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 السالم هيدگاه امام سجاد عليسالمت از د يارهايمع
 

 :هسندينو

 *1مصطفی قانعی

 
 

 دهيچك

بندی سطح سالالمت کشالورها براسالا      از آنجا که رتبه. توجه جدی تمام کشورها قرار گرفته استهای گذشته سالمت مورد  در دهه :زمينه و هدف

جمهالوری اسالالمی   . بندی سالمت پیش آیالد  نظر در سطح موجب شده است که اختالف این امرگیرد،  معیارهای تعریف شده برای سالمت صورت می

تا در دستیابی به سالمت به  کندایران با پشتوانه قوی که در حوزه اسالم دارد باید بتواند معیارهای سالمت را براسا  تمام ابعاد وجودی انسان تعریف 

 .اند دهشاستخراج  سوم صحیفه سجادیه و ای دعای بیستمبنبر در این پژوهش، معیارهای سالمت . بیراهه نرود

 .ای صورت گرفته است و انواعی از مطالعات کتابخانه( ع) معصومین ائمه سخنان این مطالعه با استناد به صحیفه سجادیه، قرآن کریم، :روش

از طرفالی اماالان   . رای نظام سالمت در کشور ما قرار گیردتواند معیاری ب در باالترین سطح سالمتی از خداوند می( ع)درخواست امام سجاد  :ها يافته

بالدین   کنالد تواند از خداوند طلب  سالمت حداکثری که یک انسان می: فرماید می( ع)الحسین  بن امام علی. کند پردازی در این حوزه را فراهم می نظریه

د و چنانچه آسیبی وارد شد، سرعت ترمیم بسالیار بالاالیی داشالته    ها در حداکثر سالمتی قرار گیر صورت است که بایستی تمام جوانب جسمی و ارگان

تر از روز قبل باشد و این سالمتی تضمین حیات طیباله را در   ای برقرار شود که سالمت روز بعد کامل باشد و سالمتی حاصل شده امروز بتواند به گونه

 .دنیا و رستگاری را درآخرت به ارمغان آورد

براسا  این نظریه، نظریات مربوط به عمر انسان و . رسد شود و در مراتب روحانی به اوج خود می های جسمانی شروع می هسالمتی از پای :گيري تيجهن

 .مورد تجدید نظر قرار گیرد دپدیده مرگ بای
 

 سالمت، صحیفه سجادیه، معیارها :ها كليد واژه

 

 مقدمه

اگر چه تعاریف متعددی برای سالمت شده اسالت ولالی تعریالف    

انالدرکاران حالوزه    ان بهداشت جهانی بیشتر مورد قبالو  دسالت  سازم

 .(1) سالمت قرار گرفته است

، روانالی، اجتمالاعی و    میسالمت براسا  این تعریف تمام مراتب جس

بر این اسا  معیارهالای ارزیالابی سالالمت    . شود  میمعنوی انسان را شامل 

تی بالرای  تعریالف االای   در ایالن (. 2)گیرد  مینیز بر مبنای این تعریف شال 

سالمت تعریف نشده اسالت و کمالا  مطلالوبی بالرای آن تعریالف و تبیالین       

هالا مالدنظر    در حقیقت اهداف مشخصی برای کاهش بار بیمالاری . اند نارده

هالا   المللالی بیمالاری   هالای بالین   شود تا با همااری  میگیرد و تالش   میقرار 

ارائاله  ای در این حوزه از منظر اسالم  چنانچه بخواهیم نظریه. کنتر  شوند

باشد تالا در  ( ع) نیمدهیم بهتر است مستند به کالم خداوند و ائمه معصو

ادامه مسیر به حداکثر کما  خود دست یابد و از طرفی چون جنس کالم 

از جنس نور است به نحالوی کاله در صالفات    ( ع) نیمخداوند و ائمه معصو

در زیارت جامعه کبیره به صراحت به آن اشالاره شالده   ( ع) نیمعصومائمه 

با وجود این نورانیت بایستی اتقان کالم در حالدی باشالد کاله تمالام     . است

. پذیرای آن باشند و نفوذ آن بسالیار زیالاد باشالد     دانشمندان با هر اعتقادی

وسالوم   برای ورود به این حوزه تالش کالردیم تالا دو بنالد از دعالای بیسالت     

الحسالین   ابن صحیفه سجادیه که سالمت مورد درخواست حضرت امام علی

السالم است را تا حدی تبیین کنیم و براسا  این تبیالین معیارهالای    علیه

البته این یک برداشت از این کالالم  . جدیدی در تعریف سالمت بیان کنیم

 .ایشان است و در حد یک نظریه است

 (3: )وسوم صحیفه سجادیه بخشی از دعای بیست

، میاله  فِیةً کافِیةً شَافِیةً عَالِیالةً نَا اللََّهُمََّ صَل َّ عَلَی مُحَمََّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَافِنِی عَا

 .لْآخِرَة عَافِیةً تُوَلَِّدُ فِی بَدَنِی الْعَافِیةَ، عَافِیةَ الدَُّنْیا وَ ا

بخش عافیتى کافى  درود فرست، و مرا عافیت خداوندا بر محمد و آلش

در بدنم عافیت تولید کند، و در  و شفابخش، و برتر و روزافزون، عافیتى که

  عافیت دنیا و آخرت: یک کلمه
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 های ریه، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشای تخصص بیماری فوق ،های داخلی اهلل، متخصص بیماری استاد دانشگاه علوم پزشای بقیه: نویسنده مسئو *  .1
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سالسس باله   کنالیم و    ابتدا تعریفی از هر یک از کلمات این دعا ارائه می

 . پردازیم  آن در حد این مقاله می  تبیین علمی

 
 عافيت
سالمت  یاست و به معنا یت به عنوان نقطه مقابل ابتال و گرفتاریعاف

و  یویال ، دنیو بالاطن  ی، ظالاهر یو روحال   یمجس یاز هر نوع آفت و ناگوار

 .تاس یروخا

 

 عافيت به اندازه كفايت
های بسیار بالاالیی   ییاز توانا بدن انسان. کافی عافیت حاصل شود میزانبه 

های آن و اجزای داخالل ساللولی یالک قابلیالت      هر عضو و سلو . برخوردار است

هالا   حداکثری برای فعالیت دارند که این قابلیت باال به اشاا  مختلف در انسالان 

برای مثا ، فردی از لحاظ قدرت عضالنی در دنیالا برتالرین   . قابل مشاهده است

فرد دیگالری در دویالدن مقالام او     . کند مینه را بلند ترین وز شود و سنگین  می

ای کاله یالک بالاکتری هماله را مبالتال       افرادی هستند که در منطقاله . دنیا را دارد

. گروهی نسبت به ویرو  خاص مقاوم هسالتند . اند ها سالم مانده کرده است آن

ممان است این استعداد را در حس چشایی یا بینایی فردی در حالداکثر قابالل   

گالاهی کسالی را باله خالاطر حافظاله و اینااله قالدرت بالاالیی در         . ینیالد تصور بب

توان کسی را یافالت کاله     می. ی حافظه دارد تحسین کنیدها گیری از سلو  بهره

شالما  . ی سفید و مرتب و زیبای خود را بدون نقص تا اواخالر عمالر دارد  ها دندان

 .اید یدهزیباترین اصوات را از افرادی که بهترین ساختمان حنجره را دارند شن

پایان ندارد و در دنیالای امالروز و تالاریذ گذشالته شالواهد       ها این مثا 

تصالور کنیالد بالا توجاله باله عمالر       . متعددی از این موارد گزارش شده است

های زمان حضرت نوح علیه السالم عمر انسان به هزار سا  رسالیده   انسان

 .است و هنوز احسا  پیری نارده است

در اوج خود  ها د که تمام این قابلیتشو  میسالمت کافی زمانی اطالق 

 .در یک فرد ظهور کند و فردی از تمام این مواهب یاجا برخوردار شود

ای باشند که در دریافت این حداکثر توانایی  گونه اگر هر یک از اجزا به

السالم یای  امام سجاد علیه. نیست «عافیت کافیه»دچار نقصان باشند این 

 (3. )داند  مییت آن از معیارهای عافیت را کفا

پزشای تا حدی  های ی حداکثری توسط آزمایشها امروزه این قابلیت

قابل شناسایی است و راهاارهایی نیز برای کسب حداکثر توانایی هر عضو 

پیشنهاد شده اسالت کاله نشالان از قابلیالت بالاالی جسالم انسالان در بالروز         

 .استعدادهای حداکثری در هر عضو دارد

 

 (3)«عافيه شافيه» معيار
شالافی در حقیقالت اسالم فاعالل     . شفا در معنی بهبودی از مرض است

در اینجا عافیتی طلب شده است که توانایی مقابله با بیماری و نجات . است

 .از آن را دارد

ای خلق شده است که قادر است هر  گونه دستگاه دفاعی بدن انسان به

نگی و هالر عضالو بالا همالاه     تالرمیم قالدرت  . کند ترمیمدیده را  سیبآعضو 

تصور کنید که در پوست شالما  . شود  میی متعدد حاصل ها همااری بخش

در همان خالون در  . شود  مین جاری آبالفاصله خون از . ایجاد شود  میزخ

جالاری  . کند  میحا  جریان یک فرایند منعقدکننده خون کار خود را آااز 

کند   می آااز به کار ترمیمشود و بالفاصله فرایندهای   میشدن خون متوقف 

 .کند میو بعد از مدتی پوست سالم مجدد در آنجا رویش 

یک استخوان شاسته .نهفته است ترمیمدر تمام اعضای بدن این قدرت 

 .ترمیم کندهایی که خالق به او داده است خود را  ییقادر است با توانا

 ترمیمکند که قدرت   میالسالم در اینجا عافیتی طلب  امام سجاد علیه

عوامل متعددی در طو  عمر به اعضای مختلفی . را داشته باشد حداکثری

کنیم هالوای پالا      میاین هوایی که ما تنفس . رسانند  میاز بدن ما آسیب 

نیسالالت و بالاله درجالالات مختلالالف حالالاوی عوامالالل متعالالدد زنالالده و ایرزنالالده  

ی ما قادر است هم مقابله ها شش ترمیماز طرفی قدرت . رسان است آسیب

این حد از سالمت که تمام اجالزای بالدن بیشالترین    . دکن ترمیمکند و هم 

 .شود  میگفته  «عافیه شافیه»داشته باشند  ترمیمتوان را در 

کامل اثبات شالده اسالت کاله علالت     طور بهامروز برای پزشاان و مردم 

یابند و برخی با شدت یالافتن   میایناه افراد با امراض یاسان برخی بهبود 

ها در بهبالود عضالو دچالار     آن ترمیما قدرت بروند   میهمان بیماری از دنیا 

 (.4)بیماری ارتباط مستقیم دارد 

ای از توانایی قرار دارد کاله هالر    تصور کنید که هر عضو بدن در مرحله

 .کند ترمیمسیب را آ

این مفهوم را در  دقیق به عرصه پزشای  ها امروز شما با ورود واکسن

شود که اگر عامل   میاعث انجام واکسیناسیون در زمان کودکی ب. کنید  می

کالودکی کاله   . باشالد  ترمیمبیماری به شما حمله کرد بدن قادر به مقابله و 

کند   میواکسن فلج اطفا  زده است، توانایی را در سلو  دفاعی خود ایجاد 

که اگر ویرو  فلج اطفا  به او حمله کرد منجر باله فلالج عضالالت در وی    

 .کند  می ترمیمآسیبی را این سالمتی در حدی است که هر . شود مین

کنالیم    میو دفاع بدن باشد تالش  ترمیمما امروز اگر نقصی در قدرت 

 .با داروهای مختلف به بدن کمک کنیم

 

 (3)«عافيه عاليه»
در دو معیار فوق شرحی از دستگاه بدن بیان شد که در آن بایسالتی تمالام   

نالایی در اینااله قالادر    و نمایش ایالن توا بگیرد اجزاء بدن در حداکثر توانایی قرار 

ترین سطح دستیابی  زمانی که عالی. دشکند مشخص  ترمیماست هر آسیب را 

به این دو معیار در بدن حاصل شود قادر است تمالام اسالتعدادهای خالود را در    

در آخرین تحقیقات انجام شده  .تمام عمر نشان دهد و انسان را مصون نگه دارد

سالمت ما دو پایه مهالم دارد یاالی    در علم پزشای اثبات شده است که اسا 

عوامالل   هماله رسالد و دیگالری    مالی ها به ما  آنچه که از طریق ارث به واسطه ژن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 7

https://ijhp.ir/article-1-221-fa.html


 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

333 

اگر هر دو این عوامالل در  (. 5)ای و محیطی که ما با آن در تعامل هستیم  تغذیه

 .ترین شال بروز خواهد کرد بهترین وضعیت قرار گیرند سالمتی ما در عالی

 

 «ناميهعافيه »
کنیم تا مشخص شود چه معیالاری را    میرا بیان  نامیهتعریفی از  ابتدا

 .کنیم  میدنبا  

 . نموکننده. بالنده. باالن. است  مینا نیثتا( ع ص[ )ی َ. ]یهمنا

 و طالو   در را جسالم  کاله  نبالاتی  و حیوانی جسم در است قوتی ؛یهمنا

 کاله  اسالت  یینیرو(. اللغات ایاث( )آنندراج. )بخشد بالیدگی عمق و عرض

 .است افزایش و نمو آن وظیفه و فعل

این  .و استعدادها تصور شده است ها سالمت، یک نها  با همه توانایی

نها  با معیارهای فوق قادر است بالنده باشد و مراحل مختلف نمو را پشت 

تر صعود کند و این نمو  تر و عالی سر بگذارد و در هر مرحله به سطح کامل

 .ر تمام اعضا بدن شودمنجر به تنومندی بیشتر د

 .بدن تمام استعدادهای الزم برای سالمتی را کسب کرد "کافیه"در معیار 

بدن قادر است به دلیل تعامالت روزمره که با اطراف  "شافیه"در معیار

 .کند ترمیمخود دارد هر آسیبی را 

در حالداکثر خالود    هالا  موید این ناته بود که این توانایی "عالیه"معیار 

 .و باالتر از آن متصور نباشد قرار گیرد

کند که این توانایی رو به رشد   میالسالم تقاضا  اکنون امام سجاد علیه

در حقیقت عامالل  . مرحله قدرتمندتر شود به و نمو سوق پیدا کند و مرحله

 .زمان منجر به توانمندی بیشتر و تنومندی بیشتر در گذر زمان شود

کنیم ولی با رسیدن به سنین   می این حالت را ما در ایام جوانی تجربه

نسالی و بعد از آن سنین پیری شاهد هستیم که دیگر نموی و رشالدی  میا

 .رود  میحاصل نشده و بلاه رو به ضعف  ها در این توانایی

بینالیم باله     مالی این وضعیت که در سالمتی ما به مالرور زمالان   

است و زمانی نمو دارد که مرور زمالان باعالث    "نامیه"خالف روند 

 .توانمندی بیشتر قوای انسان شود

اگر چه در زمان فعلی توانایی علم طب به حالدی نرسالیده کاله بتوانالد باله      

یافتاله اسالت     مالی شال عادی این توانایی را در انسان ایجاد کند ولی شواهد عل

هالای روده بالا سیسالتم     ثر بالاکتری ؤتوان بیان کرد تعامل مال   میکه براسا  آن 

گیالرد باعالث تقویالت مالداوم ایمنالی بالدن       ایمنی اگر به شال صحیح صالورت  

ای نیست که بتواند ایالن توانالایی را    گونه اکنون توانایی علم طب به(. 6)شود   می

السالالم نشالان    العابالدین علیاله   برای انسان به ارمغان آورد ولالی بیالان امالام زیالن    

 .دهد که عافیت یا سالمت بدون این معیار کافی و شافی و عالی نیست  می

 

 (3)"ةَيالْعَافِ يبَدَنِ يةً تُوَلّدُ فِيعَافِ"معيار 
کند که زیبالایی و    میاز عافیت را بیان  یقماین معیار تعریفی بسیار ع

 .کما  آن قابل تصور نیست

فرماید عافیت   میالسالم  الحسین علیه ابن در این بیان حضرت امام علی

د و الذکر در بدن حاصل شده باشال  شود که معیارهای فوق  میزمانی محقق 

از طرفی قابلیتی در بدن شال بگیرد که عافیت با همه ظرفیتش و کمالش 

و همه نموی که پیدا کرده است قادر باشد دست به زایش بزند و سالمتی 

 .تر را از خود متولد کند تر و عالی کامل

کاله ایالن عافیالت زمالانی محقالق       یالد متوان فه میدر این بیان متعالی 

با حفظ و ارتقا سالمتی بالا هالم هماهنال  و    شود که تمام اجزاء مرتبط   می

موزون عمل کنند و این هماهنگی و تعامل در حدی باشد که محصو  آن 

بالر   "عالی"تر از سالمت باشد به نحوی که هم صفت  ای کامل تولد مرحله

بالر آن   "نامیهنمو یا "آن اطالق شود و رو به درجات باال باشد و هم صفت 

این نمو و  یوهمتر و بارورتر از قبل کند  کامل اطالق شود و مرور زمان آن را

 . باروری خود سالمت و عافیت است

در اینجا مشخص شد که عافیت و سالمتی پایان ندارد و هر چه که از عمر 

تر از سالالمتی را در    تر و عالی ای باالتر و کامل گذرد بایستی مرحله  میانسان 

 .زایش در بستر سالمت استمندی از صفات رشد و  کند که به واسطه بهره

هالای روده   علم طب دریافته که هم استعدادهای ژنتیای، تغذیه و بالاکتری 

 .(6)ترین سطح تعامل قادر به افزایش مداوم سطح سالمت هستند در عالی

معلوم شد که سالمت در کما  خود همانند یک پیار واحد است کاله  

اگر در . تر است ملکند ولی این زایش از وضعیت قبل کا  میهمانندسازی 

ی بدن تعداد ها یابیم که عالوه بر سلو   میتفار کنیم در   میبدن انسان ک

هالا از   بسیار زیادی باکتری نیز در بدن مالا سالاکن هسالتند کاله تعالداد آن     

 .های بدن ما بیشتر است سلو 

بالا تمالام    هالا  سالمتی کامل زمانی است که تعامل تمالام ایالن بالاکتری   

در معرض آنها قرار دارند در حداکثر تعالی باشد ی بدن انسان که ها سلو 

تعامل و همالاهنگی بالین    ینمهم در اوج باشد و ه ها و تعامل بین باکتری

 . ترین شال باشد ترین و عالی های بدن هم در کامل سلو 

شود تا حدی امروز برای علم پزشای   میاین که چگونه این امر حاصل 

ن هر لحظه باعث بروز امالراض و در  روشن شده است ولی ابعاد ناشناخته آ

 . شود  مینهایت مرگ انسان 

 

 «عافيه الدنيا واالخره»
 :توان طرح کرد  میاالت متعددی در این مورد ؤس

   رسد که ضامن سالمت در دنیا  میآیا سالمت جسم به حدی از کما

 و آخرت شود؟

 ت؟آیا سالمتی که در دنیا طلب شده است فراتر از قوای جسمانی اس 

  انسان دارای چه مراتبی از وجود است؟ سالمت هر مرتبه از انسان چه

 دستاوردهایی دارد؟

 کننالده   تأمینهای انسان قابلیت در دنیا  سالمت کدام مرتبه از ظرفیت

 سالمت در آخرت است؟
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   رسد که ضامن سالمت در دنیا  میآیا سالمت جسم به حدی از کما

 و آخرت شود؟

. سان ظرفیت و استعدادهای جسالمانی اسالت  یای از مراتب وجودی ان

دهد و آمادگی  میکما  این بخش قدرت و ظرف وجودی انسان را توسعه 

کند تا استعدادهای انسان که در سایر قوای انسالان نهفتاله اسالت     میایجاد 

جا  همینعقل سالم در بدن سالم است، از : شود  میایناه بیان . شاوفا شود

 .سرچشمه گرفته است

تارهای انسان و ارتباط آن با اذاها و یا مواد مصرفی اگر در رف

یابیم که اذاها در عملاالرد انسالان اثالر     میخوراکی دقت کنیم در 

کسی که الال اسالتفاده کنالد هوشالیاری و قالوای ادراکالی      . گذارند

آور هستند و برخی اذاها سسالتی و   بعضی نشاط. تری دارد ضعیف

 .کنند میکرختی در انسان ایجاد 

به طعام خالود بالا    داست که انسان بایشده یم دستور داده ن کرآدر قر

 "فلینظر االنسان الی طعامه "د نظر کن عمیقدقت و تفار 

این آیه پس از آیاتی ذکر شده که ناظر بر تربیت انسان و عملاالرد انسالان   

ها ایالن آیاله بیالان     بعد از آن. در دنیا و عواقب آخرتی این اعما  بیان شده است

دهد طعالام انسالان در تربیالت و رشالد انسالان و نتالایج         میشان شده است که ن

شالود    مالی اگر از رزق حال  و طعالام حالال  بحالث    . ها اثر گذار است آخرتی آن

مشخص است کاله طعالام انسالان در    . اثرگذار هستد ها بدین جهت است که این

الزم اسالت نالوعی   . رسد  میها  شود و به مصرف سلو   میدستگاه گوارش جذب 

 .ن عملارد صحیح سلو  و اذای مصرفی وجود داشته باشدارتباط بی

مندی از عافیت در آخرت الزم اسالت   عملارد صحیح جسم برای بهره

 .هرچند کافی نیست

ثیر آن در ایجالاد  أتوصیه به اجتناب از مصرف گوشت مداوم به دلیل ت

 .1قساوت قلب در حدیث پیامبر ذکر شده است

آخرتی انسان اثر دارد ولی  قساوت قلب حاصل شده در سرانجام

خوراکی دارد و آثار جسمانی آن مقدمه به خطر افتادن عافیت  أمنش

 .در آخرت است

 

آيا سالمتي كه در دنيا طلب شده است فراتر از قوواي  
 جسماني است؟

النفس که موضوع قوای انسان را مورد بحالث قالرار داده اسالت     در علم

 .قوه وهم و قوه عقل است قوای انسان شامل قوه جسمانی، قوه خیا ،

خصالوص   هالای بالدن انسالان و باله     در قوه جسمانی همه ظرفیالت 

در   مالی ثیر مهأاعضای ادراکی انسان شامل قوای بینایی و شنوایی ت

ثر ؤقوه حافظه و ساختمان مغز بسیار م. رشد قابلیت سایر قوا دارند

بدیهی است برای یالک کالارکرد هماله جانباله و هماهنال  و      . هستند

 .ی فوق مورد نیاز استها ام بخشتعاملی تم

السالم از خداوند درخواست حالداکثر تالوان را    وقتی امام سجاد علیه

ه همال در قوای جسمانی دارد یعنی قدرت شنیداری و بینایی و حافظه و 

های مغز در حداکثر کارکرد خود باشالند و سالایر اعضالا هماننالد      ظرفیت

ند که استعدادها گردش خون و تنفس و گوارش و ایره به نحوی کار کن

 .و قابلیت اعضای ادراکی در حداکثر توان کار کنند

تالر و   هالای بسالیار قالوی    و ظرفیالت  هالا  قوه خیا  در انسان از توانایی

اصلی فرماندهی قوه جسم  أمنش. تر از قوه جسمانی برخوردار است وسیع

در قوه خیا  است و کسالی عملالی را بالدون فرمالان قالوه خیالا  انجالام        

ها  مبسوط توانمندی. وضعیت هستند همینها در  انسان دهد و اکثر  مین

ی علالم از طریالق   ها صعود به قله»و کارکرد قوه خیا  در کتاب اینجانب 

 .آمده است که در اینجا فرصت بیان آن نیست« قوای نفس

السالالم تمالام اسالتعدادها در     العابدین علیاله  اگر بنا به فرموده امام زین

 "عافیه کافیه"خیا  فراهم باشد و در حداکثر سالمتی خود کار کند 

 "شافیه"شود ترمیمو سسس هر آسیب و نقص در قوه خیا  فوری 

. آنگاه تمام اعما  انسان که تابع قوه خیا  است صالحیح خواهالد بالود   

ت باله  های قوه خیا  انسان به واسطه زیبالا جلالوه دادن اعمالا  زشال     آسیب

شود و الزم است قالوه عقالل     میصورت زیبا توسط شیطان یا انسان ایجاد 

که فرماندهی و کنتر  قوه خیا  را به عهده دارد مانع از ورود این اطالعات 

 . الط شود یا انسان را از ارتااب آن منع کند

عافیت و سالمت قوه خیا  برای جسم ضروری است زیرا قالوه خیالا    

از طرفی آنگاه که قوه خیا  . ات قوای جسمانی استفرمانده و طراح عملی

ی ها دهد مانع از ورود وسوسه  میبه تبعیت و فرمانبرداری از قوه عقل ادامه 

یابالد    مالی در اینجا انسان فرصالت  . شود  میشیطانی و انسانی به درون خود 

اگر به این مرتبه رسید آنگاه آخرت . خوب گوش فرادهد و خوب تعقل کند

 .م با عافیت استاو هم توا

هالا   ای از زبان اهل جهنم بیان شالده اسالت کاله آن    در قرآن مجید آیه

  مالی کالردیم جهن   مالی دادیم و خوب تعقل   میگویند اگر ما خوب گوش   می

 شدیم  مین

 «ر یأَصْحَاب  السََّعِ یوَقَالُوا لَوْ کُنََّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنََّا فِ»

 : ن آمده استدر تفسیر این آیه چنی

عافیت انسان در دنیا، چنانچه با عافیت جسالم و خیالا  تالوام    بنابراین 

این پیوسالتگی عافیالت در   . باشد آنگاه عافیت آخرت ارمغان آن خواهد شد

دو گونه عافیت جدا از هم نیست بلاه . روشن است( ع)مطالبه امام سجاد 

جسالم در   هم پیوسته است به نحوی که عافیالت ه و ب میختهعافیتی بهم آ

کننده عافیت جسم است  مینعافیت خیا  اثرگذار است و عافیت خیا  تض

  .و این دو عافیت ضامن عافیت آخرت است
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 (ص)رسو  اکرم . شود هر کس چهل روز پیوسته گوشت بخورد سن  د  می .1
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است و در ابتدای  ثیر مستقیم جسم در قوای دیگرأآنچه مسلم است ت

هین مالصالدرا چنالین اسالت کاله در     لگیری جنین به تعبیر صدرالمتا شال

جنالین و سالسس نالوزادی و کالودکی و       میتاامل و رشد جس همینبستر 

، روحانیالت انسالان شالال     میمراحل بعد از آن است که در بستر رشد جس

 بنابر این قوای خیالا  و وهالم و عقالل از اسالتعدادهای نهفتاله در     . گیرد  می

لالذا  . شالوند   میجسم سرچشمه گرفته و در سیر بلوغ خود بر جسم مسلط 

بروز استعدادهای روحانی است و به فعلیت رسالیدن   أعافیت جسم سرمنش

 . سالمت جسمانی است یاستعدادهای روحانی عامل حفظ و ارتقا

شود و تمام   می میدهنا «نفس»این مجموعه در یک قالب بهم پیوسته 

 . ر حقیقت قوای نفس هستندد ها این توانمندی

 

 النفس في وحدته كل القوي
شود که   میشود بر کل نفس اطالق  میآنچه در عافیت طلب بنابراین 

قوه خیا  و قوه وهم و قوه عقل . هم قوه جسمانی و هم قوای روحانی دارد

از قوای نفس هستند که مرتبط با عوالم روحانی هستند و هم رو به عوالم 

شالوند و نفالس را ارتقالا     مالی د و هالم از آن عالوالم بالاال بهالره منالد      باال دارن

 . بخشند می

لذا عافیت انسان فراتر از جسم است و جسم انسان بخشالی از عافیالت   

کننده دنیا و آخرت است برای تمام قوای  تضمیننفس است و عافیتی که 

 .نفس اعم از جسمانی و روحانی است

مالالان جنینالالی تمالالام شالالود کالاله در ز  مالالیایالالن عافیالالت وقتالالی حاصالالل 

ژنتیک  ی اثرگذار که اپیها لفهؤاستعدادهای ژنتیای را گرفته باشد و تمام م

شوند باعث شده باشند تا عافیت به قدر کفایت و با توانایی شافی   می نامیده

ایالن تعامالل ژنتیالک و    . بالرای آن حاصالل شالود    تالرمیم یالا   "شافیه"بودن 

ر در جهت تعالالی  گنده یادیده کننده و ارتقا ژنتیک به نحوی که کامل اپی

 . کنند  میرا محقق  "عالیه"باشند در حقیقت همان عافیت 

 

انسان داراي چه مراتبي از وجود اسوت؟ سوالمت هور    
 مرتبه از انسان چه دستاوردهايي دارد؟

تالرین مرتباله آن    همانگونه که ذکر شد انسان دارای مراتبی است که پایین

ی هالا  شود تا بدن هماله قابلیالت    میاعث سالمت این مرتبه ب. قوه جسمانی است

خود را در حفظ و ارتقا سالمت داشالته باشالد و اگالر روزی بتوانالد هماله علالوم       

و آن را باله   کنالد شوند شناسایی   میژنتیک را که باعث حفظ و ارتقا سالمت  اپی

عملاالرد کامالل اسالتعدادهای    . شود میکار بگیرد مانع از پیری زودر  در بدن 

که به ارث رسالیده اسالت و تعامالل رو باله تعالالی آن در      ژنتیک ضامن سالمتی 

ژنتیک اعم از رعایت تغذیه و هوای مناسب و ورزش و خواب مناسالب   قالب اپی

 .را ایجاد خواهد کرد  میو ایره بهترین عملارد جس

این قوه توانایی دارد تا اولالین  . در مرتبه بعد قوه خیا  انسان قرار دارد

پس از تولالد کالار   . جام امور جسمانی باشدعامل برای تحریک بدن برای ان

شود و با افزایش سن به این کار   میاین قوه با تصویربرداری از اطراف شروع 

رسد که تصاویر  میبه حدی از کما  . دهد  میخود وسعت و عمق بیشتری 

کند که همان تصاویر محر  بالدن بالرای انجالام     میجدیدی از خود خلق 

اسالت کاله     میصاویر خلق شده یک تصویر علشود و گاهی این ت  میاعما  

 .شود میرویت آن باعث رشد دانش و آگاهی 

سالمت قوه خیا  در این است که تصویرها را به همان شال حقیقی و 

 (اللهم ارنی االشیاء کما هی )واقعی نمایان کند 

و ارتااب اعما  زشت توسط انسان قالوه خیالا     ها علت انحراف انسان

شالود عمالل    مالی ر نفوذ شیطان یا وسوسه انسان دیگر باعث است که در اث

شود تا  میو این زیبایی ایر حقیقی باعث . زشتی در نظر او زیبا جلوه کند

 . جسم به انجام آن رابت یابد و آن را انجام دهد

گیرد به   میقوه صورت  همیننفوذ شیطان برای ارتااب گناه از طریق 

دهد تا انسالان باله     میشال زیبا جلوه  نحوی که اعما  زشت را با حیله به

 ....(م اعمالهمالزینن له. ) راحتی مرتاب این اعما  شود

سالمت قوه خیا  در این است که حقیقت اعما  و اشیاء را به انسالان  

نشان دهد و حاصل عافیت و سالمتی این قوه این است که اعمالا  انسالان   

 اروز این قوه انسان را ب روزبهرشد . شود  میصحیح و با کمترین خطا انجام 

 .دارد  میکند و از خطا دور نگه   میعلم آشنا 

در یالک  .ی او اسالت هالا  ی هالر فالرد و قضالاوت   هالا  نظریه أقوه وهم منش

کند و در یک پلیس آگاهی باعالث    میصادر   میدانشمند این قوه نظریه عل

ود ش  میسالمت این قوه باعث . شود  میحد  دقیق از عامل جرم و جنایت 

ی خود و تمام نظریالات خالود کمتالرین    ها تا انسان در تمام حد  و گمان

عافیت رو به رشد این قوه باعث تعالی شخصالیت وی  . خطا را داشته باشد

هالای صالحیح و گمالان     در جامعه خواهد شد و مردم او را به خاطر قضاوت

 .شمارند مینیک از برترین افراد 

مت و عافیت کار کننالد  اگر قوای جسم و خیا  و وهم در کما  سال

عقالل  . شالود  مالی تالر   روز عاقل شود و انسان روزبه میآنگاه قوه عقل بارور 

 ای است که وقتی رشد کرد قوای وهم و خیا  را به تساللط خالود در   قوه

در کما  خود قادر است قوه خیا  و . کند  میها را مدیریت  آورد و آن می

هالا حالق و محصالو      آناز وهم را رشد دهد و از خطالا بالازدارد و صالرفا ً   

عقل هم مانع و مهارکننده است تا قالوه  . صحیح و بدون خطا صادر شود

های بدخواه در امان بمانند و هالم   وهم و خیا  از شرور شیطان و انسان

 .رشددهنده است تا کما  هر قوه برای وی حاصل نماید

شود و به خیا   میکنید با ایناه حرکت او  از جسم آااز  میمشاهده 

شود و   میشود ولی خیا  با رشد خود محر  بدن   میم و عقل منتج و وه

 .شود میوهم محر  خیا  و عقل محر  تمام قوای نفس 

عافیت انسان هم در مرحله رشد رو به بالاال و هالم در مالدیریت قالوای     

 .شود  میتر حاصل  باالتر نسبت به قوای پایین

وای انسالان  مشاهده کردید که عقل رشد یافته ضامن سالمت تمام قال 
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 .است و نشانه عافیت آن عملارد انسان با کمترین خطا است

ی عقل سخن بسیار گفته شده است ولی چند نمونه از آن برای ها در نشانه

در حوزه سالمت اجتماعی بیان شده است که از . تر است حوزه سالمت کاربردی

 .ها است به آن 2و گمان صحیح 1ی عقل مدارا کردن با مردمها نشانه

اگر انسان عاقل شود با افراد جامعه بهترین حسن معاشرت را خواهالد  

جامعه باله   میزانداشت و تصور کنید که اکثریت جامعه از عقال باشند چه 

 .رسد  میاوج سالمت 

 

ر دنيوا  دهواي انسوان    سالمت كدام مرتبه از ظرفيوت 
 كننده سالمت در آخرت است؟ تأمين

ری یاسارچه است سالمت هر بخالش  اکنون مشخص شد که عافیت ام

کنالد و خالود نیالز از آن اثالر      مالی ثر أدر ابتدا بخش دیگری از نفالس را متال  

به یک حرکت رو به کما   میمبنا "نفس"اگر کل قوای انسان را . پذیرد  می

رسیم که از مرحله آاازین که انعقاد جنینالی اسالت تالا      میدر نفس انسان 

شالود سالیر تاامالل آن      مالی آن  زمانی که عقل مقتدر باعث هدایت و رشد

عافیاله  "اگر این بالندگی ادامه یابالد  . شود  میادامه دارد و هیچگاه متوقف ن

شود زیرا نفسی که مجهالز باله    می تضمینسالمت آخرت انسان نیز  "نامیه

هالا خداونالد را در    با نگاه به مخلوقات و تفاالر در آن  عقل مقتدر شده است

 (هذا باطالربنا ما خلقت )یابد   میدرون خود 

ورد و دین صحیح را انتخالاب  آ میو با ایمان به خدا به پیامبران ایمان 

بالا  ( خرت اسالت آعقل باعث نجات دنیا و )دهد  میکند و خود را نجات   می

توان دریافت که دین صالحیح بعالد از ایالن عافیالت حاصالل        میاین نگرش 

ال دین لمن . )تشود و در یک کالم عقل رو به رشد ثمره این عافیت اس  می

 (ال عقل له

السالم در طلب عافیت آنگونه که  ابن الحسین علیه لذا سخن امام علی

شود و با حرکالت رو باله    میما برداشت کردیم از یک کسب استعداد شروع 

یابد و در این حرکت خود بالنالده اسالت و در کمالا  خالود       میکما  ادامه 

متصور است و ناله تالوقفی بالرای    زاینده است لذا نه حدی برای این عافیت 

ی هالا  توان نظریه  میبر مبنای این حقیقت . توان در نظر گرفت میسیر آن 

 .زیر را در سالمت انسان بیان کرد

  و  هالا  دسالت یابالد کاله بالا آن بتوانالد تمالام قالوه         میانسان باید به علالو

استعدادهای منجر به حداکثر توانایی هر عضو را در خود فالراهم کنالد   

 (هعافیه کامل)

  ثار مخرب تعامالل بالا   آتواند به قدرتی در بدن خود برسد که   میانسان

و بازسازی کنالد   ترمیمشود  میاطراف خود را که منجر به آسیب بدن 

 (عافیه شافیه)

    هالا نیالاز باله     کسب این استعدادها و تاامل و باله فعلیالت رسالاندن آن

ژنتیالک دارد تالا بالا تعامالل مطلالوب ژنتیالک و        شناخت دقیق علم اپی

تالرین مراتالب    ژنتیک در حداکثر ممان بتوان عافیالت را در عالالی   یاپ

 (عافیه عالیه)کسب کرد 

      اگر انسان بتواند قدرت بالندگی و سالیر تاالاملی را در ایالن مرحلاله

تالوان تصالور    میبرای عافیت خود ایجاد کند نه حدی برای سالمتی 

 (نامیهعافیه )رقم زد  توان میکرد و نه پایانی بر سیر پیشرفت آن 

 الذکر اثر گذارد آنگاه این عافیت از  اگر سیر زمان بخواهد بر عافیت فوق

که در اوج کما  خالود عالافیتی جدیالد در     خواهد شدتوانی برخوردار 

سیر بالندگی و رو به رشالد خالود را حفالظ     بدن متولد کند که مجدداً

 (3()تولد فی بدنی العافیه)کند 

  همه ابعاد وجودی انسان را با مدنظر قرار دادن ایناه عافیت مورد نظر

شود لذا ایالن عافیالت متضالمن      میگیرد و کل نفس را شامل   میدر بر 

 .عافیت در دنیا و آخرت خواهد بود

  نظریات زیالر را  توان درخصوص سالمت انسان   میبا قبو  قوانین فوق

 :مطرح کرد

  دهد به دلیل عدم کارایی  میآنچه که امروز در قالب مرگ برای ما رخ

این عدم توانایی در تداوم . کار افتادن یک یا چند عضو بدن است یا از

ما است و قابالل شناسالایی و     میفعالیت اعضای بدن به دلیل نقص عل

تداوم یابد و دچالار   میشهجبران است به نحوی که فعالیت هر عضو ه

 .کاستی نشود

  میکشالاند اجالل مسال     مالی با قبو  نظریه فوق آنچه ما را به کام مرگ  

معینی کاله خداونالد از    میزاناین اجل تا . لاه اجل معلق استنیست ب

 .گاه است قابل به تعویق انداختن استآآن 

 همان موت انسان است که فقط خداوند از آن اگاه است و   میاجل مس

رخداد آن نیز محتاج از کار افتادن عضوی یا اعضالایی از بالدن نیسالت    

 (بینام الموت و ما نحن بمسبوقیننحن قدرنا )

  شود که همه مراتب وجالودی انسالان را     میعافیت کامل زمانی محقق

 .شامل شود

 ترین نوع سالالمت اسالت کاله ضالامن      عافیت حاصل از این مسیر کامل

 .عافیت دنیا و آخرت است

  با قبو  این نظریه مرزی برای سالمتی انسان و حدی برای کما  آن و

 .توان متصور شد  میپایانی برای آن ن

  ریزی آموزشی آن و نظام مراقبت باید  نظام سالمت و برنامهدر طراحی

خالرت براسالا    آریزی و اجرا کرد که عافیالت دنیالا و    ای برنامه گونه به

 .الگوی فوق قابل دستیابی باشد
 

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

  وآله علیه اهلل أَعقَلُ النَّا   أَشَدُّهُم مُداراه  لِلنَّا  ؛ رسو  خدا صلی. 1

 السالم  اَلظَّنُّ الصَّوابُ مِنْ شیَم  اُولِى االَلْباب ؛ امام على علیه. 2
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Health Criteria from the Viewpoint of Imam Sajjad (PBUH) 
 

Mostafa Ghanei1* 

 
Abstract 
Background: In the past decades, health has been a significant concern in all countries. Health criteria varies in 

different countries; disagreements on health ratings are common. The Islamic Republic of Iran, with its strong 

support for Islam is able to define the criteria of health according to all aspects of human existence. In this study, the 

criteria of health were extracted based on the 23
rd

 prayer written in the Sahifah Sajjadiyah book of Imam Sajad 

(PBUH). 

Methods: This study was performed based on the Sahifa Sajjadiyyah, the Holy Quran, the hadith of the Imams and a 

variety of library studies. 

Results: Imam Sajjad's (PBUH) request from God for the highest level of health is not only an accepted criterion for 

the basis of the health system in our country but also allows for postulation in this regard Imam Ali ibn al-Hussein 

(PBUH) said: The maximum health a person can ask for is that where all physical aspects and organs be in the best 

possible health and function. If injury occurs, they will have a speedy recovery back to normal.  

Conclusion: Health starts with the physical aspect and culminates in spiritual aspects. According to this theory, 

theories about worldly life and the phenomenon of death should both be considered. 
 
Keywords: Health, Health Criteria, Sahifeh Sajadiyeh 
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