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چکیده
در آیه  51سوره یونس ،قرآن مجید به «شفاء» توصیف شده است﴿ :شِفاءٌ لِما فِي الصُدُورِ﴾ .بیشتر عالمان
مسلمان ،شفای مذكور را روحانی و معنوی تفسیر كردهاند ،اما در این پژوهش با استفاده از قرینههای مختلف،
درصدد اثبات این نکته هستیم كه مفاد آیه عام است و هر نوع شفایی را دربرمیگیرد .عمده این قرائن مبتنی
بر كشفیات علوم تجربی است كه عامل اصلی خطر در بیماریهای قلبی عروقی را زمینههای ذهنی فرد نسبت
به عامل فشار و در نتیجه ،نوع ارزیابی و برخورد با آن معرفی میكند؛ همچنان كه خداوند نیز با وصف
﴿ َّموْ ِعظَّةٌ مِنْ رَّبِكُمْ﴾ پیش از اشاره به خاصیت شفابخشی ،پیشگیری از امراض قلبی را با عمل به موعظههای
قرآن ممکن میداند كه با سه عامل میسر میگردد :تفکر و تعقل ،شناخت صحیح و ایمان به خدا .این مقاله
ضمن اثبات فرضیه فوق ،نشان میدهد كه تأكید آیه مذكور بر این است كه شفای امراض جسمی در گرو
شفای امراض روحی است.
واژگان كلیدی :قرآن كریم ،شفاء ،مرض ،جسم ،روح ،قلب.
 .1استاديار دانشکده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد.Rostami@um.ac.ir /
 .2دانشجوي کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد (نويسنده مسئول).ss79mm@yahoo.com /
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 -9مقدمه
قرآن کریم ،کتابي برای هدایت مردم است 1و آدمي موجودی متشکل از روح و جسم .این
روح و جسم ،نهتنها بيگانه و مجرد از یکدیگر نيستند ،بلکه در ارتباط متقابل و تنگاتنگاند؛
بهطوریکه روح ،کمال خویش را مدیون جسم بوده ـ که در طاعات و عبادات و طي صراط
مستقيم ،مدد از او جوید ـ و جسم نيز به تأثير از حالات و ادراکات روحاني در حرکت و
جنبوجوش است ،که همه تلاشها در جهت برآوردن آمال و آرزوها ،نتيجه درک روح از آنها
و شوق بدانها است ،وگرنه ميبایست حيوان را نيز دلي و در آن دل اميد و آرزویي ميبود؛ لذا
دور از حکمت حکيم عليالاطلاق است که کتابي را برای هدایت مردم به سوی سعادت بفرستد،
اما در آن تنها به سلامت روح پرداخته و جسم ـ این مهمترین ابزار تکامل ـ را وانهد؛ چنانکه
امروزه نيز این مهم به اثبات رسيده و بشر بسياری از کشفيات خود در زمينه طب را که با گذشت
 10قرن از ظهور اسلام و در نتيجه تلاش طاقتفرسای اطبای حاذق به دست آمده ،در این کتاب
آسماني به نظاره نشسته است.
از جمله مسائلي که امروزه در پزشکي و روانشناسي ،مورد توجه بسياری قرار دارد ،ارتباط
قلب و بيماریهای آن با سبكهای رفتاری است؛ مقالات زیادی توسط متخصصان داخلي و
خارجي 2در این زمينه نگاشته شده است .از سوی دیگر با توجه به اهميت اخلاق در ادیان
آسماني بهویژه اسلام ،علما از دیرباز تلاشي مستمر برای فهم مراد قرآن از خُلق عظيم و نحوه

﴿ .1شَّهْرُ رَّمَّضانَّ الَّذي أُْن ِزلَّ فيهِ الْقُرْآنُ هُدیً لِلنَّاسِ﴾ (بقره« :)415 /2 :ماه رمضان [همان ماه] است كه در آن ،قرآن
فرو فرستاده شده است[ ،كتابي] كه مردم را راهبر است».

 .2از جمله :اکبري ،مهدي« ،بررسي تأثير هيجانهاي منفي ،بازداري اجُماعي و نقش عامل جنسيت در بروز بيماري
کرونري قلب» ،مطالعات روانشناختي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا ،دوره  ،1شماره 4317 ،4

ش؛ جعفري ،هدايت« ،بررسي برخي عوامل خطر و عوامل تسريعکننده حمله قلبي و علل تأخير در مراجعه بيماران
مبُلا به انفارکُوس حاد ميوکارد در مرکز قلب مازندران در سال  ،»0833مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران،
دوره نوزدهم ،شماره  4311 ،73ش؛ نيکليسک ( Nyklicek I, Denollet J; "Lack of Psychological
Mindedness in Men with Coronary Heart Disease", Journal of Psychosomatic
)Research, Vol. 56, Issue 6, p. 657, 2004؛ رُوِست ( Roest A.M, Martens E.J, Jonge P,
Denollet J; "Anxiety and Risk of Incident Coronary Heart Disease: A MetaAnalysis", Journal of the American College of Cardiology, Vol. 56, Issue 1, p. 38 )46, 2010و ....
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متخلق شدن به آن را داشتهاند که عمده بازتاب آن در تفاسير دیده ميشود .ولي دراینبين سخني
از توجه خداوند متعال به تأثير این اخلاقيات بر سلامت قلب و عروق ،نشده است.
در این مقاله به دنبال فهم و آشکار کردن مراد الهي از ﴿شِفاءٌ لِما فِي الصُدُورِ﴾ در آیه  50از سوره
یونس هستيم.
ْمةٌ ِللْ ُمؤْمِنينَّ﴾
ِظةٌ ِمنْ رَّبِكُمْ وَّ شِفاءٌ لِما فِي الصُدُورِ وَّ هُدیً وَّ رَّح َّ
﴿يا أَُّيهَّا النَّاسُ قَّدْ جاءَّتْكُمْ مَّ ْوع َّ

(یونس)50 /14 :؛ «ای مردم ،بهیقين ،برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی و درماني برای
آنچه در سينههاست و رهنمود و رحمتي برای گروندگان [به خدا] آمده است» .البته ،آیه شریفه
بيان جامعي است برای همه آثار طيب و نيکوی قرآن که در نفوس مؤمنين ترسيم ميشود؛ و آن
اثر را از همان اولين لحظهای که به گوش مؤمنان ميرسد تا آخرین مرحلهای که در جان آنان
استقرار دارد ،در قلوبشان حك ميکند (طباطبایي ،1010 ،ج ،14ص .)31خدای سبحان در این
آیه چهار صفت را برای قرآن برشمرده1 :ـ موعظه2 ،ـ شفای آنچه در سينههاست2 ،ـ هدایت،
0ـ رحمت (طبرسي ،1202 ،ج ،11ص /215فخر رازی ،1024 ،ج ،10ص .)253لکن آنچه در
اینجا مدنظر است ،وصف دوم ،یعني ﴿شِفاءٌ لِما فِي الصُدُورِ﴾ است.

 -4قلب در قرآن
«صدور» جمع «صدر» و به معنای «سينه» (راغب اصفهاني ،1012 ،ص )000یا جایگاه قلب
(ابن منظور ،1010 ،ج ،0ص /005مصطفوی ،1254 ،ج ،5ص )240است و لذا مراد از ﴿ما فِي
ب
الصُدُورِ﴾« ،قلب» است؛ آنچنانکه خدای تعالي در جای دیگر ميفرماید﴿ :وَّ ل ِكنْ تَّعْمَّی الْ ُقلُو ُ
الَُّي فِي الصُدُو ِر﴾ (حج)05 /22 :؛ «ليکن دلهایي که در سينههاست کور است».
واژهشناسان متفقاند بر اینکه مراد از «قلب» ،تغيير حالت است (از جمله :فراهيدی،1014 ،
ل سمت چپ
ج ،5ص /101راغب اصفهاني ،1012 ،ص ،)531لذا وجهتسميه عضو صنوبری شک ِ
بدن به قلب ،تغيير حالت دائمي آن است (راغب اصفهاني ،1012 ،ص /531ابن منظور،1010 ،
ج ،1ص .)530قرآن نيز چيزی بيشتر از قلب ظاهری را بهعنوان «قلب» معرفي نموده است:
ـ ﴿َّلهُمْ ُقلُوبٌ لا يَّف َّْقهُونَّ بِها﴾ (اعراف)140 ،104 /0 :؛ «دلهایي دارند که با آن [حقایق را]
دریافت نميکنند».
ـ ﴿أَّ َّفلَّ ْم يَّسيرُوا فِي الْأَّ ْرضِ َّفَُّكُونَّ َّلهُمْ ُقلُوبٌ يَّعْ ِقلُونَّ بِها﴾ (حج)05 /22 :؛ «آیا در زمين گردش
نکردهاند تا دلهایي داشته باشند که با آن بيندیشند؟».

 18دو فصلنامه كتاب قیم ،سال ششم ،شمارۀ پانزدهم ،پاییز و زمستان 9315

ـ ﴿فَّإِنَّها لا تَّعْمَّی الْأَّبْصارُ وَّ ل ِكنْ تَّعْمَّی الْ ُقلُوبُ الَُّي فِي الصُدُورِ﴾ (حج)05 /22 :؛ «در حقيقت،
چشمها کور نيست ليکن دلهایي که در سينههاست کور است».
اللهِ﴾ (بقره)40 /2 :؛ «چرا که او [جبرئيل] به فرمان خدا ،قرآن
ـ ﴿فَّإِنَّهُ نَّزَّلَّهُ عَّلی َّقلْ ِبكَّ بِإِذْنِ َّ
را بر قلبت نازل کرده است».
ْشعَّ ُقلُوُبهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَّ ما نَّزَّلَّ ِمنَّ الْحَّقِ﴾ (حدید)15 /50 :؛ «آیا
ـ ﴿أَّ لَّمْ يَّأْنِ لِلَّذينَّ آمَّنُوا أَّنْ تَّخ َّ
برای کساني که ایمان آوردهاند هنگام آن نرسيده که دلهایشان به یاد خدا و آن حقيقتي که نازل
شده نرم [و فروتن] گردد؟»
َّب في ُقلُوِبهِمُ الْإيمانَّ﴾ (مجادله)22 /53 :؛ «در دل اینهاست که [خدا] ایمان را
ِك َّكُ َّ
ـ ﴿أُولئ َّ
نوشته».
آری ،قلبي که قرآن از آن یاد ميکند ،همان روح (فخر رازی ،1024 ،ج ،10ص /253طباطبایي،
 ،1010ج ،14ص )34است و در قرآن مجيد معادل با «صدر» و «نفس» نيز به کار رفته است
(قرشي ،1200 ،ج ،0ص:)51
ـ ﴿وَّ اللَّهُ يَّ ْعلَّمُ ما في ُقلُوبِكُ ْم﴾ (احزاب)51 /22 :؛ «و آنچه در دلهای شماست خدا ميداند».
ـ ﴿رَّبُكُمْ أَّ ْعلَّمُ بِما في نُفُوسِكُ ْم﴾ (اسراء)25 /10 :؛ «پروردگار شما به آنچه در دلهای خود
دارید آگاهتر است».
ُك يَّ ْعلَّ ُم ما تُكِنُ صُدُورُ ُهمْ وَّ ما يُ ْعلِنُونَّ﴾ (قصص)23 /23 :؛ «و آنچه را سينههایشان
ـ ﴿ َّو رَّب َّ
پوشيده یا آشکار ميدارد ،پروردگارت ميداند».
بر این اساس اکثر مفسران نيز همين معنا را برگزیده و ذیل آیه شریفه به سخن از امراض
روحاني پرداختهاند .این مفهوم اگرچه صحيح و مراد از آیه شریفه است ،لکن نميتوان معنا را
در آن خلاصه نمود؛ چراکه علي رغم همه آنچه گفته شد ،آیه با در نظر گرفتن معنای ظاهری
قلب ،یعني همان عضو تلمبهای که در سمت چپ بدن واقع شده نيز منافاتي ندارد و دلالتهای
درونمتن ي چون سياق و فرهنگ زمان نزول و دیگر قرائن که در محاورات عرفي ،قرینه پيوسته
به شمار ميآیند هم آن را رد نمي کنند .در روایات رسيده در تفسير این آیه نيز به هر دو معنا
اشاره شده است:
صدْ ِرهِ ،فَقَالَ (ص):
« َعنْ َابِي عَبْدِ اللهَِ ،عنْ آبَائِهِ (ع) قَالَ :شَكَا رَجُلٌّ إِلَی النَّبِيِّ (ص) وَجَعاً فِي َ
اِسْتَشْفِ بِالْقُرْآنِ َف ِانَّ اللهَ عَزَّ َو جَلَّ يَقُولَُ :و شِفاءٌّ لِما فِي الصُّدُو ِر» (کليني ،1252 ،ج ،2ص/544
حویزی ،1015 ،ج ،2ص.)240
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«مردی از بيماری دردناکي که در ناحيه سينه داشت به پيامبر (ص) شکایت نمود؛ فرمودند:
از قرآن شفا بخواه که خداوند عزوجل ميفرماید[ :قرآن] شفاست برای آنچه در سينههاست».
« َعنْ عَ ِليِّ ْبنِ عِيسَي ،رََفعَهُ قَالَِ :انَّ مُوسَي (ع) نَاجَاهُ اللهُ تَبَارَكَ َو َتعَالَيَ ،فقَالَ لَهُ فِي مُنَاجَاتِهِ :يَا
حمَّداً
كَ ،و ذكر حَ ِديثاً ُق ْد ِسّي ًا َط ِويلاً َي ُقولُ ِفيهِ َعزَّ من قَائِل وَ َق ْد ذكر مُ َ
مُوسَي لا يَطُولُ فِي ال ُدّنْيَا اَمَ ُل َ
(ص)َ :و َل ُانْزَِلنَّ َعلَيْهِ قُرْآناً فُرْقَاناً شِفَاءً لِما فِي الصُّدُورِ ِمنْ نَ ْفثِ الشَّيْطَا ِن» (کليني ،1252 ،ج،3
صص /00-02حویزی ،1015 ،ج ،2ص.)240
«خدای تبارک و تعالي با حضرت موسي (ع) نجوا ميکرد ،پس وی را فرمود :ای موسي در
دنيا آرزویت را طولاني نکن؛ و از پيامبر اسلام یاد کرد و فرمود :بر او قرآني نازل خواهم کرد که
شفابخش آنچه در سينههاست از وسوسه شيطان».
همچنين برخي مفسران نيز هر دو معنا را محتمل دانستهاند .از جمله در تفسير نمونه ،ذیل
آیه موردبحث آمده است:
ظاهر آیه ،مانند بعضي دیگر از آیات قرآن بيانگر آن است که کانون بيماریهای اخلاقي،
«قلب» است .این سخن ميتواند در ابتدا ایجاد اشکال نماید ،زیرا تمام اوصاف اخلاقي و مسائل
فکری و عاطفي به روح انسان بازگشت ميکند ،قلب تنها یك تلمبه خودکار برای نقلوانتقال
خون و تغذیه سلولهای بدن است! اما نکته دقيقي در اینجا وجود دارد که توجه به آن ،رمز این
تعبير قرآن را روشن ميکند.
اینگونه تعبيرات مخصوص قرآن نيست .در ادبيات زبانهای گوناگون نيز ،از زمانهای
گذشته تا به امروز ،جلوههای مختلف این مسأله دیده ميشود؛ مثلاً به کسي که علاقه داریم
ميگویيم در قلب ما جا داری و یا قلب ما متوجه توست ،و هميشه سمبل عشق را ترسيمي از
قلب انسان قرار ميدهند .این همه به خاطر آن است که انسان همواره درميیافته که به هنگام
عشق و علاقه و یا کينه و حسد و مانند اینها تأثير و تأثر خاصي در قلب خود احساس ميکند،
گاه ضربان شدید پيدا ميکند و گاه ضربانش بهقدری کُند ميشود گویا ميخواهد از کار بایستد،
یعني نخستين جرقه این مسائل رواني به هنگام انتقال به جسم ،در قلب آشکار ميشود و اینها
همه به خاطر پيوند نزدیکي است که قلب با این سلسله مسائل رواني دارد.
از همين رو قرآن مجيد ایمان را به قلب نسبت ميدهد ﴿وَّ لَّمَّا يَّ ْدخُلِ الْإيمانُ في قُلُوبِكُمْ﴾

(حجرات)10 /04 :؛ «و هنوز در دلهای شما ایمان داخل نشده است»؛ و یا جهل و لجاجت و
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ب الَُّي فِي
ن تَّعْمَّی الْقُلُو ُ
عدم تسليم در مقابل حق را بهعنوان نابينایي قلب تعبير ميکند ﴿وَّ لكِ ْ
الصُدُورِ﴾ (حج)05 /22 :؛ «ليکن دلهایي که در سينههاست کور است».
علاوه بر همه اینها ،سابقاً اشاره کردهایم که یکي از معاني قلب در لغت ،عقل و روح آدمي
است و معني آن منحصر به این عضو مخصوص که در درون سينه است ،نيست و این خود
تفسير دیگری برای آیات قلب ميتواند باشد ،اما نه برای همه آنها؛ زیرا در بعضي تصریح شده
قلبهایي که در سينههاست (مکارم ،1200 ،ج ،3صص.)222 -224
جلالالدین سيوطي ـ از مفسران اهل سنت ـ نيز در تفسير خود ـ الدر المنثور ـ با ذکر دو
روایت ـ مشابه آنچه گذشت ـ به جنبه ظاهری آیه اشاره نموده است (سيوطي ،1040 ،ج،2
ص) 243؛ آلوسي نيز در روح المعاني ،طرح چنين روایاتي توسط سيوطي را دال بر عقيده وی
به شفابخشي قرآن در مورد امراض ظاهری هم دانسته است (آلوسي ،1015 ،ج ،5ص،)122
اگرچه در ادامه ،دلالت آیه بر این مطلب را رد نموده و ميگوید ...« :ما انکار نميکنيم که قرائت
قرآن برکت است و خدای تعالي به سبب آن امراض و بيماریها را ميبرد ،ولي دلالت آیه بر آن
را منکریم ( »...همانجا) .در ادامه ،دلالت آیه بر معنای ظاهری را اثبات نموده و با گزینش این
معنا ،ارزش و اهميت جسم آدمي از منظر اسلام را به تصویر ميکشيم.

 -3شفاء در قرآن
در مورد «شفاء» ،مفسران بهاتفاق ذیل آیه شریفه معنای «بهبودی و علاج بيماری» را
برگزیده اند؛ این در حالي است که در معنای لغوی آن آمده :هر آنچه بيماری را دور کند (فراهيدی،
 ،1014ج ،5ص /244راغب اصفهاني ،1012 ،ص )054و حتي در تاج العروس تأکيد شده که:
«اصلش دوری از بيماری بوده و سپس در موضع علاج و مداوا به کار رفته است» (مرتضيزبيدی،
 ،1010ج ،14ص .)500علاوه بر این همه ،قرآن عسل را شفابخش ميداند 1و علم امروزه اثبات
کرده که عسل نهتنها در درمان امراض کاربرد دارد بلکه سبب پيشگيری نيز هست ،چنانکه برخي
مفسران نيز ذیل آیه اشارهای به این مطلب دارند (برای نمونه نك .مکارم ،1200 ،ج ،11ص.)242
بنابراین نميتوان در این آیه نيز از معنای «پيشگيری» که در کلمه «شفاء» نهفته ،صرفنظر نمود،
چه از جنبه روحاني و چه از جنبه جسماني.

﴿ .1فيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ﴾ (نحل« :)61 /46 :در آن ،براي مردم درماني است».
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در این مقاله نيز آنچه مدنظر است ،جنبه پيشگيری قرآن از امراض قلبي است؛ چراکه اگرچه
قرآن به تأثير ایمان بر قوای جسماني تصریح دارد 1و قدرت جسمي نيز توان مقابله با بيماری را
در بدن فراهم ميکند ،یعني به عبارتي ایمان سبب مداوا و بهبودی بيماری ميگردد ،لکن هنوز
علم آن را به طور قطعي تأیيد نکرده است.

2

 -2عامل اصلی بیماریهای قلب از منظر علوم تجربی
پيش از آغاز بحث ،لازم به توضيح است که به دليل وسعت مسائل مربوط به قلب و
بيماریهای قلبي عروقي که از حوصله این مختصر خارج است ،از ذکر یکایك آنها و همچنين
شروح و تفاصيل صرفنظر نموده و تنها بهاختصار ،بيماری کرونر قلب را ـ بهعنوان اصليترین
بيماری قلبي ـ مورد توجه قرار ميدهيم.
بيماری عروق کرونر[ 2کرونری قلب ( ،])CHD: Coronary Heart Diseaseبهخصوص
حمله قلبي ،از علل شایع مرگومير در بيشتر کشورهای پيشرفته به شمار ميرود .این بيماری
علاوه بر مرگومير ،سبب ناتواني قابلتوجه و کاهش بهرهوری در افراد جامعه ميگردد (جعفری،
 ،1233ص .)54بنا بر مطالعات انجامشده ،عوامل خطر متعددی در فرآیند این بيماری نقش دارند
که به دو دسته غيرقابل تعدیل (یا جبری) مانند سن ،عوامل محيطي ،موروثي و  ...و قابل تعدیل
(یا ارادی) مانند چاقي زیاد ،استعمال سيگار ،بيماری دیابت ،بالا بودن چربي خون ،بالا بودن
فشار خون و  ...تقسيم ميشوند (جعفری ،1233 ،ص .)04لکن شواهد حاکي از آن است که این
موارد (عوامل جسمي بروز بيماری) حداکثر تا  %54بروز  CHDرا ميتوانند پيشبيني کنند و
 .1ميفرمايد﴿ :يا أَّيُهَّا النَّبِيُ حَّرِضِ الْمُؤْمِنينَّ عَّلَّى الْقُِالِ إِنْ َّيكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَّ صابِرُونَّ يَّغْلِبُوا مِائََُّّيْنِ وَّ إِنْ َّيكُنْ مِ ْنكُمْ
ِائةٌ
ْآن خَّفَّفَّ اللَّهُ عَّ ْنكُمْ وَّ عَّلِمَّ أَّنَّ فيكُمْ ضَّعْفاً َّفإِنْ َّيكُنْ مِ ْنكُمْ م َّ
ِن الَّذينَّ كَّفَّرُوا ِبأَّنَّهُمْ َّق ْومٌ لا يَّفْقَّهُونَّ ال َّ
مِائَّةٌ يَّغْلِبُوا أَّلْفاً م َّ
صابِ َّرةٌ يَّغْلِبُوا مِائََُّّيْنِ وَّ إِنْ َّيكُنْ مِ ْنكُمْ أَّلْفٌ يَّغْلِبُوا أَّلْفَّيْنِ ِب ِإذْنِ اللَّهِ وَّ اللَّهُ مَّعَّ الصَّابِرينَّ﴾ (انفال« :)66-65 /1 :اي پيامبر،
مؤمنان را به جهاد برانگيز .اگر از [ميان] شما بيست تن ،شكيبا باشند بر دويست تن چيره ميشوند و اگر از شما
يکصد تن باشند بر هزار تن از كافران پيروز ميگردند ،چراكه آنان قومياند كه نميفهمند .اكنون خدا بر شما تخفيف
داده و معلوم داشت كه در شما ضعفي هست؛ پس اگر از [ميان] شما يکصد تن شكيبا باشند بر دويست تن پيروز
گردند ،و اگر از شما هزار تن باشند ،به توفيق الهي بر دو هزار تن غلبه كنند ،و خدا با شكيبايان است» که منظور از
«ضعف» ،ضعف در صفات روحي است كه بالاخره به ضعف در ايمان منتهي ميشود (طباطبايي ،4147 ،ج ،1ص.)423
 .2گرچه در اين باب مقالاتي يافت شد ،ولي به نظر نميرسد بتوان نتيجه قاطعي از آن گرفت.
 .6رگهاي خونرسان و تغذيهکننده قلب.
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عوامل جسماني فوق بهتنهایي قادر به تبيين بروز و نيز تداوم  CHDنيستند (اکبری،1230 ،
ص /02مارموت ( )Marmotو دیگران ،1440 ،صص.)224-225
عواملي هم بهعنوان تسریعکننده در حمله قلبي مطرح است که شامل شرایط و حالات روحي
رواني و رفتار فرد مستعد به انفارکتوس ميوکارد ميشود و زمينه را برای افراد مستعد یا بيماران
با سابقه قلبي عروقي فراهم ميسازد؛ از جمله تنش روحي ،هيجان ،مشغله فکری و ( ...جعفری،
 ،1233صص .)02-04این عوامل استرسزای رواني ـ اجتماعي مهمترین دليلِ بروز روزافزون
بيماریهای عروق کرونر به شمار ميآیند (اکبری ،1233 ،ص .)254نوع و ميزان تأثير این عوامل
خطرآفرین قلبي در جوامع و نژادهای مختلف ،متفاوت است .در حقيقت بروز انفارکتوس حاد
قلبي ارتباط نزدیکي با ميزان آگاهي ،آدابورسوم ،فرهنگ ،شرایط اقتصادی و اجتماعي ،شيوه
زندگي و حالات روحي و رفتاری مردم جوامع مختلف دارد (جعفری ،1233 ،ص.)04
تاکنون پژوهشهای زیادی ارتباط مثبت استرس و  CHDرا تأیيد کردهاند (اکبری،1233 ،
ص)254؛ پترسون ( ،)Pattersonاندرسون ( )Andersonو پراتلي ( )1445( )Pratleyنشان
دادند که استرس باعث تغييرات قلبي عروقي ميشود که با بيماری کرونری قلب ارتباط دارد؛
برای نمونه ،خون افراد دچار استرس ،پلاکتهای فعالشده فراوان داشته و Low ( LDL

 ) Density Lipoproteinآن ،بالاست .این تغييرات در ترکيبات خون ،به بسته شدن عروق و
بروز  CHDکمك ميکنند .افزون بر این ،استرس با تأثير بر فعاليت هورمونها بهویژه ترشح
کاتکولامينهای غدد فوق کليوی موجب بينظمي ضربان قلب ،افزایش فشار خون ،رسوب
کلسيم نابهنجار و کلسترول زیانبار در دیواره عروق کرونر ميشود .بنابراین استرس ،هم بهعنوان
یك عامل خطر مستقل و هم با تأثير بر سایر عوامل (افزایش فشار خون LDL ،بالا ،رسوب
کلسيم) احتمال بروز  CHDو انفارکتوس قلبي را افزایش ميدهد (اکبری ،1233 ،ص.)254
در اینجا لازم به ذکر است تقریباً هر چيزی بهصورت بالقوه یك عامل فشار (استرس) است
و تنها کافي است که فرآیندهای شناختي ذهن ،چيزی را بهعنوان امری خطرناک شناسایي کنند
(شفر ( ،1250 ،)Shafferص)52؛ در این صورت ،واکنش اخطار که از نظر فيزیولوژی پاسخ
پيچيدهای است که از عامل فشار نشأت ميگيرد ،آغاز شده و آشکارترین نمود آن در ریختن
آدرنالين در جریان خون است که به افزایش ضربان ناگهاني منجر ميگردد (شفر ،1250 ،ص.)24
از طرفي شادی و خوشحالي غيرمنتظره همانند غم و اندوه ناگهاني ،با تأثير برابر ميتوانند
موجب واکنش اخطار شوند (شفر ،1250 ،ص .)22بنابراین در طول روز ،واکنش فشار متوالياً
بهوسيله تعداد بيشماری عوامل فشار ،چه مثبت و چه منفي ،تکرار خواهد شد (شفر،1250 ،
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ص )22و هيجانها ،راهحلهایي برای این چالشها و استرسها و مشکلات هستند (ریو
( ،2445 ،)Reeveص.)210
فردی که در لحظه معيني از زندگي خود ،در موقعيت معيني قرار ميگيرد ،تنها بر اساس
دریافتهای حواس خود از تحریکات محيط واکنش نشان نميدهد؛ او اطلاعات دریافتي را بر
اساس تجربههای قبلي و انتظاری که از موقعيت دارد ،تفسير ميکند (دانتزر (،1230 ،)Dantzer
صص .)123-120لذا پاسخ سؤال «چه چيزی باعث هيجان ميشود؟» این است که شناخت و
عوامل زیستي هر دو موجب هيجان ميشوند (ریو ،2445 ،ص .)244طبق دیدگاه باک ()Buck
( )1430انسانها دو سيستم همزمان دارند که هيجان را فعال و تنظيم ميکنند .یك سيستم ،سيستم
فطری ،خودانگيخته و فيزیولوژیکي است که بهصورت غيرارادی به محرکهای هيجاني واکنش
نشان ميدهد .سيستم دیگر ،سيستم شناختي مبتني بر تجربه است که بهصورت تعبيری و اجتماعي
واکنش نشان مي دهد .سيستم فيزیولوژیکي هيجان ،در دوره تکامل جسمي انسان ابتدا به وجود
آمده (یعني سيستم ليمبيك) ،درحاليکه سيستم شناختي هيجان ،بعد از اینکه انسان بهطور
فزایندهای متفکر و اجتماعي شود به وجود ميآید (یعني قشر تازه مخ) .سيستم زیستيِ ابتدایي و
سيستم شناختيِ جدید با هم ترکيب ميشوند و مکانيسم هيجانِ دو سيستميِ بسيار انطباقي را به
وجود ميآورند (ریو ،2445 ،ص)244؛ اما عامل اصلي ،شناخت ،و به عبارت دقيقتر فرهنگ و
شخصيت فرد است ،چراکه هيجانها از ارزیابيها پيروی ميکنند .ارزیابي خود را تغيير دهيد،
هيجان شما تغيير خواهد کرد (ریو ،2445 ،ص.)223
این ارزیابي بر اساس شناختهایي است که فرد در موقعيت اجتماعيـ فرهنگيای که در آن
زندگي ميکند ،به دست آورده است .پژوهشگران جدید عموماً قبول دارند که انگيختگي
فيزیولوژیکي ،هيجان را همراهي کرده ،تنظيم ميکند و زمينه را برای آن آماده ميسازد ولي
مستقيماً موجب آن نميشود .دیدگاه مدرن این است که هيجانها از حمایت زیستي و
فيزیولوژیکي استفاده ميکنند تا رفتارهایي چون مبارزه کردن و گریختن را قوی کنند (ریو،
 ،2445ص.)225
عوامل دیگری نيز در چگونگي ارتباط ميان استرس و سلامتي عروق کرونر مؤثرند ،از جمله
افکار و احساسات دروني (نيکليسك ( )Nyklicekو دیگران ،2440 ،ص .)550یکي از مهمترین
این عوامل ،سبكهای مقابلهای و نوع واکنشي است که افراد در برابر مسائل استرسزا از خود
بروز ميدهند .سبكهای مقابلهای ،تلاشهای فعالانه یا منفعلانه برای واکنش در برابر شرایط و
موقعيتهای استرسزا برای دور کردن یا کاهش استرس است و شامل سبكهای مسألهمدار و
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هيجانمدار است .سبكهای مسألهمدار مانند مسألهگشایي (مجموعه افکار و کوششهای
نيمهمتمرکز با عوامل تنشزا ،همراه با بهکارگيری رویکرد تحليلگرایانه برای مشکلگشایي)،
ارزیابي مثبت دوباره (تلاشهایي در راستای ایجاد مفاهيم مثبت در رویارویي با مسائل و
مشکلات) و بررسي مسائل تنشزا به دور از هيجان بهعنوان سبكهای مقابلهای فعالانه شمرده
ميشوند .سبكهای هيجانمدار که شامل رویارویي مستقيم (مجموعه رفتارهای پرخاشگرانه و
مستقيم با مسائل استرسزا برای تغيير فوری منبع استرس) ،خویشتنداری یا سرکوبگری
(خودداری از بروز واکنشهای هيجاني در برابر استرس) و سَبك انکار (نادیده گرفتن
موقعيتهای تنشزا) هستند ،بهعنوان سبكهای مقابلهای منفعلانه به شمار ميروند .اگرچه
سبكهای مقابلهای ،چه بهصورت فعال یا غيرفعال ،شامل مجموعه تلاشهایي است که افراد
برای پرهيز از عوامل تهدیدکننده سلامت در پيش ميگيرند ،اما هميشه بهکارگيری هر سبك و
مقابلهای با کاهش استرس همراه نيست ،بلکه کارآمدی سبكهای مقابلهای در موقعيتهای
گوناگون ،متفاوت است و گاهي نهتنها استرس را کاهش نميدهد ،بلکه موجب افزایش آن نيز
ميشود.
در دهههای اخير ،برای بررسي نقش سبكهای مقابلهای در بروز  CHDو همچنين شناسایي
سبكهای ناکارآمد که به افزایش شدت بيماری کمك ميکنند ،پژوهشهای بسياری انجام شده
است .دنولت ( ) 2442( )Denolletدر پژوهشي پيگيرانه بر روی بيماران عروق کرونر ،برای
شناسایي سبكهای ناکارآمد مقابلهای ،وضعيت این بيماران را بر پایه سبكهای مقابلهایِ به کار
برده شده ،مورد بررسي قرار داد و نشان داد بيماراني که در رویارویي با استرس از سبكهای
مقابلهای هيجانمدار بهره ميگيرند ،در مقایسه با بيماراني که سبكهای مقابلهای مسألهمدار را به
کار ميبرند ،پنج برابر بيشتر به انفارکتوس قلبي دچار ميشوند .همچنين بهکارگيری سبكهای
هيجان مدار با افزایش فشار خون ،رسوب کلسترول زیانآور ( )LDLو رسوب کلسيم نابهنجار
در دیواره عروق کرونر همراه است .برای بررسي ارتباط ميان سبكهای مقابلهای و بروز ،CHD
گرین ( ،)Gerinاسکيير ( )Scheierو پوزو ( )2441( )Pozoدر پژوهشي طولي بر روی افراد
سالم نشان دادند که بين سبك هيجانمدار و بروز بيماری عروق کرونر ارتباط معنيدار و مثبت
وجود دارد ،درحاليکه سبكهای مسألهمدار احتمال بروز  CHDرا کاهش ميدهد (اکبری،
 ،1233صص.)204-254
همچنين رُوِست ( )Roestو همکاران در یك فراتحليل جامع ،نتایج مطالعات انجام شده بين
سالهای  1430تا  ، 2444بر روی رابطه بين انواع ظهور اضطراب ـ مانند برخوردهای
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پرخاشگرانه ،ترس بيمورد ،نگراني و  ...ـ با بروز و تشدید  CHDو عوارض آن را بررسي کرده
و ضمن اثبات اینکه اضطراب ،عاملي مستقل در وقوع  CHDاست ،خاطرنشان ميکنند که ميزان
قدرت پيشبيني  CHDدر رفتارهای گوناگون ناشي از سبك هيجانمدار یکسان نيست (روِست
و دیگران ،2414 ،صص.)05-23
بنابراین ،در فرآیند بروز  ،CHDسبكهای مقابلهای و نوع واکنش افراد در برابر عامل
استرسزا بيش از خود استرس و شدت آن اهميت دارد (اکبری ،1233 ،ص )200و استرس
بهتنهایي نميتواند بروز  CHDرا پيشبيني کند ،بلکه سبكهای مقابلهای در برابر استرس بهعنوان
عامل اصلي خطر برای بروز  CHDبه شمار ميروند (اکبری ،1233 ،ص .)200در این ميان،
بيشترین قدرت پيشبيني بروز  CHDمربوط به سبك هيجانمدار است (اکبری ،1233 ،ص.)200
نتيجه اینکه ،بيماری کرونری قلب یکي از انواع بيماریهای قلبي است که اساس ًا دارای
ماهيت روانتني بوده و نقش عوامل روانشناختي (بهویژه شخصيتي) (مؤذن ،1233 ،ص،)110
مانند شناختها و باورهایي که فرد در موقعيت اجتماعيـ فرهنگيای که در آن زندگي ميکند،
تحصيل نموده و در نتيجه ارزیابيها و برخوردهای هيجانمدار با عوامل استرسزا ،در ظهور آن
روشن است و بهعنوان عامل خطر برای ابتلا به بيماریهای مختلف کرونری قلب ،از قبيل آنژین،
تصلب شرایين و انفارکتوس ميوکارد در نظر گرفته شده است (مؤذن ،1233 ،ص.)110

 -5چگونگی شفاء بودن قرآن
با توجه به اینکه از منظر علوم تجربي ،شناخت و در نتيجه نوع ارزیابي و برخورد با عوامل
استرسزا عامل اصلي بروز بيماریهای قلب است (آخرین نتيجه مبحث قبل) ،معنای کلام خدای
ی َّو
ن رَّبِكُ ْم وَّ شِفاءٌ لِما فِي الصُدُورِ وَّ هُد ً
تعالي که فرموده﴿ :يا أَُّيهَّا النَّاسُ قَّ ْد جاءَّتْكُمْ َّموْ ِعظَّ ٌة مِ ْ
ِنين﴾ (یونس )50 /14 :و دليل آنکه قرآن را به شفاگر قلوب وصف نموده ،بهخوبي
ْمةٌ ِللْ ُمؤْم َّ
رَّح َّ
تبيين ميگردد.
آری ،قرآن درست به همان دليل و به همان طریقي که شفای امراض روحاني است ،شفابخش
امراض قلب ظاهر و از جمله بيماریهای مختلف کرونری قلب هست و آیه نيز بر آن تصریح
دارد ،گرچه در نگاه اول چنين چيزی دریافت نميشود؛ زیرا پروردگار متعال پيش از اشاره به
خاصيت شفابخشي ،موعظه بودن قرآن را مطرح ميکند که به معنای شفای صدور از طریق
پذیرش و عمل به موعظههای الهي این کتاب آسماني است و به این وسيله مهمترین عامل
بيماری را تا آنجا که در اختيار آدمي است معدوم ميسازد.
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محققان راهکارهای معنوی زیادی را در باب بهداشت روان از کلام خداوند متعال اخذ
نمودهاند (ر.ک :عباسنژاد ،1235 ،صص103-105و 205و 245و  /...نورمحمدی و دیگران،
 ،1244صص /45-31موسوی ،1230 ،صص112-33و  )04-25که با وجود موصوف بودن قرآن
به «موعظه» انتظاری جز این نيز نميرود ،لکن بهمنظور رعایت اختصار ،از طرح دوباره مسأله
ميپرهيزیم و تنها به عللي اشاره ميکنيم که عمل به راهکارها را ميسر ميسازد .از نظر قرآن ،سه
عامل اصلي در پيشگيری از بيماریهای قلبي عروقي ـ که معلول افعال خود فرد است ـ دخيل
هستند :تفکر و تعقل ،شناخت صحيح ،ایمان به خدا.

 -9-5تفکر و تعقل به جای نفسپرستی و برخورد عجولانه
قرآن کریم مملو از توصيههای اخلاقي است و آنچه بيش از همه به چشم ميخورد ،سفارش
به تفکر و تعقل یا همان برخورد به سبك مسألهمدار و نهي از برخوردهای هيجانمدار و به
عبارتي هواپرستي است.
خداوند متعال در سوره انبيا از زبان حضرت ابراهيم (ع) نسبت به کساني که اهل تعقل نيستند
اظهار انزجار نموده ،ميفرمایدُ ﴿ :أفٍ لَّكُمْ وَّ لِما تَّ ْعبُدُونَّ ِمنْ دُونِ اللَّهِ أَّ فَّلا تَّعْ ِقلُونَّ﴾ (انبياء/21 :
)50؛ «اُف بر شما و بر آنچه غير از خدا ميپرستيد مگر نمياندیشيد» .البته باید توجه داشت که
این انزجار ـ که با لفظ «اُفٍّ» بيان شده ـ مربوط به زماني است که حق با دليل و برهان آشکار
است ،لکن مردم بر اثر عدم تعقل و تفکر در ضلالتاند (زمخشری ،1040 ،ج ،2ص /125فخر
رازی ،1024 ،ج ،22ص /150آلوسي ،1015 ،ج ،4ص)55؛ و در سوره یونس ،این عدم تعقل را
ُون﴾ (یونس/14 :
باعث رجس و پليدی انسان دانسته است﴿ :وَّ يَّجْعَّلُ الرِجْسَّ ع ََّّلی الَّذينَّ لا يَّعْ ِقل َّ
)144؛ «و [خدا] بر کساني که نمياندیشند ،پليدی را قرار ميدهد».
در سوره عنکبوت ،تعقل را نتيجه علم معرفي مينماید﴿ :وَّ ما َّيعْ ِقلُها إِلاَّ الْعالِمُونَّ﴾ (عنکبوت:
)02 /24؛ «و[لي] جز دانشوران آنها را درنيابند»؛ و در سوره اسراء از عمل بدون علم بازميدارد:
سؤُلاً﴾ (اسراء/10 :
ُل أُولِئكَّ كانَّ عَّ ْنهُ مَّ ْ
َّصرَّ وَّ الْفُؤادَّ ك ُ
ْس َّلكَّ ِبهِ ِعلْ ٌم إِنَّ السَّ ْمعَّ وَّ اْلب َّ
﴿وَّ لا تَّقْفُ ما لَّي َّ
)25؛ «و چيزی را که بدان علم نداری دنبال مکن ،زیرا گوش و چشم و قلب ،همه مورد پرسش
واقع خواهند شد» .این آیه در حقيقت ،از پيروی و متابعت هر چيزی که بدان علم و یقين نداریم
نهي ميکند و چون مطلق است پيروی در اعتقاد و عمل را نيز شامل ميگردد (طباطبایي،1010 ،
ج ،12ص .)42بنابراین ،نهي از پيروی از غير علم معنای وسيعي دارد که مسائل اعتقادی و گفتار
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و شهادت و قضاوت و عمل را شامل ميشود (فخر رازی ،1024 ،ج ،24ص / 224مکارم،1200 ،
ج ،12ص.)115
بر این اساس الگوی شناخت در همهچيز ،علم و یقين است و غير آن خواه «ظن و گمان»
باشد یا «حدس و تخمين» یا «شك و احتمال» هيچکدام قابلاعتماد نيست (مکارم ،1200 ،ج،12
ص ،)115همچنان که خدای سبحان ميفرماید﴿ :وَّ ما ي ََُِّّبعُ َّأ ْكثَّرُهُمْ إِلاَّ ظَّنًا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني ِمنَّ
اللهَّ عَّليمٌ بِما يَّفْ َّعلُونَّ﴾ (یونس)25 /14 :؛ «و بيشترشان جز از گمان پيروی نميکنند
الْحَّقِ شَّيْئ ًا إِنَّ َّ
[ولي] گمان بههيچوجه [آدمي را] از حقيقت بينياز نميگرداند .آری ،خدا به آنچه ميکنند
داناست» .پس در حقيقت خداوند متعال ،برخورد مسألهمدار را در تمام صحنهها فرض و واجب
نموده؛ لکن تصریح دارد به اینکه متأسفانه ،همواره اکثریت مردم ،پيرو ظن هستند و به تقليد
کورکورانه از پدران ،راه باطل آنها را دنبال ميکنند (طباطبایي ،1010 ،ج ،14ص.)51
بيشك در وجود انسان ،غرایز و اميال گوناگوني است که همه آنها برای ادامه حيات او
ضرورت دارد :خشم و غضب ،علاقه به خویشتن ،علاقه به مال و زندگي مادی و  ...و بدون
تردید دستگاه آفرینش همه اینها را برای همان هدف تکاملي آفریده است؛ اما گاه اینها از حد
تجاوز کرده و از صورت یك ابزار مطيع در دست عقل ،درآمده و بنای طغيان و یاغيگری
ميگذارند ،عقل را زنداني کرده و بر کل وجود انسان حاکم ميشوند و زمام اختيار او را در
دست ميگيرند؛ این همان چيزی است که از آن به «هواپرستي» تعبير ميکنند (مکارم،1200 ،
ج ،15ص.)142
قرآن بهشدت از هواپرستي و به عبارتي عدم پيروی از عقل ،نهي نموده و دراینباره ميفرماید:
﴿وَّ لا تُ ِطعْ َّمنْ َّأغْفَّلْنا َّق ْلبَّهُ َّعنْ ذِ ْكرِنا وَّ ات ََّّبعَّ هَّواهُ َّو كانَّ أَّمْ ُرهُ فُرُط ًا﴾ (کهف)23 /13 :؛ «و از آنکس
که قلبش را از یاد خود غافل ساختهایم و از هوس خود پيروی کرده و [اساس] کارش بر
ِمنِ ا َّت َّبعَّ
زیادهروی است ،اطاعت مکن»؛ و هواپرستي را بدترین گمراهي ميداند﴿ :وَّ َّمنْ َّأضَّلُ م َّ
ِن اللَّ ِه﴾ (قصص)54 /23 :؛ «و کيست گمراهتر از آنکه بي راهنمایيِ خدا از
ی م َّ
هَّواهُ بِغَّيْ ِر هُد ً
هوسش پيروی کند» و آن را مانع عدالت و دادگری معرفي ميکند﴿ :فَّلا ت ََُّّبِعُوا الْهَّوی أَّ ْن تَّعْدِلُوا﴾

ي هوس نروید که [در نتيجه از حق] عدول کنيد» ،بهطوریکه اگر
(نساء)125 /0 :؛ «پس ،از پ ِ
نظام آسمان و زمين بر محور هوا و هوس بگردد ،فساد سرتاسر پهنه هستي را خواهد گرفت.

1

﴿ .1وَّ َّلوِ اتَّبَّعَّ الْحَّقُ أَّهْواءَّهُمْ لَّفَّسَّدَّتِ السَّماواتُ وَّ اْلأَّرْضُ وَّ مَّنْ فيهِنَّ﴾ (مؤمنون« :)74 /23 :و اگر حق از هوسهاي
آنها پيروي ميكرد ،قطعاً آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست تباه ميشد».
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ب أَّنَّ أَّ ْكثَّرَّهُمْ
ت تَّكُونُ ع ََّّليْهِ وَّكيلاً أَّ ْم تَّحْسَّ ُ
ِلههُ هَّواهُ َّأ فَّأَّْن َّ
ن اتَّخَّذَّ إ َّ
همچنين در آیات﴿ :أَّ َّرأَّْيتَّ َّم ِ
يَّسْمَّعُونَّ َّأوْ يَّعْ ِقلُونَّ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَّالْأَّنْعامِ بَّلْ هُمْ َّأضَّلُ سَّبيلاً﴾ (فرقان)00-02 /25 :؛ «آیا آنکس که
هوای [نفس] خود را معبود خویش گرفته است دیدی؟ آیا [ميتواني] ضامنِ او باشي؟ یا گمان
داری که بيشترشان ميشنوند یا مياندیشند؟ آنان جز مانند ستوران نيستند ،بلکه گمراهترند» ،قبح
هواپرستي را به تصویر ميکشد و برای منعکس کردن اهميت مطلب ،نخست ميفرماید :آنها که
معبودشان هوای نفسشان است همچون چهارپایاناند ،حتي به این اکتفا نکرده و اضافه ميکند:
بلکه از آنها گمراهترند! (مکارم ،1200 ،ج ،15ص.)140
بهاینترتيب قرآن آدمي را از هر گونه تسليم در برابر خواهشهای نفساني بازميدارد و علت
تسليم را عدم تعقل ميداند ،و علم و معرفت را ریشه مسألهمدار بودن و به عبارتي تفکر و تعقل
معرفي مينماید.
همچنين در موارد بسياری با جملاتي چون ﴿أَّفَّلا َّتعْ ِقلُونَّ﴾ یا ﴿لَّعَّلَّكُمْ تَّعْ ِقلُونَّ﴾ و ﴿ َّأ فَّلا
ُون﴾ یا ﴿لَّع ََّّلهُمْ َّيَُّفَّكَّرُونَّ﴾ و  ،...بشر را به تفکر و تعقل ،دعوت و تشویق نموده است.1
َّتَُّفَّكَّر َّ
آری ،یگانه گوهر گرانبها که در وجود انساني ودیعه گذارده شده ،جوهر عقل و ادراک است
که باعث امتياز انسان از حيوان و موجب سعادت و دائرمدار ثواب و عقاب است .اگر بر تمام
قوا غالب شود و اعضا و جوارح مطيع و منقاد او گردند ،صاحبش به رستگاری رسد و اگر
مغلوب شهوات شود ،از جاده صواب منحرف گشته ،صاحبش گمراه و زیانکار گردد
(شاهعبدالعظيمي ،1252 ،ج ،3ص)012؛ و لذا خداوند ،رجس و پليدی را بر کساني مينهد که
در مسير جهل و عدم تعقل گام گذاشته و حاضر به استفاده از سرمایه فکر و خرد خویش نباشند
(مکارم ،1200 ،ج ،3ص.)244

 -4-5شناخت صحیح از خود و محیط اطراف
خداوند در قرآن در کنار امر به تعقل و تفکر ،از طریق ایجاد فرهنگ و شناخت صحيح از
انسان و محيط اطراف و به عبارتي با دادن جهانآگاهي و خودآگاهي صحيح ،زمينه تفکرات و
ارزیابيها را برای برخورد درست با رویدادها از نو بنا ميکند.

 .1از جمله :بقره 11 ،و 73و 76و 461و 241و 212و /266آلعمران 65 ،و /441انعام 32 ،و 54و /454يونس46 ،
و /21جاثيه 5 ،و.43
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خداوند متعال حيات دنيوی «لهو» و «لعب» معرفي مينماید و خير انسان را در پرداختن به
زندگي اخروی ميداند 1.چراکه این زندگي همانند «لعب» حول مدار سلسله عقاید اعتباری و
غرضهای موهوم ميچرخد؛ و نيز چون آدمي را از مسائل مهم حيات اخرویاش که حيات
حقيقي و دائمي است بازميدارد ،پس نوعي لهو است؛ اما حيات اخروی به دليل حقيقي و ثابت
بودن ،خير است لکن چنين حياتي جز برای متقين دست نميدهد ،ازاینجهت فرمود« :خير است
برای متقين» (زمخشری ،1040 ،ج ،2ص /10طباطبایي ،1010 ،ج ،0ص /50مکارم ،1200 ،ج،5
ص .)240درعينحال باید توجه داشت که نفس دنيا به «لعب» وصف نشده (طبرسي،1202 ،
ِرةَّ وَّ لا تَّ ْنسَّ
ج ،0ص ،)050چنانکه در جای دیگر ميفرماید﴿ :وَّاْبَُّغِ فيما آتاكَّ اللَّهُ الدَّارَّ الْآخ َّ
ِدين﴾
اللهَّ لا ُيحِبُ الْمُفْس َّ
سنَّ اللَّ ُه إِلَّ ْيكَّ َّو لا َّتبْغِ الْفَّسادَّ فِي الْ َّأرْضِ إِنَّ َّ
ن كَّما َّأ ْح َّ
نَّصي َّبكَّ ِمنَّ الدُنْيا وَّ َّأحْسِ ْ

(قصص)00 /23 :؛ «و با آنچه خدایت داده سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنيا فراموش
مکن ،و همچنان که خدا به تو نيکي کرده نيکي کن و در زمين فساد مجوی که خدا فسادگران
را دوست نميدارد» که اشاره دارد به اینکه ،مال و ثروت برخلاف پندار بعضي کجاندیشان ،چيز
بدی نيست؛ مهم آن است که در چه مسيری به کار افتد (مکارم ،1200 ،ج ،15ص)155؛ به
َّصيبكَّ ِمنَّ الدُنْيا﴾ دلالت دارد بر اینکه،
طوری که برخي تصریح دارند به اینکه عبارت ﴿وَّلا َّتنْسَّ ن َّ
با دنيا آخرتت را به دست آور (بيضاوی ،1013 ،ج ،0ص /135طبرسي ،1202 ،ج ،0ص/015
طباطبایي ،1010 ،ج ،15ص.)05
آری ،پروردگار متعال در این آیات بهخوب ي تبيين نموده که دنيا را نه هدف ،که ابزار رسيدن
به هدف قرار داده ،و این دنيا نيست مگر مزرعه آخرت! لذا آنچه بهعنوان «لعب» و «لهو» معرفي
شده در حقيقت زندگي ای است که هدف از آن دنيا و خاصيتش خاصيت لهو و لعب باشد ،نه
مطلق زندگي در این دنيا .همچنين بهمنظور معرفي حقيقت وجود آدمي ،غایت و نهایتي را که
ميتواند بدان برسد ،به تصویر ميکشد تا قدر و منزلت خویش بداند و به هر پستي و حقارت
تن ندهد؛ باشد که راه تفکر و تعقل پيش گيرد و از پيروی از ظن و گمان و هواهای نفساني
ْمئِنَّ ُة ا ْرجِعي إِلى
س الْمُط َّ
دوری کرده ،این نسخه شفابخش را با جانودل پذیرا شود﴿ :يا أََّّيُهَّا النَّفْ ُ
رَِّبكِ راض َِّيةً َّم ْرضِيَّ ًة﴾ (فجر)23-20 /34 :؛ «ای نفس مطمئنه ،خشنود و خداپسند بهسوی
پروردگارت بازگرد».
﴿ .1وَّ مَّا الْحَّياةُ الدُنْيا إِلاَّ لَّعِبٌ وَّ لَّ ْهوٌ وَّ لَّلدَّارُ الْآخِ َّرةُ خَّيْرٌ لِلَّذينَّ يََُّّقُونَّ أَّ فَّلا تَّعْقِلُونَّ﴾ (انعام« :)32 /6 :و زندگي دنيا
جز بازي و سرگرمي نيست و قطعاً سراي بازپسين براي كساني كه پرهيزگاري ميكنند بهتر است .آيا نميانديشيدم».
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 -3-5ایمان به خدا
قرآن علي رغم فرهنگ و شناختي که در اختيار نوع بشر گذارده تا او را از عکسالعملهای
منفعلانه بازدارد ،به نمونه های متداول برخي از هيجانات ،از جمله ترس ،خشم ،غم ،شادی و
علاقه و  ...ـ که روانشناسان معمولاً از آنها بهعنوان هيجانات اصلي نام برده و باقي را
زیرمجموعه آنها ميدانند (ریو ،2445 ،ص )245ـ نيز ميپردازد و نهتنها حکم به نابودیشان
نميدهد ،بلکه از ایمان بهعنوان راه تعدیل آنها و جلوگيری از ظهورشان ،جز بهحکم ضرورت،
یاد ميکند .در ادامه چند نمونه را بهاختصار بررسي ميکنيم.

 -9-3-5ایمان و خوف و حزن
خوف زماني بر نفس عارض ميشود که احتمال ضرر رسيدن به او وجود داشته باشد ،و
ظهور اندوه ،زماني است که آنچه را دوست داشته از دست بدهد یا چيزی را که کراهت داشته
محقق شود ،خواه برای او نفع داشته باشد یا ضرر .تحقق این خوف و اندوه تنها هنگامي است
که آدمي برای خود ،حقي نسبت به آنچه از آن خوف یا اندوه دارد ،از فقدان فرزند و مال و جاه
و  ،...قائل باشد ،اما کسي که نسبت به چيزی هيچ نوع دلبستگي نباشد ،و معتقد است همهچيز
ملك مطلق خدای سبحان است و احدی در این ملکيت شریك او نيست ،برای خود هيچ مالکيت
و حقي نسبت به چيزی در نظر ندارد تا درباره آن دچار خوف و یا اندوه گردد (طباطبایي،1010 ،
ج ،14ص .)44خلاصه اینکه غم و ترس در انسانها معمولاً ناشي از روح دنياپرستي است (مکارم،
الل ِه لا
 ،1200ج ،3ص .)220لذا همانگونه که خداوند متعال در قرآن ميفرماید﴿ :أَّلا إِنَّ أَّوْلِياءَّ َّ
ف َّعلَّ ْيهِ ْم وَّ لا هُمْ يَّحْزَّنُونَّ الَّذينَّ آ َّمنُوا وَّ كانُوا يََُّّقُونَّ﴾ (یونس)52-52 /14 :؛ «آگاه باشيد ،که
َّخوْ ٌ
بر دوستان خدا نه بيمي است و نه آنان اندوهگين ميشوند همانان که ایمان آورده و پرهيزگاری
ورزیدهاند» ،اولياء خدا با داشتن دو رکن اساسي دین و شخصيت ،یعني ایمان و تقوا ،از چنان
آرامشي در درون خود برخوردارند که هيچیك از طوفانهای زندگي آنها را تکان نميدهد
(مکارم ،1200 ،ج ،3ص.)225
در اینجا ایمان و تقوا تفسيری برای اولياءالله است (فخر رازی ،1024 ،ج ،10ص /205مکارم،
 ،1200ج ،3ص)225؛ و اگرچه اکثریت آیه را مختص قيامت دانستهاند (طبرسي ،1202 ،ج،5
ص /131فخر رازی ،1024 ،ج ،10ص ،)205لکن اطلاق آیه دلالت دارد بر اینکه اوليای خدا هم
در دنيا متصف به نداشتن خوف و اندوهاند و هم در آخرت (طباطبایي ،1010 ،ج ،14ص.)44
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قرآن درباره مشکلات و مصائب انسان ـ هرچند خود فرد در وقوع آن دخالتي ندارد و حتي
برای ممانعت از آن ،تلاش نيز ميکند مانند مصائبي که در زمين رخ ميدهد همچون زلزله ،سيل
و طوفان و همچنين مصائبي که در نفوس انسانها واقع ميشود مانند مرگ و بيماری و انواع
حوادث دردناکي که دامان انسان را ميگيرد ـ توصيهای کلي دارد:
ِك عَّلَّى
ْرأَّها إِنَّ ذل َّ
ل أَّ ْن َّنب َّ
ن َّقبْ ِ
ن مُصيبَّ ٍة فِي ال َّْأ ْرضِ َّو لا في أَّنْفُسِكُمْ إِلاَّ في كُِابٍ مِ ْ
﴿ما أَّصابَّ مِ ْ
اللهُ لا يُحِبُ كُلَّ ُمخُْالٍ فَّخُورٍ﴾ (حدید:
ْرحُوا بِما آتاكُمْ وَّ َّ
اللَّهِ يَّسيرٌ لِكَّيْلا تَّ ْأ َّسوْا عَّلی ما فاتَّكُمْ وَّ لا تَّف َّ
)22-22 /50؛ «هيچ مصيبتي نه در زمين و نه در نفسهای شما [به شما] نرسد ،مگر آنکه پيش
از آنکه آن را پدید آوریم ،در کتابي است .این [کار] بر خدا آسان است تا بر آنچه از دست شما
رفته اندوهگين نشوید و به [سبب] آنچه به شما داده است شادماني نکنيد ،و خدا هيچ خودپسند
فخرفروشي را دوست ندارد» .آیه  22سوره حدید ،بيانگر علت مطلبي است که در آیه قبل آمده
است (طباطبایي ،1010 ،ج ،14ص)150؛ یعني خداوند متعال بيان ميکند که اِخبار او از اینکه
این امور به قضا و قدر واقع ميشود و در کتابي که لایتغير است ثبت شده ،موجب ميشود که
انسان نه به آنچه واقع ميشود بيشازحد شادمان گردد و نه به آنچه واقع نميشود محزون (فخر
رازی ،1024 ،ج ،24ص .)050همچنين ،با عبارت پایاني آیه ﴿وَّ اللَّهُ لا يُحِبُ كُلَّ ُمخُْالٍ فَّخُورٍ﴾

بيان مي کند حزن بر مافات و فرح بر عنایات ،نتيجه تکبر و غروری است که علاج آن ایمان به
قضا و قدر و اعتقاد به این است که آنچه آدمي دارد خود به دست نياورده بلکه تملك او بر آن
به فضل خدای سبحان است ،و نباید به سبب آن بر مردم برتری جوید یا فخر فروشد و فریفته
شود (مدرسي ،1014 ،ج ،15صص.)41-44
پس این آیه راه ثبات را ،رضا و تسليم به قضایي که خداوند رانده و به وقوع آن اذن داده
(همان ،ص )33معرفي ميکند .لذا اولياء خدا ،نه با از دست دادن امکانات مادی جزعوفزع
ميکنند و نه ترس از آینده در اینگونه مسائل ،افکارشان را به خود مشغول ميدارد؛ بنابراین
غمها و ترسهایي که دیگران را دائماً در حال اضطراب و نگراني نسبت به گذشته و آینده نگه
ميدارد در وجود آنها راه ندارد (مکارم ،1200 ،ج ،3ص .)220بهاینترتيب امنيت و آرامش
واقعي بر وجود آنها حکمفرماست و به گفته قرآن﴿ :أُولِئكَّ لَّ ُهمُ الْأَّ ْمنُ﴾ (انعام)32 /5 :؛ «آنان را
ایمني است» (همانجا).
اللهِ لا خَّ ْوفٌ َّعلَّ ْيهِمْ﴾ در قرآن کریم مقيد شده
البته باید توجه داشت که جمله ﴿أَّلا إِنَّ أَّوْلِياءَّ َّ
به آیاتي که تصریح دارند بر وجوب خوف از خدا؛ پس اولياء خدا از هيچچيزی در دنيا و آخرت
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نميترسند مگر خدای سبحان (طباطبایي ،1010 ،ج ،14ص ،)42چنانکه قرآن مجيد نيز درباره
ْن رََّّبهُمْ بِالْغَّ ْيبِ وَّ هُمْ ِمنَّ السَّاعَّةِ مُشْفِقُونَّ﴾ (انبياء)04 /21 :؛ «[همان]
شو َّ
مؤمنان ميگوید﴿ :الَّذينَّ َّيخْ َّ
کساني که از پروردگارشان در نهان مىترسند و از قيامت هراسناکاند».
پس در اینجا ،منظور غمهای مادی و ترسهای دنيوی است ،وگرنه دوستان خدا وجودشان
از خوف او مالامال است ،ترس از عدم انجام وظایف و مسؤوليتها؛ که این ترس جنبه معنوی
دارد و مایه تکامل وجود انسان و ترقي او است بهعکس ترس و اندوههای مادی ،که مایه انحطاط
و تنزل است (مکارم ،1200 ،ج ،3ص.)225
کوتاهسخن اینکه ،رفع خوفِ از غير خدا و حزن ،از اولياء به این معنا نيست که برای ایشان
خير و شر ،نفع و ضرر ،نجات و هلاکت ،راحت و خستگي ،لذت و درد و نعمت و بلا ،یکسان
و درک اوليای خدا درباره آنها شبيه به هم است چون عقل انساني بلکه شعور عام حيواني هم
این را نميپذیرد .بلکه معنایش این است که اوليای خدا برای غير خدای تعالي هيچ استقلالي در
تأثير نميبينند و مالکيت و حکم را منحصر در خداوند متعال دانسته ،در نتيجه از غير او و آنچه
خدا دوست ميدارد و ميخواهد که از آن بر حذر باشند یا به خاطر آن اندوهگين شوند،
نميترسند (طباطبایي ،1010 ،ج ،14ص.)42
همچنين آیات  22و 22سوره حدید ،آموزنده چهار درس است :اول :حسن خلق و
خوشاخلاقي ،زیرا کسي که وجود دنيا و عدمش (بود و نبودش) در پيش او بيتفاوت باشد
حسد نورزد و دشمني نکند و مالش را از کسي دریغ و مضایقه ننماید ،زیرا اینها از موجبات
سوء خلق و بداخلاقي است و آن هم از ثمرات حب دنياست؛ دوم :کوچك شمردن دنيا و اهل
آن ،هر گاه به وجود آن شادمان نشود و به عدمش محزون نباشد؛ سوم :بزرگ شمردن آخرت به
سبب آنچه از ثواب ابدی که خالص و پاک از نواقص و عيبهاست ،در آن عالم نصيبشان
ميگردد؛ چهارم :افتخار و مباهات به خدای متعال نمودن ،نه به اسباب دنيا و زر و زیور ظاهری
آن (طبرسي ،1202 ،ج ،4ص /252شاهعبدالعظيمي ،1252 ،ج ،12ص .)02رعایت این موارد به
آدمي قدرت غلبه بر انفعالات و برخوردی فعال در برابر حوادث را ميدهد.

 -4-3-5ایمان و غضب
در قرآن مجيد خطاب به اهل ایمان آمده﴿ :وَّ الَّذينَّ يَّ ْج َُّنِبُونَّ كَّبائِرَّ الْإِثْمِ وَّ الْفَّوا ِحشَّ وَّ إِذا ما
ُون﴾ (شوری)20 /02 :؛ «و کساني که از گناهان بزرگ و زشتکاریها خود را به
ضبُوا هُمْ يَّغْ ِفر َّ
غَّ ِ
َّذين
دور ميدارند و چون به خشم درميآیند درميگذرند»؛ این جمله عطف است بر جمله ﴿ال َّ
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آ َّمنُوا﴾ (زمخشری ،1040 ،ج ،0ص /223بيضاوی ،1013 ،ج ،5ص /32آلوسي ،1015 ،ج،12
ص /05طباطبایي ،1010 ،ج ،13ص )52و اشاره دارد به فضيلت عفو در هنگام غضب که از
بارزترین صفات مؤمنين است (طباطبایي ،1010 ،ج ،13ص )52و مختص به ایشان (زمخشری،
 ،1040ج ،0ص /223بيضاوی ،1013 ،ج ،5ص /32آلوسي ،1015 ،ج ،12ص)05؛ یعني ،نهتنها
در موقع غضب زمام اختيار از کفشان ربوده نميشود و دست به اعمال زشت و جنایات نميزنند،
بلکه با آب عفو و غفران ،قلب خود و دیگران را از کينهها شستشو ميدهند (مکارم،1200 ،
ج ،24ص.)054
البته خداوند متعال ميداند که غضب ،انفعالي بشری است که از فطرت وی سرچشمه ميگيرد
و بهطورکل ي شر نيست .پس غضبي که برای خدا و دین و حق و عدل باشد مطلوب و خير است
(سيد قطب ،1012 ،ج ،5ص .)2150در اینجا مراد ،غضب ناشي از اذیت و مکروهي است که به
خود فرد ميرسد (شاهعبدالعظيمي ،1252 ،ج ،11ص )022و عفو و گذشت بدان تعلق ميگيرد
که ممدوح است ،لکن آنچه در محدوده حقوق الهي و واجبات قرار ميگيرد عفو و گذشت در
آن جایز نيست (طبرسي ،1202 ،ج ،4ص.)54

 -3-3-5ایمان و حب و علاقه
خداوند متعال با اشاره تفصيلي به آنچه که ميتواند در بَشر ایجاد عُلقه و محبت کند،
ميفرماید﴿ :يا أَُّيهَّا الَّذينَّ آ َّمنُوا لا تََُّّخِذُوا آباءَّكُمْ وَّ إِخْوانَّكُمْ َّأوْلِياءَّ إِنِ اس َُّْحَّبُوا الْكُفْرَّ ع ََّّلی الْإيمانِ َّو
َّمنْ َّي َُّوََّّلهُ ْم ِمنْكُمْ فَّأُولِئكَّ هُ ُم الظَّالِمُونَّ قُلْ إِنْ كانَّ آباؤُكُمْ َّو أَّبْناؤُكُمْ َّو إِخْوانُكُمْ وَّ َّأزْواجُكُمْ َّو
الل ِه َّو
ضوْنَّها أَّحَّبَّ إِلَّيْكُمْ ِمنَّ َّ
ْن كَّسادَّها وَّ مَّسا ِكنُ تَّ ْر َّ
شو َّ
عَّشيرَّتُكُمْ وَّ أَّمْوالٌ ا ْقَُّرَّ ْفُمُوها َّو تِجارَّةٌ تَّخْ َّ
َّرسُولِهِ وَّ جِهادٍ في سَّبيلِهِ َّفَُّرَّبَّصُوا ح ََُّّی يَّأْتِيَّ اللَّهُ بِأَّ ْمرِهِ وَّ اللَّهُ لا َّيهْدِي الْ َّق ْومَّ الْفاسِقينَّ﴾ (توبه/4 :
)20-22؛ «ای کساني که ایمان آوردهاید ،اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجيح دهند
[آنان را] به دوستي مگيرید ،و هر کس از ميان شما آنان را به دوستي گيرد ،آنان همان
ستمکاراناند .بگو« :اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالي که گردآوردهاید
و تجارتي که از کسادش بيمناکيد و سراهایي را که خوش ميدارید ،نزد شما از خدا و پيامبرش
و جهاد در راه وی دوستداشتنيتر است ،پس منتظر باشيد تا خدا فرمانش را [به اجرا در] آورد».
و خداوند گروه فاسقان را راهنمایي نميکند».
این آیات که اهل ایمان مخاطب آن قرار گرفتهاند ،بر قطع علاقه از زخارف پست دنيا دلالت
دارد (آلوسي ،1015 ،ج ،5ص )250و بر اینکه اگر بين مصلحتي از مصالح دیني و جميع مهمات
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دنيوی تعارضي به وجود آمد ،ترجيح دین بر دنيا بر هر مسلماني واجب است (فخر رازی،1024 ،
ج ،15ص .) 10البته ،مقصود رهبانيت و اجتناب از طيبات نيست ،بلکه مراد از این آیه ایجاد
عقيدهای است که قلب و حب را برای خدا خالص ميکند ،عقيدهای که سيطره و حاکميت دارد،
حرکت ميدهد و دفع ميکند (سيد قطب ،1012 ،ج ،2ص.)1515
آیه دوم در حقيقت تأکيدی است بر آنچه در آیه اول مطرح شد (مکارم ،1200 ،ج ،0ص)222
و خدای سبحان در این آیه امور اصلي که زینت زندگي دنيویاند و حب نفس به آنها تعلق
ميگيرد ،برميشمارد (طباطبایي ،1010 ،ج ،4ص .)243آری ،هنگاميکه شخص به خود و منافع
خود وابسته باشد نگرشش به عالَم خودخواهانه ميشود ،لذا حقيقت آن را درک نميکند و در
این حال است که هدف تير بلاها قرار ميگيرد (مدرسي ،1014 ،ج ،0ص.)100

 -2-3-5چگونگی تأثیر ایمان بر هیجان
از آنچه گذشت چنين دریافت ميشود که ایمان به خدا در حقيقت مرزها را مشخص
مي نماید ،مرز هيجان ممدوح و مذموم ،رشددهنده و نابودکننده .بنابراین توان گفت که قرآن،
عامل اصلي پيشگيری را ایمان به خداوند تبارک و تعالي ،بهعنوان خالق و پروردگار عالَم و مدبر
امور و غایت و نهایت هستي ميداند .توضيح آنکه از آنجا که ایمان ،معرفتي را به آدمي تقدیم
ميکند که در پرتو آن جهانبيني و خودآگاهي ـ چنانکه ذکر شد ـ قابل شکلگيری است ،و از
طریق این فرهنگ و شناخت حاصله از ایمان ،تعقل و تفکر مثمر ثمر ميشود؛ زیرا امکان دارد
تعقل و تفکر و حتي شناخت از خود و جهان پيرامون باشد ،لکن نه با محوریت حق .در این
صورت شخص خودمحور شده و لذا مرزبندیها مطابق نسخه قرآني نخواهد بود ،در نتيجه هر
قدر شناخت و تعقل که باشد باز هم سلامت را تأمين نخواهد کرد ،زیرا خالق و صانع هر شيء
ِنين﴾ (یونس:
به چگونگي حفاظت از آن آگاهتر است؛ ازاینرو در انتهای آیه موردنظر آمده ﴿ِللْ ُمؤْم َّ
 .)50 /14در حقيقت قرآن با جهانبيني خدامحوری که ارائه ميدهد ،خُلقياتي را به جامعه بشری
اهدا ميکند که نهتنها سبب آرامش رواني ميشود ،بلکه افعال دیگر او اعم از فعاليتهای بدني،
خوردوخوراک و  ...را نيز کنترل ميکند.
در پایان ،ضرورت پاسخ به یك شبهه احساس ميگردد؛ و آن اینکه «چرا قرآن تنها به شفای
قلوب وصف شده است؟ و آیا این بدان معناست که قرآن به سایر اعضاء بيتوجه بوده و سلامت
آنها را مدنظر نداشته است؟».
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پاسخ این است که :اگرچه پزشکان در تعيين مهمترین عضو بدن اختلاف دارند و نظرات
گوناگوني در این زمينه ارائه دادهاند ،لکن با توجه به اینکه مرگ قلب ،مرگ کامل را به دنبال
دارد درحاليکه مرگ سایر اعضاء ،حتي مغز چنين اثری را ندارد ،ميتوان دریافت که بدن گرچه
اعضای اصلي متعددی دارد که اختلال در هر یك ،سایر اعضا را نيز تحت تأثير قرار ميدهد اما
در این ميان اصليترین عضو همان قلب است.
لذا توجه قرآن به قلب ،از باب بيتوجهي به سایر اعضا نيست ،بلکه قلب در اینجا نمایندهای
است از تمام اعضا .اینگونه تعبيرات کنایي ،در عرف هم رایج است ،چنانکه مثلاً ميگویيم فلان
فرمانده یا امير در جنگ پيروز شد و مرادمان او و لشکر تحت فرمانش است .در قرآن نيز
ميفرماید﴿ :إِنَّا َّفَُّحْنا َّلكَّ َّفُْحاً مُبيناً﴾ (فتح)1 /03 :؛ «ما تو را پيروزی بخشيدیم [چه] پيروزی
درخشاني» که پيامبر را مخاطب قرار ميدهد لکن در حقيقت همه مسلمين مخاطب این آیه
بودند 1.بنابراین اشکال فوق بر آیه و تفسيری که از آن ارائه شد ،وارد نيست.

نتیجهگیری
با توجه به آنچه گذشت ،بهجرأت ميتوان ادعا کرد از جمله آیاتي که دلالت بر توجه خدای
ِظةٌ ِمنْ رَِّبكُمْ وَّ شِفاءٌ لِما فِي
تعالي به سلامت جسماني دارد ،آیه ﴿يا أَُّيهَّا النَّاسُ قَّدْ جاءَّتْكُ ْم َّم ْوع َّ
ْمةٌ ِللْ ُمؤْمِنينَّ﴾ (یونس )50 /14 :است؛ که در آن مراد از تعبير ﴿لِما فِي
الصُدُورِ وَّ هُدیً وَّ رَّح َّ
الصُدُورِ﴾ «قلب» آدمي است که هم به معنای «روح» و یا «عقل» است و هم عضو صنوبری شکل
در سمت چپ بدن.
آری ،قرآن در  10قرن پيش ،با نظر به اینکه سبكهای مقابلهای در برابر فشارهای رواني
بهعنوان عامل اصلي خطر برای بروز بيماری عروق کرونر ( )CHDبه شمار ميروند و در این
 .1امروزه آثار قرائت قرآن بر اعضا مختلف بدن از لحاظ علمي نيز به اثبات رسيده است .آزمايشهايي که توسط دکتر
امام و همکارانش صورت گرفته ،درمان کامل سرطان و يا بهبودي نسبي آن را به روش طب سوزني راديو فرکانس،
با استفاده از تلاوت قرآن کريم نشان ميدهد ( .)http://www.tim.ir/post-645.htmlهمچنين در آزمايشهايي
که ماسارو ايموتو ( )Masaru Imotoانجام داده ،تأثير آواها و نواهاي گوناگون روي مولکول آب به نمايش درآمده
( )http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.htmlکه با توجه بدان ميتوان اثر مثبت
قرائت کلامالله را بر جسم خود که بيش از نصف آن را آب تشکيل داده ،دريافت! بااينوجود ،چگونه ميتوان تأثير
عمل به قرآن را که تنها قرائتش اينچنين مؤثر است ،بر اعضاي مختلف جسم ناديده انگاشت و انکار نمود؟!
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ميان ،بيشترین قدرت پيشبيني بروز این بيماری مربوط به سبك هيجانمدار است که از شناخت
و تفسير فرد از عامل استرسزا و عدم تفکر و تعقل او ناشي ميشود ،فرهنگي را ارائه ميدهد
که با خط بطلان کشيدن بر همه خواستهها و آرزوها و آرمانها و خلاصه همه خدایان که برای
رسيدن به آنها فشار را تحمل ميکنند ،و معرفي خدای یگانه بهعنوان تنها ارزش ،آرامش را به
آدمي بازميگرداند ،البته اگر بدو ایمان آرند! درحاليکه مطالعات علمي درباره هيجان ،حدود
 144سال پيش آغاز شد (ریو ،2445 ،ص.)220
بنابراین خداوند متعال عامل اصلي پيشگيری از بيماریهای قلب ظاهر را ،پيشگيری از امراض
روحاني معرفي نموده است .البته قرآن مجيد ،اشاره مستقيم به علل این بيماری ندارد و تنها از
آ نچه ارائه نموده و با توجه به تصریحش بر شفابخشي قلوب و کشفيات علوم تجربي ،این نتيجه
به دست ميآید.
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