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 Purpose: The dominant thinking and common understanding 

of "health" is focused on the physical dimension and less 

attention has been paid to the interaction of spirituality and 

physical health, while "health" is manifested in all material 

and spiritual aspects. 

Materials and methods: The present research aims to 

examine the role of religious spirituality on physical health by 

examining verses and traditions in a descriptive-analytical 

way. The method of collecting information in this research 

was based on library expression and based on the Holy Quran 

and interpretive and narrative sources. 

Findings: In the examination of the teachings of Islam, it was 

found that there are many spiritual solutions that affect 

physical health. Piousness and prayer are among the most 

important solutions for physical health, and the role of these 

solutions on physical health was stated. 

Conclusion: Providing many spiritual solutions in the 

teachings of Islam is a holistic approach that can provide all 

aspects of health, including physical health. 
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 جسمی سالمت بر دینی معنویت نقش

 
 *1نورمحمدی غالمرضا

 یپزشک علوم دانشگاه، کریم قرآن و معارف و علوم گروه ،استادیار
 .)نویسنده مسئول( .ایران تهران، ،تهران

 
 .چکیده

 جسمی بعد متوجه ،«سالمت» از رایج برداشت و غالب تفکر: هدف
 است شده توجه جسمی سالمت و معنویت تعامل به ترکم و بوده

 .دارد نمود معنوی و مادی هایجنبه تمام در «سالمت» که حالی در
 و  آیات بررسی  با تا است آن بر حاضر پژوهش :ها روش و مواد

 دینی تمعنوی نقش  بررسی   به  تحلیلی،-توصیفی ی شیوه به روایات
 این در  اطالعات آوری جمع روش.بپردازد جسمی  سالمت بر

 عمناب و کریم قرآن براساس و ای کتابخانه ابراز اساس بر پژوهش
 .است بوده روایی و تفسیری

 از بسیاری گردید مشخص اسالم دین هایآموزه بررسی در: ها یافته
 و تقوا. دارد وجود جسمی سالمت بر تاثیرگذار معنوی راهکارهای

 گرفتند قرار پژوهش مورد جسمی سالمت بر مهم راهکارهای از دعا
 .گردید بیان جسمی سالمت بر راهکارها این نقش و

 دین های آموزه در معنوی فراوان راهکارهای ارایه :گیری نتیجه
 زا سالمت ابعاد تمام میتواند که است نگر جامع نگرش نوعی اسالم
 .نماید تأمین را جسمی  سالمت جمله

 
 دعا تقوا، جسمی، سالمت معنویت،: کلیدواژه ها

 
 28/10/1400تاریخ دریافت: 
 25/12/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولg_noormohammadi@sina.tums.ac.ir 

 مقدمه

تحقیقات بسیاری روی معنویت و سالمت انجام شده است و در 
ها، معنویت تأثیر مستقیمی بر سالمت داشته است. در تر آنبیش

های مختلف، اثربخشی معنویت بر سالمت جسمی افراد به پژوهش
اثبات رسیده است. از جمله پژوهش لطفی کاشانی که به بررسی 

ال به ی مادران کودکان مبتاثربخشی معنویت بر ارتقای کیفیت زندگ
( در پژوهش دیگری نیز تأثیر معنویت در 1سرطان پرداخته است.)

( طبق پژوهش بالوتزیان 2بیماران مبتال به سرطان بررسی شده است.)
مشخص گردید پیروان اکثر ادیان، بین دین و سالمت جسم رابطه 

ش خود هبینند. برخی محققان مانند لوین و واندرپول با پژومثبتی می
های دینی، فشار خون را تعدیل کرده و فشار خون اند گرایشفهمیده

کند. تحقیقات افرادی مانند گارتنر، الرسون و آلن و باال را کم می
های دینی با زندگی کوالک و دیگران نشان داده که مشارکتمک

جدید توسط آیرونسان و دیگران  ( مطالعه3تر رابطه دارند.)طوالنی
ای تر عمر کرده بودند برد برخی از مبتالیان به ایدز که بیشنشان دا

( بنابراین، عقاید 3شان به دین متوسل شده بودند.)کنار آمدن با بیماری
داشتن بیماران و ایجاد انگیزه شفا یافتن در آنان دینی در امیدوار نگه 

مؤثر است. اما دین چه نقشی بر سالمت افراد سالم دارد و چگونه 
افزاید؟! چندین احتمال مطرح شده است: یک جسم را می سالمت

تر است )مثالً داران، سالماحتمال این است که سبک زندگی دین
خورند(. از این رو، یکی از مواردی که در داران مشروب نمیدین

توان به آن پرداخت و تأثیر آن حوزه عقاید و باورهای مذهبی می
ی قرار داد، دین است. در یک ها مورد بررسرا در سالمت انسان

بقه ساقاعده کلی میان ارتکاب گناه و ابتال به بیماری تازه و بی
ای مرتکب شوند که در هر گاه مردم گناه تازهارتباط وجود دارد: 

دادند، خدا آنان را به گرفتاری )و بیماری( تازه و گذشته انجام نمی
روایت امام رضا)ع( نیز بیانگر این قاعده کلی کند. سابقه مبتال میبی

 است: 

کُلََّمَا أَحْدَثَ الْعِبَادُ مِنَ الذَُّنُوبِ مَا لَمْ یَکُونُوا یَعْمَلُونَ أَحْدَثَ اللََّهُ لَهُمْ 
 .مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ یَکُونُوا یَعْرِفُونَ

. دای را که سابقه نداشته ایجاد کننبندگان هر مقدار گناهان تازه
هایی را که سابقه نداشته ایجاد خدا براى آنان بالها و بیماری

 (4کند.)می
نمونه آشکار گناهان، گسترش مصرف خبائث در تغذیه )شراب، 

تنها توجه . گوشت خوک و ...( و رواج انواع انحرافات جنسی است
های خطرناک ناشی از شراب کافی است که ها و بیماریبه آسیب

 ر طوالنی را در این دو گروه قابل پذیرش نماید.تفاوت سالمت و عم
احتمال دیگر ارایه راهکارهای معنویت در دین برای پیروان خود 

کننده سالمت افراد خواهد باشد که انجام این راهکارها تأمینمی
 پردازد.بود. این مقاله به بررسی این احتمال می

 شناسی معنویتمفهوم ـ1
طور ضمنی لزوم ورود مفاهیم و معانی متعالی امروزه پزشکی به 

 معنویت مانند دعادرمانی به درون گستره خود را پذیرفته است. اما
که بایسته و شایسته یک نظام  چنانپذیرش کامل معنویت آن

سالمت مبتنی بر پایه دین باشد، تحقق نیافته است، چون تفسیر و 
نویت مطرح گردیده است که باعث شده های متضادی از معبرداشت
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 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 نتوان شاید دلیل همین به مبهم پنداشته شود. اصطالح یک معنویت
 داشت: معنویت از و جامعی دقیق تعریف مختلف هایدیدگاه با
 

 معنویت در غرب
هایی از مباحث با تحوالت جدید در حوزه علوم پزشکی، جنبه

این تغییر نگرش مطرح گردیده است. « معنویت»فراجسمی مانند 
توانست دارای آثار کامالً مثبت باشد اما با تضعیف رویکرد دینی می

دورنمایی « معنویت»رو هستیم. امروزه روبه« معنویت»در موضوع 
دهد که افراد اختیار دارند هر گونه عملی را مطابق فریبنده ارایه می

ی اصل انجام دهند. اشکال« معنویت»با میل و سلیقه خود تحت عنوان 
ویژه در غرب آن است که تاکنون این موضوع در حوزه معنویت به

از تعریف و معیارهای روشنی برخوردار نبوده است. به همین جهت، 
 باشد:امروزه دو نوع رویکرد به معنویت مطرح می

 

رویکرد معنویت غیردینی: برخی درصدد تفکیک معنویت از دین 
 رابطه معنویت و دین دارند: های خاصی ازهستند. این گروه برداشت

نیازی معنویت از دین: میلر و تورسن معنویت را به عنوان . بی1
 (5) اند که نیازی نیست با دین ادغام شود.موضوعی تعریف کرده

. دین محدودکننده معنویت: برخی معتقدند داشتن نگرش دینی به 2
معنویت، محدودکننده قلمرو معنویت خواهد شد و ممکن است 

جر به عوارضی گردد، مانند: احساس گناه فرد در ارتباط با من
اعتقادات دینی خویش، سپردن فرد به دست عالمان دینی به جای 

 ( 6شناسایی معنویت در خود.)

. تمایز بین دین و معنویت شخصی: آبرام مازلو بین دین و معنویت 3
خواهم نشان دهم که نویسد: میشود و میشخصی تمایز قایل می

گرایانه دارند، بدین معنا که های معنوی معنا و مفهوم طبیعیزشار
در مالکیت انحصاری ادیان نیستند و برای کسب اعتبار هم نیازی به 

ز گنجد. امفاهیم ماورای طبیعی ندارند و به خوبی در علم تجربی می
این رو، معنویت مسئولیت عمومی است که بر دوش همه افراد بشر 

 (5است.)
یرمجموعه معنویت: برخی مانند ریچارد و برگین، دین را . دین ز4

اند، با این حال این امکان وجود زیرمجموعه معنویت در نظر گرفته
ها مانند ( در برخی پژوهش5دارد که یکی بدون دیگری باشد.)

( و 10(، برنارد)9(،  هاریسون)8(، پرایس و همکاران)7وی)کال
ه هر حال، تعریف معنویت ( اشاره شده است که ب11وی)گیلمک
ا ها داللت دارد تتر بر یک مفهوم وسیع از اعتقادات و برداشتبیش

 کند.دین صرف که افراد فاقد اعتقاد دینی را پریشان 
 

ر دیگرویکرد معنویت دینی: برخی معتقدند معنویت و دین با یک
های خاصی از رابطه معنویت پوشانی دارند. این گروه نیز برداشتهم

 دین دارند: و
. دین نمودی از معنویت: معنویت دارای سه بعد معنا، تعالی و عشق 1

( 5است و هر سه بعد معنویت ممکن است در دین یافت شود.)
پاچانسکی معتقد است دین نمودی از معنویت است. بسیاری از افراد 

 ها درکنند که این اعتقاد به آننیز معنا را در عقاید دینی پیدا می

ثباتی و کند تا با بیفهم، رنج، معنا و هدف کمک می درک و
 (5ناپایداری زندگی دست و پنجه نرم کنند.)

. دین زیرمجموعه معنویت: ریچارد برگین معتقد است دین 2
زیرمجموعه امر معنوی است که با باورها، اعمال و احساسات الهی 

اور بمرتبط است. بنابراین، کارکرد اصلی دین، داشتن معنویت و 
 (12مذهبی است.)

های گوناگون و گاه متضاد بوده است که شاید به دلیل بردداشت
اند و یک برخی درصدد جمع بین معنویت دینی و غیر دینی برآمده

اند. به عنوان نمونه، واگ تعریف گسترده از معنویت ارایه نموده
ای از معنویت دارد و معتقد است: معنویت عناصری تعریف گسترده

ها معنا، هدف و کمال در زندگی؛ دلیلی انسان است که از آندر 
برای زیستن، اعتقاد و ایمان به خود، دیگران و خدا و هر آن چه که 

یابی به یک جایگاه مطلوب از نظر رفاه، سالمت یا برای دست
 ( 13گیرد.)کیفیت زندگی ضروری است، منشأ می

ر غرب مطرح است. د« معنویت»دو اشکال عمده بنایی و مبنایی بر 
های گوناگون و گاه متضاد درباره اشکال بنایی آن است که برداشت

معنویت، یک آسیب کلی را در پی دارد که معنویت را به موضوعی 
خودگزینشی و سلیقه فردی تبدیل خواهد کرد که دیگر برای آن، 
معیار و شاخصه سنجشی وجود ندارد. در این صورت، همه افراد به 

برخوردار هستند و بحث درباره مفهوم « معنویت»نوعی از 
شخصی خود از  نتیجه است، زیرا هر کس تجربهنیز بی« معنویت»
پسندد و آن تجربه خاص به ظاهر معنوی را دوست را می« معنویت»

، نه تربیت «معنویت»پسندد. این گونه دارد و حالت دیگر را نمی
در این حد « معنویت»رد. خواهد، نه هدایت و نه آغاز و پایانی دامی

 باشد. دهد و مالکی برای رشد و کمال فرد نمیبرای همه افراد رخ می
 اهدیدگ رایج در غرب بر اساس« معنویت»که مبنایی آن است  اشکال

آنان  «معنویت»باشدد، زیرا آنان میشناسی معرفت بینی وخاص جهان
لوم مع بتاًنس برداشتکه و نوعاً مادی منسوب است  خاص معرفتبه 

 اًکه لزوم برداشتید، ندار «معنویت»از بینی خودشان بر اساس جهان
.  شودنمی پذیرفتهبه این صورت دینی  شناسیبینی و معرفتجهاندر 

، بر خالف فهم متعارف و «معنویت»پس چنین برداشتی از 
« معنویت»ترین جنبه ماهیت دستورهای ادیان الهی است، چون مهم

اور و اعتقادات دینی صحیح نادیده انگاشته شده است. انسان، یعنی ب
 چه از دیدگاه اسالم دربارهها با آنبه همین جهت، این نوع برداشت

شود یکسان نیست، زیرا در دیدگاه اسالم بیان می« معنویت»
ز ا« معنویت»تر است که بخش باوری و اعتقادات دینی با نزدیک

 باشند.ناپذیر نمیدیگر تفکیکیک
 

 معنویت در اسالم
از نگاه دین اسالم هر شکلی از معنویت مطلوبیت ندارد بلکه 

داری باشد، زیرا معنویتی مطلوبیت دارد که در چارچوب دین و دین
داری و معنویت جدایی نیست و معنویت در نگرش اسالمی میان دین

شود و یاد خدا برترین صحیح در عمل به دستورات دین حاصل می
داری در آید. بنابراین، معنویت و دینبه حساب می حالت معنوی
دیگر به صورت کامل منطبق بوده و در تعامل قرار نهایت بر یک

 گیرند.می
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اند معنایابی و برخی معنویت در اسالم را این گونه مطرح نموده
معنابخشی به ابعاد وجودی انسان در چهار محور ارتباطی)خدا، 

س الگوهای نیایشی است. رستگاری و خود، دیگران، طبیعت( بر اسا
اند که این مدل دارای فرهنگی در پژوهش خود، مدلی را ارایه داده

فردی، ارتباط ابعاد چهار گانه ارتباط فرافردی، ارتباط درون
فردی با نشانگرهای مربوط به آن است و فردی و ارتباط برونمیان

ار دیگر، معنویت چهداند. به بیان نتیجه این ارتباطات را معنویت می
گونه ارتباط یک فرد با نیروی برتر، خویشتن خویش با دیگران و 

 (14محیط تعریف شده است.)
های سه بخش معنویت در نگرش اسالمی تحت ارزش

شناختی انسان به هستی یعنی توحید، معاد و نبوت قرار معرفت
گیرد. بهتر است معنویت در اسالم را یک مقوله تشکیکی )طیف می

از ضعیف به قوی( در نظر بگیریم که از ارتباط با خالق با عمل 
های دین اسالم در طول زندگی حاصل شده و روز به روز برنامه

یابد. باور اسالمی بر هویت شدت یافته و با یاد کامل خدا تجلی می
معنوی انسان و توجه ویژه به بعد ملکوتی او اهتمام دارد. این تأکید 

یژه از فلسفه آفرینش انسان و رابطه مخلوق با با توجه به درک و
خالق است که تأثیر عوامل روحی و ارتباط معنوی را بر سالمت 

شود انسان زمانی دهد. از روایات نیز فهمیده میمورد تأکید قرار می
را از « روح ایمان»یابد که به حقیقت معنوی خویش دست می

ر و آگاهی او از خداوند دریافت نماید و یک تحول جدی در شعو
هستی ایجاد شود. در منطق اسالمی، معنویت کامل انسانی در یک 

« انواع ارواح»حیات مومنانه است. از این رو، در روایات موضوع 
مطرح شده است. سه مرتبه یا سه نوع روح )روح حیات، روح شهوت 

های ساز فعالیتها وجود دارند، و زمینهو روح قوت( در تمامی انسان
تی و سالمت مادی و طبیعی آنان هستند. اما روح چهارم که زیس

نام گرفته که تنها به « روح ایمان»بیانگر سطح معنویت است، 
هایی که در سایه عقل و فطرت خود، به خداوند و عالم غیب انسان

 شود:)باطن فرامادی هستی( ایمان و باور پیدا کنند بخشیده می
آمد و گفت: ای  )ع(منانوامیرماصبغ بن نباته گفت که مردی نزد 

پندارند که بنده در حالی که ایمان منان! گروهی چنین میوامیرم
کند، شراب در حالی که ایمان دارد، دزدی نمی ؛کنددارد، زنا نمی

ریزد. این پندار بر خورد و خونی را به ناروا نمینوشد، ربا نمینمی
کند، زیرا اعتقاد دارم ام از آن احساس تنگی میمن گران آمده و سینه

خواند، همان دعای مرا ای همانند من نماز میکه این چنین بنده
یم، کنبندد و ما نیز با او ازدواج میخواند، با ما پیمان زناشویی میمی

برم ولی به جهت گناه برد و من نیز از او ارث میاو از من ارث می
 شود! دهد، بخواهد از ایمان خارج کوچکی که انجام می

 فرمود و دلیل بر )ص(گویی، شنیدم پیامبرحضرت فرمود: راست می
جل مردم را بر  و گفتار آن حضرت نیز کتاب خداست: خداوند عز

سه طبقه آفرید و آنان را در سه جایگاه قرار داد و این کالم خداوند 
ـ یاران 2بخت(، ـ یاران راست)خوش1 جل در قرآن است: و عز

چه درباره گامان(.اما آنگیرندگان)پیشـ پیشی3چپ)بدبخت(، 
سابقون فرموده، آنان پیامبرانى هستند مرسل و غیر مرسل که خدا 

 ها پنج روح قرار داده است:در آن

ـ 5  ـ روح شهوت؛4 ـ روح قوت؛3 ـ روح ایمان؛2 ـ روح القدس؛1
 روح بدن.

به پیامبرى مرسل و غیر مرسل  به وسیله روح القدس بعثت آنان
م شد و نیز به وسیله آن، همه چیز را دانستند. با روح ایمان خدا انجا

را عبادت کردند و چیزى را شریک او نساختند. با روح قوت با 
دشمن خود جنگیدند و به امر معاش خود پرداختند. با روح شهوت 

های لذیذ و آمیزش حالل با زنان جوان برخوردار گشتند. از خوراکی
س سپاند. و راه رفتند، این دسته آمرزیده با روح بدن حرکت کردند

منان ورا یاد کرده و ایشان در واقع همان م (بختخوش)یاران راست 
 حقیقی هستند که خدا در آنان چهار روح نهاده است: 

 . روح بدنـ 4 ،روح شهوتـ 3 ،روح قوتـ 2 ،روح ایمانـ 1

تنها سه ها گرفت و ( روح ایمان را از آنبختچپ )بدسپس یاران 
 روح را در پیکرشان جاى داد:

ها را با ـ روح بدن، سپس آن3ـ روح شهوت 2ـ روح قوت 1 
چارپایان مربوط ساخت و فرمود: آنان جز مانند چارپایان نیستند، 
زیرا چارپا هم با روح قوت بار کشد و با روح شهوت علف خورد 

 (4) و با روح بدن راه رود.
 

 تأثیر معنویت بر سالمت
م پس از تشریح هر دو بعد مادی و معنوی سالمت، در راستای اسال

های حفظ و ارتقای هر یک از این ابعاد سالمت انسان، توصیه
دهد. از یک سو بر توجه به سالمت جسمانی مربوطه را ارایه می

ندد. پستأکید دارد و هر گونه آسیب یا ضرر جسمانی به انسان را نمی
توجه به ابعاد روحانی و فرامادی از سوی دیگر به سالمت روح و 

سالمت انسان عنایت دارد. به همین جهت پیوند شایسته سالمت 
مادی و دنیوی با سالمت معنوی و اخروی در این دین آسمانی از 

 اهمیت باالیی برخوردار است:
)قصص: اوَ ابْتَغِ فِیما آتاکَ اللَّهُ الدَّارَ اآلخِرَةَ وَ ال تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْی

77) 
چه خدا به تو عطا کرده است سراى آخرت را بجوى و سهم در آن»

 «. خود را هم از دنیا فراموش مکن
توان به دلیل واقعی جانبه به سالمت را هم میاین نگاه جامع و همه

و حقیقی دانستن هر دو بعد مادی و فرامادی سالمت در نگرش 
ارتباط ذاتی این دو بعد  توان آن را بر اساساسالمی دانست و هم می

دیگر و لزوم توجه کافی به ها بر یکاز سالمت و تأثیر و تأثر آن
ها در راستای رسیدن به سعادت و سالمت کامل انسان هر یک از آن

 تحلیل نمود.
(، دالمان و 13(، واگ)15ها مانند موبرگ)در بسیاری از پژوهش

یوند درونی، بدن ( نمودهای پ17( و پرایس و همکاران)16همکاران)
چنین ارتباط معنویت با سالمت شناخته شده است. و روح و هم

اند که عقاید و ها مانند پژوهش ناسل نیز نشان دادهبرخی پژوهش
اعمال معنوی در ارتباط با نتایج مثبتی مانند بهزیستی جسمانی، 

شناختی، تنش درون فردی مثبت، ثبات و رضایت هیجانی و روان
(  شواهد بسیاری نیز نشان 5فزایش کیفیت زندگی است.)زناشویی و ا

های معنوی دینی برای سالمت دهند که رشد معنویت و تجربهمی
توان به عنوان های معنوی دینی را میانسان سودمند است و تجربه
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 66 جسمی سالمت بر دینی معنویت نقش  

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

یک سازوکار خود شفادهنده تفسیر کرد. نتایج بسیاری از تحقیقات 
که رابطه میان دین یا معنویت با دهند مانند سیبولد و هیل نشان می

سالمت پیچیده بوده و ناظر بر تأثیر بسیار سودمند دین و معنویت 
و همکاران  یمحمد رزایم (5باشد.)بر سالمت جسمی و روانی می

در  ینید یهانقش آموزش یبررس»را با عنوان  یاسناد یامطالعه
نشان  قیتحق یهاافتهیبه انجام رساندند.  «یو اجتماع یسالمت فرد

با سالمت  تیو معنو یدارنیابعاد مختلف د نیداده است که ب
که  یارابطه مثبت وجود دارد، به گونه یو اجتماع یروان ،یجسم

 جهیو در نت یکمال و تعال یتوانند فرد را به سویم ینید یباورها
 (18)کنند. تیهدا یسالمت اجتماع تاًیو نها یو جسم یسالمت روان

های معنوی دینی ها نیز آثار مثبت ارایه مراقبتپژوهشدر برخی 
در پزشکی ثابت گردیده است. پژوهش شیلی تیلور و همکارانش، 

بیماری نشان داد. آنان در کار  ارتباط باالیی را بین اعتقادات و دوره
العالجی داشتند دریافتند کسانی که به با افرادی که بیماری صعب

تر رنج برده تا کسانی که این اعتقاد ود کمخدا معتقدند از بیماری خ
هاى مقابله تطابقى مثبت و فعال به افراد ( استراتژى5را نداشتند.)

کند تا بهتر بر استرس غلبه کنند. استفاده از رویکرد دینی کمک مى
شود تا افراد خود را به نیرویى متصل نمایند که به آنان موجب مى

دهد. فرد با پذیرش رویکرد قدرت مواجهه با مشکالت زندگى ب
الیزال الهى پناه برد و تالش کند  تواند، به منبعدینی به معنویت مى

ها مقابله کند و به خود تا با استمداد الهى در شرایط بحرانى با آن
آرامش ببخشد. در مقابله دینی با مشکالت، از منابع دینی مثل دعا و 

ود. از شى مقابله استفاده مىنیایش، توکل و توسل به خداوند و ... برا
 اىها هم منبع حمایت عاطفى و هم وسیلهجایى که این نوع مقابلهآن

بعدى  هاىتوانند مقابلهبراى تفسیر مثبت حوادث زندگى هستند، مى
راد، تر افها براى بیشرا تسهیل نمایند، بنابراین به کارگیرى آن

بین دین، معنویت و ( کندا و همکاران، ارتباط 19ساز است.)سالمت
کیفیت زندگی را با واسطه مقابله در بیماران زن مبتال به سرطان 
بررسی کردند. نتایج نشان داد که بین دین و معنویت از طریق استفاده 

( 5از مقابله مؤثر و بهزیستی عملکردی رابطه مثبت وجود دارد.)
 هاىبلداچینو و دراپر در پژوهش خود مطرح کردند که استراتژی

سازگارى معنوى و ارتباط با خداوند به عنوان هدف غایى و واقعیت، 
کند. این اثر به دلیل امید به افراد در سازش با بیمارى خود کمک مى

باشد که آنان را در تحمل درد و رنج شرایط و زنده شدن هدف مى
کند. این استراتژى قدرت فرد را در یافتن هدف و موجود یارى مى
توانند، با سوق دادن افراد به دهد. پرستاران مىمىمقصود افزایش 

( المر، 20سوى معنویات سازگارى با شرایط را در آنان باال ببرند.)
هایی که اثر معنویت را بر مک دونالد و فریدمن با مرور پژوهش

کردند نشان دادند که معنویت در ارتباط با میزان سالمتی بررسی می
 (5باشد.)تر میوالنیتر بیماری و زندگی طپایین

 
 راهکار معنویت دینی برای سالمت جسمی

که موجب سالمت روح و در نگرش اسالم، معنویت عالوه بر آن
تر حیات او را تأمین شود و سالمت ابعاد متعالیروان انسان می

تواند بر سالمت مادی و جسمانی او نیز مؤثر باشد. نماید، میمی
ن باور عمیق وجود دارد که رفتار نیکوی چنان که از نگاه دینی ایهم

کارهایی است که چنین دعا و نیایش آنان از راهها، و همانسان
تواند بر سالمت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیرگذار باشد. می

های دین اسالم، راهکارهای فراوانی برای از این رو، در آموزه
بر سالمت جسمی  معنویت مطرح شده که بخش عمده این راهکارها

ها تأثیر شگرف دارد. با توجه به محدودیت نگارش، و بهبود بیماری
به دو راهکار تاثیرگذار معنویت بر سالمت جسمی یعنی تقوا و دعا 

 گردد:و نیایش اشاره می
 

 تأثیر تقوا بر سالمت جسمی
زمانی که انسان به سالمت معنوی خویش دست یابد، زندگی او معنا 

یابد و افزایش ایمان و تقوا بر روحیه و نشاط روحی، و مفهوم می
تواند بر افزون بر تأمین سالمت روان و احساس مثبت درونی می

چنین سالمت معنوی سالمت جسمی انسان نیز تأثیر بگذارد. هم
های روانی جلوگیری نماید که با بیماری تواند از بسیاریانسان می

ها بر جسم و بدن انسان ها و بیماریگونه ناخوشیتوجه به تأثیر این
 رسان روانیبه نوعی سالمت جسمی انسان نیز در برابر عوامل آسیب

تواند توان گفت: سالمت معنوی میگردد. بنابراین، میحفظ می
 این اساس با توجه به نقشیضامن سالمت جسمانی انسان نیز باشد. بر 

های اسالمی در حفظ و ارتقای سالمت روانی دارند، باید که آموزه
پذیرفت اندیشه و رفتار دینی به واسطه تأثیری که بر سالمت روانی 

تواند به نوعی بر سالمت جسم و بدن انسان نیز گذارد، میافراد می
 تأثیر بگذارد. 

( به 22،21زار و آسیب است.)تقوا در لغت به معنای حفظ خود از آ
توان آن را کنترل نفس از هر بدی دانست که موجب طور کلی می

و سالمت  جسمسالمت گردد. به همین جهت، و سقوط می آسیب
اهمیت تقوا در همه  دارد.و تقوا روح بستگی زیادی به ایمان 

بحث بهداشت، سالمت، امنیت،  خصوص دره های انسانی بزمینه
 گیری از ابتالو نیز پیش و سالمت جسمی انسانروان  آرامش روح و

تا جایی است که گفته شده  و جسمی های روانیوخامت آسیب یا
به حق آنان، دعوت به  است: دعوت قرآن و همه انبیا و اوصیای

خداوند در قرآن کریم، هدف بسیاری از احکام ( 23.)است« تقوا»
 :داندروح میجسم و تحصیل تقوا و در پرتو آن طهارت و سالمت  را

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ 
 (183)بقره: لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون

اید! بر شما هم روزه واجب گردید آورده ایمانکسانی که ى ا»
های گذشته واجب شده بود، تا پرهیزگار و با تقوا ر امتکه بچنان

 «.گردید
البالغه نیز در سفارش به تقوا و اثر آن بر امیرمؤمنان )ع( در نهج

اند و تقوای الهی را ها تاکید فرمودهسالمت جسمی و معنوی انسان
های تمام ابعاد انسان از جمله های معنوی و بیماریشفای سایر آسیب

 ی دانسته است:سالمت جسم
کنم، ... زیرا قطعاً تقوای الهی داروى شما را به تقوای الهی سفارش مى

هایتان، و درمان بخش تاریکی قلبهای شما، روشنایىهاى دلبیمارى
 هایتان، پاکى پلیدیهای شماست، و صالح فساد سینههای بدنبیماری

ایتان، و هبخش ترس دلجانتان، جالدهنده پرده دیدگانتان، ایمنى
 (24) باشد.تان مىبخش تاریکى جهلروشنى
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فرماید: به درستی البالغه میدر کالمی دیگر امیرمؤمنان )ع( در نهج
دستی است و از آن بدتر های انسان، فقر و تنگاز بالها و مصیبت

و شدیدتر، بیماری بدن است و از آن بدتر و ناگوارتر، بیماری قلب 
ها، آسایش و ترین نعمتمقابل( از مهم)و روح( انسان است. )در 

گشادگی مال و روزی است و از آن برتر، سالمتی و صحت بدن است 
ها )سالمتی قلب و روح ها باالتر و بهتر، تقوای دلو از همه این

 (24) انسان( است.
 شودمی دانستهوقتی  انساناثر ایمان و تقوا در سالمت جسم و جان 

تر و تر و اعصابی آرامروحی مطمئن ،مانبا ای فردکه انسان بداند 
حرص و بخل  .ورزدحسادت نمی نسبت به دیگرانتر دارد. قلبی سالم

های عصبی او را به ناراحتی .زند، آرامش او را بر هم نمیو طمع
 یعمر در نتیجه جسم و روانی سالم و  کند.مبتال نمی بیماری
 .خواهد داشتتر طوالنی

گرچه امروزه در غرب، به دین از جنبه کارکردگرایی توجه خاص 
 نگرشده است اما باید پذیرفت که دین با ارایه یک برنامه جامع

برای انسان و اجتماع بشری، افراد را به سرچشمه هستی متصل نموده 
است که یکی از اثرات وجود ایمان و معنویت در فرد، احساس 

مان به خداوند و اعتقاد مذهبی نقش آرامش روحی و روانی است. ای
های جسمی و روانی دارد و ای در بهبود بخشیدن به بیماریعمده

گیری و انواع مختلف درمان استفاده بهینه توان از آن در پیشمی
نمود. از این رو، امروزه وجود عقاید و باورهای مذهبی، عاملی مؤثر 

ر، ز تحقیقات معتبشود. بسیاری ابر سالمت فرد در نظر گرفته می
داشتن ایمان، عقیده و باور دینی را مؤثرترین عامل کاستن میزان 

هیلتی در کتاب خود به نام دانند. ومیر میها و کاهش مرگبیماری
نویسد: یک زندگی که می« یک زندگی تحت هدایت خداوند»

شود. وجهه گیرد جهت آن عوض میتحت هدایت خداوند قرار می
که شود. چنانود، بلکه برخورد ما با او عوض میشدنیا عوض نمی

قتی دارد یا وکند نگاه کسی به یک نفری که او را دوست میفرق می
که محبتی برقرار نیست. همین طور وقتی ما رابطه محبت بین خود 

ها و و خدایی که پدیدآورنده این جهان است حفظ کنیم، ترس
آرامش و صفای باطنی های ما از بین رفته، جای آن یک خودخوری

دار به طور کلی قبول دارند که شود. ... مردم دینعجیب برقرار می
هر واقعه و امری که به زندگی آنان ارتباط دارد به نظرشان انعکاسی 

اِدوین فردریک پاورز متخصص مغز و ( 25از مشیت الهی است.)
 ىدر دنیاى کنونى از بسیار پزشکیعلم اعصاب بر این باور است که 

. با این آسایى پرده برداشته استها به طرز معجزهاز اسرار بیمارى
وجود هنوز هزاران حالت برای بیمار پیش آمده که مشهورترین 

 ترین بارقه امیدىو نوابغ پزشکى کمترین طبیبان پزشکان، با هوش
اند. اما بررسى و دقت در ها به دست نیاوردهنبه کشف و معالجه آ

سازد که اغلب نوابغ این نکته را روشن مى و زشکانپمطالعات این 
چیزی که در  اندپیدا کرده یید نموده و اعتقادأاین نظریه را ت انآن

مانند معجزات ای بهبودی آن گونه بیماران اثر بگذارد، معجزه
 (27،26ارتباط با خدا بوده است.)

باشد و تحقیقات داخلی و خارجی نیز تأییدکننده این موضوع می
حاکى از تأثیر مثبت ایمان بر سالمت جسمی انسان است. 

اند، سال دریافته 30هاى انجام گرفته طى پژوهشگران در بررسى

افرادى که به خدا ایمان دارند و بعضى از اعمال دینى مانند نماز، 
 تردهند، بیمارى فشار خون در آنان بسیار کمروزه و دعا را انجام مى

متر میلى 5ا ایمان ندارند. تفاوت این فشار از کسانى است که به خد
 %50هاى قلبى باشد. عالوه بر این، مبتال شدن آنان به بیمارىجیوه مى

( توماس 28تر از کسانى است که از نعمت ایمان محرومند.)کم
بیمار که عمل جراحى قلب  232اوکسمان نیز طى بررسى وضعیت 

دار ه بیمارانى که دینروى آنام صورت گرفته به این نتیجه رسید ک
اند احساس قدرت و هستند به خاطر نگرش دینى که دارند توانسته
جراحى این بیماران  اطمینان نمایند، به همین جهت موفقیت عمل

دار نیستند و به حیات پس از مرگ نسبت به بیماران دیگر که دین
طى  بیمار که 232و معاد اعتقاد ندارند سه برابر بوده است. از بین 

 21شش ماه یک نوع عمل جراحى قلب روى آنان صورت گرفته 
 تر بیمارانگوید: سبب مرگ بیشنفر جان باختند. اوکسمان مى

تواند روى عملکرد نوسان در ضربان قلب آنان بوده است. ایمان مى
)فیزیولوژى( بدن تأثیر مستقیم برجاى بگذارد ... و هنگامى که عقل 

گیرد، نوسان و ینان و آرامش قرار مىو روح انسان در حالت اطم
آید. این مسأله ندرت پیش مىناهماهنگى در ضربان قلب بیمار به 

دهد که بین ایمان، ذهن، جسم و روح ارتباط عمیقی وجود نشان می
ند ها، بر فرایدارد. بنابراین، تقویت ایمان و اعتقادات معنوی در انسان

تواند فرد را در گذاشته و میها اثر ها با بیماریسازگاری انسان
یابی به سطح سالمتی باالتر یاری رسانند و او را در برابر دست

هاى ( موسسه ملى بیمارى29های زندگی ایمن نمایند.)نامالیمتی
( طى بررسى National Institute Agingکهولت و پیرى)

افراد پیر در شمال ایالت کارولینا انجام داده دریافت  4000که روى 
دهند سالخوردگانی که به خدا ایمان دارند و اعمال دینى را انجام مى

وانى هاى رنسبت به کسانى که ایمان ندارند، ابتالى آنان به بیمارى
تر است و صحت و سالمت جسمى آنان بهتر مثل افسردگى بسیار کم
ى تر و به طور کلهاى جسمى نیز در آنان کمو درصد ابتال به بیمارى

( بررسى 28ترى در مقابله با بیمارى دارند.)قدرت بیش توانایى و
پیرزن، مبتال به شکستگى استخوان لگن انجام  30دیگرى که روى 

شده، حاکى از آن است که پیرزنانى که به خدا ایمان دارند دوران 
تر از دیگر پیرزنان به پایان رسیده نقاهت و بهبودى کامل آنان سریع

نبع و مصدر اصلى قدرت و شفا یعنى است، به دلیل این که به م
 (28خداوند متعال ایمان دارند.)

بنسون از دانشگاه هاروارد معتقد است آفرینش انسان از لحاظ 
ای است که نیازمند ایمان و دین است جسمى و فیزیولوژى به گونه

تا به بهترین نتایج دست یافته و در بهترین حالت سالمت قرار گیرد. 
ینانى که در روح و بدن انسان در اثر نماز ایجاد حالت آرامش و اطم

سرى فعل و انفعاالت شیمیایى شود به خاطر آن است که یکمى
بخش و عصبى و ترشحات هورمونى در بدن او صورت زندگى

ا هشوند و عضله قلب و رگگیرند و سبب کاهش فشار خون مىمى
 ر مقابله باسازند و قدرت دستگاه ایمنى بدن را درا سست و نرم مى

 60دهند. ایمان نقش مهمى در درمان و معالجه ها افزایش مىبیمارى
 (28هاى مزمن و رایج ایفا نموده است.)از بیمارى %90تا 
 . تأثیر دعا و نیایش بر سالمت جسمی2ـ3
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 68 جسمی سالمت بر دینی معنویت نقش  

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 شیایبا خداوند، دعا و ن یمصداق ارتباط معنو نیترو کامل نیبهتر
یم میداست. خداوند در قرآن کرتقرَّب انسان به خ لهیاست. دعا وس

مرا : و پروردگارتان فرمود» وَ قَالَ رَبَُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ: دیفرما
: دیفرمایصادق)ع( م امام( 60غافر:«.)تا شما را اجابت کنم دیبخوان

به محمد بن امام باقر)ع(  (4.)«همه دردهاست یشفا رایدعا کن؛ ز»
آگاه کنم به چیزی که شفای هر دردی حتی آیا تو را » مسلم فرمود:

( 30حضرت فرمود: دعا.) مرگ است؟ محمد بن مسلم گفت: بله.
های بیماری از آن کمک به تواندمی بـشر که هاییراه از یکیپس 

دعـا و ذکـر  .است دعا و نیایش کند جلـوگیری جسمی و روانـی
نیروهای طبیعی که نیرویـی مافوق تمام  خداونـد، یعنـی اتـصال بـه
بخشد. دعا خواندن و نیایش یک انسان می نــوعی قــدرت معنوی به

کند و با تکرار و استمرار حس معنوی مثبت را برای افراد ایجاد می
شناسی اجتماعی گردد. در رواندعا، تغییر نگرش در افراد ایجاد می

( بر اساس 31یکی از الگوهای تغییر نگرش، دعای مکرر است.)
ها و مشکالت جسمانی یا مادی اورهای دینی در زمان بیماریب

توانند اثر معناداری بر زندگی، اعمال معنوی و دعا و نیایش خود می
بازیابی صحت و سالمت بدن )شفا( داشته باشد، یا حداقل با تقویت 

ـ روانی بیمار به تسکین و آرامش فرد دردمند یا بیمار کمک روحی 
گاهی دعا به عنوان مقابله مذهبی به کار  نماید. به همین جهت

ای که محور است، به گونهرود و نگاه به دعا ابزاری و مشکلمی
جوید. اما در دیدگاه جامع اسالم، فرد هنگام مشکل از دعا بهره می

دعا یک الگوی شناختی است که توجه به مضمون و مفهوم آن 
ستی تغییر تواند نگرش فرد را به خود، خدا، دیگران و همی

دعا یکی از خواهی از خداوند از طریق یاریاصوالً  (32دهد.)
 نه تنها دراند است. پیامبران از مردم خواستهمعجزات پیامبران الهی 

 .برندببلکه در رفع همه مشکالت به دعا پناه  ی خودباب شفای بیمار
دستور دعا در رفع مشکالت و  پیروان خودبه ( نیز ع)ائمه اطهار 

نگاهی به حجم فراوان دادند. ها میها به ویژه در رفع بیماریبال
ها بیانگر آن است که برای هر درد و بیماری، دعاها و تحلیل آن

کند و نوعی دعا وجود دارد و امیدواردرمانی در مردم ایجاد می
اید. از نمامیدواری نیز سیستم ایمنی بدن را در رفع بیماری تقویت می

 گردد:ز مجموع روایات، سه اصل برداشت میاین جهت است که ا
 

 رابطه ناگسستنی دعا و شفا.
 ها.فراگیری دعا برای تمام بیماری

 ها و در نتیجه حفظ سالمتی.گیری دعا از بروز بیمارینقش پیش
برخی از روایات به صورت عمومی و برخی بر اثرگذاری دعا برای 

فرموده است: با دعا یک بیماری خاص اشاره دارند. پیامبر)ص( 
فرماید: ( امام صادق)ع( می33) های بال را ببندید و دور سازید.در

 کنم، زیرا دعا شفای هر بیمارى است.شما را به دعا کردن سفارش می

( برای هر بیمارى، درمانى هست. از حضرت درباره این موضوع 4)
ه  پرسیده شد. حضرت فرمود: برای هر بیمارى، دعایى هست. هر گا

به دل بیمار افتد که دعا کند خداوند فرمان شفای وی را صادر 
کننده بیماری! شفایى شفا و برطرف فرستندهاى خداوند  (34) کند.می

  (4که با من است بفرست. ) برای آن بیماری

محمد بن یوسف گفت: در مقعد من  ناسوری )فیستولی و سوراخی 
ن نشان دادم و برای درمان اطراف مقعد( پیدا شد من آن را به پزشکا

ی ایآن هزینه کردم، همه گفتند: ما دارویی برای آن سراغ نداریم، نامه
به امام زمان )ع( نوشتم و تقاضاى دعا کردم، آن حضرت به من 
نوشت: خدا تو را لباس سالمتی پوشاند و در دنیا و آخرت همراه ما 

د، م شدارد. یک هفته نگذشت که سالمتی یافتم و مثل کف دست
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، 

 (4) نه از راه درمان(.

وجود و طول عمر سالمت جسمیبرای زیادی دعاهای  در روایات نیز
 .م را سالم نماعمر طوالنی به من عطا فرما و جسم !خداوندادارد: 

آمد رو به ( پیامبر خدا )ص( چون هالل ماه رمضان پدید مى35)
داشت، کرد و هر دو دست خود را به سوى آسمان بر مىسوى قبله مى

ها خدایا! این ماه را با امن و ایمان، سالمت )از بیماری: فرمودو مى
 زو آفات(، تسلیم و سالمت فراگیر، روزى گسترده، دفع )جلوگیری ا

 (36) .ها بر ما ظاهر سازبروز( درد و بیماری

البته دعاهایی بیان شده که در هر دو حالت سالمت و بیماری 
حکمتی وجود دارد و شکرگزاری هر دو حالت الزم است. شاید این 
دعاها نیز نوعی ایجاد روحیه امیدواری در بیماران باشد و برای 

ی نیز سیستم ایمنی بدن امیدواردرمانی در مردم بیان شده و امیدوار
 نماید:را در رفع بیماری تقویت می

خداوندا! تو را سپاس بر سالمتی بدنم که )پیش از این( همیشه در 
بردم، و تو را سپاس بر بیمارى که )اکنون( در بدنم پدید آن به سر می

دانم، اى خداى من! کدام یک از این دو حالت اى. پس نمیآورده
ین تر و کدام یک از اگزارى تو شایستهبه سپاس)سالمتی و بیمارى( 

دو حالت براى ستایش تو سزاوارتر است: آیا هنگام سالمتی که در 
ات را به من گوارا ساخته و براى درخواست هاى پاکیزهآن روزی

خشنودى و احسانت شادمانى بخشیده و با آن بر طاعت خویش 
ارى که مرا با آن )از توفیقم داده توانایم کرده بودى؟ یا هنگام بیم

ها را به من هایی )دردهایی( که آنگناهان( رهانیدى و هنگام نعمت
ارمغان دادى تا گناهانى را که پشت مرا سنگین کرده سبک نماید، 

ام پاکم سازد، و براى فرا گرفتن هایى که در آن فرو رفتهو از بدی
المتی( ین )ستوبه آگاه نمودن و براى از بین بردن گناه به نعمت پیش

 (37یادآورى باشد؟)

امروزه در علوم پزشکی درباره تأثیر دعا و نیایش بر بهبودی بیماران 
هاى زیادى انجام گرفته است. گرچه هنوز شواهد جسمى بررسى

گویند نیایش با وقوع برخی تغییرات ای میقطعی نیستند اما عده
رفتن درد و گبخش رابطه دارد؛ تغییراتی مثل کم شدن ادراک سالمتی

( یکى از نکات جالب دیگرى که در ادعیه ما به چشم 3عضالت.)
خورد اشاره به گذاشتن دست در موضع بیمارى و دعا خواندن بر مى

هاى جدید دعادرمانى به اسامى آن است. این روش در تکنیک
 hands -on) «تکنیک دست گذاشتن»مختلف از جمله 

techniquesین منابع علمى نشان شود. جدیدتر( شناخته مى
هاى درمانى کمکى )آلترناتیو( که درمانگر دست اند که در روشداده

ند، کگذارد و براى بهبود بیمار دعا مىخود را بر روى عضو بیمار مى
میادین الکترومغناطیس نبضى با فرکانس بسیار پایین در کف دست 
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اى یلههاى خاصى از جمله وسشود که با دستگاهدرمانگر ایجاد مى
قابل نمایش و ثبت هستند. جالب این است که این  SQUIDبه نام

ها براى هایى است که نقش درمانى آنها در فرکانسطول موج
( در کشور ما نیز 38شده است.)هاى بدن قبل از این ثابتبافت

مطالعاتى در مورد بررسى تأثیر دعا در درمان بیماران انجام شده 
در مورد تأثیر دعا بر هموگلوبین بیماران ها است که یکى از آن

( عنوان یکى از مقاالتى که 39مبتال به تاالسمى ماژور بوده است.)
تأثیر حلقه دعا در بهبود یک نوزاد »در زمینه دعادرمانى منتشر شده 

است. این گزارش در مورد نوزاد زودرسى بود که پس « رو به موت
نوزادان و عدم  هاى ویژهاز مدتى بسترى در بخش مراقبت

آمیز بودن اقدامات درمانى و احیا، کشیش را بر بالین وى موفقیت
آوردند و پرسنل پزشکى و پرستارى و پدر و مادر نوزاد مشغول دعا 

 هاى تنفس مصنوعىکردن براى آرامش ابدى کودک شدند تا دستگاه
را از بدن طفل جدا کنند. به دنبال تشکیل این حلقه دعا، عالیم 

ى در نوزاد ایجاد شد و پس از آن نیز وضعیت وى بهتر شد به بهبود
( 40طورى که در زمان چاپ این مقاله کودک سالم و زنده بود.)
 200کینگ و بوشویک در یک نظرسنجی در بیمارستان که بیش از 

از بیماران اظهار  %77بیمار را مورد مطالعه قرار دادند، دریافتند که 
ازهای معنوی بیماران را در نظر بگیرند و داشتند که پزشکان باید نی

وی تری درباره عقاید معنخواستند که پزشکان به دفعات بیشمی 37%
خواستند که پزشکان به همراه آنان می %48ها صحبت کنند و با آن

 (5دعا کنند.)
 

 گیرینتیجه
دین اسالم بسترسازی مناسبی برای گام نهادن در راه معنویت فراهم 

رجام آن همان حیات طیبه خواهد بود و سالمت دنیا و نموده که ف
گرداند. ارایه راهکارهای فراوان معنوی در آخرت ما را تأمین می

تواند تمام نگر است که میهای دین اسالم نوعی نگرش جامعآموزه
یکی از ابعاد سالمت از جمله سالمت جسمی را تأمین نماید، زیرا 

است که از توجه به رابطه  شناسی دینی آنامتیازهای انسان
دیگر غافل نیست و انسان را های مختلف وجود انسان با یکساحت

ر دیگهای مختلف آن با یکدر یک ساختار کلی که ارتباط ساحت
با این  سازد.شود، در نظر گرفته و مطرح میبه خوبی ترسیم می

نگرش معنویت دینی و سالمت جسمی یک رابطه تعاملی خواهند 
به همین جهت در بسیاری از روایات به بیان آثار جسمی در داشت، 

 رفتارهای معنوی مثل نماز شب، دعا و نیایش اشاره شده است.
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