجسمی است 
ی جامعه نخاود  و تندرستی سالمت جسمانی ها تینرفبرای توسعه 

 یی نیست جا بهی انتظار و روحانتظار توجه معنوی 
 

 نتیوه 
کاه :   میافتیا در و عارفاان عالمان  و گفتاراز مومور آیات، روایات 

اساالمی از اهمیات    فرهناگ جسامی در   و ساالمت ی تندرست اوالً
ی هاا  دانشَ: دانش پزشکی یک از  اًیانث. است برخورداربسیار باالیی 

آن فقاط ایان    و پااداش  و اجار اسات   و مقدسبسیار مورد احترام 
رسایده از ساوی    اتیو روااسالمی  فرهنگدنیایی نیست. ثالثاً: در 

ی پزشکی فراوانی وجود ها هیتوص)ر(  تیالب و اه پیامبر اکرم )ص(
روایت  نواهو پ دو هزاردارد که فقط در دانخنامه پزشکی بیش از 

به دست ما رسیده اسات کاه ایان تعاداد از باین هازاران روایات        
اساسی در این روایات ایان اسات کاه     مخک انت اب گردیده است .

عالوه بر ضعف سند در بسیاری از این روایات به دالیلی که تبیاین  
سویی هم اگار   و ازی از همه این روایات نیست مند بهرهشد امکان 

ایاات را کناار بگاذاریم جامعاه را از یاک      ب واهیم همه ایان رو 
. لذا باه ایان نتیواه     میا کردهی محروم و معنوامکان بزرگ علمی 

دساته اول روایااتی    شوند یمرسیدیم که روایات به سه دسته تقسیم 
دارد که این دساته از   اءاهللیاولاز سوی  و کراماتکه جنبه معوزه 

و ختر بهداشات  موضور بحث خارج است .دسته دوم روایاتی که بی
پیخگیری است که این دسته از روایات اگار باا مناع عقالیای      طب

خاصای   مخاک  تخا یش داناش پزشاکی دارای     و بامواجه نبودند 
ی در ها هیتوصسوم که  و دسته باشد یمنبودند قاب  عم  برای عموم 
ی معناوی اسات   ها هیتوصبود یا  دو گونهمانی است .که این هم بر 

که این روایات  دعاهابرخی از  ایو قرآنی  اتیآاز مانند شفا گیری 
روایااتی کاه    و اماا  باشاند  یمسندی نداشتند قاب  عم   مخک اگر 
 باشاد  یما نس ه عم  برای بیمار  و حالتی در مانی دارند ها هیتوص

عم  به این دسته از روایات مورد قبول بزرگانی چون شیخ صادوق  
به  ها آنکه عم  به  یی هم وجود داردها تیو روانیست  گرانیو د

و منااطق و.. مناع شاده اسات      و اخاتالف  هاا  مازاج دلی  اختالف 
یک منبع علمای   عنوان بهاین روایات این است که  کاربرد نیتر مهم
ماورد   هاا  خاگاه یآزما و درپزشاکی   عالماان ی توساط  و معنوکهن 

عما    هاا  آندانش پزشکی به  دییتأصورت  و درآزمون قرار گیرد 
و موماور کلماات    اتیا و رواری کاه از آیاات   شود . مطلب دیگا 

و  دعاهاا ی جازء  و تندرسات بزرگان به دست آمد ، سالمت جسمی 
بارای کساب    و هماواره ی بزرگاان دیان باوده اسات     ها درخواست

را در فراگیری دانش پزشکی تخویق  و مردم اند کردهسالمتی تالش 
 ودانسته  و نفسرا نرف روح  و بدنمومور ، جسم  و در اند کرده
را حم  کند،  و روحکه باید جسم  دانند یمرا همانند مرکبی  جسم

ایان   و اگار  کناد  یما را ناابود   محتوالذا اگر این نرف آلوده باشد، 
سالک را به مقام قرب الهای   تواند ینمباشد  و ناتوانمرکب مریض 

ی را برای او فراهم سازد  بناابراین  و معنوروحی  و سالمتبرساند 
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 35  تأثیر سالمت جسمی بر سالمت معنوی، با نگاه به متون وحیانی جایگاه دانش پزشکی و 
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جسمی رابطه معنااداری وجاود دارد    سالمت وبین سالمت معنوی 
 که هردو در هم تأثیر متقاب  دارند . 

 
 ی گزار و سااستخکر 
ی بسیار خوب جنااب آقاای   ها مخاورهاز تخویق ها و  دانم یمالزم 

 و جاان دکتر محمود عباسی که در شرایط س ت گساترش کروناا   
باعاث  مردم شریف ایران،  ژهیو بهباختن جمع زیادی از مردم جهان 

جسمی  و سالمتشدند که گامی کوچک در تبیین علمی تندرستی 
شاود   برداشاته آن بر سالمت معنوی از نگاه متون وحیاانی   ریو تأث

 ابراز دارم 
 

 عدم ت اد منافع 
 شده نیو تدو فیتألکام  توسط نویسنده سطور  صورت بهاین مقاله 

علمای   هم امانت کام  رعایت شده لذا ت اد مناافع  ها رفرنس و در
 .یی نداردو جابا کسی 
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