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 نامه به سردبير

 

 سردبير محترم مجله وزين فرهنگ و ارتقاء سالمت فرهنگستان علوم پزشكي

 با سالم و ادب و احترام 

این رابطه نکاایی   "حیات طیبه یا مفهوم سالمت معنوی اسالمی": نشریه به چاپ رسیده که با عنوان 1ای در دوره دوم شماره  مقاله

 :رسانم را به عرض می

ها براساس یفاسیر شیعی درباره  تحضرند که از نظر اسالم انسان موجودی است دارای جسم و روح که اریباط بین آنفرهیختگان مس

و موضوع حفظ و اریقای سالمت جسام و  اسالم عزیز، سالمتی را امانت الهی دانسته . شود سوره زمر یوسط قالب مثالی برقرار می 24آیه 

یا ایها الذین امنوا ایقاوا الّهاه   "در سوره حشر . خداوند ما را به خود مراقبتی معنوی امر فرموده استروح را مورد یأکید قرار داده است و 

پروا داشتن از خدا سبب مصون ماندن از فریب شیطان اسات، پاس    11 "ولتنظر نفس ما قدمت لغد و ایقوا الّهه ان الّهه خبیر بما یعمّون

، هر کس از شما باید بنگرد که برای فردای آخریش چاه  کنیدید و به یکّیف الهی خود عمل از خدا بترس! اى کسانى که ایمان آورده اید

اید، برسید ونیک و باد  را در یابیاد بدانیاد کاه خادا از آن اه        پیش فرستاده است، از خدا بترسید و به حساب کارهایی که انجام داده

بار کاسى که ایمان به خدا و رسول و روز جزا دارد، واجب است که ": اند هعالمه طباطبایی درباره این آیات فرمود .کنید، با خبر است مى

خااورد کااه    ، و ببیند چه عمّى مایه پیشرفت آخرت او است، و به درد آن روز  ماىنکندپروردگار خود را به یاد آورد، و او را فرامو  

، برایش حفظ مى شود، و خداى یعالى در آن روز باه حسااب   و باداناد کاه عمل او هر چه باشد. گاردد باه ساوى پاروردگاار  بارماى

کند کاه باه    این آیات مؤمناین را وادار مى .دهد، جزایى که دیگر از او جدا نخواهد شد رسد، و او را بر طبق آن محاسبه و جزا مى آن مى

کنند، و مراقب باشند که جز اعاماال صااال   یاد خداى سبحان باشند، و او را فرامو  ناکاناند، و مراقب اعمال خود باشند، که چه مى 

انجام ندهند، و صال  را هم خالص براى رضاى خدا به جاى آورند، و این ماراقابات را اساتامارار دهاناد، و هاماواره از نافااس خااود   

ى دیادنااد خااود را یاوبی     هاى خود یافتند، خدا را شکرگزارند و هار عامال زشاتا حاسااب باکاشاناد، و هار عمل نیکى که در کرده

 (یفسیر المیزان )  "ده، نفس را مورد مؤاخذه قرار دهند، و از خداى یعالى طّب مغفرت کنندکر

یایها الذین آمناوا عّایکم انفساکم ض یضارکم مان ضال ادا اهتادیتم الاى ا          ": هم یأکید فرموده 101آیه هم نین در سوره مائده 

اید مراقب خویشتن باشید وایمان خود را محکم نگه دارید، که اگر  اى کسانى که ایمان آورده"مّونمرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم یع

زیانی از آنان به شما نرسد، بازگشت همه شما و انان همگی به سوی خداسات، آنگااه    همه عالم گمراه شوند و شما به راه هدایت باشید،

کند به اینکه بخود بپردازناد، و مراقاب راه    آیه مؤ منین را امر مى". اه خواهد ساختکردید، اگ شما و ایشان را از حقیقت فرجام آن ه می

اند، نهراسند، و بدانند که خداى یعالى حاکم بر جمیع مردم است، برای هر کساى   کسانى که گمراه شده ضاللت هدایت خود باشند، و از

روح "اند که  ایت ا  دستغیب در کتاب قّب سّیم خود در آوردهحضرت اما درباره یعریف روح  (.المیزان)"کند برحسب عمّش حکم مى

جوهر روحانیه و لطیفه ربانیه، شناسا، دانا، یوانا، مورد یکّیف الهی، محل احساسات و عواطفی چون یرس، امید، غم، شرمسااری، کیناه،   

 (1424دستغیب، . )وعقاب برای اوستمدرک محیط اطراف و مورد خطاب خدا است که ثواب ... حسد، کبر، نفرت وانتقام جویی و

اما برخی از لغویان، قّاب را  . قّب در قرآن کریم در غالب موارد به معنای فؤاد است .و آیات قران از روح به عنوان قّب نام برده است

ساوره حا     24ی  چان ه در آیاه (. 43: ق)« إنَّ فی دلک لذکری لمَن کانَ لهُ قّبٌ أَو أَلقی السَّمع و هو شهیدٌ»اند  به معنای عقل دانسته

مطابق مضمون « أَفّم یسیروا فی األَرضِ فتکونَ لهم قّوبٌ یعقّونَ بها أَو آدانٌ یسمعونَ بها»: کار قّب، یعقل و عقل ورزی بیان شده است
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از جمّه جوارحی معرفای   در روایتی قّب را. این مطّب در روایات نیز مورد یأکید قرار گرفته است. است( روح)این آیه، ابزار یعقل، قّب 

(. 41: 4ج.  1411کّینای،  )« ، قّبه الهذی به یعقل یفقه و یفهم و هو امیر بدناه (الجوارح)فمنها »: گیرد کرده که یعقل با آن صورت می

آن یعقال     وسیّه قّب چیزی است که انسان به»: اند ی ق به این نکته اشاره کرده سوره 3ی  در بین مفسران عالمه طباطبایی در دیل آیه

 (. 414ص :11، ج . 1410طباطبایی، )« دهد کند و در نتیجه حق و باطل و خیر و شر را از یکدیگر یمیز می می

کریم سه مقوله ادراکات، عواطف و اعمال را  قرآن. قّب در اصطالح قرآنی، مرکزی است که شامل سه بعد ادراک، عاطفه و عمل است

در بین این سه بعد، ادراک و معرفات شاأن اساسای قّاب اسات کاه دو شاأن        . متریب بر یکدیگرند به قّب نسبت داده که از نظر ایجاد

 .(.  1414زاده، مهدی. )گیرند عاطفی و عمّی نیز از آن نشأت می

واژه ساّیم از  . قرآن کریم برای روح سالمت و بیماری را بیان فرموده به نحوی که قّب سّیم در برابر قّب مریض دکار شاده اسات   

قّاب  »هاای قارآن کاریم     یکای از واژه ( 1424راغب اصافهانی،  ). به معناى دور بودن از آفات ظاهرى و باطنى است« سالمت»و « مسّ»

نین، انه من عبادناا الماومنین، ثام اغرقناا     سالم عّی نوح فی العالمین، انا کذلک نجزی المحس"است که در سوره الصافات آمده « سّیم

 "اضخرین، و ان من شیعته لَإبراهیم، ادا جاء ربه بقّب سّیم

قّب سّیم قّبى است که خدا را مالقات ( 1444کّینی، ):  چنین بیان فرموده( ع)را امام صادق « قّب سّیم»یرین یفسیر براى   جالب

کسى که نیت صادقى دارد، صاحب قّب سّیم است؛ چرا که ساالمت قّاب   : و هم چنین . که هیچ کس جز او در آن نباشد کند، درحالى

، صااحبان نیات پااک و خاالص را،     (ع)بناابراین، اماام صاادق    . (ها 420مجّسی، )کند  از شرک و شک، نیت را در همه چیز خالص مى

 باه یقاوی و ضارورت محاسابه نفاس       درباره اهمیت قّب سّیم همین بس که قرآن مجید پاس از یوصایه و  . داند صاحب قّب سّیم می

آن را ینها سرمایه نجات روز قیامت ( 11/حشر)ربما یعمّون یا ایها الذین امنوا یقوا ا  ولتنظر نفس ما قدمت لغدا وایقوا ا  ان ا  خیب"

زى کاه ناه   رو (18-11شاعرا  )"إِضَّ مَنْ أَیَى الَّّهَ بِقَّْبٍ سَّیمٍ* یوْمَ ض ینْفَعُ مالٌ وَ ض بَنُونَ":خوانیم مى« شعراء»شمرده، چنان که در سوره 

یعنای احادی را در عاالم جاز خادا ماؤثر نداناد،        )دهد و نه فرزندان، مگر آن کس که با قّبى رسته از شرک نزد خدا بیاید  مال سود مى

الّهام   "فرمایناد   حضرت موضی متقین در مناجات خود در مسجد کوفه برای قیامت امان طّبیده و در خواست قّب سّیم مای (. محقق

 (.الجنان مفایی )"یوم ض ینفع مال وض بنون اض من ایی ا  بقّب سّیم انی اسئّک اضمان 

 "دینٌ بِال شک و هوی، و عمل بال سامع  و ریااء  ":  نیز در پاس  به کسی که درباره قّب سّیم پرسیده بود، فرمودند( ص)اکرم  سولر

 . طّبی و ریا است رتقّب سّیم دین بدون شک و هوای نفس، و کردار بدون شه( ها 1201محدث نوری، )

صااحب قّاب ساّیم کسای     : یوان گفت بندی می در اصطالح قرآن به معنی روح و عقل است در یک جمع« قّب»با عنایت به اینکه 

مکارم شیرازی، . )است که روح و عقّش از هر گونه شرک و شک در حیطه عقیده و هرگونه گناه و فساد در مرحّه عمل پاک و مبراست

یم، نعمتی بزرگ است که نصیب هر کس شود، از یمامی شرک و شک، ریاء و یردید، کفر و نفاق، کیناه و حساد، حاب    قّب سّ(.  1438

.( هاا 1202حرانای،  )ض سالم  کسالم  القّاب؛  »: فرمود( ع)امام باقر . گردد ها، پیراسته و پاک می دنیا، هوای نفس و خالصه همه آضیش

عبدالواحد )ادا احب ا  عبدا رزقه قّبا سّیما و خّقا قویما »: فرمود( ع)المؤمنین عّی امیر و« .هیچ سالمتی هم ون سالمتی قّب نیست

 .دهد ای را دوست داشته باشد، به او قّب سّیم و اخالق استوار و نیک، روزی می هر گاه خدا بنده( 1444امدی، 

سّیم حضرت حق شدن و پذیر  اسالم و اقارار لساانی   مسّماً دستیابی به قّب سّیم با سیر در مرایب ایمان حاصل می شود و از ی

یا باور قّبی و ایمان، سپس ظهور ایمان در اعضا و جوارح با مّکه یقوی سپس زهد و اجتناب از ش  نفس و دنیاطّبی و یکااثر و بعاد از   

در طیفای  . برای رضای حضرت حقآن مقام یقین، پایداری و استقامت بدون شک و یردید در دین و در نهایت اخالص و انجام امور ینها 

: نکته مهام ایان کاه   . شود صعودی برای مسّمین، مومنین، متقین، زاهدین، موقنین و مخّصین امکان دستیابی به قّب سّیم فراهم می

ت این یال  برای یهذیب نفس و خودسازی دائم و محاسبه نفس هر روزه وهمه روزه سبب می شود که افراد به باضیرین درجه از ساالم 

کاه  . هاا حیاایی پااک عطاا فرمایاد      روح برسند و صاحب نفس مطمئنه گردند و مورد خطاب حضرت حق قرار گیرناد و خداوناد باه آن   
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یعنی مراقبت معنوی و استمرار در ایمان و انجام اعمال صال ، فرد را به حیایی جدید که بااضیرین مریباه از کیفیات زنادگی     . فرماید می

به معنای جان اناداختن در چیاز و افاضاه    « حیات»: صاحب المیزان می فرمایند . نامد ان را حیات طیبه مین آکند که قر است نایل می

 کند به حیات جدیدی غیار  عمل صال دارد بر اینکه خدای یعالی مؤمنی که  دضلت حیات به آن است، پس این جمّه با صراحت لفظش

او را مبدل به حیات  خبیث کند؛ مثالً حیات مقصود این نیست که حیایش یغییر میکند و  از آن حیایی که به دیگران نیز داده، زنده می

ماا حیاات او را   »: کند که اصل حیات حیات عمومی باشد و صفتش را یغییر دهد؛ زیرا اگر مقصود این بود کافی باود بفرمایاد   طیبی می

صافحه   14عالماه طباطباایی، المیازان ج    ) ساازیم   ب زنده مای ما او را به حیایی طی»: ، ولی اینطور نفرمود؛ بّکه فرمود«کنیم طیب می

فرمایاد و ایان حیاات جدیاد و      آن را به کسانی کاه سازاوارند افاضاه مای     خداوند حیایی است واقعی و جدید که( حیات طیبه( . )281

جدای از زندگی سابق که همه در آن مشترکند نیست؛ در عین اینکه غیر آن است، همان است، ینها اختالف به مرایب اسات   اختصاصی

یار و واجاد آثاار بیشاتر      یار و روشان   ا  قاوی  نه به عدد، پس کسی که دارای آن نان زندگی است دو جور زندگی ندارد؛ بّکاه زنادگی  

 (. 284، صفحه 14المیزان ، ج )."است

رسد که سالمت معنوی از دیدگاه اساالم برخاورداری از روح ساالم و داشاتن قّاب ساّیم اسات و         یوجه به موارد فوق به نظر می با

 . صاحبان قّب سّیم برخوردار از حیات طیبه

 

 با یجدید احترام

 مینو اسدزندی
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