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ARTICLE INFO  ABSTRACT 
Article Type 

Analytical Review 

 "Health" is one of the broadest issues in the field of human thought. The type of 

insight that every person or society has on the issue of "health" will play a significant 

role in formatting lifestyle and directing them to their lifestyle. Whatever this look is 

more accurate, a better context will be provided for human desirability. Islam as an 

intellectual and practical school has a special look at the issue of "health". This paper 

examines the monotheistic insight of "Islam" in the field of health with a new attitude 

and examines two main parts; the benefits and believable and practical effects. The 

method of this study is descriptive and analytical, which is done by referring to 

religious and scientific texts; then the obtained information is categorized and 

analyzed. According to the findings of the study, Islam based on its own worldview 

presents a special description of "health" that is significant in two fields of physics 

and metaphysics. "Health" in Islamic attitude had both a divine origin, and moves 

toward divine destination. The purpose of human "health" is divine and 

metaphysical. Human should seek the goal of their "health" in their spiritual 

dimensions (in the approach to the source of "health", that is, God). If a human places 

his life in this direction, he will achieve the true meaning of his life. 
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 8331، تابستان 3، شماره 3دوره   پژوهشی قرآن و طب  -نامه علمیفصل

 نقش بینش توحیدی در سالمت انسان
 

  *یمحمدنورغالمرضا 

 گروه معارف اسالمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 

 چکیده
ترین موضوعات قابل طرح در حوزه اندیشه بشری است.  از گسترده« سالمت»

سزایی در  دارد، نقش به« سالمت»به مسئله   نوع بینشی كه هر فرد یا جامعه
دهی به مسیر زندگی آنان خواهد داشت. هر  گیری سبك زندگی و جهت شکل

انی فراهم تر باشد، بستر هموارتری برای حیات مطلوب انس چه این نگاه صحیح
ای به  یك مکتب فکری و عملی دارای نگاه ویژه عنوان بهخواهد شد. اسالم نیز 

است. پژوهش حاضر با نگرش جدید به بررسی بینش توحیدی « سالمت»مسأله 
در بعد سالمت پرداخته و دو بخش عمده، فواید و آثار باوری و « اسالم»

 اسنادی و از نوع شروش پژوهكاربردی را مورد واكاوی قرار داده است. 
توصیفی و تحلیلی است كه با مراجعه به متون دینی و علمی انجام شده و 

بر  گرفته است. تحلیل قرار و  بندی و مورد تجزیه آمده دسته دست اطالعات به
ای  تحلیل ویژه -بینی خاص خود مبتنی بر جهان -های پژوهش، اسالم  اساس یافته

ی قابل توجه است. فرامادنموده كه در دو حوزه مادی و  ارائه« سالمت»از 
ی مقصدی الهی سو بهدر نگرش اسالمی، هم منشأیی الهی داشته و هم « سالمت»

ی است و  فرا مادانسان، الهی و « سالمت»در حركت است. بنابراین، هدف 
خود را، در ابعاد معنوی خویش )در تقرّب به منبع و « سالمت»انسان باید غایت 

وجو نماید. اگر انسان زندگی خود را  ، یعنی خداوند( جست«سالمت»سرچشمه 
 یابد. در این راستا قرار دهد، به معنای حقیقی زندگی خویش دست می

 اسالم، سالمت، نظام سالمت، بینش توحیدی واژگان كلیدی:
 1/88/8331تاریخ دریافت: 
 33/6/8331  تاریخ پذیرش:

 g_noormohammadi@sina.tums.ac.ir نویسنده مسئول: *
 

 مقدمه
بر اساس آیات قرآن، خداوند انسان را بر پایه توحید خلق كرده 

دهنده مسیر زندگی است.  دهنده و جهت است و توحید شکل
سالمتی هم كه یکی از اصول زندگی است، از این قاعده مستثنی 

ای  نبوده و با بینش انسان نسبت به خود و جهان اطرافش رابطه
تنگاتنگ دارد. بر اساس بینش توحیدی، انسان باید همیشه به یاد 
داشته باشد كه همه امور منشأ الهی دارد. در این بینش، سالمتی نیز 
از جانب خداوند به انسان اعطا شده است، زیرا عوامل بسیار 

تی یا مخدوش نمودن آن نقش دارند كه متعددی در برقراری سالم
 پذیر نخواهد بود.  جز با لطف خداوند، تحقق این نعمت امکان

خداوند در قرآن این نکته را بیان نموده كه اگر انسان بینش 
توحیدی داشته باشد، خدا او را هدایت خواهد كرد و بر این 

(. اما در مقابل، اگر 83هدایت خواهد افزود )سوره كهف، آیه 
انسان بینش توحیدی نداشته باشد، به راه خطا رفته و در حق خود 
و خدای خود ظلم روا داشته است و كسی كه از آیات خدا رو 

 (. 71تر است )سوره كهف، آیه  لم گردانی كند، از همه ظا
های علمی و عملی كه با سالمت انسان  امروزه انسان در همه عرصه

رایانه، از مسیر اصلی خود گ ارتباط دارد، به دلیل نگرش مادی
گونه  منحرف شده و راه سالمت خویش را گم كرده است و بدین

ظلمی بزرگ به خویشتن نموده است. بنابراین، برای برخورداری از 
هدایت الهی و حركت در مسیر درست سالمتی باید نگرش 

گرایانه خود را به نگرش توحیدی تغییر دهد تا از سالمتی در  مادی
هایی كه نگرش  مند گردد. از جمله تفاوت بهره مسیر صحیح

های موجود دارد، توجه  توحیدی به سالمت انسان با سایر نگرش

در این مقاله سعی شده است با بررسی  به آثار باوری سالمت است.
بینی بر روی سالمت  نگرش توحیدی و ابعاد آن، اثرات این جهان

 .انسان تبیین گردد
 

 ها مواد و روش
آمده  دست اطالعات به بندی دستهو با مراجعه به متون دینی 

آثار جسمی، روانی، سالمت،  اصول مراعات كهتوان دریافت  می
بندی  در یك تقسیم. دارد پی در رااجتماعی و معنوی فراوانی 

 توان این آثار را در دو بخش قرار داد: می
 مادی( الف

 طوالنی برشمرده شده است، مانند روایاتدر آیات و  آثار مادی برخی
ها و   گیری از بیماری پیش سالمت، سطح باال رفتن عمر، شدن

 [8]رگفتا فصاحت شدن افزونهای جسمی، اختالالت مغزی،  ناهنجاری

 بدن. بد بوی شدن محو
 ی فرا مادب( 

ی نیز برشمرده شده كه مشوق فرد مسلمان به فرا مادآثار  برخی
 محبوبیت و رضایت جلبرعایت بهداشت و سالمت است، مانند 

، پروردگارسوی  از نعمت اتمام، ایمان تکمیل، خداوندیافتن نزد 
 مصونیتو  شیطان آوردن خشم ه، بپیامبران سنّت و سیره به اقتدا

 . شیطانی وسواس از
بندی جدیدی، درصدد تبیین دیدگاه خاصی به  این پژوهش با تقسیم

گذرا  صورت بهموضوع سالمت است، به همین جهت آثار فوق را 
كه در بسیاری از مقاالت به این آثار  بیان نموده است، عالوه بر این

بندی جدیدی  توان تقسیم توجه گردیده است. برای آثار سالمت می
سبت به آن تأمل و دقت الزم صورت بیان نمود كه معموالً ن

گیرد. بر اساس بینش توحیدی، نتایجی كه در حوزه سالمت  نمی
گیرد، زیرا  توان برشمرد، در دو بخش باوری و كاربردی قرار میمی

نوع نگرش به سالمت، هم بر روی اندیشه انسانی تأثیرگذار است، 
خواهد  سزایی و هم در رفتارها و عملکرد او در زندگی تأثیر به

توان این داشت. البته این بدان معنا نیست كه در هر فرد مسلمان می
آثار باوری و رفتاری را مشاهده نمود، بلکه به هر میزان كه یك 

ها فرد از اندیشه عمیق دینی، و التزام و تعهد عملی به این آموزه
 توان این نتایج را در وجود او انتظار داشت.برخوردار باشد، می

 
 آثار باوری بینش توحیدی در سالمت 

در فارسی به باور، عقیده، ایمان و اعتقاد ترجمه  "Belief" اژهو
هایی هستند كه  باورها، اندیشه»در یك تعریف ساده  [ 2]ت.شده اس

رچ و كرچفلید ك [3].ها اعتقاد دارد فرد به درستی و حقانیت آن
ثبات از ادراک و  باباور، سازمانی   اند: باور را چنین تعریف كرده

 [4]شناختی نسبی درباره جنبه خاصی از دنیای یك فرد است.
چیزی است كه شخص  ، تعریفترین  در ساده(Opinion)  عقیده

در تفاوت عقیده و باور  [7]پندارد. درست می  بر مبنای واقعیات،
ها دنیای  تری نسبت به عقاید دارند. آن باورها جنبه كلی»اند:  گفته

جموعه مطالبی كه ما م .دهند سازند و به او ثبات نظر می میفرد را 
انیم و همه قضایایی كه برای ما  د درباره یك موضوع خاص می

كنیم  چنین همه موضوعاتی كه ما فکر می معنایی ندارند و هم
 [6]. دهند واقعیت دارند، باور ما را تشکیل می

حالت و (Attitude) اما فالسفه معاصر، باور را یك نگرش 
ارای بعد سومی به نام دنگرش؛ دانند زیرا  می گزارهنسبت به یك 

نگرش را حلقه واسط بین  نیز برخی محققانالبته رفتار است. 
اند؛ یعنی باورها وقتی به نگرش تبدیل شوند،  باورها و رفتار دانسته

mailto:g_noormohammadi@sina.tums.ac.ir
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توانند در رفتار متجلی گردند. ایشان معتقدند هر نگرشی دارای  می
 [1]. گردد یك بعد شناختی است كه نگرش از آن تغذیه می

ت طبیعی اس سازند. به هر صورت، باورها ادراک ما را از هستی می
زمانی كه فرد با نگرش توحیدی به هدف نهایی سالمت توجه 
نماید، ضمن تغییر نگاه او به سالمت، نگرش وی به جهان هستی و 

های آن نیز تحوّل عمیقی خواهد یافت. اكنون به دو مورد از پدیده
 گردد: ترین آثار باوری حاصل از این نگرش اشاره میمهم

 ت اندیشه توحیدی(الف( توجه حقیقی به خداوند )تقوی
مطرح در مورد سالمت كه ذهن هر  مسائلترین یکی از كلیدی

دارد، مسأله هدف از سالمتی اندیشمندی را به خود مشغول می
گیرد كه است. انسان در نهایت در برابر این پرسش بنیادین قرار می

در « هدف نهایی»شناخت  واقعاً هدف و فلسفه سالمت چیست؟
 المت نیز آثار فراوانی به دنبال دارد:طراحی درست نظام س

 ها در نظام سالمت ـ مشخص شدن اولویت
 ـ تعیین تعریف روشن مفاهیم در نظام سالمت

ـ تعیین شاخص كالن ارزیابی در نظام سالمت: هر نوع اقدام در 
حوزه سالمت كه در راه رسیدن به این هدف نهایی باشد مثبت 

 .برعکسارزیابی خواهد شد و 
بینی افراد،  طبیعی است هدف نهایی در سالمت با توجه به جهان

 : وجود  نیا باتواند متفاوت باشد.  می
 های سالمت، داشتن یك هدف نهایی است.  اوالً: نیاز مشترک تمام نظام

های متفاوت نسبت به  بینی ثانیاً: طبیعی است بر اساس جهان
ی متفاوت درباره ها و سبك زندگی وی، شاهد بیان دیدگاه« انسان»

 باشیم.« نظام سالمت»هدف  نهایی 
ها  بینی كه در عالم واقع، تنها یکی از این جهان ثالثاً: با توجه به این

توان گفت هدف نهایی واقعی در  تواند صحیح باشد، پس می می
 بینی خواهد بود.  هم الزاماً تابع این جهان« نظام سالمت»

هدف  عنوان بهسالمت را توان گفت: برخی  طور خالصه می به
ترین هدف فلسفه آفرینش گیرند اما با نگاه به مهم نهایی در نظر می

 ی )قرب الهی( فرا مادیابیم كه هدف نهایی سالمت، انسان درمی
باشد و هیچ هدف مادی برای فلسفه آفرینش انسان ذكر نشده می

ای ای از وجود است كه در آن، استعداده است. قرب الهی نیز مرتبه
[1]رسد. ذاتی شخص با سیر و حركت اختیاری خودش به فعلیت می

 

گر آن است كه سالمت دنیوی، در این نگاه نقش  این مسأله نشان
ای داشته و نباید آن را هدف نهایی تصور نمود. در بینش واسطه

توحیدی، سالمت دنیوی زمانی ارزش دارد كه بستر زندگی فرد را 
د، زیرا كیفیت و هدفمندی مناسب ی قرب الهی فراهم سازسو به

زندگی دارای ارزش است نه صرفاً كمیت آن. پس سالمتی نقش 
بر اساس نگاه اسالم، انسان برای تأمین هدفی ابزاری دارد، چون 

كمیت و كیفیت سالمت نیز برای تأمین این  خاص آفریده شده، كه
طور ویژه در بینش توحیدی در  چه كه به هدف خواهد بود. آن

سالمت و هدف و معنای آن موضوعیت دارد، خدامحوری 
جانبه است. به همین جهت باید هدف اصلی سالمت را در  همه

وجو كرد. در تفکر اسالمی از  اموری فراتر از امور مادی جست
توان به  و وجود نظام غایی در عالم هستی، می مندی هدف
برترین  عنوان بهمندی و معنادار بودن حیات و سالمت انسان  هدف

بر این اساس، برای انسان هم . مخلوق الهی در این نظام پی برد
إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا شود:  مبدأیی الهی و هم هدف و مقصدی الهی تبیین می

خدا هستیم و به او باز  ما از آنِ»( 876ه: )بقر إِلَیْهِ راجِعُونَ
 «.گردیم مى

 
 
 
 
 
 
 
توان گفت: با نگاهی دقیق، فلسفه سالمت انسان  طور تفصیلی می به

توان در یك مسیر وجودی چند الیه و از دیدگاه اسالمی را می
پیدا نمود. انتخاب مسیر بندگی خالق آفرینش هم مرحله به مرحله 

آخرین مرحله است كه در نهایت، قرب به مبدأ هستی را فراهم 
توان هدف  سازد، زیرا  بر اساس مجموع آیات و روایات، می می

غایی آفرینش انسان و سالمت او را تقرب به خداوند در نظر 
ی اندیشه كارگیر گرفت. حکمت آفرینش انسان این است كه با به

هایی كه او از كار بستن برنامه با آفریدگار خود آشنا شود و با به
طریق پیامبران خود برای سعادت دنیا و آخرت ارایه كرده است، 

ی رحمت مطلق خداوند رهسپار گردد و برای همیشه از سو به
 [3]بهترین زندگی برخوردار شود.

ه دارد، انسانی كه به خالق، خود و جهان هستی و آخرت توج
كند. این انسان از سالمت خویش را در مسیر بندگی او تعریف می

گاه سالمت خود را  نوعی زندگی معنادار برخوردار است و هیچ
خالی از هدف نخواهد دید. مسیر صحیح زندگی كه انسان را 

رساند، محوریت خداوند و جاری  حقیقی سالمت می تیغا به
بعاد و شئون زندگی است. این ساختن پرستش آگاهانه او در تمام ا

تنها مسیر صحیح سالمت انسان است كه او را به نهایت سالمت 
رساند. از منظر دینی، این تنها هدف و  پایدار و ابدی خویش می

فلسفه واقعی و پایدار سالمت انسان است. هر انسانی كه غایت 
سالمت خود را در این هدف ببیند، به یك زندگی معنادار و 

دست خواهد یافت. انسان در این راه، با تالش خود، تمامی متعالی 
و استعدادهای مادی و معنوی وجود خود را به یك  هاظرفیت

شکوفایی جامع و متوازن خواهد رساند. این هدف، در چارچوب 
گردد. اما با توجه انسانی در زندگی دنیوی محقق می« حیات طیبه»

ای حیات ابدی انسان ای بر حیات دنیوی، نقش واسطه كه آنبه 
دارد، هدف نهایی سالمت دنیوی را نیز باید در راستای سالمت 

 وجو نمود. جست« آخرت»پایدار 
كه اسالم اهداف واالی معنوی و قرب به خداوند را  البته با آن

هدف نهایی سالمت معرفی كرده است، اما باید دانست در ذیل این 
دی و دنیوی انسان نیز هدف متعالی، اهداف متوسط و نیازهای ما

كه هدف  به بهترین نحو برآورده خواهند شد. پس با وجود آن
ی است، اما اسالم این هدف را به فرا مادنهایی سالمت، امری 

شکلی طراحی نموده كه اهداف مادی و دنیوی انسان را نیز در بر 
پس شناسایی هدف نهایی برای سالمتی به معنای خواهد گرفت. 
ایر اهداف نیست، بلکه به معنای همسو نمودن كنار گذاشتن س

های طولی هدف  الیهسایر اهداف با هدف نهایی است. بیان 
به معناى تأمین تمام نیازهای الزم و كافی در تمام ابعاد «  سالمت»

جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی و در عین حال حركت و پویایى 
گرچه در صورت تعارض میان اهداف  ی غایت هستى استسو به

جا هدف نهایی ترجیح  با هدف نهایی نیز طبیعی است كه در این
هاى اسالمى نیز  رسالت اصلی قرآن كریم و آموزه شود. داده می
موضوع است و اگر رهنمودهاى سالمت را هم در متون همین 

 نمونه، سالمت جسمی عنوان بهبینیم در همین راستا است.  اسالمى مى
-یك عامل مهم در انجام عبادات و زمینه عنوان بهتواند  بندگان می

هدفمندی 
 جهان هستی

هدفمندی 
 حیات انسان

هدفمندی 
 سالمتی انسان
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باشد. مسلمانان نیز با این بینش،  مؤثرتقرب انسان به خداوند  ساز
تر  خواهند تا در انجام وظایفشان موفق بدن سالم و نیرومند می

باشند. در متون دینی هم از مسلمانان خواسته شده كه در حفظ 
ت آوردن آن در صورت بروز بیماری سالمت جسمی و به دس

كوشا باشند و از سالمت جسمی برای اطاعت پروردگار خود بهره 
به زیبایی این ارتباط بیان شده )ع( مؤمنانببرند. در روایتی از امیر 

زكات سالمت جسمی، تالش در راه اطاعت خداوند »است: 
 [83]«.است

هدف نهایی پس در بینش توحیدی، سالمتی و توانایی جسمانی یك 
های  ای و ابزاری برای هدف شود، بلکه هدفی واسطه محسوب نمی

واالتر است. این نکته در دعاهای مختلف مطرح شده و از خداوند 
 خواسته شده كه سالمت جسمانی در راستای عبودیت باشد:

تر از بدن كنونی بر انجام طاعت و عبادتت را  خدایا! بدنی قوی»ـ 
 [88]«.به من عطا فرما

بر محمد و خاندانش درود فرست، و  !خدایا»ـ امام حسن )ع(: 
گشایش در روزى، سالمتی در جسم من و  قدرت و توانایی در بدنم 
را بر انجام طاعت و عبادتت به من عطا فرما. از رحمت و 

اى به من عطا فرما كه مرا از تمام  خشنودى و سالمتت به اندازه
 [82]«.ه دارىهاى دنیا و آخرت سالم نگا گرفتاری

شنبه برای من پنج چیز را  خدایا! در این روز پنج»ـ امام سجاد )ع(: 
ها را ندارد و جز  بر آورده فرما كه جز كرم تو گنجایش آن

های تو طاقت آن را ندارد )یکی از پنج مورد، آن است(:  نعمت
 [83]«.برداری تو توانا باشم سالمتی كه با آن بر فرمان

در معراج السعاده به این ارتباط سالمت جسمانی مرحوم نراقی نیز 
 اند: و عبودیت اشاره نموده

سعى در عبادت آفریدگار و كسب فضایل و دفع رذایل موقوف به »
پس كوتاهى در رساندن غذایى به . قوت بدن و صحت تن است

بدن، كه قوت را محافظت نماید آدمى را از تحصیل سعادات 
 [84]«.محروم سازد

عال مراتب سعادات، و فوز به بساط قرب حضرت وصول به ا»
شود مگر به صفاى دل، و حب خدا، و  خالق البریات حاصل نمى

انس به آن و سبب صفاى دل، بازداشتن نفس از شهوات دنیویه و 
عبادت كردن و طاعت نمودن است و سبب حب خدا، معرفت 

شود مگر به دوام فکر در آثار صنایع عجیبه و  اوست و آن نمى
دایع غریبه او و باعث انس، كثرت یاد خدا، و مداومت بر آن ب

دهد و او را  آدمى را نجات مى: است و این سه صفت است كه
اند، و شکى  ها باقیات الصالحات رساند و این سعادت مى مراتب به

ها باشد او  هر كه درصدد تحصیل این سه صفت و اسباب آن: نیست
ها به  تحصیل این: ت كهسالك راه آخرت است و خود ظاهر اس

ـ كه حیات آدمى  صحت بدن محتاج، و آن موقوف است بر غذایى 
ها محتاج به اسبابى  ـ و لباسى و سکنایى و هر یك از این بدان باقى 

 [87] .«چند هستند
پس در تمام مراتب سالمت، آگاهی نسبت به هدف سالمت، نقش 

هم به مقصد هستی  كند و او را هم به مبدأ هستی،اساسی را ایفا می
سازد.  و هم به راه و روش صحیح نیل به هدف آن رهنمون می

هایی كه در سالمت جسمی دنیوی خویش با بندگی و پرستش انسان
اند، سالمت اخروی خود را هم تأمین آگاهانه، به قرب الهی رسیده

این بدن امانتی است كه نزد انسان به عاریه گذاشته  اند، زیرا نموده
با حفظ سالمت جسمانی از آن بهره بگیرد و با انجام  شده تا

، رو نیازا عبادت خدا در جهت سالمت اخروی خویش گام بردارد.
)هدف غایی( حیات  ترین هدف بزرگ عنوان بهتواند  میقرب الهی 

انسان مطرح باشد كه با عبودیت گره خورده است. این موضوع در 
 دعاها مشهود است: بسیاری از

مانده عمرم را اصالح  اهان گذشته من را ببخش و باقیخدایا! گن»
ام توانایی  ه فرما و ناتوانی من را برای هدفی كه برای آن آفریده شد

 [86]«.ببخش
هایی كه با وجود برخورداری از سالمت جسمانی  ، انسانبرعکس 

اند، این سالمت جسمانی، تالشی در جهت تقرب به خداوند ننموده
سالمت اخروی را به دنبال نداشته است. در بینش توحیدی، سالمتی 

یابی به اهداف الهی نباشد گمراهی را به همراه دارد.  كه در مسیر دست
طور عمیق به سالمت خویش بنگرد،  اگر یك انسان به كه یدرحال

جاد یابد كه خود انسان، سالمت جسمی خویش را ایی درمیخوب به
نماید و تنها در حفظ بخشی از آن نقش دارد، پس باید قدرت نمی

دیگری را در اصل و سرچشمه سالمت خویش مؤثر بداند. امام صادق 
 اند:  )ع( در دو مناظره با افراد كافر، این حقیقت را بیان نموده

هاى بد و  ها ریشه در غذا و نوشیدنی كنى بیماری ـ و تو فکر مى
خاطر بیماری مادر اوست، و معتقدى اگر كسى  هآلوده دارد یا ب

رعایت تندرستى را بکند و مراقب جسم خود باشد و نیك و بد 
ها را بداند بیمار نشود، و در نهایت بدین اصل معتقد  خوراكی

اى كه بیمارى و مرگ ریشه در نوع خوراک و نوشیدنى دارد!  شده
طعم مرگ را مگر ارسطو معلّم طبیبان و افالطون پیشواى حکما؛ 

نچشیدند، و خود جالینوس پیر و نحیف شد ولى هنگام رسیدن 
نتوانستند جان  كدام چیهمرگ نتوانست جلوى آن را بگیرد، و 

خود را حفظ نموده و مراقب آن باشند.چه بسیار بیمارانى كه 
درمان بر دردشان افزوده، و چه بسیار طبیبان عالم و آشنا به دارو 

اى به  ناآگاهان به طبابت پس از ایشان دوره و درمانی كه مردند، و
زندگى خود ادامه دادند، و نه آن را آگاهی به طبّ سود داد وقتى 
مرگ رسید، و نه این را ناآگاهی به طبّ در بقاى زندگى و تأخیر 

 [81]«.مرگ زیان رساند
العوجاء: وای بر تو! چگونه پنهان گشته بر تو  ابی ـ خطاب به ابن

را در وجود خودت به تو ارایه داده است، پیدا كسی كه قدرتش 
ات بعد كودكی، قوّتت بعد از شدنت بعد نبودنت، بزرگسالی

ات بعد از سالمتت، و  ناتوانی، و ناتوانیت بعد از قوّتت، بیماری
 [81]سالمتت پس از بیماری....

تأمل و توجه عمیق هر انسانی به سالمت خویش او را متوجه 
گرداند، به همین  ی ذاتی او به خداوند میخالق خود، و وابستگ

ای پویا در راستای سالمت جهت متون اسالمی، سالمت را پدیده
كند نه فقط در دانند. در این نگرش، انسان حس می اخروی می

لحظه خلقت و سالمت اولیه خود، بلکه در تمام لحظات زندگی 
ن خویش نیازمند دریافت فیض سالمت از خداوند است. درک همی

فقر ذاتی نسبت به خالق خود، و توجه به ارزش پدیده سالمت، 
خود دارای آثار معرفتی و معنوی فراوان، و موجب توجه ویژه 

، این نگرش رو نیازاگردد. پایان او میانسان به خداوند و الطاف بی
در دعاها بیان شده است كه سالمتی ما را رهنمون به سرچشمه و 

ترین دعا در این ارتباط سالمتی با  كاملبخشنده سالمتی نماید. 
 توان یافت: خداوند و تقویت اندیشه توحیدی را در دعاها می

ای خداوندا! ای صاحب سالمتی! و ای »دعای امام رضا )ع(: 
دهنده  دهنده سالمتی! و ای نعمت آفریننده سالمتی! و ای روزی

ایت! ای ه كننده سالمتی بر من و تمام آفریننده سالمتی! ای احسان
بخشاینده و مهربان دنیا و آخرت! بر محمد و خاندان او درود 
فرست و سالمتی و دوام و استمرار آن، سالمتی كامل و 

گزاری بر آن را در دنیا و آخرت روزی ما گردان! ای  سپاس
 [83]«. ترین بخشایندگان! بخشنده
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خداوندا! بر محمد و خاندانش درود فرست »دعای امام سجاد )ع(: 
سالمت خویش را بر تن من بپوشان، مرا در سالمت خود فرو بر  و

و در حصار سالمت خود جاى ده، مرا به سالمت خود گرامى دار 
نیاز فرماى، سالمت خودت را به من ببخش و  و به سالمت خود بى

سالمت خود به من عطا فرما، سالمت خود براى من بگستران، 
ان من و سالمت خودت سالمت خودت را بر من نیکو گردان و می

در دنیا و آخرت جدایى میفکن. خداوندا! بر محمد و خاندانش 
كننده و شفابخش و   درود فرست و مرا سالمت ده؛ سالمتی كفایت

عالى و افزاینده، سالمتی كه از آن در بدن من سالمتی زاید، سالمت 
این جهانى و آن جهانى. خداوندا! بر من به تندرستى و امنیت و 

 [23]«.در دین و بدنم احسان نماى سالمت
گونه گفت كه تفکر انسان در سالمت و آثار توان ایندر واقع، می

تواند تفکر و اندیشه خداباور و توحیدی را در او و لوازم آن، می
 محقق سازد. 

 ب( توجه جدی به فرجام سالمت 
دومین اثر باوری، مسأله شناخت هدف نهایی سالمت یا همان 

اندیشی است. در روایات متعدد بیان گردیده كه  فرجامو « معاد»
برخورداری از سالمت، گواراترین بهره زندگی است و بدون آن 

فرماید:  لذتی برای زیست دنیوی انسان نیست: پیامبر )ص( می
)ع( مؤمنانامیر  [28].«خیرى در زندگى جز با سالمتی نیست»

ترین  افزون»[ 22]«.گردد میبا سالمت، لذت بردن تکمیل : »فرماید می
ها از  سالمتی بدن» [23]«.بهره )زندگی(، سالمتی بدن است

هیچ زندگی گواراتر از » [24]«.های )زندگی( است گواراترین بهره
سالمتی، یکی از دو لذت گواراتر » [27]«.)زندگی با( سالمتی نیست

     [21].«تتوان یاف ، لذّت زندگی را میا سالمتیب» [26]«.است
اند:  واالترین نعمت برشمرده عنوان بهسالمتی را )ع(  مؤمنانامیر 

برترین نعمت، سالمتی » [21]«. هاست سالمتی واالترین نعمت»
 [33]«.هاست سالمتی، گواراترین نعمت» [23] .«است

دو نکته نهفته است كه هر دو به « سالمت»در نعمت دانستن 
 شود:  توجه جدی به معاد و فرجام سالمت ختم می

ترین  شماری سالمت: طبیعی است باید از سالمت بیش الف: غنیمت
بهره را برد. جهت این بهره بردن مهم است كه قطعاً منظور اسالم، 

ت بهره بردن به غرق شدن در لذات مادی و دنیوی نیست بلکه جه
اى اباذر! پنج چیز را فرماید:  )ص( می سمت آخرت است. پیامبر

جوانى را پیش از پیرى، سالمت را : پیش از پنج چیز غنیمت شمار
نیازى را پیش از فقر، فراغت را پیش از  پیش از بیمارى، بى

 [38] .گرفتارى، و زندگى را پیش از فرا رسیدن مرگ
ن در مسئله پایان سالمت دنیوی كه اندیشی: اندیشید ب: فرجام

كند كه اگر اصل سالمت از همان مرگ است، انسان را متوجه می
خود انسان بود، باید بتواند همیشگی آن را حفظ كند و از مرگ 
نجات یابد. این موضوع جای اندیشه دارد كه اگر اصل سالمتی از 

ن گرفته كه سالمت از آنا خود انسان بود، باید جاودانی باشد. این
شود، دلیل بر این است كه دیگری به آنان بخشیده، در بینش می

 نندهیآفرتوحیدی، آفریننده حیات همان آفریننده سالمت است و 
 سالمت همان آفریننده مرگ است:

وَ إِذا مَرِضْتُ  *وَ یَسْقینِ  وَ الَّذی هُوَ یُطْعِمُنی*فَهُوَ یَهْدینِ  الَّذی خَلَقَنی
 (11ـ  18شعراء: ) ثُمَّ یُحْیینِ  وَ الَّذی یُمیتُنی* فَهُوَ یَشْفینِ

و  *فرماید همان خدایی كه مرا آفرید و به راه راستم هدایت مى»
و هنگامى  *گرداند دهد و سیراب مى همان خدایى كه مرا غذا مى

میراند سپس  مرا مى كه آنو * دهد شوم مرا شفا مى كه بیمار مى
 «.گرداند ام مى زنده

ای متعالی برای زیست دنیوی به لزوم وجود هدف و فلسفهبا توجه 
انسان و سالمت وی )عبودیت( و قلمرو سالمت )زیست دنیوی و 

طور ذاتی با  گردد هدف نهایی سالمت به اخروی(، مشخص می
مسأله معاد گره خورده است. از این منظر امکان ندارد كه یك 

ن )عدم انسان به شکل ژرف به سالمت خویش، و الزامات آ
جاودانگی سالمت دنیوی( بنگرد، و متوجه لزوم وجود معاد و 
سالمت اخروی پس از مرگ نشود و بر حقانیت معاد صحه 

 نگذارد. در آیات و روایات نیز این ارتباط بیان گردیده است:
  القفَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا وَ ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَ

وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا 
 (233ـ 238عَذابَ النَّار )بقره: 

پروردگارا! به ما در دنیا عطا  :گویند كسانى از مردم هستند كه مى»
اى نیست. و كسانى از ایشان  و براى او در آخرت هیچ بهره« كن
پروردگارا! به ما در دنیا نیکی و در آخرت نیز نیکی : گویند مى

 .«عطا فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار
نعمت در دنیا، امنیت و سالمتی بدن »: فرماید امام صادق)ع( می

است و نعمت كامل در آخرت، ورود به بهشت است و هرگز بر 
 [32] «.ای كه وارد بهشت نشده، نعمت كامل نخواهد بود بنده

 
 آثار كاربردی بینش توحیدی در سالمت 

 الف( امانت دانستن جسم
شناخت صحیح از هستی و سالمت جسمی، ارزش جسم را برای 

نوعی  عنوان بهكند و به حفظ سالمت جسمی  فرد مشخص می
نماید كه از سالمت نگرد و سعی می تکلیف و امانت الهی می

در این صورت، به آن  نهایت محافظت را به عمل آورد.جسمی خود، 
یابد، و در مقابل از آن چیزی كه برای جسم مفید باشد گرایش می

نماید. پس زمانی كه فرد به مضرّ باشد دوری می چیزی كه برای آن
شکل واقعی به سالمت جسمی خود توجه كند، نوعی تعهد و 

نماید، كه بر حساسیت او به نسبت انگیزش درونی در خود ایجاد می
تأثیرات  رو نیازاهای جسمی خواهد افزود. ناب از آسیببه اجت

تر احساس خواهد  ها را در جسم خویش بیش مخرب این آسیب
 نماید.نمود، و از رساندن یك آسیب جدی به جسم خود اجتناب می

گرا به سالمت جسم محدود به گرا و ارزش این نوع نگاه امانت
سان به اهمیت دادن به یابی انساز دستخود فرد نیست، بلکه زمینه

سالمت جسمی دیگران هم خواهد شد. فردی كه به چنین دیدگاه 
و نگرشی به سالمت دست یافته باشد، افزون بر تحقق سالمت 

، و دهد یمجسمی خود، به سالمت جسمی افراد جامعه نیز اهمیت 
نماید. این بدان گاه اقدام به تعرض سالمت جسمانی آنان نمی هیچ

نش توحیدی به سالمت، موجب ارزشمندی و معناست كه بی
 مصونیت سالمت جسمی تمام افراد یك جامعه خواهد شد. 

 ب( ارتقای سالمت جسمی )توجه جدی به سرمایه مخفی(:
جا كه جسم نقش اساسی در ادامه حیات ما در این دنیا دارد،  از آن

ای به آن شده، و دستورات فراوانی در مورد  در اسالم توجه ویژه
چنین در مورد   سالمت بدن در متون دینی وجود دارد. هم حفظ

های زیادی وجود  گیرانه و رعایت بهداشت توصیه اقدامات پیش
مندی كامل  بهرهسزایی در  باید دانست كه سالمت بدن سهم بهدارد. 

، در روایات، سالمتی را سرمایه و رو نیازا از مواهب الهی دارد.
 اند: گنج مخفی معرفی نموده

      [ 33]«.سالمتی سرمایه انسان است»فرماید:  امیر مؤمنان)ع( می
 [34]«.ای مخفی است سالمتی سرمایه»فرماید:  امام صادق )ع( می

شود، كه توجه به سالمت جسمی  تعابیر دینی باعث می گونه نیا
اهمیت مضاعفی یابد، زیرا اگر انسان، جسم خویش را یك 
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االیی در اختیار او قرار گرفته، ای بداند كه برای هدف و سرمایه
تری داشته باشد. در این  كند كه از آن مراقبت بیشسعی می

آسیبی به سرمایه خویش )جسم(،  هرگونهصورت، از رساندن 
داند. از نظر   خودداری نموده و حفظ آن سرمایه را بر خود الزم می

روایات، هنگامی ارزش واقعی این سرمایه مخفی آشکار خواهد 
 ه مانند یك فرد ورشکسته آن را از دست داده باشیم:شد ك
 هرگاهسالمت نعمت پنهانى است كه » فرماید: صادق)ع( میامام 

 [37].«آید از دست برود به یاد مى هرگاهشود و  موجود باشد فراموش مى
)ارزش آن( هرگاه پایدار باشد سالمتی » فرماید: )ع( میمؤمنانامیر 

 [36].«شناخته شوداز دست رود )ارزش آن( هرگاه  و معلوم نگردد
در زمینه دنیوی و  تنها نهكوشش انسان در حفظ سرمایه سالمت، 

منفعت مادی آن منحصر گردد بلکه از نوعی ارزش و اعتبار معنوی 
باشد. زمانی كه توجه به جسم و نیازهای معقول آن،  نیز برخوردار می

های معنوی و  ها و انگیزش های مادی، از مشوّق افزون بر علل و انگیزه
دینی نیز برخوردار شود، دقت و توجه افراد به این مسئله بسیار 

یك بستر مساعد برای  عنوان بهتواند  شود. و این موضوع می تر می جدی
 حفظ اسالم، دربه همین جهت باشد.  مؤثری سالمت جسمی ارتقا

 .است واجب همگان بر الهی ارزشمند نعمت این تندرستی،
 ج( نگاهی متعادل و متوازن به سالمت جسمی

نگاه متعادل و متوازن به سالمت جسمی، یکی از دستاوردهای مهم 
اندیش، توجه  بینش توحیدی به سالمت است. در تفکر مادی

ها عمدتاً مصروف به ابعاد مادی و جسمانی سالمت است، و انسان
در فضاهای علمی و دانشگاهی، و در سبك  وضوح بهاین مسئله 

های های این عصر قابل مشاهده است. برخی گروهزندگی انسان
دینی یا تفکرات فلسفی و عرفانی )مرتاضانه و صوفیانه( نیز  ظاهر به

سالمت، ظاهراً توجه كامل  های معنویبه بهانه درک برخی الیه
اند و نسبت به سالمت  معنوی معطوف كرده مسائلخویش را به 

ها را نمایند. گروه اول سالمت انسانتوجهی می جسمانی خویش بی
تابند، و در ی آن را برنمیفرا ماددانند و ابعاد منحصر در جسم می

مانی مقابل گروه دوم اگر از سر ناچاری توجهی ناچیز به ابعاد جس
نیستند. در برابر این  قائلخود بنمایند، اما ارزش چندانی برای آن 

نگرند، در  ناقص به سالمت انسان می صورت بهدو نوع نگرش كه 
نگرش توحیدی، نگاه متعادل به سالمت، مورد تأكید است. در این 
نگاه هم سهم جسم برای سالمت محفوظ است و هم توجه واقعی 

 ی سالمت شده است.و صحیحی به ابعاد معنو
 وَ ابْتَغِ فِیما آتاکَ اللَّهُ الدَّارَ اآلخِرَةَ وَال تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیا

 (11قصص: )
كه خدا به تو عطا كرده سرای آخرت را بجوی و سهم  آنچهو در »

 «.دنیا فراموش مکن( های حالل لذّات و نعمت) خود را از
فرا نگرش توحیدی به سالمت، هم از ابعاد جسمانی و هم از ابعاد 

ی برخوردار است، كه هر یك دارای نقش و تأثیر متناسب با ماد
حوزه خود است. از این منظر باید به هر یك از این ابعاد، توجه 

به بهانه توجه به دیگری مورد  هركداممتناسب شود، و غفلت از 
 نهی قرار گرفته است.

أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ   مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتیقُلْ 
لِلَّذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ 

 (32اعراف: )الْآیات ِلِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ
اى را كه براى بندگانش  اكیزههاى پ هاى خدا و روزى زینت: بگو

آنان در زندگى دنیا براى : بگو! پدید آورد، چه كسى حرام كرده؟
غیرمؤمنان هم با  اگرچهالبته ] اند كسانى است كه ایمان آورده

در قیامت فقط ویژه مؤمنان است [  ورى شریکند، ولى آنان در بهره

اهل و ] دانند آیات خود را براى گروهى كه مى گونه نیاما 
 «.كنیم بیان مى[ اند بصیرت

البته با توجه به جایگاه و حوزه تأثیری كه هر یك از ابعاد 
ساز  دارند، اسالم اصالت را به سالمت معنوی كه زمینه سالمت

دهد. گرچه در بسیاری موارد  سالمت متعالی و جاودانه اوست، می
سالمت مادی متعادل انسانی منطبق بر سالمت معنوی او شمرده 

شود، اما در موارد تعارض یا تزاحم میان این دو، اولویت و می
ترین نعمت  دهد، زیرا بزرگاصالت را به سالمت معنوی انسان می

 فرماید:  معنوی انسان است. حضرت علی)ع( می« سالمت»الهی، 
های آدمی، فقر و تنگدستی است  به درستی كه از بالها و مصیبت»

ری بدن است و از آن بدتر و و از آن بدتر و شدیدتر، بیما
ناگوارتر، بیماری قلب )و روح( آدمی است. و )در مقابل( از 

ها، آسایش و گشادگی مال و روزی است و از آن  ترین نعمت مهم
ها باالتر و بهتر،  برتر، سالمتی و صحت بدن است و از همه این

 [ 31] ها )سالمتی قلب و روح انسان( است. تقوای دل
 

 گیری نتیجه
، خود را از خداوند «سالمت»ر بینش توحیدی، انسان تمام ابعاد د

فرد در تمامی لحظات، وابسته به اراده « سالمت»كند و  دریافت می
و مقصد آن را در ارتباط با « سالمت»الهی است. در واقع باید منشأ 

فرا « سالمت»بینی اسالمی، هدف  خداوند در نظر گرفت. در جهان
خود را، در ابعاد معنوی « سالمت»اید غایت ی است، و انسان بماد

، یعنی خداوند( «سالمت»خویش )تقرّب وجودی به سرچشمه 
های دیگر انسان، تنها  وجو نماید. كلیه اهداف و برنامه جست

در ذیل هدف اصلی  هم آن، و مدت كوتاهاهدافی متوسط و  عنوان به
خود را یابند. اگر انسان زندگی  موضوعیت می« سالمت»و متعالی 

در این راستا قرار دهد، به معنای حقیقی زندگی خویش دست 
از منظر اسالمی، هر دو بعد مادی و معنوی  وجود نیباایابد. اما  می

سالمت، در حد و اندازه الزم خود موضوعیت دارند، و نباید 
 توجه بود. ها بینسبت به آن
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