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The prevailing thinking and common perception of "health" is
focused on the physical dimension and less attention is paid
to the interaction between spirituality and physical health,
while "health" is manifested in all material and spiritual
aspects, because man is a truth consisting of body and soul. In
Islamic anthropology, the relationship between different
dimensions in human existence has been considered
structurally and the relationship between material and
spiritual dimensions of health and the effect of each on the
other has been considered.
Today, although medicine has implicitly accepted the need to
transcend the transcendent concepts and meanings of
spirituality, such as prayer therapy, into its full scope, it has
not been fully accepted as it should be in a religion-based
health system.
Examining the teachings of Islam, it was found that there are
many spiritual solutions that affect physical health. Piety and
prayer were studied as important strategies on physical health
and the role of these strategies on physical health was
expressed.
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 63غالمرضا نورمحمدی

نقش معنویت دینی بر سالمت جسمی
*1

غالمرضا نورمحمدی
استادیار ،گروه علوم و معارف و قرآن کریم ،دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول).
چکیده.

تفکر غالب و برداشت رایج از «سالمت» ،متوجه بعد جسمی بوده و
کمتر به تعامل معنویت و سالمت جسمی توجه شده است در حالی
که «سالمت» در تمام جنبههای مادی و معنوی نمود دارد ،چون
انسان حقيقتی متشکل از جسم و روح است .در انسانشناسی اسالم،
به رابطه ابعاد مختلف در وجود انسان به صورت ساختاری توجه
گردیده و رابطه ابعاد مادی و معنوی سالمت و تأثير و تأثر هر یک
بر دیگری مورد توجه قرار گرفته است .
امروزه گرچه پزشکی به طور ضمنی لزوم ورود مفاهيم و معانی
متعالی معنویت مانند دعادرمانی به درون گستره خود را پذیرفته
است ،اما آنچنان که بایسته و شایسته یک نظام سالمت مبتنی بر
پایه دین باشد ،پذیرش کامل تحقق نيافته است.
در بررسی آموزههای دین اسالم مشخص گردید بسياری از
راهکارهای معنوی تاثيرگذار بر سالمت جسمی وجود دارد .تقوا و
دعا از راهکارهای مهم بر سالمت جسمی مورد پژوهش قرار گرفتند
و نقش این راهکارها بر سالمت جسمی بيان گردید .
کلیدواژه :معنویت ،سالمت جسمی ،تقوا ،دعا
تاریخ دریافت1400/10/28 :
تاریخ پذیرش1400/12/25 :

نویسنده مسئولg_noormohammadi@sina.tums.ac.ir :
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مقدمه
تحقيقات بسياری روی معنویت و سالمت انجام شده است و در
بيشتر آن ها ،معنویت تأثير مستقيمی بر سالمت داشته است .در
پژوهش های مختلف ،اثربخشی معنویت بر سالمت جسمی افراد به
اثبات رسيده است .از جمله پژوهش لطفی کاشانی که به بررسی
اثربخشی معنویت بر ارتقای کيفيت زندگی مادران کودکان مبتال به
سرطان پرداخته است )1(.در پژوهش دیگری نيز تأثير معنویت در
بيماران مبتال به سرطان بررسی شده است )2(.طبق پژوهش بالوتزیان
مشخص گردید پيروان اکثر ادیان ،بين دین و سالمت جسم رابطه
مثبتی می بينند .برخی محققان مانند لوین و واندرپول با پژوهش خود
فهميدهاند گرایشهای دینی ،فشار خون را تعدیل کرده و فشار خون
باال را کم میکند .تحقيقات افرادی مانند گارتنر ،الرسون و آلن و
مک کوالک و دیگران نشان داده که مشارکتهای دینی با زندگی
طوالنیتر رابطه دارند )3(.مطالعه جدید توسط آیرونسان و دیگران
نشان داد برخی از مبتالیان به ایدز که بيشتر عمر کرده بودند برای
کنار آمدن با بيماریشان به دین متوسل شده بودند )3(.بنابراین ،عقاید
دینی در اميدوار نگه داشتن بيماران و ایجاد انگيزه شفا یافتن در آنان
مؤثر است .اما دین چه نقشی بر سالمت افراد سالم دارد و چگونه
سالمت جسم را میافزاید؟! چندین احتمال مطرح شده است :یک
احتمال این است که سبک زندگی دینداران ،سالمتر است (مثالً
دینداران مشروب نمیخورند) .از این رو ،یکی از مواردی که در
حوزه عقاید و باورهای مذهبی میتوان به آن پرداخت و تأثير آن
را در سالمت انسان ها مورد بررسی قرار داد ،دین است .در یک
قاعده کلی ميان ارتکاب گناه و ابتال به بيماری تازه و بیسابقه
ارتباط وجود دارد :هر گاه مردم گناه تازهای مرتکب شوند که در
گذشته انجام نمی دادند ،خدا آنان را به گرفتاری (و بيماری) تازه و
بیسابقه مبتال میکند .روایت امام رضا(ع) نيز بيانگر این قاعده کلی
است:
کُلََّمَا أَحْدَثَ الْعِبَادُ مِنَ الذَُّنُوبِ مَا لَمْ یَکُونُوا یَعْمَلُونَ أَحْدَثَ اللََّهُ لَهُمْ
مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ یَکُونُوا یَعْرِفُونَ.
بندگان هر مقدار گناهان تازهای را که سابقه نداشته ایجاد کنند.
خدا براى آنان بالها و بيماریهایی را که سابقه نداشته ایجاد
میکند)4(.
نمونه آشکار گناهان ،گسترش مصرف خبائث در تغذیه (شراب،
گوشت خوک و  )...و رواج انواع انحرافات جنسی است .تنها توجه
به آسيبها و بيماریهای خطرناک ناشی از شراب کافی است که
تفاوت سالمت و عمر طوالنی را در این دو گروه قابل پذیرش نماید.
احتمال دیگر ارایه راهکارهای معنویت در دین برای پيروان خود
میباشد که انجام این راهکارها تأمينکننده سالمت افراد خواهد
بود .این مقاله به بررسی این احتمال میپردازد.
1ـ مفهومشناسی معنویت
امروزه پزشکی به طور ضمنی لزوم ورود مفاهيم و معانی متعالی
معنویت مانند دعادرمانی به درون گستره خود را پذیرفته است .اما
پذیرش کامل معنویت آنچنان که بایسته و شایسته یک نظام
سالمت مبتنی بر پایه دین باشد ،تحقق نيافته است ،چون تفسير و
برداشتهای متضادی از معنویت مطرح گردیده است که باعث شده
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معنویت یک اصطالح مبهم پنداشته شود .به همين دليل شاید نتوان
با دیدگاههای مختلف تعریف دقيق و جامعی از معنویت داشت:
معنویت در غرب
با تحوالت جدید در حوزه علوم پزشکی ،جنبههایی از مباحث
فراجسمی مانند «معنویت» مطرح گردیده است .این تغيير نگرش
میتوانست دارای آثار کامالً مثبت باشد اما با تضعيف رویکرد دینی
در موضوع «معنویت» روبهرو هستيم .امروزه «معنویت» دورنمایی
فریبنده ارایه می دهد که افراد اختيار دارند هر گونه عملی را مطابق
با ميل و سليقه خود تحت عنوان «معنویت» انجام دهند .اشکال اصلی
در حوزه معنویت بهویژه در غرب آن است که تاکنون این موضوع
از تعریف و معيارهای روشنی برخوردار نبوده است .به همين جهت،
امروزه دو نوع رویکرد به معنویت مطرح میباشد:

رویکرد معنویت دینی :برخی معتقدند معنویت و دین با یکدیگر
همپوشانی دارند .این گروه نيز برداشتهای خاصی از رابطه معنویت
و دین دارند:
 .1دین نمودی از معنویت :معنویت دارای سه بعد معنا ،تعالی و عشق
است و هر سه بعد معنویت ممکن است در دین یافت شود)5(.
پاچانسکی معتقد است دین نمودی از معنویت است .بسياری از افراد
نيز معنا را در عقاید دینی پيدا میکنند که این اعتقاد به آنها در

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

معنویت در اسالم
از نگاه دین اسالم هر شکلی از معنویت مطلوبيت ندارد بلکه
معنویتی مطلوبيت دارد که در چارچوب دین و دینداری باشد ،زیرا
در نگرش اسالمی ميان دینداری و معنویت جدایی نيست و معنویت
صحيح در عمل به دستورات دین حاصل میشود و یاد خدا برترین
حالت معنوی به حساب میآید .بنابراین ،معنویت و دینداری در
نهایت بر یکدیگر به صورت کامل منطبق بوده و در تعامل قرار
میگيرند.
دوره  ،6شماره  ،4زمستان 1400
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رویکرد معنویت غيردینی :برخی درصدد تفکيک معنویت از دین
هستند .این گروه برداشتهای خاصی از رابطه معنویت و دین دارند:
 .1بینيازی معنویت از دین :ميلر و تورسن معنویت را به عنوان
موضوعی تعریف کردهاند که نيازی نيست با دین ادغام شود)5( .
 .2دین محدودکننده معنویت :برخی معتقدند داشتن نگرش دینی به
معنویت ،محدودکننده قلمرو معنویت خواهد شد و ممکن است
منجر به عوارضی گردد ،مانند :احساس گناه فرد در ارتباط با
اعتقادات دینی خویش ،سپردن فرد به دست عالمان دینی به جای
شناسایی معنویت در خود)6(.
 .3تمایز بين دین و معنویت شخصی :آبرام مازلو بين دین و معنویت
شخصی تمایز قایل میشود و مینویسد :میخواهم نشان دهم که
ارزشهای معنوی معنا و مفهوم طبيعیگرایانه دارند ،بدین معنا که
در مالکيت انحصاری ادیان نيستند و برای کسب اعتبار هم نيازی به
مفاهيم ماورای طبيعی ندارند و به خوبی در علم تجربی میگنجد .از
این رو ،معنویت مسئوليت عمومی است که بر دوش همه افراد بشر
است)5(.
 .4دین زیرمجموعه معنویت :برخی مانند ریچارد و برگين ،دین را
زیرمجموعه معنویت در نظر گرفتهاند ،با این حال این امکان وجود
دارد که یکی بدون دیگری باشد )5(.در برخی پژوهشها مانند
کالوی( ،)7پرایس و همکاران( ،)8هاریسون( ،)9برنارد( )10و
مکگيلوی( )11اشاره شده است که به هر حال ،تعریف معنویت
بيشتر بر یک مفهوم وسيع از اعتقادات و برداشتها داللت دارد تا
دین صرف که افراد فاقد اعتقاد دینی را پریشان کند.

درک و فهم ،رنج ،معنا و هدف کمک میکند تا با بیثباتی و
ناپایداری زندگی دست و پنجه نرم کنند)5(.
 .2دین زیرمجموعه معنویت :ریچارد برگين معتقد است دین
زیرمجموعه امر معنوی است که با باورها ،اعمال و احساسات الهی
مرتبط است .بنابراین ،کارکرد اصلی دین ،داشتن معنویت و باور
مذهبی است)12(.
شاید به دليل بردداشتهای گوناگون و گاه متضاد بوده است که
برخی درصدد جمع بين معنویت دینی و غير دینی برآمدهاند و یک
تعریف گسترده از معنویت ارایه نمودهاند .به عنوان نمونه ،واگ
تعریف گستردهای از معنویت دارد و معتقد است :معنویت عناصری
در انسان است که از آن ها معنا ،هدف و کمال در زندگی؛ دليلی
برای زیستن ،اعتقاد و ایمان به خود ،دیگران و خدا و هر آن چه که
برای دست یابی به یک جایگاه مطلوب از نظر رفاه ،سالمت یا
کيفيت زندگی ضروری است ،منشأ میگيرد)13(.
دو اشکال عمده بنایی و مبنایی بر «معنویت» در غرب مطرح است.
اشکال بنایی آن است که برداشتهای گوناگون و گاه متضاد درباره
معنویت ،یک آسيب کلی را در پی دارد که معنویت را به موضوعی
خودگزینشی و سليقه فردی تبدیل خواهد کرد که دیگر برای آن،
معيار و شاخصه سنجشی وجود ندارد .در این صورت ،همه افراد به
نوعی از «معنویت» برخوردار هستند و بحث درباره مفهوم
«معنویت» نيز بینتيجه است ،زیرا هر کس تجربه شخصی خود از
«معنویت» را میپسندد و آن تجربه خاص به ظاهر معنوی را دوست
دارد و حالت دیگر را نمیپسندد .این گونه «معنویت» ،نه تربيت
می خواهد ،نه هدایت و نه آغاز و پایانی دارد« .معنویت» در این حد
برای همه افراد رخ میدهد و مالکی برای رشد و کمال فرد نمیباشد.
اشکال مبنایی آن است که «معنویت» رایج در غرب بر اساس دیدگاه
خاص جهانبينی و معرفتشناسی آنان میباشدد ،زیرا «معنویت» آنان
به معرفت خاص و نوعاً مادی منسوب است که برداشت نسبتاً معلوم
بر اساس جهانبينی خودشان از «معنویت» دارند ،برداشتی که لزوماً
در جهانبينی و معرفتشناسی دینی به این صورت پذیرفته نمیشود.
پس چنين برداشتی از «معنویت» ،بر خالف فهم متعارف و
دستورهای ادیان الهی است ،چون مهمترین جنبه ماهيت «معنویت»
انسان ،یعنی باور و اعتقادات دینی صحيح نادیده انگاشته شده است.
به همين جهت ،این نوع برداشتها با آنچه از دیدگاه اسالم درباره
«معنویت» بيان میشود یکسان نيست ،زیرا در دیدگاه اسالم
نزدیکتر است که بخش باوری و اعتقادات دینی با «معنویت» از
یکدیگر تفکيکناپذیر نمیباشند.
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تأثير معنویت بر سالمت
اسالم پس از تشریح هر دو بعد مادی و معنوی سالمت ،در راستای
حفظ و ارتقای هر یک از این ابعاد سالمت انسان ،توصيههای
مربوطه را ارایه می دهد .از یک سو بر توجه به سالمت جسمانی
تأکيد دارد و هر گونه آسيب یا ضرر جسمانی به انسان را نمیپسندد.
از سوی دیگر به سالمت روح و توجه به ابعاد روحانی و فرامادی
سال مت انسان عنایت دارد .به همين جهت پيوند شایسته سالمت
مادی و دنيوی با سالمت معنوی و اخروی در این دین آسمانی از
اهميت باالیی برخوردار است:
وَ ابْتَغِ فِيما آتاکَ اللَّهُ الدَّارَ اآلخِرَةَ وَ ال تَنْسَ نَصِيبَکَ مِنَ الدُّنْيا(قصص:
)77
«در آنچه خدا به تو عطا کرده است سراى آخرت را بجوى و سهم
خود را هم از دنيا فراموش مکن».
این نگاه جامع و همهجانبه به سالمت را هم میتوان به دليل واقعی
و حقيقی دانستن هر دو بعد مادی و فرامادی سالمت در نگرش
اسالمی دانست و هم میتوان آن را بر اساس ارتباط ذاتی این دو بعد
از سالمت و تأثير و تأثر آنها بر یکدیگر و لزوم توجه کافی به
هر یک از آن ها در راستای رسيدن به سعادت و سالمت کامل انسان
تحليل نمود.
در بسياری از پژوهشها مانند موبرگ( ،)15واگ( ،)13دالمان و
همکاران( )16و پرایس و همکاران( )17نمودهای پيوند درونی ،بدن
و روح و همچنين ارتباط معنویت با سالمت شناخته شده است.
برخی پژوهشها مانند پژوهش ناسل نيز نشان دادهاند که عقاید و
اعمال معنوی در ارتباط با نتایج مثبتی مانند بهزیستی جسمانی،
هيجانی و روان شناختی ،تنش درون فردی مثبت ،ثبات و رضایت
زناشویی و افزایش کيفيت زندگی است )5(.شواهد بسياری نيز نشان
میدهند که رشد معنویت و تجربههای معنوی دینی برای سالمت
انسان سودمند است و تجربههای معنوی دینی را میتوان به عنوان
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برخی معنویت در اسالم را این گونه مطرح نمودهاند معنایابی و
معنابخشی به ابعاد وجودی انسان در چهار محور ارتباطی(خدا،
خود ،دیگران ،طبيعت) بر اساس الگوهای نيایشی است .رستگاری و
فرهنگی در پژوهش خود ،مدلی را ارایه دادهاند که این مدل دارای
ابعاد چهار گانه ارتباط فرافردی ،ارتباط درونفردی ،ارتباط
ميانفردی و ارتباط برون فردی با نشانگرهای مربوط به آن است و
نتيجه این ارتباطات را معنویت میداند .به بيان دیگر ،معنویت چهار
گونه ارتباط یک فرد با نيروی برتر ،خویشتن خویش با دیگران و
محيط تعریف شده است)14(.
معنویت در نگرش اسالمی تحت ارزشهای سه بخش معرفت
شناختی انسان به هستی یعنی توحيد ،معاد و نبوت قرار میگيرد .بهتر
است معنویت در اسالم را یک مقوله تشکيکی (طيف از ضعيف به
قوی) در نظر بگيریم که از ارتباط با خالق با عمل برنامههای دین
اسالم در طول زندگی حاصل شده و روز به روز شدت یافته و با یاد
کامل خدا تجلی مییابد .باور اسالمی بر هویت معنوی انسان و توجه
ویژه به بعد ملکوتی او اهتمام دارد .این تأکيد با توجه به درک ویژه
از فلسفه آفرینش انسان و رابطه مخلوق با خالق است که تأثير
عوامل روحی و ارتباط معنوی را بر سالمت مورد تأکيد قرار
میدهد .از روایات نيز فهميده میشود انسان زمانی به حقيقت معنوی
خویش دست مییابد که «روح ایمان» را از خداوند دریافت نماید و
یک تحول جدی در شعور و آگاهی او از هستی ایجاد شود .در منطق
اسالمی ،معنویت کامل انسانی در یک حيات مومنانه است .از این
رو ،در روایات موضوع «انواع ارواح» مطرح شده است .سه مرتبه یا
سه نوع روح (روح حيات ،روح شهوت و روح قوت) در تمامی
انسانها وجود دارند ،و زمينهساز فعاليتهای زیستی و سالمت مادی
و طبيعی آنان هستند .اما روح چهارم که بيانگر سطح معنویت است،
«روح ایمان» نام گرفته که تنها به انسانهایی که در سایه عقل و
فطرت خود ،به خداوند و عالم غيب (باطن فرامادی هستی) ایمان و
باور پيدا کنند بخشيده میشود:
اصبغ بن نباته گفت که مردی نزد اميرمومنان(ع) آمد و گفت :ای
اميرمومنان! گروهی چنين می پندارند که بنده در حالی که ایمان
دارد ،زنا نمیکند؛ در حالی که ایمان دارد ،دزدی نمیکند ،شراب
نمینوشد ،ربا نمیخورد و خونی را به ناروا نمیریزد .این پندار بر
من گران آمده و سينهام از آن احساس تنگی میکند ،زیرا اعتقاد دارم
که این چنين بندهای همانند من نماز میخواند ،همان دعای مرا
میخواند ،با ما پيمان زناشویی میبندد و ما نيز با او ازدواج میکنيم،
او از من ارث میبرد و من نيز از او ارث میبرم ولی به جهت گناه
کوچکی که انجام میدهد ،بخواهد از ایمان خارج شود!
حضرت فرمود :راست میگویی ،شنيدم پيامبر(ص) فرمود و دليل بر
گفتار آن حضرت نيز کتاب خداست :خداوند عز و جل مردم را بر
سه طبقه آفرید و آنان را در سه جایگاه قرار داد و این کالم خداوند
عز و جل در قرآن است1 :ـ یاران راست(خوشبخت)2 ،ـ یاران
چپ(بدبخت)3 ،ـ پيشیگيرندگان(پيشگامان).اما آنچه درباره
سابقون فرموده ،آنان پيامبرانى هستند مرسل و غير مرسل که خدا
در آنها پنج روح قرار داده است:

1ـ روح القدس؛ 2ـ روح ایمان؛ 3ـ روح قوت؛ 4ـ روح شهوت؛ 5ـ
روح بدن.
به وسيله روح القدس بعثت آنان به پيامبرى مرسل و غير مرسل
انجام شد و نيز به وسيله آن ،همه چيز را دانستند .با روح ایمان خدا
را عبادت کردند و چيزى را شریک او نساختند .با روح قوت با
دشمن خود جنگيدند و به امر معاش خود پرداختند .با روح شهوت
از خوراکی های لذیذ و آميزش حالل با زنان جوان برخوردار گشتند.
با روح بدن حرکت کردند و راه رفتند ،این دسته آمرزیدهاند .سپس
یاران راست (خوشبخت) را یاد کرده و ایشان در واقع همان مومنان
حقيقی هستند که خدا در آنان چهار روح نهاده است:
1ـ روح ایمان2 ،ـ روح قوت3 ،ـ روح شهوت4 ،ـ روح بدن.
سپس یاران چپ (بدبخت) روح ایمان را از آنها گرفت و تنها سه
روح را در پيکرشان جاى داد:
1ـ روح قوت 2ـ روح شهوت 3ـ روح بدن ،سپس آنها را با
چارپایان مربوط ساخت و فرمود :آنان جز مانند چارپایان نيستند،
زیرا چارپا هم با روح قوت بار کشد و با روح شهوت علف خورد
و با روح بدن راه رود)4( .
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راهکار معنویت دینی برای سالمت جسمی
در نگرش اسالم ،معنویت عالوه بر آنکه موجب سالمت روح و
روان انسان میشود و سالمت ابعاد متعالیتر حيات او را تأمين
مینماید ،می تواند بر سالمت مادی و جسمانی او نيز مؤثر باشد.
هم چنان که از نگاه دینی این باور عميق وجود دارد که رفتار نيکوی
فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

تأثير تقوا بر سالمت جسمی
زمانی که انسان به سالمت معنوی خویش دست یابد ،زندگی او معنا
و مفهوم می یابد و افزایش ایمان و تقوا بر روحيه و نشاط روحی،
افزون بر تأمين سالمت روان و احساس مثبت درونی میتواند بر
سالمت جسمی انسان نيز تأثير بگذارد .همچنين سالمت معنوی
انسان میتواند از بسياری بيماریهای روانی جلوگيری نماید که با
توجه به تأثير اینگونه ناخوشیها و بيماریها بر جسم و بدن انسان
به نوعی سالمت جسمی انسان نيز در برابر عوامل آسيبرسان روانی
حفظ میگردد .بنابراین ،میتوان گفت :سالمت معنوی میتواند
ضامن سالمت جسمانی انسان نيز باشد .بر این اساس با توجه به نقشی
که آموزه های اسالمی در حفظ و ارتقای سالمت روانی دارند ،باید
پذیرفت اندیشه و رفتار دینی به واسطه تأثيری که بر سالمت روانی
افراد میگذارد ،میتواند به نوعی بر سالمت جسم و بدن انسان نيز
تأثير بگذارد.
تقوا در لغت به معنای حفظ خود از آزار و آسيب است )22،21(.به
طور کلی می توان آن را کنترل نفس از هر بدی دانست که موجب
آسيب و سقوط میگردد .به همين جهت ،سالمت جسم و سالمت
روح بستگی زیادی به ایمان و تقوا دارد .اهميت تقوا در همه
زمينههای انسانی به خصوص در بحث بهداشت ،سالمت ،امنيت،
آرامش روح و روان و سالمت جسمی انسان و نيز پيشگيری از ابتال
یا وخامت آسيبهای روانی و جسمی تا جایی است که گفته شده
است :دعوت قرآن و همه انبيا و اوصيای به حق آنان ،دعوت به
«تقوا» است )23(.خداوند در قرآن کریم ،هدف بسياری از احکام
را تحصيل تقوا و در پرتو آن طهارت و سالمت جسم و روح میداند:
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمُ الصِّيامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ
لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون (بقره)183:
«اى کسانی که ایمان آوردهاید! بر شما هم روزه واجب گردید چنان
که بر امت های گذشته واجب شده بود ،تا پرهيزگار و با تقوا
گردید».
اميرمؤمنان (ع) در نهج البالغه نيز در سفارش به تقوا و اثر آن بر
سالمت جسمی و معنوی انسانها تاکيد فرمودهاند و تقوای الهی را
شفای سایر آسيبهای معنوی و بيماریهای تمام ابعاد انسان از جمله
سالمت جسمی دانسته است:
شما را به تقوای الهی سفارش مىکنم ... ،زیرا قطعاً تقوای الهی داروى
بيمارىهاى دلهای شما ،روشنایىبخش تاریکی قلبهایتان ،و درمان
بيماریهای بدنهای شماست ،و صالح فساد سينههایتان ،پاکى پليدی
جانتان ،جالدهنده پرده دیدگانتان ،ایمنىبخش ترس دلهایتان ،و
روشنىبخش تاریکى جهلتان مىباشد)24( .
دوره  ،6شماره  ،4زمستان 1400
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یک سازوکار خود شفادهنده تفسير کرد .نتایج بسياری از تحقيقات
مانند سيبولد و هيل نشان میدهند که رابطه ميان دین یا معنویت با
سالمت پيچيده بوده و ناظر بر تأثير بسيار سودمند دین و معنویت
بر سالمت جسمی و روانی میباشد )5(.ميرزا محمدی و همکاران
مطالعهای اسنادی را با عنوان «بررسی نقش آموزشهای دینی در
سالمت فردی و اجتماعی» به انجام رساندند .یافتههای تحقيق نشان
داده است که بين ابعاد مختلف دینداری و معنویت با سالمت
جسمی ،روانی و اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد ،به گونهای که
باورهای دینی میتوانند فرد را به سوی کمال و تعالی و در نتيجه
سالمت روانی و جسمی و نهایتاً سالمت اجتماعی هدایت کنند)18(.
در برخی پژوهشها نيز آثار مثبت ارایه مراقبتهای معنوی دینی
در پزشکی ثابت گردیده است .پژوهش شيلی تيلور و همکارانش،
ارتباط باالیی را بين اعتقادات و دوره بيماری نشان داد .آنان در کار
با افرادی که بيماری صعبالعالجی داشتند دریافتند کسانی که به
خدا معتقدند از بيماری خود کمتر رنج برده تا کسانی که این اعتقاد
را نداشتند )5(.استراتژىهاى مقابله تطابقى مثبت و فعال به افراد
کمک مى کند تا بهتر بر استرس غلبه کنند .استفاده از رویکرد دینی
موجب مى شود تا افراد خود را به نيرویى متصل نمایند که به آنان
قدرت مواجهه با مشکالت زندگى بدهد .فرد با پذیرش رویکرد
دینی به معنویت مىتواند ،به منبع الیزال الهى پناه برد و تالش کند
تا با استمداد الهى در شرایط بحرانى با آنها مقابله کند و به خود
آرامش ببخشد .در مقابله دینی با مشکالت ،از منابع دینی مثل دعا و
نيایش ،توکل و توسل به خداوند و  ...براى مقابله استفاده مىشود .از
آنجایى که این نوع مقابلهها هم منبع حمایت عاطفى و هم وسيلهاى
براى تفسير مثبت حوادث زندگى هستند ،مىتوانند مقابلههاى بعدى
را تسهيل نمایند ،بنابراین به کارگيرى آن ها براى بيشتر افراد،
سالمتساز است )19(.کندا و همکاران ،ارتباط بين دین ،معنویت و
کيفيت زندگی را با واسطه مقابله در بيماران زن مبتال به سرطان
بررسی کردند .نتایج نشان داد که بين دین و معنویت از طریق استفاده
از مقابله مؤثر و بهزیستی عملکردی رابطه مثبت وجود دارد)5(.
بلداچينو و دراپر در پژ وهش خود مطرح کردند که استراتژیهاى
سازگارى معن وى و ارتباط با خداوند به عنوان هدف غایى و واقعيت،
به افراد در سازش با بيمارى خود کمک مىکند .این اثر به دليل اميد
و زنده شدن هدف مى باشد که آنان را در تحمل درد و رنج شرایط
موجود یارى مى کند .این استراتژى قدرت فرد را در یافتن هدف و
مقصود افزایش مىدهد .پرستاران مىتوانند ،با سوق دادن افراد به
سوى معنویات سازگارى با شرایط را در آنان باال ببرند )20(.المر،
مک دونالد و فریدمن با مرور پژوهشهایی که اثر معنویت را بر
سالمتی بررسی میکردند نشان دادند که معنویت در ارتباط با ميزان
پایينتر بيماری و زندگی طوالنیتر میباشد)5(.

انسانها ،و همچنين دعا و نيایش آنان از راهکارهایی است که
میتواند بر سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی انسان تأثيرگذار باشد.
از این رو ،در آموزههای دین اسالم ،راهکارهای فراوانی برای
معنویت مطرح شده که بخش عمده این راهکارها بر سالمت جسمی
و بهبود بيماریها تأثير شگرف دارد .با توجه به محدودیت نگارش،
به دو راهکار تاثيرگذار معنویت بر سالمت جسمی یعنی تقوا و دعا
و نيایش اشاره میگردد:
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در کالمی دیگر اميرمؤمنان (ع) در نهجالبالغه میفرماید :به درستی
از بالها و مصيبتهای انسان ،فقر و تنگدستی است و از آن بدتر
و شدیدتر ،بيماری بدن است و از آن بدتر و ناگوارتر ،بيماری قلب
(و روح) انسان است( .در مقابل) از مهمترین نعمتها ،آسایش و
گشادگی مال و روزی است و از آن برتر ،سالمتی و صحت بدن است
و از همه اینها باالتر و بهتر ،تقوای دلها (سالمتی قلب و روح
انسان) است)24( .
اثر ایمان و تقوا در سالمت جسم و جان انسان وقتی دانسته میشود
که انسان بداند فرد با ایمان ،روحی مطمئنتر و اعصابی آرامتر و
قلبی سالمتر دارد .نسبت به دیگران حسادت نمیورزد .حرص و بخل
و طمع ،آرامش او را بر هم نمیزند .ناراحتیهای عصبی او را به
بيماری مبتال نمیکند .در نتيجه جسم و روانی سالم و عمری
طوالنیتر خواهد داشت.
گرچه امروزه در غرب ،به دین از جنبه کارکردگرایی توجه خاص
شده است اما باید پذیرفت که دین با ارایه یک برنامه جامعنگر
برای انسان و اجتماع بشری ،افراد را به سرچشمه هستی متصل نموده
است که یکی از اثرات وجود ایمان و معنویت در فرد ،احساس
آرامش روحی و روانی است .ایمان به خداوند و اعتقاد مذهبی نقش
عمده ای در بهبود بخشيدن به بيماریهای جسمی و روانی دارد و
میتوان از آن در پيشگيری و انواع مختلف درمان استفاده بهينه
نمود .از این رو ،امروزه وجود عقاید و باورهای مذهبی ،عاملی مؤثر
بر سالمت فرد در نظر گرفته میشود .بسياری از تحقيقات معتبر،
داشتن ایمان ،عقيده و باور دینی را مؤثرترین عامل کاستن ميزان
بيماریها و کاهش مرگومير میدانند .هيلتی در کتاب خود به نام
« یک زندگی تحت هدایت خداوند» مینویسد :یک زندگی که
تحت هدایت خداوند قرار میگيرد جهت آن عوض میشود .وجهه
دنيا عوض نمیشود ،بلکه برخورد ما با او عوض میشود .چنانکه
فرق میکند نگاه کسی به یک نفری که او را دوست میدارد یا وقتی
که محبتی برقرار نيست .همين طور وقتی ما رابطه محبت بين خود
و خدایی که پدیدآورنده این جهان است حفظ کنيم ،ترسها و
خودخوری های ما از بين رفته ،جای آن یک آرامش و صفای باطنی
عجيب برقرار میشود ... .مردم دیندار به طور کلی قبول دارند که
هر واقعه و امری که به زندگی آنان ارتباط دارد به نظرشان انعکاسی
از مشيت الهی است )25(.اِدوین فردریک پاورز متخصص مغز و
اعصاب بر این باور است که علم پزشکی در دنياى کنونى از بسيارى
از اسرار بيمارىها به طرز معجزهآسایى پرده برداشته است .با این
وجود هنوز هزاران حالت برای بيمار پيش آمده که مشهورترین
پزشکان ،با هوشترین طبيبان و نوابغ پزشکى کمترین بارقه اميدى
به کشف و معالجه آنها به دست نياوردهاند .اما بررسى و دقت در
مطالعات این پزشکان و نوابغ این نکته را روشن مىسازد که اغلب
آنان این نظریه را تأیيد نموده و اعتقاد پيدا کردهاند چيزی که در
بهبودی آن گونه بيماران اثر بگذارد ،معجزهای مانند معجزات
ارتباط با خدا بوده است)27،26(.
تحقيقات داخلی و خارجی نيز تأیيدکننده این موضوع میباشد و
حاکى از تأثير مثبت ایمان بر سالمت جسمی انسان است.
پژوهشگران در بررسىهاى انجام گرفته طى  30سال دریافتهاند،

افرادى که به خدا ایمان دارند و بعضى از اعمال دینى مانند نماز،
روزه و دعا را انجام مىدهند ،بيمارى فشار خون در آنان بسيار کمتر
از کسانى است که به خدا ایمان ندارند .تفاوت این فشار  5ميلىمتر
جيوه مىباشد .عالوه بر این ،مبتال شدن آنان به بيمارىهاى قلبى %50
کمتر از کسانى است که از نعمت ایمان محرومند )28(.توماس
اوکسمان نيز طى بررسى وضعيت  232بيمار که عمل جراحى قلب
روى آنام صورت گرفته به این نتيجه رسيد که بيمارانى که دیندار
هستند به خاطر نگرش دینى که دارند توانستهاند احساس قدرت و
اطمينان نمایند ،به همين جهت موفقيت عمل جراحى این بيماران
نسبت به بيماران دیگر که دیندار نيستند و به حيات پس از مرگ
و معاد اعتقاد ندارند سه برابر بوده است .از بين  232بيمار که طى
شش ماه یک نوع عمل جراحى قلب روى آنان صورت گرفته 21
نفر جان باختند .اوکسمان مىگوید :سبب مرگ بيشتر بيماران
نوسان در ضربان قلب آنان بوده است .ایمان مىتواند روى عملکرد
(فيزیولوژى) بدن تأثير مستقيم برجاى بگذارد  ...و هنگامى که عقل
و روح انسان در حالت اطمينان و آرامش قرار مىگيرد ،نوسان و
ناهماهنگى در ضربان قلب بيمار به ندرت پيش مىآید .این مسأله
نشان می دهد که بين ایمان ،ذهن ،جسم و روح ارتباط عميقی وجود
دارد .بنابراین ،تقویت ایمان و اعتقادات معنوی در انسانها ،بر فرایند
سازگاری انسانها با بيماریها اثر گذاشته و میتواند فرد را در
دست یابی به سطح سالمتی باالتر یاری رسانند و او را در برابر
نامالیمتیهای زندگی ایمن نمایند )29(.موسسه ملى بيمارىهاى
کهولت و پيرى( )National Institute Agingطى بررسى
که روى  4000افراد پير در شمال ایالت کارولينا انجام داده دریافت
سالخوردگانی که به خدا ایمان دارند و اعمال دینى را انجام مىدهند
نسبت به کسانى که ایمان ندارند ،ابتالى آنان به بيمارىهاى روانى
مثل افسردگى بسيار کمتر است و صحت و سالمت جسمى آنان بهتر
و درصد ابتال به بيمارىهاى جسمى نيز در آنان کمتر و به طور کلى
توانایى و قدرت بيشترى در مقابله با بيمارى دارند )28(.بررسى
دیگرى که روى  30پيرزن ،مبتال به شکستگى استخوان لگن انجام
شده ،حاکى از آن است که پيرزنانى که به خدا ایمان دارند دوران
نقاهت و بهبودى کامل آنان سریعتر از دیگر پيرزنان به پایان رسيده
است ،به دليل این که به منبع و مصدر اصلى قدرت و شفا یعنى
خداوند متعال ایمان دارند)28(.
بنسون از دانشگاه هاروارد معتقد است آفرینش انسان از لحاظ
جسمى و فيزیولوژى به گونه ای است که نيازمند ایمان و دین است
تا به بهترین نتایج دست یافته و در بهترین حالت سالمت قرار گيرد.
حالت آرامش و اطمينانى که در روح و بدن انسان در اثر نماز ایجاد
مىشود به خاطر آن است که یکسرى فعل و انفعاالت شيميایى
زندگى بخش و عصبى و ترشحات هورمونى در بدن او صورت
مىگيرند و سبب کاهش فشار خون مىشوند و عضله قلب و رگها
را سست و نرم مىسازند و قدرت دستگاه ایمنى بدن را در مقابله با
بيمارىها افزایش مىدهند .ایمان نقش مهمى در درمان و معالجه 60
تا  %90از بيمارىهاى مزمن و رایج ایفا نموده است)28(.
3ـ .2تأثير دعا و نيایش بر سالمت جسمی

نقش معنویت دینی بر سالمت جسمی 68

بهترین و کاملترین مصداق ارتباط معنوی با خداوند ،دعا و نيایش
است .دعا وسيله تقرَّب انسان به خداست .خداوند در قرآن کریم می
فرماید :وَ قَالَ رَبَُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ «و پروردگارتان فرمود :مرا
بخوانيد تا شما را اجابت کنم»(.غافر )60:امام صادق(ع) میفرماید:
«دعا کن؛ زیرا شفای همه دردهاست» )4(.امام باقر(ع) به محمد بن
مسلم فرمود« :آیا تو را آگاه کنم به چيزی که شفای هر دردی حتی
مرگ است؟ محمد بن مسلم گفت :بله .حضرت فرمود :دعا)30(.
پس یکی از راههایی که بـشر میتواند به کمک آن از بيماریهای
جسمی و روانـی جلـوگيری کند دعا و نيایش است .دعـا و ذکـر
خداونـد ،یعنـی اتـصال بـه نيرویـی مافوق تمام نيروهای طبيعی که
نــوعی قــدرت معنوی به انسان میبخشد .دعا خواندن و نيایش یک
حس معنوی مثبت را برای افراد ایجاد میکند و با تکرار و استمرار
دعا ،تغيير نگرش در افراد ایجاد میگردد .در روانشناسی اجتماعی
یکی از الگوهای تغيير نگرش ،دعای مکرر است )31(.بر اساس
باورهای دینی در زمان بيماریها و مشکالت جسمانی یا مادی
زندگی ،اعمال معنوی و دعا و نيایش خود میتوانند اثر معناداری بر
بازیابی صحت و سالمت بدن (شفا) داشته باشد ،یا حداقل با تقویت
روحی ـ روانی بيمار به تسکين و آرامش فرد دردمند یا بيمار کمک
نماید .به همين جهت گاهی دعا به عنوان مقابله مذهبی به کار
می رود و نگاه به دعا ابزاری و مشکلمحور است ،به گونهای که
فرد هنگام مشکل از دعا بهره میجوید .اما در دیدگاه جامع اسالم،
دعا یک الگوی شناختی است که توجه به مضمون و مفهوم آن
می تواند نگرش فرد را به خود ،خدا ،دیگران و هستی تغيير
دهد )32(.اصوالً یاریخواهی از خداوند از طریق دعا یکی از
معجزات پيامبران الهی است .پيامبران از مردم خواستهاند نه تنها در
باب شفای بيماری خود بلکه در رفع همه مشکالت به دعا پناه ببرند.
ائمه اطهار (ع) نيز به پيروان خود دستور دعا در رفع مشکالت و
بالها به ویژه در رفع بيماریها میدادند .نگاهی به حجم فراوان
دعاها و تحليل آن ها بيانگر آن است که برای هر درد و بيماری،
نوعی دعا وجود دارد و اميدواردرمانی در مردم ایجاد میکند و
اميدواری نيز سيستم ایمنی بدن را در رفع بيماری تقویت مینماید .از
این جهت است که از مجموع روایات ،سه اصل برداشت میگردد:
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رابطه ناگسستنی دعا و شفا.
فراگيری دعا برای تمام بيماریها.
نقش پيشگيری دعا از بروز بيماریها و در نتيجه حفظ سالمتی.
برخی از روایات به صورت عمومی و برخی بر اثرگذاری دعا برای
یک بيماری خاص اشاره دارند .پيامبر(ص) فرموده است :با دعا
درهای بال را ببندید و دور سازید )33( .امام صادق(ع) میفرماید:
شما را به دعا کردن سفارش میکنم ،زیرا دعا شفای هر بيمارى است.
( )4برای هر بيمارى ،درمانى هست .از حضرت درباره این موضوع
پرسيده شد .حضرت فرمود :برای هر بيمارى ،دعایى هست .هر گاه
به دل بيمار افتد که دعا کند خداوند فرمان شفای وی را صادر
میکند )34( .اى خداوند فرستنده شفا و برطرفکننده بيماری! شفایى
برای آن بيماری که با من است بفرست)4( .

محمد بن یوسف گفت :در مقعد من ناسوری (فيستولی و سوراخی
اطراف مقعد) پيدا شد من آن را به پزشکان نشان دادم و برای درمان
آن هزینه کردم ،همه گفتند :ما دارویی برای آن سراغ نداریم ،نامهایی
به امام زمان (ع) نوشتم و تقاضاى دعا کردم ،آن حضرت به من
نوشت :خدا تو را لباس سالمتی پوشاند و در دنيا و آخرت همراه ما
دارد .یک هفته نگذشت که سالمتی یافتم و مثل کف دستم شد،
پزشکى از دوستان خود را فرا خواندم و به او نشان دادم .گفت :ما
براى این ،دارویى سراغ نداریم (یعنى از راه دعا بهبودى یافته است،
نه از راه درمان))4( .
در روایات نيز دعاهای زیادی برای سالمت جسمی و طول عمروجود
دارد :خداوندا! عمر طوالنی به من عطا فرما و جسمم را سالم نما.
( )35پيامبر خدا (ص) چون هالل ماه رمضان پدید مىآمد رو به
سوى قبله مىکرد و هر دو دست خود را به سوى آسمان بر مىداشت،
و مىفرمود :خدایا! این ماه را با امن و ایمان ،سالمت (از بيماریها
و آفات) ،تسليم و سالمت فراگير ،روزى گسترده ،دفع (جلوگيری از
بروز) درد و بيماریها بر ما ظاهر ساز)36( .
البته دعاهایی بيان شده که در هر دو حالت سالمت و بيماری
حکمتی وجود دارد و شکرگزاری هر دو حالت الزم است .شاید این
دعاها نيز نوعی ایجاد روحيه اميدواری در بيماران باشد و برای
اميدواردرمانی در مردم بيان شده و اميدواری نيز سيستم ایمنی بدن
را در رفع بيماری تقویت مینماید:
خداوندا! تو را سپاس بر سالمتی بدنم که (پيش از این) هميشه در
آن به سر میبردم ،و تو را سپاس بر بيمارى که (اکنون) در بدنم پدید
آوردهاى .پس نمی دانم ،اى خداى من! کدام یک از این دو حالت
(سالمتی و بيمارى) به سپاسگزارى تو شایستهتر و کدام یک از این
دو حالت براى ستایش تو سزاوارتر است :آیا هنگام سالمتی که در
آن روزیهاى پاکيزهات را به من گوارا ساخته و براى درخواست
خشنودى و احسانت شادمانى بخشيده و با آن بر طاعت خویش
توفيقم داده توانایم کرده بودى؟ یا هنگام بيمارى که مرا با آن (از
گناهان) رهانيدى و هنگام نعمتهایی (دردهایی) که آنها را به من
ارمغان دادى تا گناهانى را که پشت مرا سنگين کرده سبک نماید،
و از بدیهایى که در آن فرو رفتهام پاکم سازد ،و براى فرا گرفتن
توبه آگاه نمودن و براى از بين بردن گناه به نعمت پيشين (سالمتی)
یادآورى باشد؟()37
امروزه در علوم پزشکی درباره تأثير دعا و نيایش بر بهبودی بيماران
جسمى بررسىهاى زیادى انجام گرفته است .گرچه هنوز شواهد
قطعی نيستند اما عدهای میگویند نيایش با وقوع برخی تغييرات
سالمتی بخش رابطه دارد؛ تغييراتی مثل کم شدن ادراک درد و گرفتن
عضالت )3(.یکى از نکات جالب دیگرى که در ادعيه ما به چشم
مى خورد اشاره به گذاشتن دست در موضع بيمارى و دعا خواندن بر
آن است .این روش در تکنيکهاى جدید دعادرمانى به اسامى
مختلف از جمله «تکنيک دست گذاشتن» ( hands -on
 )techniquesشناخته مىشود .جدیدترین منابع علمى نشان
دادهاند که در روش هاى درمانى کمکى (آلترناتيو) که درمانگر دست
خود را بر روى عضو بيمار مىگذارد و براى بهبود بيمار دعا مىکند،
ميادین الکترومغناطيس نبضى با فرکانس بسيار پایين در کف دست
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درمانگر ایجاد مىشود که با دستگاههاى خاصى از جمله وسيلهاى
به نام SQUIDقابل نمایش و ثبت هستند .جالب این است که این
طول موجها در فرکانسهایى است که نقش درمانى آنها براى
بافتهاى بدن قبل از این ثابتشده است )38(.در کشور ما نيز
مطالعاتى در مورد بررسى تأثير دعا در درمان بيماران انجام شده
است که یکى از آن ها در مورد تأثير دعا بر هموگلوبين بيماران
مبتال به تاالسمى ماژور بوده است )39(.عنوان یکى از مقاالتى که
در زمينه دعادرمانى منتشر شده «تأثير حلقه دعا در بهبود یک نوزاد
رو به موت» است .این گزارش در مورد نوزاد زودرسى بود که پس
از مدتى بسترى در بخش مراقبتهاى ویژه نوزادان و عدم
موفقيت آميز بودن اقدامات درمانى و احيا ،کشيش را بر بالين وى
آوردند و پرسنل پزشکى و پرستارى و پدر و مادر نوزاد مشغول دعا
کردن براى آرامش ابدى کودک شدند تا دستگاههاى تنفس مصنوعى
را از بدن طفل جدا کنند .به دنبال تشکيل این حلقه دعا ،عالیم
بهبودى در نوزاد ایجاد شد و پس از آن نيز وضعيت وى بهتر شد به
طورى که در زمان چاپ این مقاله کودک سالم و زنده بود)40(.
کينگ و بوشویک در یک نظرسنجی در بيمارستان که بيش از 200
بيمار را مورد مطالعه قرار دادند ،دریافتند که  %77از بيماران اظهار
داشتند که پزشکان باید نيازهای معنوی بيماران را در نظر بگيرند و
 %37میخواستند که پزشکان به دفعات بيشتری درباره عقاید معنوی
با آنها صحبت کنند و  %48میخواستند که پزشکان به همراه آنان
دعا کنند)5(.
نتیجهگیری
دین اسالم بسترسازی مناسبی برای گام نهادن در راه معنویت فراهم
نموده که فرجام آن همان حيات طيبه خواهد بود و سالمت دنيا و
آخرت ما را تأمين میگرداند .ارایه راهکارهای فراوان معنوی در
آموزههای دین اسالم نوعی نگرش جامعنگر است که میتواند تمام
ابعاد سالمت از جمله سالمت جسمی را تأمين نماید ،زیرا یکی از
امتيازهای انسان شناسی دینی آن است که از توجه به رابطه
ساحتهای مختلف وجود انسان با یکدیگر غافل نيست و انسان را
در یک ساختار کلی که ارتباط ساحتهای مختلف آن با یکدیگر
به خوبی ترسيم میشود ،در نظر گرفته و مطرح میسازد .با این
نگرش معنویت دینی و سالمت جسمی یک رابطه تعاملی خواهند
داشت ،به همين جهت در بسياری از روایات به بيان آثار جسمی در
رفتارهای معنوی مثل نماز شب ،دعا و نيایش اشاره شده است.
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