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ABSTRACT
There are two categories of material and spiritual causes in human health,
moral virtues are one of the spiritual causes that play a major role in ensuring
health and it has been mentioned in verses and hadiths explicitly or implicitly.
The present study seeks the answer of the question “what is the role of moral
virtues in health from the perspective of religious teachings?” by studying
verses and hadiths and finding propositions that have pointed to the role of
moral virtues on the body and mind. According to the research findings, at
least thirteen moral virtues have explicitly or implicitly mentioned the role of
moral virtues in physical and mental health. These virtues were: 1. Piety, 2.
Eating less, 3. Visiting relatives, 4. Patience, 5. Overcoming anger, 6.
Controlling eyes, 7. Avoiding suspicion, 8. Good behavior, 9. Trusting in God,
10. Truthfulness, 11. Gratitude, 12. Silence, 13. Contentment. Some religious
propositions have spoken about the role of these virtues in physical health,
others mentioned them in mental health, and some, in both physical and
mental health. In general, according to religious propositions, possessing
moral virtues plays three roles in physical and mental health: 1. Prevention of
diseases, 2. Treatment of diseases, 3. Continuity of health.
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 42فرزانه امینی و همکار

نقش فضایل اخمقی در سممت از منظر آموزههای دینی
فرزانه امینی
دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ،دانشااه شاهد ،تهران ،ایرانن
*
سول محمدجعتری
استادیار علوم قرآن و حدیث ،دانشااه شاهد ،تهران ،ایرانن
چکیده
در سممتی انسانها دو دسته علت مادی و معنوی نقش دارند؛ فضایل اخمقی
یکی از علتهای معنوی میباشد که در تأمین سممتی سهم عمدهای ایتا میکند و
در آیات و روایات به صراحت یا اشاره از آن سخن رفته استن پژوهش حاضر
با ماالعه آیات و روایات و یافتن گزارههایی که به نقش فضایل اخمقی بر جسم
و روان اشاره کردهاند ،در صدد پاسخ به این سؤال است که نقش فضایل اخمقی
در سممت از منظر آموزههای دینی چاونه است؟ طبق یافتههای پژوهش دست-
کم در  19فضیلت اخمقی به صراحت یا اشاره از نقش فضایل اخمقی در
سممت جسم و روان سخن گتته شده استن این فضایل عبارت بودند از1 :ن تقوا،
2ن کمخوری9 ،ن صله رحم4 ،ن صبر5 ،ن غلبه بر خشم6 ،ن کنترل چشم7 ،ن حسن
ظن1 ،ن حسن خُلق1 ،ن توکل بر خدا12 ،ن راستگویی11 ،ن شکرگزاری،
12ن سکوت19 ،ن قناعتن برخی از گزارههای دینی از نقش این فضایل در سممت
جسم ،برخی دیار در سممت روان و برخی نیز در هر دو جهت سممت جسم و
روان سخن گتتهاندن بهطور کلی بر اساس گزارههای دینی آراستای به فضایل
اخمقی سه نقش در سممت جسم و روان ایتا میکنند1 :ن پیشایری از بیماریها،
2ن درمان بیماریها9 ،ن استمرار سممتین
کلید واژهها :فضایل اخمقی ،آیات ،روایات ،سممت جسم ،سممت روانن
تاریخ دریافت1911/1/12 :
تاریخ پذیرش1911/9/22 :
*
نویسنده مسئولrasulmohamadjafari@yahoo.com :

مقدمه
فلسته تشری آموزههای اسممی ،تأمین سعادت دنیوی و اخروی
انسانها است؛ لذا این دین -برخمف دیار مکاتب -به تمام ابعاد
زندگی بشر توجه داشته است ،حت سممتی از جمله آنها است
و آیه« :وَ ت تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ» (بقره« :)115 :و خود را با
دست خود به همکت میتکنید» بر آن دتلت داردن ارزش سممتی
زمانی دو چندان خواهد بود که توجه شود بهجای آوردن بسیاری
از تکالیف الهی همچون نماز ،روزه و حج بهواساه برخورداری از
سممت انسان محقق خواهد شدن درباره اهمیت سممتی از پیامبر
(ص) نقل شده است« :لَا [خَیْرَ] فِی الْحَیَاةِ إِلَّا مَ َ الصِّحَّة»(« :)1هیچ
خیری جز با صحت در زندگی محقق نخواهد شد»ن طبق این کمم
حضرت پویایی فرد و جامعه در گروِ سممتی اعضای آن جامعه
خواهد بودن بر این اساس یکى از امورى که بهعنوان یک اصل در
زندگى امامان (ع) رعایت مىشد ،رعایت موازین سممتى ،و حت
الصّحه بود ،ایشان از هر عامل و امرى که موجب بیمارى مىشد،
پرهیز مىکردند و هر چیزى که موجب سممتى و عافیت مىشد،
انجام مىدادند ()2ن
عوامل مختلتی در تأمین بهداشت و سممتی انسانها مؤبر هستند؛
از عوامل مادی و طبیعی گرفته تا عوامل معنوی و روحانی؛ در این
بین عوامل معنوی نقش بسزایی دارند ،چنانکه امام علی(ع)
فرمودهاند« :طَلَبْتُ السَّلَامَةَ فَمَا وَجَدْتُ إِلَّا بِاَاعَةِ اللَّهِ أَطِیعُوا اللَّهَ
تَسْلَمُوا»(« :)9سممتی را طلب کردم پس نیافتم مار با اطاعت
خدا ،اطاعت کنید خدا را تا سممت باشید»ن تحقیقات نشان
فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

میدهد که افراد مذهبی سبکهای زندگی سالمتری دارند و نیاز
کمتری به خدمات سممت جسمی دارند()4ن
عوامل معنوی و روحانی شامل :اعتقادات ،عبادات و اخمقیات الهی
هستندن از میان آنها در آموزههای دینی درباره نقش اخمق در
سممت فراوان سخن به میان آمده استن اخمق در اصامد ،ملکة
نتسانی است که مقتضای آن انجام افعال و رفتارها بهآسانی و بدون
نیاز به تتکر و اندیشهورزی است()5ن در تعالیم اسممی رفتارهای
اخمقی به دو بخش قابل تقسیم هستند :ملکاتی که سرچشمه پدید
آمدن کارهای نیکو هستند فضایل اخمقی نامیده میشود و ملکاتی
که منشأ اعمال بد هستند رذایل اخمقی گویند()6ن آیات و روایات
به نقش هر یک از فضایل و رذایل اخمقی در سممت توجه داده-
اند و از آنجا که بررسی نقش هر یک از فضایل و رذایل پژوهش
جداگانهای را اقتضا دارد ،پژوهش حاضر با ماالعه جام آیات و
روایات و یافتن گزارههایی که به نقش فضایل اخمقی بر جسم و
روان اشاره کردهاند ،در صدد پاسخ به این سؤال است که نقش
فضایل اخمق در سممت از منظر آموزههای دینی چاونه است؟
درباره پیشینه تحقیق باید گتت که تاکنون پژوهشهایی در
خصوص نقش برخی فضایل اخمقی بر سممتی سامان یافته است؛
مانند« :نقش توکل در سممت روان با تأکید بر آموزههای قرآنی»
و «همبستای قناعت و آرامش روان از منظر امام علی(ع) در
نهجالبمغه»ن در این تحقیقات به تحلیل نقش برخی فضایل اخمقی
در سممت پرداخته شده است در حالی که پژوهش حاضر در
صدد آن است که مجموعه آیات و روایاتی که از نقش فضایل
اخمقی در سممتی سخن گتته شده است ،استخراج و تبیین کندن
مواد و روشها :این پژوهش با روش توصیتی -تحلیلی از نوع
تحلیل متهومی و اسنادی و با استتاده از آیات قرآن ،روایات
معصومان(ع) ،تتاسیر قرآن و دیار کتابهای صورت گرفته استن
از جامعه تحقیق ،نمونهها بهصورت هدفمند و با توجه به
گزارههای پژوهش و ابزار گردآوری فرمهای فیشبرداری ،انتخاب
شدهاندن روش مورد استتاده برای تحلیل دادهها کیتی بوده استن
یافتهها
پیش از تبیین یافتههای پژوهش یادآوری دو نکته مبنایی مهم به
نظر میآید :نخست آنکه معمولترین بعد سممتی ،سممت جسمی
است که به دلیل قابل لمس و یا درک بودن برای افراد ،نسبت به
ابعاد دیار سممتی سادهتر میتوان آن را ارزیابی کردن تصور عامه
مردم این است که کسی که بیماری ندارد از سممت جسمی
برخوردار است()7ن اما بهصورت دقیقتر سممت سه پایه اساسی
دارد؛ سممت جسمی ،سممت روانی و سممت اجتماعی()1ن
تعریف سازمان جهانی بهداشت سه بعد اصلی سممت یعنی
جسمی ،روانی و اجتماعی را در بر میگیرد()1ن و در طی زمان با
بعد سممت معنوی کامل گردید()12ن بنابراین در یافتههای این
تحقیق سممتی محدود بهسممت جسمی نخواهد بودن
دوم آنکه اگرچه بیشتر مردم سممت جسمی را یکسر در علل
طبیعی و مادی جستجو میکنند اما چنانکه گذشت یکی از
مؤبرترین راههای کسب سممت جسمی آراستای به فضایل
اخمقی است ،امری که در روایات فراوانی به آن پرداخته شده
استن مبنای ابرگذاری فضایل اخمقی بر سممت انسان ،آفرینش
ویژه انسان یعنی ترکیب او از دو بُعد روحانی و جسمانی است؛ لذا
همانطور که سممت و بیماری جسم بر رود ابر میگذارد متقابمً
سممت و بیماری رود بر جسم مؤبر خواهد بودن اما ماالعه آیات
دوره  ،5شماره  ،1بهار 1911
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و روایات از نقش دستکم سیزده فضیلت اخمقی در سممتی سخن
به میان آمده است که به تتصیل بیان میگرددن

خوری همان اعتدال در غذا خوردن است؛ زیرا به تعبیر فارابی
طعام وقتی در حالت میانه باشد سممتی را به دست میدهد()22ن

تقوا
اخمق زشت ،مانند :حسد ،کینه ،انتقامجویی ،عیبجویی ،خشم،
تعصب ،طم  ،خودبینى ،تکبر ،ترس ،بىارادگى ،وسوسه و امثال
اینها ،بیماریهای نتسانى هستندن نتوس این افراد بیمار است،
مضاف بر آن منشأ بعضى امراض جسمانى مانند زخم و تورم معده
و روده ،سوءهاضمه ،سردرد و دلدرد نیز ممکن است معلول
پارهاى از اخمق زشت مانند حسد ،کینهتوزى ،طم  ،خودخواهى
و بلندپروازى باشد()11ن یکی از کارآمدترین ابزارهای درمان این
بیماریهای روحی که به درمان بیماریهای جسمی نیز منتهی
میشود ،تقوا میباشد که در سخن امام علی(ع) در نهجالبمغه تبلور
یافته است« :فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِکُمْ وَ بَصَرُ عَمَى أَفْئِدَتِکُمْ وَ
شِتَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِکُمْ وَ صَلَادُ فَسَادِ صُدُورِکُمْ وَ طُهُورُ دَنَسِ
أَنْتُسِکُمْ»(« :)12داروى درد دلهایتان ترس از خداست ،و ترس از
خدا موجب بینایى درونهای کور شماست ،و درمان بیمارى
کالبدهایتان و زداینده فساد سینههایتانن پلیدیهای جانهایتان را
پاک کننده است»ن شهید ماهری درباره نقش تقوا در سممتی
میگوید« :آدم متقى که به حدّ خود و حق خود قان و راضى است
روحى مامئنتر و اعصابى آرامتر و قلبى سالمتر دارد ،دائماً در
فکر نیست کجا را ببرد و کجا را بخورد و کجا را ببلعد،
ناراحتیهاى عصبى او را به زخم روده و زخم معده مبتم
نمىسازد ،افراط در شهوت او را ضعیف و ناتوان نمىکند ،عمرش
طوتنىتر مىشودن سممت تن و سممت رود و سممت اجتماع،
هماى بستاى دارد به تقوا»()19ن

صله رحم
ارتباط با خویشاوندان و نزدیکان که در عرف دینی از آن تحت
عنوان صله رحم یاد میگردد یکی از فضایل اخمقی است که طبق
برخی روایات باعث طول عمر است؛ امام باقر(ع) میفرماید« :صِلَةُ
الْأَرْحَامِ تُنْسِئُ فِی الْأَجَل»(« :)29صله ارحام عمر را طوتنی
میکند»ن بر اساس پارهای دیار از روایات نه تنها موجب طول
عمر است بلکه سبب سممت بدن است ،پیامبر(ص) فرمودهاند:
«مَنْ أَحَبَّ أَنْ یُنْسَأَ فِی أَجَلِهِ وَ یُعَافَى فِی بَدَنِهِ فَلْیَصِلْ رَحِمَهُ»(:)24
«هرکس دوست دارد که اَجلش به تأخیر بیتتد و جسم سالم داشته
باشد ،صله رحم کند»ن
شایان ذکر است تزمه طوتنی شدن عمر برخورداری از سممت
بدن است ،لذا صله رحم موجب سممتی خواهد بودن روشن است
وقتی خویشان با یکدیار در آمد و شد هستند؛ اوتً ،از انزوا و
تنهایی که یکی از عوامل افسردگی است رهایی مییابند ،بانیاً،
مشکمت خود را با خویشاوندان در میان گذاشته و از کمکها و
حمایتهای مادی و معنوی آنان برای حل مشکمت برخوردار
خواهند شد و این بهسممت روان آنان منجر خواهد شد و سممت
روان ،سممتی جسم و افزایش طول عمر را در پی خواهد داشتن
همچنین از روایات معصومان(ع) آرامش روان با انجام صله رحم
به دست میآید؛ از امام باقر(ع) نقل شده است که هرگاه کسی بر
خویشاوندش خشم گیرد ،به دیدار او رود ،زیرا ارتباط ارحام با
یکدیار موجب آرامش میگردد()25ن روشن است که دیدار با
خویشاوندان موجب تسکین تنشهای فکری و روحی میگردد و
انبساط و شادی روان را در پی داردن در برخی روایات از جمله
آبار و نتایج ناشى از رواج صله رحم در میان مؤمنان تأمین سممت
در همه امور است( ،)26چنانکه از امام صادق(ع) نقل شده است:
«تُعْاَوْنَ الْعَافِیَةَ فِی جَمِی ِ أُمُورِکُمْ»()27ن گتتنی است والدین
مهمترین ارحام انسان هستند و لذا در روایات بهطور خاص ،صله
رحم با آنان و شاد کردن ایشان( )21از موجبات افزایش عمر عنوان
شده استن

کمخوری
در روایات معصومان(ع) کمخوری مان از ابتم به بسیاری از
بیماریها شناسانده شده است؛ امام علی(ع) میفرماید« :قِلَّةُ الْأَکْلِ
یَمْنَ ُ کَثِیراً مِنَ أَعْلَالِ الْجِسْم»(« :)14کم خوردن مان بسیاری از
بیماریهای جسم میشود»ن از امام صادق(ع) نقل شده است:
«التَّقْصِیرُ فِی الاَّعَامِ یُصِحُّ الْبَدَن»(« :)15کم خوردن بدن را سالم
میکند»ن کمخوری نه تنها باعث سالم ماندن بدن است بلکه
موجب درمان بیماریها« :أَنَّ الْحِمْیَةَ هِیَ الدَّوَاء»( )16و کاهش
دردها میگردد« :مَنْ قَلَّ طَعَامُهُ قَلَّتْ آلَامُه»( )17همچنین رود را
بزرگوارتر و سممتی را پایدارتر میکند« :قِلَّةُ الْغِذَاءِ أَکْرَمُ لِلنَّتْسِ وَ
أَدْوَمُ لِلصِّحَّة»()11ن کم خوری از ابرگذاری بر سممت جسم فراتر
رفته و سممت روان را به ارمغان میآورد« :مَنْ قَلَّ طَعَامُهُ صَحَّ
بَدَنُهُ وَ صَتَا قَلْبُهُ»( )11و اصمد اندیشه را موجب میشود ،چنان-
که امام علی(ع) فرموده است« :مَنِ اقْتَصَرَ فِی أَکْلِهِ کَثُرَتْ صِحَّتُهُ وَ
صَلَحَتْ فِکْرَتُهُ»(« :)22کسی که به اندازه غذا بخورد سممتیاش
زیاد و فکرش اصمد میشود»ن تحقیقات علمی نشان میدهد که
سرچشمه بسیارى از بیماریها ،غذاهاى اضافى است که بهصورت
جذب نشده در بدن انسان باقى مىماند ،این مواد اضافى هم بار
سناینى است براى قلب و سایر دستااههاى بدن و هم منب
آمادهاى است براى انواع عتونتها و بیماریها ،لذا براى درمان
بسیارى از بیماریها ،نخستین گام همین است که این مواد مزاحم
که در حقیقت زبالههاى تن انسان هستند ،سوخته شوند و
پاکسازی جسم عملى گردد()21ن شایان ذکر است منظور از کم-

Volume 5, Issue 1, Spring 2020

صبر
یکی از فضایل اخمقی که نقش عمدهای در تأمین سعادت زندگی
انسانها دارد ،صبر استن صبر بهعنوان یک روش مقابلهای مؤبر
ظرفیت فرد را در رویارویی و سازگاری با مشکمت افزایش
میدهد و از پیامدهای عاطتی و هیجانی استرس جلوگیری
میکند()21ن در آیات قرآن فراوان از صبر و صابران سخن به میان
آمده است ،از جمله« :وَ لَنَبْلُوَنَّکُم بِشىَءٍ مِّنَ الخْوْفِ وَ الْجُوعِ وَ
نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنتُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِّر الصَّابرِینَ»(بقره:)155 :
«و قاعاً شما را به چیزى از [قبیلِ] ترس و گرسناى ،و کاهشى در
اموال و جانها و محصوتت مىآزماییم و مژده ده شکیبایان را»ن
خداوند در این آیه صابران در مشکمت را بشارت داده است؛ این
بشارت نه تنها وعده الهی بر بهرهمندی از پاداش اُخروی است بلکه
وعدهای برای کامیابی در دنیا استن صابر با تحمل دشواریها
آرامش رود و روان خود را تأمین میکندن جزع و فزع در اتتاقات
ناگوار جز افزودن بر سختیها پیامد دیاری نداردن با مهار
هیجانات و احساسات و سازش با مشکمت است که انسان از
تمطم روحی تا حدودی برکنار مانده و با تسلط بر فکر خود
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چارهای نیک برای حل مشکمت مییابد و یا دستکم بهسوی
آرامش روان خود میشتابدن
در روایات یکی از ابعاد صبر ،صبر به هناام بیماری است که
سممتی بدن را سبب میشود« :اجْتِنَابُ الدَّوَاءِ مَا احْتَمَلَ الْبَدَنُ الدَّاءَ
وَ التَّقْصِیرُ فِی الاَّعَامِ یُصِحُّ الْبَدَن»(« :)92پرهیز از درمان مادامی که
بدن تحمل بیماری را دارد و کمخوری در غذا موجب سممتی بدن
است»ن مدارا با بیماری باعث میشود که انسان در مواجهه ابتدایی
با بیماریها  -بهویژه بیماریهای پیش پا افتاده که با اندکی صبر
بهبودی حاصل میگردد -از درمانهایی که گاه موجب آسیب بدن
هستند و گاه عوارضی را در پی دارند اجتناب کرده و موجبات
سممت بدن خویش را فراهم آورد ،لذا از امام علی(ع) در
نهجالبمغه نقل شده است«« :امْشِ بِدَائِکَ مَا مَشَى بِک»(« :)91با
دردت بساز چندانکه با تو میسازد»ن
غلبه بر خشم
از دیار فضایل اخمقی که ارتباط مستقیمی با سممت انسان دارد،
غلبه بر خشم است؛ در قرآن صاحبان این فضیلت ،کاظمین غی
معرفی شدهاند« :الَّذِینَ یُنْتِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْکاظِمِینَ
الْغَیْ َ وَ الْعافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ»(آل عمران:)194 :
«همانان که در فراخى و تناى انتاق مىکنند و خشم خود را فرو
مىبرند و از مردم در مىگذرند»ن خشم و غضب از خارناکترین
حاتت است که منجر به جنون ،عدم کنترل اعصاب و انجام
بسیاری از جنایات خارناک میشود لذا در آیه مذکور دومین
صتت پرهیزکاران فروبردن خشم معرفی شده است()92ن غلبه بر
خشم موجب میگردد :اوتً ،انسان قدرت خویش را بر تتکر سالم
و صدور احکام و دستورهاى صحیح ،حت مىکند و کارى انجام
نمىدهد ،یا سخنى نمىگوید که بعدها پشیمان شود( )99و این
موجب عزت نتس میگردد ،چنانکه در روایات بر این کارکرد
عتو و غلبه بر خشم تصریح شده است()94ن بانیاً ،در دست داشتن
کنترل حالت انتعالى خشم و عدم تجاوز باعث ایجاد آرامش در
طرف مقابل مىشود و خود او را نیز وامىدارد که به خود بیاید و
آرامش خود را بازیابد و این مسأله بدون شک منجر به جلب
دوستى و محبت مردم مىشود و بهطور کلى به حسن روابط انسانى
کمک مىکند( ،)95لذا در روایات آمده است که هرکس خشم
خود را  -در حالی که میتواند جاری نماید -کنترل کند خداوند
به او آرامش و ایمان عاا میفرماید()96ن بالثاً ،کنترل خشم از نظر
انسان را از بسیارى امراض جسمى که معموتً در نتیجه انتعاتت
شدید به وجود مىآیند ،دور مىسازد( ،)97یکی از پیامدهای مثبت
کنترل خشم ،عتو و گذشت است و عتو نیز طول عمر را در پی
خواهد داشت ،از پیامبر نقل شده است که هرکس فراوان عتو
کند ،عمرش طوتنی گردد()91ن همچنین عتو موجب کنار نهادن
کینه و نترت است و این امر به آرامش روان منجر میشودن
کنترل چشم
کنترل چشم سبب آرامش روان و حت خانواده استن خداوند در
این خصوص فرموده است« :قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ
یحَتَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِکَ أَزْکى لَکُمْ وَ أَطْهَر»(نور« :)92 :هر کس از
شما به خدا و روز بازپسین ایمان دارد ،به این [دستورها] پند داده
مىشودن [مراعات] این امر براى شما پربرکتتر و پاکیزهتر است»ن
عدم رعایت عتت باعث -1 :تحریک نامحرم -2 ،کوبیده شدن
اعصاب آنها و ایجاد هیجانهای بیمارگونة عصبی -9 ،سرچشمه
فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

امراض روانی -4 ،منشأ جنایات هولناکن با رعایت عتت ،افراد
روحی آرام و اعصابی سالم دارند()91ن امام علی(ع) در این مورد
میفرماید« :مَن غضّ طرفَهُ أَرادَ قَلبُه»(« :)42هر کس چشم خود
فرو نهد؛ دل او راحت میشود»ن کمم امام(ع) اشاره دارد بر اینکه
کسی که عتت پیشه نماید و دیدگان خود را کنترل کند و از دیدن
آنچه نباید دید چشم فرو بندد ،از تشویش فکر و آشوب دل رهایی
مییابد و دلآرام و آسودهخاطر خواهد گرددن
حسن ظن
انسان سالم از دیدگاه اسمم داراى ویژگىهایى است که وى را در
تأمین بهداشت روانى خود و دیاران یارى مىنماید ،یکی از این
ویژگیها حسن ظن است()41ن خوشگمانى از صتات نیک و از
مکارم اخمق مؤمن استن اخمق اسممى انسانها را به داشتن
حسن ظن نسبت به دیاران ترغیب مىکند و سممت رود را با این
حس تضمین مىنماید و زندگى اجتماعى را بر این اساس استوار
مىسازد()42ن از پیامبر(ص) نقل شده است« :اَحْسِنُوا ظُنُونَکُمْ
بِإِخْوَانِکُمْ تَغْتَنِمُوا بِهَا صَتَاءَ الْقَلْبِ وَ نَقَاءَ الاَّبْ »(« :)49گمانهای
خود را به برادرانتان نیکو کنید چرا که آن موجب صتای دل و
پاکی طب است» ،همچنین امام علی(ع) میفرماید« :حُسْنُ الظَّنِّ
رَاحَةُ الْقَلْبِ وَ سَلَامَةُ الدِّین(« :)44حسن ظن سبب آسودگی دل و
سممت دین است»ن امام صادق(ع) نیز فرمودهاند« :خُذْ مِنْ حُسْنِ
الظَّنِّ بِاَرَفٍ تُرَوِّدُ بِهِ قَلْبَکَ وَ یَرُودُ بِهِ أَمْرُک»(« :)45جهتی از
حسن ظن را برگیر که دلت به آسایش برسد و کارت بدان آسان
گردد»ن این روایات بر نقش حسن ظن در آرامش و سممت روان
تأکید دارندن
حسن خُلق
حسن خلق از مجموعهاى صتات تشکیل مییابد :نرمش و مدارا،
گشادهرویی ،زبان خوب و اظهار محبت ،رعایت ادب ،چهره
خندان و تحمل و بردبارى در مقابل مزاحمتهاى این و آن()46ن
حسن خلق نشاندهنده بزرگوارى و شخصیت ذاتى و تواض و رود
فداکارى و گذشت و حاکى از فضیلت و سممت رود شخص
است()47ن در روایات حسن خلق بهترین رفیق و همراه انسان
معرفی شده است()41ن امام صادق(ع) حسن خلق را موجب افزایش
عمر بیان فرمودهاند()41ن آرامش رود که یکى از آبار مستقیم
برخوردهاى محبتآمیز است سبب افزایش عمر مىشود زیرا
امروزه بابت شده عامل بسیارى از مرگ و میرها استرسها و
فشارهایى است که بر انسان وارد مىشود که یکى از عوامل اصلى
بیماریهای مختلف است و مسلّم است که حسن خلق و
برخوردهاى محبتآمیز ،از فشارهاى روحى مىکاهد و بدین سبب
عامل طول عمر محسوب مىشود()52ن
توکل بر خدا
انسان در مواجهه با مسائل زندگى و نیل به موفقیت ،به دو دسته از
عوامل نیاز دارد -1 :فراهم آوردن اسباب طبیعى -2 ،شرایط روانى
خاصى که بتواند بهتر با مسائل مواجه شودن توکل باعث فراهم
شدن این شرایط روانى استن گاهى سستى اراده ،ترس ،غم،
اضاراب و عدم اشراف کامل بر موقعیتها ،مان از استتاده از
راهحلهای ممکن به شکل مالوب خواهد شدن توکل باعث تقویت
اراده ،و عدم تأبیر عوامل مخل روانى مىشود()51ن اگر انسانی در
هناام انجام کاری به خدا توکل کند در حقیقت به سببى متصل
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شده که شکستناپذیر است ،سببى است فوق هر سبب دیار ،و در
نتیجه تمسک به چنین سببى ،ارادهاش نیز قوى مىشود ،دیار
هیچیک از اسباب ناسازگار روحى بر اراده او غالب نمىآیدن
مضاف بر آن توکل مانند معجزات عمل میکند چنانکه از ظاهر
آیه ذیل به دست میآید« :وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بالِغُ أَمْرِهِ»(طمق« :)9 :و هر کس بر خدا اعتماد کند او براى وى
بس استن خدا فرمانش را به انجام رساننده است»()52ن از آیه سوم
سوره طمق استتاده میشود کسی که به خدا توکل میکند یأس و
ناامیدی در او راه ندارد؛ احساس ضعف و زبونی نمیکند و در
برابر حوادث سخت مقاوم استن امدادهای غیبی به کمکش میآید
و در نتیجه قدرت روانی باتیی دارد و بر مشکمت پیروز
میشود()59ن مکانیزم تأبیر توکل به این صورت است که اگر فرد
در آن حالتها تنها به اسباب مادى توجه کند ،بهسادگی دست از
عمل مىکشد و ناامیدى او را از پاى درمىآورد ولى فردى که بر
خدا توکل دارد ،معتقد است که نبود شرایط مادى باعث عدم
تحقق یک رویداد و یا عدم حل مشکل نمىشود()54ن
نمونهای دیار از کارکرد توکل در تأمین سممت روان آیه 179
سوره آلعمران است که در جریان جن اُحد فرود آمد« :الَّذینَ
قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إیماناً وَ
قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ» « :همان کسانى که [برخى از] مردم
به ایشان گتتند« :مردمان براى [جن با] شما گرد آمدهاند پس،
از آن بترسیدن» و [لى این سخن] بر ایمانشان افزود و گتتند« :خدا
ما را بس است و نیکو حمایتارى استن» عوامل تبلیغاتى دشمن و
برخى از مردمان سادهاندیش و ترسو ،به رزمندگان و مجاهدان
تلقین و نصیحت مىکنند که دشمن قوى است و کسى نمىتواند
حریف آنان بشود ،پس بهتر است درگیر جن نشویدن امّا
مسلمانان واقعى ،بدون هیچ ترس و هراسى ،با آرامش خاطر و با
توکّل به خداوند ،به آنان پاسخ مىگویند()55ن
از امام علی(ع) درباره توکل نقل شده است« :مَنْ تَوَکَّلَ لَمْ
یَهْتَم»(« :)56کسی که توکل کند اندوهاین نشود»ن همچنین نقل
شده است« :مَنْ تَوَکَّلَ عَلَى اللَّهِ ذَلَّتْ لَهُ الصِّعَابُ وَ تَسَهَّلَتْ عَلَیْهِ
الْأَسْبَابُ وَ تَبَوَّأَ الْخَتْضَ وَ الْکَرَامَة»(همان)« :کسی که بر خدا توکل
کند؛ سختیها برای او کوچک شود و وسیلهها برای او فراهم
گردد و در فراخی و بزرگواری فرود آید»ن توکل موجب رهایی از
یأس و افسردگی است؛ زیرا انسان اگر فقط به مسائل مادی توجه
کند ،در رویایی با مشکمت بهسادگی دست از عمل میکشد و
ناامیدی او را از بین میبردن چاره این مشکل و نیز راه کاهش فشار
روانی ،توجه به خدا و رسیدن به مرحله توکل استن انسان متوکل
هرگز از دنیا اندوهاین نمیشود()57ن
راستگویی
راستگویی از فضایل اخمقیای است که شاید کمتر فضیلتی به
اندازه آن در آموزههای دینی توصیه شده باشد؛ طبق روایات یکی
از معیارهای ارزیابی دینداری مؤمن واقعی معرفی شده است ،از
امام صادق(ع) نقل شده است که به طول رکوع و سجده افراد نااه
نکنید ،زیرا بدان عادت میکنند و ترکش وحشتآور است اما به
راستگویی و امانتداری افراد نااه کنید (تا دریابید چاونه
انسانی هستند)()51ن
راستگویی نقش بسزایی در سممت روان دارد ،در روایت آمده
است که راستگویی مایه آرامش است()51ن انسان دروغگو
همواره ناران است سخن دروغش فاش ناردد و آنچه نهان داشته
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است آشکار ناردد و این تشویش و اضاراب دائمی روان او را
آزرده میسازدن اما آنکه راست میگوید ترسی ندارد و در آرامش
خاطر خواهد بودن در روایت دیاری آمده است« :عَاقِبَةُ الصِّدْقِ
نَجَاةٌ وَ سَلَامَة»(« :)62سرانجام صدق و درستی ،نجات و سممت
است»ن بیگمان یکی از مصادیق نجات و سممت برای راستگو این
است که راستی موجب نجات از بیماری روحی و روان و دست-
یابی بهسممت رود و روان استن در روایت دیاری از امام
صادق(ع) نقل شده است« :مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَکَى عَمَلُهُ»(:)61
«هرکس راستگو باشد عملش پاکیزه میگردد»ن راستگویی از
روان سالم و متعادل نشأت میگردد و کسی که از چنین روانی
برخوردار باشد اعمال و رفتارهای صحیح و ماابق با شرع و عرف
از او صادر خواهد شدن
شکرگزاری
از دیار فضایل اخمقی مؤبر در سممت روان-طبق آموزههای
دینی -شکرگزاری استن در دعاهای صحیته سجادیه ،امام
سجاد(ع) فراوان از این فضیلت سخن گتته است و با بررسی فقرات
آن میتوان به نقش آن در سممتی واقف گردید ،از جمله آن
حضرت در دعای بیست و دوم عرضه میدارد« :بار خدایا ،بر
محمد و خاندانش درود بترست و بدان هناام که در سپاسازارى
در برابر نعمتهای تو که در آسودگى و سختى و تندرستى و
بیمارى به من عاا کردهاى قصور ورزم ،تو حقیقت را روزى من
ساز تا در حالت بیم و آسودگى و خشنودى و خشم و زیان و سود،
روحانیت خشنودى و آرامش جان خود را در انجام وظایتم نسبت
به تو نیک احساس کنم»()62ن
انسان شاکر در حوزه شناخت و بینش به درجهای از رشد و
سممت رسیده که نعمت را شناخته ،قدرت تمیز بین نعمت و
نقمت را پیدا کرده و نیز تشخیص داده که چه کسی این نعمت را
به او عاا نموده استن از این رو ،شناخت همه این موارد ،جز در
سایه سممت عقل و نتس انسان میسّر نمیشود ،و این رشد شناختی
و سممت نتسانی در ساحت بینش و اندیشه ،او را واداشته است
که از صاحب نعمت تشکر و قدردانی نماید()69ن
به فرموده امام سجاد(ع) در صحیته سجادیه شکرگزاری برای
شاکر در حالت سممتی و بیماری یکسان است و بلکه نمیداند در
کدامین یک از این حاتت بیشتر شاکر باشد« :اى خداوند ،ندانم
کدامیک از این دو حالت سزاوارتر به سپاسازارى توست و
کدامیک از این دو وقت به شکر تو شایستهتر است ،آیا آن
روزگاران تندرستى که مرا از نعم پاکیزه و گواراى خود روزى من
ساختى و به طلب خشنودى و فضل خویش به تمش وا مىداشتى و
براى فرمانبرداری خود توفیق مىدادى و نیرو مىبخشیدى ،یا
اکنون که بیمارم و مرا به این بیمارى آزمودهاى و این دردها را
چونان نعمتى بر من ارمغان داشتهاى ،تا بار گناهانم را که بر پشتم
سناینى مىکند سبک گردانى و از گناهانى که در آن غرقه
گشتهام پاکیزه سازى و مرا به توبه هشدار دهى و یاد کرد نعمت
قدیم را سبب زدودن گناهان کنى؟»()64ن
طبق آیات قرآن بازگشت شکر و آبار آن به نتس خود انسان است:
«وَ مَنْ شَکَرَ فَإِنَّما یَشْکُرُ لِنَتْسِهِ وَ مَنْ کَتَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِیم»(نمل:
« :)42و هر کس سپاس گزارد ،تنها به سود خویش سپاس
مىگزارد ،و هر کس ناسپاسى کند ،بىگمان پروردگارم بىنیاز و
کریم است»ن رود انسان شاکر رشد و وسعت مییابد ،از این رو
قرآن کریم بهجای آنکه بترماید« :لئن شکرتم ألزیدنّ
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نعمکم»(اگر سپاسازارى کنید ،نعمت شما را افزون خواهم کرد)
میفرماید« :لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُم»(ابراهیم ،)7 :یعنی خودتان را
افزایش میدهم و سعه وجودیتان را بات میبرم( )65و چون شما
شکر نعمت را در حد معرفت حق میدانید ،خدا هم هستیتان را
اضافه میکند ،نه این که فقط نعمتتان را اضافه کندن اگر کسی
شکرگزار نعمت حق باشد ،خدا «نعمت» او را اضافه میکند؛ ولی
اگر کسی شکرگزار خودِ حق باشد ،خدا «خودِ» او را افزون
میکند ،یعنی درجات هستی او را برتر و ذات او را کاملتر
میکند()66ن
سکوت
یکی از فضایل اخمقی ،سکوت پیشه کردن در مواردی است که
سخن گتتن نه تنها لزومی ندارد بلکه پیامد آن ،تنش و تشنج در
روابط اجتماعی و تشویش و اضاراب در خاطر و روان شخص
گوینده استن انسانی که همواره در حال سخن گتتن است فرصت
اندیشه به خود نمیدهد و هر آنچه از خاطرش میگذرد بدون
سنجیدن جوانب آن به زبان میراند ،لذا امام علی(ع) در نهجالبمغه
فرمودهاند :زبان خردمند در پس دل اوست ،و دل نادان پس زبان
او()67ن در سخن امام علی(ع) نشانه کمال عقل ،کاستن از سخن
بیهوده و به اندازه گتتن است()61ن شایان ذکر است که سکوت در
همهجا فضیلت نیست ،چنانکه امام علی(ع) فرمودهاند« :آنجا که
گتتن باید خاموشى نشاید و آنجا که ندانند به که خاموش
مانند»()61ن
به هر روی طبق روایات ،سکوت یکی از موجبات فراهم آمدن
سممت در جان آدمی است ،از رسول خدا(ص) نقل شده است:
«فَمَنْ أَرَادَ السَّلَامَةَ فَلْیَحْتَ ْ مَا جَرَى بِهِ لِسَانُهُ»(« :)72کسی که
خواهان سممت است ،از زبان و آنچه بر آن جاری میگردد،
مراقبت کند»ن همچنین روایت شده است« :عَلَیْکَ بِلُزُومِ الصَّمْتِ
فَإِنَّهُ یُلْزِمُکَ السَّلَامَةَ وَ یُؤْمِنُکَ النَّدَامَة»(« :)71سکوت پیشیه کن؛
زیرا موجب سممتی است و مان از پشیمانی میشود» یا نقل است:
«إِنْ أَحْبَبْتَ سَلَامَةَ نَتْسِکَ وَ سَتْرَ مَعَایِبِکَ فَأَقْلِلْ کَلَامَکَ وَ أَکْثِرْ
صَمْتَکَ یَتَوَفَّرْ فِکْرُکَ وَ یَسْتَنِرْ قَلْبُکَ وَ یَسْلَمِ النَّاسُ مِنْ یَدِک»(:)72
«اگر سممت نتس و پوشانده ماندن عیوبت را دوست داری از
گتتارت بکاه و بر سکوتت بیتزا ،در این صورت اندیشهات بسیار
و دلت روشن شود و مردم از آزار تو در امانند»ن
قناعت
یکی از مهمترین دغدغههای انسانها ،تأمین معیشت استن این
دغدغه با وسوسههای دائم شیاان همراه شده و در جان و اندیشه
آنان ترس از تنادستی را القا میکند« :الشَّیْاانُ یَعِدُکُمُ الْتَقْرَ»(بقره:
 )261و گاه دغدغه و نارانی از کسب روزی انسان را به حرص و
زیادهخواهی میکشاند ،لذا در آموزههای دینی به قناعت در آنچه
که پس از تمش برای انسان حاصل میگردد توصیه شده است()79ن
قناعت مان از دغدغه و اضاراب شده و موجبات آرامش خاطر را
فراهم میکند و در نتیجه سممت روان را در پی خواهد داشت ،از
امام صادق(ع) نقل شده است« :وَ مَنْ قَنِ َ بِالْمَقْسُومِ اسْتَرَادَ مِنَ الْهَمِّ وَ
الْکَرْبِ وَ التَّعَب»(« :)74کسی که به تقسیم خداوند قان باشد ،از
غم و اندوه و رنج و سختی آسوده میگردد»ن
توضیح بیشتر آنکه عوامل نارانیزا را میتوان در دو قسم بیان
کرد؛ عامل نارانکنندهای که از اختیار انسان خارج است مانند
حوادث طبیعی چون سیل و زلزله و عامل نارانکنندهای که
فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

اضارابزا و در اختیار انسان و قابل کنترلاند که باید عامل کنترل
آنرا یافت و با آن آرامش را بهدست آوردن انسانی که گرفتار حب
دنیا و حرص است ،قناعت میتواند آنرا کنترل و نارانیها را با
توکل و امید به مدد الهی مبدل کند و باعث ایجاد آرامش
شود( ،)75لذا در نهجالبمغه قناعت یکی از مصادیق حیات
طیبه( ،)76پرمایهترین گنج( )77و بروتی پایدار( )71یاد شده استن
همبستای دیار قناعت و سممت رود و روان ،در عزت نتس
استن از مهمترین نشانههای روان سالم برخورداری از عزت نتس
استن گاه ممکن است تن دستان و تهیدستان بهواساه ناداری
احساس حقارت به آنان دست دهد ،امام علی(ع) قناعت را موجِد
عزت نتس در این افراد بیان فرموده است« :مَنْ قَنِعَتْ نَتْسُهُ عَزَّ
مُعْسِرا»(« :)71کسی که نتسش قان باشد ،در عین تنادستی با عزت
است»ن
بحث
آموزههای دینی بر سه پایه کلی بنا گردیدهاند :عقاید ،اخمق و
احکامن هر مسلمانی با برخورداری از این سه اصل از سویی
سعادت اُخروی خود را تأمین میکند و از سوی دیار موجبات
برخورداری از کمال انسانی و کامروایی خویش در زندگی دنیوی
را فراهم کرده است ،از این روی نه تنها دستورات دین با کامیابی
دنیوی انسانها تعارض ندارد بلکه مهمترین مؤلته برای دستیابی
بدان هستندن شاهد این ادعا ،آیات و روایاتی هستند که از نقش
فضایل اخمقی در کسب سممتی سخن گتتهاندن
نتیجهگیری
در آموزههای دینی فراوان از تشویق مؤمنان به کسب فضایل
اخمقی سخن گتته شده استن تشویقها به فضایل اخمقی گاه با
پاداشهای الهی در جهان آخرت و گاه با نقش آنها در سممتی
انسانها بیان گردیدهاندن ماالعه آیات قرآن و روایات وارد شده
از معصومان(ع) نشان از آن داشت که دستکم در سیزده فضیلت
اخمقی به صراحت یا اشاره از نقش فضایل اخمقی در سممت
جسم و روان سخن گتته شده استن این فضایل عبارت بودند از1 :ن
تقوا2 ،ن کمخوری9 ،ن صله رحم4 ،ن صبر5 ،ن غلبه بر خشم6 ،ن
کنترل چشم7 ،ن حسن ظن1 ،ن حسن خُلق1 ،ن توکل بر خدا12 ،ن
راستاویی11 ،ن شکرگزاری12 ،ن سکوت19 ،ن قناعتن برخی از
گزارههای دینی از نقش این فضایل در سممت جسم ،برخی دیار
سممت روان و برخی نیز هر دو جهت سممت جسم و روان
سخن گتتهاندن بهطور کلی بر اساس گزارههای فراوان دینی
آراستای به فضایل اخمقی سه نقش در سممت جسم و روان ایتا
میکنند1 :ن پیشایری از بیماریها2 ،ن درمان بیماریها9 ،ن استمرار
سممتین فضایل به دست آمده در این پژوهش تنها نمونههایی از
فضایل اخمقی هستند ،زیرا همه فضایل نقش سازنده در سممت
رود و جسم انسانها دارندن ابتمی مؤمنان پاکسیرت به بیماری-
های جسمانی با آنچه بیان شد منافات ندارد ،زیرا خداوند بندگان
خود -بهویژه شایستاان آنان -را با امتحانات مختلف از جمله
بیماریها میآزماید و این ابتمها موجب ارتقای ایمان و سممت
دوچندان رود و روان آنان هستندن
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