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 یريتفس اتيروا وبه آراء  کرديقرآن با رو یشفابخش رامونيپ یليحلت
 1رستميمحمدحسن 

 2ابریشمي سمانه

 چکیده
شتر عالمان بی .﴾الصُ ُدوِر ِفي ِلم ا اٌءِشف  ﴿توصیف شده است: « شفاء» به یدقرآن مج یونس،سوره  51 یهدر آ

ختلف، های مدر این پژوهش با استفاده از قرینه اما اند،كردهمسلمان، شفای مذكور را روحانی و معنوی تفسیر 

ن مبتنی قرائ این عمده .گیردو هر نوع شفایی را دربرمی است عام درصدد اثبات این نکته هستیم كه مفاد آیه

 نسبت ردف ذهنی هایزمینه را یعروق یقلب یهایماریب رد خطر اصلی عامل كه است تجربی علوم كشفیات بر

 با وصف یزن وندهمچنان كه خدا كند؛می معرفی آنو برخورد با  یابینوع ارز یجه،و در نت فشار عامل به

 هایبه موعظه عمل بارا  یاز امراض قلب یشگیریپ ی،شفابخش یتاز اشاره به خاص پیش ﴾رَّبِ ُكْم ِمْن مَّْوِعظٌَّة﴿

 قالهم این. خدا به ایمان و صحیح شناخت تعقل، و تفکر: گرددمی میسر عامل سه با كه داندیم ممکن قرآن

و امراض جسمی در گر شفایاست كه  این برمذكور  آیه تأكیدكه  دهدمی نشان فوق، فرضیه اثبات ضمن

 شفای امراض روحی است.

 قلب.  روح، جسم، ء، مرض،شفا قرآن كریم،: كلیدی واژگان

                                                           

 .Rostami@um.ac.ir/ مشهد فردوسي دانشگاه الهيات دانشکده استاديار. 1

 .ss79mm@yahoo.com(/ مسئول نويسنده) مشهد فردوسي دانشگاه حديث و قرآن علوم ارشد کارشناسي دانشجوي. 2
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 مقدمه -9

و آدمي موجودی متشکل از روح و جسم. این  1است قرآن کریم، کتابي برای هدایت مردم

؛ اندگاتنگتنبيگانه و مجرد از یکدیگر نيستند، بلکه در ارتباط متقابل و  تنهانهروح و جسم، 

و طي صراط  روح، کمال خویش را مدیون جسم بوده ـ که در طاعات و عبادات کهطوریبه

مستقيم، مدد از او جوید ـ و جسم نيز به تأثير از حالات و ادراکات روحاني در حرکت و 

 هاآنها در جهت برآوردن آمال و آرزوها، نتيجه درک روح از است، که همه تلاش وجوشجنب

ذا لبود؛ بایست حيوان را نيز دلي و در آن دل اميد و آرزویي مياست، وگرنه مي هابدانو شوق 

که کتابي را برای هدایت مردم به سوی سعادت بفرستد، است الاطلاق دور از حکمت حکيم علي

ابزار تکامل ـ را وانهد؛ چنانکه  نیترمهمو جسم ـ این  اما در آن تنها به سلامت روح پرداخته

گذشت با  که و بشر بسياری از کشفيات خود در زمينه طب را امروزه نيز این مهم به اثبات رسيده

فرسای اطبای حاذق به دست آمده، در این کتاب قرن از ظهور اسلام و در نتيجه تلاش طاقت 10

 آسماني به نظاره نشسته است.

 قرار دارد، ارتباط شناسي، مورد توجه بسياریاز جمله مسائلي که امروزه در پزشکي و روان

وسط متخصصان داخلي و های رفتاری است؛ مقالات زیادی تی آن با سبكهایماريبقلب و 

در این زمينه نگاشته شده است. از سوی دیگر با توجه به اهميت اخلاق در ادیان  2خارجي

اسلام، علما از دیرباز تلاشي مستمر برای فهم مراد قرآن از خُلق عظيم و نحوه  ژهیوبهآسماني 

                                                           

 قرآن آن، در كه است[ ماه همان] رمضان ماه»(: 415/ 2)بقره:  ِللن َّاِس﴾ ًیُهد اْلُقْرآُن فيِه ُأْنِزلَّ ال َّذي رَّمَّضانَّ ﴿شَّْهُر. 1

 .«راهبر است را مردم كه[ كتابي] است، شده فرستاده فرو

 اريبيم بروز در جنسيت عامل نقش و اجُماعي بازداري منفي، هايهيجان تأثير بررسي» ،يمهد ،ياکبر :جمله از. 2

 4317 ،4 شماره ،1 دوره الزهرا، دانشگاه روانشناسي و تربيتي علوم دانشکده روانشناختي مطالعات ،«قلب کرونري

 رانبيما مراجعه در تأخير علل و قلبي حمله کنندهتسريع عوامل و خطر عوامل برخي بررسي» هدايت، ش؛ جعفري،

 مازندران، پزشکي علوم دانشگاه مجله ،«0833 سال در مازندران قلب مرکز در ميوکارد حاد انفارکُوس به مبُلا

 Nyklicek I, Denollet J; "Lack of Psychological) ش؛ نيکليسک 4311 ،73 شماره نوزدهم، دوره

Mindedness in Men with Coronary Heart Disease", Journal of Psychosomatic 

Research, Vol. 56, Issue 6, p. 657, 2004)ُرِوست ؛ (Roest A.M, Martens E.J, Jonge P, 

Denollet J; "Anxiety and Risk of Incident Coronary Heart Disease: A Meta-

Analysis", Journal of the American College of Cardiology, Vol. 56, Issue 1, p. 38-

 .... و( 2010 ,46
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سخني  نيبنیدرا. ولي شوديمکه عمده بازتاب آن در تفاسير دیده  اندمتخلق شدن به آن را داشته

 از توجه خداوند متعال به تأثير این اخلاقيات بر سلامت قلب و عروق، نشده است.

از سوره  50آیه در  ﴾ا ِفي الصُ ُدوِراٌء ِلم ِشف ﴿فهم و آشکار کردن مراد الهي از در این مقاله به دنبال 

 هستيم. یونس

 ﴾ِلْلُمْؤِمنينَّ رَّْحمٌَّة وَّ ًیُهد وَّ الصُ ُدوِر ِفي ِلما ِشفاٌء وَّ رَّبِ ُكْم ِمْن مَّْوِعظٌَّة جاءَّْتُكْم قَّْد الن َّاُس أَّيُ هَّا يا﴿

 برای درماني و اندرزی پروردگارتان جانب از شما برای ،نيقیبه مردم، ای»  (؛50/ 14)یونس: 

ه آیه شریفالبته،  .«است آمده[ خدا به] گروندگان برای رحمتي و رهنمود و هاستسينه در آنچه

و آن  ؛شوديقرآن که در نفوس مؤمنين ترسيم م یهمه آثار طيب و نيکو یاست برا يبيان جامع

که در جان آنان  یارسد تا آخرین مرحلهين ماکه به گوش مؤمن یااثر را از همان اولين لحظه

سبحان در این  یخدا (.31، ص14، ج1010)طباطبایي،  کنديدر قلوبشان حك م ،استقرار دارد

 ،هدایت ـ2 ،هاستآنچه در سينه یشفا ـ2 ،موعظه ـ1قرآن برشمرده:  یبراچهار صفت را آیه 

(. لکن آنچه در 253، ص10، ج1024ی، فخر راز/ 215، ص11، ج1202)طبرسي،  رحمت ـ0

 .است ﴾الصُ ُدوِر ِفي ِلما ِشفاٌء﴿اینجا مدنظر است، وصف دوم، یعني 

 قرآن در قلب -4

( یا جایگاه قلب 000، ص1012)راغب اصفهاني، « سينه»و به معنای « صدر»جمع  «صدور»

 ِفي ما﴿و لذا مراد از  ( است240، ص5، ج1254/ مصطفوی، 005، ص0، ج1010)ابن منظور، 

 ْلُقُلوبُ ا یتَّْعمَّ لِكْن وَّ﴿فرماید: خدای تعالي در جای دیگر مي کهچنانآن؛ است« قلب»، ﴾الصُ ُدوِر

 «.است کور هاستسينه در که یيهادل ليکن» (؛05/ 22: حج) ﴾الصُ ُدورِ  ِفي ال َُّي

، 1014، تغيير حالت است )از جمله: فراهيدی، «قلب»بر اینکه مراد از  اندمتفقشناسان واژه

عضو صنوبری شکلِ سمت چپ  هيتسموجه(، لذا 531، ص1012/ راغب اصفهاني، 101، ص5ج

، 1010/ ابن منظور، 531، ص1012مي آن است )راغب اصفهاني، بدن به قلب، تغيير حالت دائ

 معرفي نموده است:« قلب» عنوانبه(. قرآن نيز چيزی بيشتر از قلب ظاهری را 530، ص1ج

[ را حقایق] آن با که دارند یيهادل»(؛ 140، 104/ 0)اعراف:  ﴾ِبها يَّْفقَُّهونَّ لا ُقُلوٌب لَُّهْم﴿ـ 

 «.کنندنمي دریافت

 گردش زمين در آیا»(؛ 05/ 22)حج:  ﴾ِبها يَّْعِقُلونَّ ُقُلوٌب لَُّهْم فََُّّكونَّ اْلأَّْرِض ِفي يَّسيُروا فَّلَّمْ  أَّ﴿ـ 

 .«بيندیشند؟ آن با که باشند داشته یيهادل تا اندنکرده
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 حقيقت، در»(؛ 05/ 22)حج:  ﴾الصُ ُدوِر ِفي ال َُّي اْلُقُلوُب یتَّْعمَّ لِكْن وَّ اْلأَّْبصاُر یتَّْعمَّ لا فَِّإن َّها﴿ـ 

 «.است کور هاستسينه در که یيهادل ليکن نيست کور هاچشم

 قرآن خدا، فرمان به او ]جبرئيل[ که چرا»(؛ 40/ 2)بقره:  ﴾الل َِّه ِبِإْذِن قَّْلِبكَّ یعَّل نَّز َّلَُّه فَِّإن َُّه﴿ـ 

 «.است کرده نازل قلبت بر را

 آیا»(؛ 15/ 50)حدید:  ﴾اْلحَّقِ  ِمنَّ نَّزَّلَّ ما وَّ الل َِّه ِلِذْكِر ُقُلوُبُهْم تَّْخشَّعَّ أَّْن آمَُّنوا ِلل َّذينَّ يَّْأِن لَّْم أَّ﴿ـ 

 نازل هک حقيقتي آن و خدا یاد به شانیهادل که نرسيده آن هنگام اندآورده ایمان که کساني برای

 «گردد؟[ فروتن و] نرم شده

 را ایمان[ خدا] که هاستنیا دل در»(؛ 22/ 53)مجادله:  ﴾اْلإيمانَّ ُقُلوِبِهُم في كََّّبَّ  ُأولِئكَّ ﴿ـ 

 «.نوشته

/ طباطبایي، 253، ص10، ج1024ی، فخر رازکند، همان روح )آری، قلبي که قرآن از آن یاد مي

نيز به کار رفته است « نفس»و « صدر»و در قرآن مجيد معادل با  است( 34، ص14، ج1010

 :(51، ص0، ج1200)قرشي، 

 .«داندمي خدا شماست هایدل در آنچه و» ؛(51/ 22: احزاب) ﴾ُقُلوِبُكمْ  في ما يَّْعلَُّم الل َُّه وَّ﴿  ـ

 خود هایدل در آنچه به شما پروردگار» ؛(25/ 10: اسراء) ﴾ُنُفوِسُكمْ  في ِبما أَّْعلَُّم رَّبُ ُكْم﴿ ـ

 .«است ترآگاه دارید

 هایشانسينه را آنچه و» ؛(23/ 23: قصص) ﴾ُيْعِلُنونَّ ما وَّ ُصُدوُرُهْم ُتِكنُ  ما يَّْعلَّمُ  رَّبُ كَّ  وَّ ﴿ ـ

 .«داندمي پروردگارت دارد،مي آشکار یا پوشيده

و ذیل آیه شریفه به سخن از امراض  بر این اساس اکثر مفسران نيز همين معنا را برگزیده

ا توان معنا رنمياند. این مفهوم اگرچه صحيح و مراد از آیه شریفه است، لکن روحاني پرداخته

رغم همه آنچه گفته شد، آیه با در نظر گرفتن معنای ظاهری در آن خلاصه نمود؛ چراکه علي

ای های که در سمت چپ بدن واقع شده نيز منافاتي ندارد و دلالتقلب، یعني همان عضو تلمبه

ه قرینه پيوستي چون سياق و فرهنگ زمان نزول و دیگر قرائن که در محاورات عرفي، متندرون

کنند. در روایات رسيده در تفسير این آیه نيز به هر دو معنا آن را رد نمي همآیند به شمار مي

 اشاره شده است:

 )ص(: َفَقاَل ْدِرِه،َص ِفي َوَجعًا )ص( النَِّبيِّ یِإَل َرُجلٌّ َشَكا َقاَل: )ع( آَباِئِه َعْن اللِه، َعْبِد َاِبي َعْن»

/ 544، ص2، ج1252 )کليني،« ِرالصُُّدو ِفي ِلما ِشفاءٌّ َو َيُقوُل: َجلَّ َو َعزَّ اللَه َفِانَّ آِنِباْلُقْر ِاْسَتْشِف

 (.240، ص2، ج1015حویزی، 
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مردی از بيماری دردناکي که در ناحيه سينه داشت به پيامبر )ص( شکایت نمود؛ فرمودند: »

 .«هاستسينه در آنچه شفاست برایفرماید: ]قرآن[ که خداوند عز وجل مي از قرآن شفا بخواه

 َيا ُمَناَجاِتِه: ِفي َلُه َقاَلَف َتَعاَلي، وَ  َتَباَرَك اللُه َناَجاُه )ع( ُموَسي ِانَّ َقاَل: َرَفَعُه ِعيَسي، ْبِن َعِليِّ َعْن»

 دًامََّحذكر ُم ْدَق ل َواِئن َقم زََّع يِهِف وُلُقَي يلًاِوَط ًاّيِسْدُق يثًاِدذكر َح َو ،َكَاَملُ  الدُّْنَيا ِفي َيُطوُل لا ُموَسي

، 3، ج1252)کليني، « ِنالشَّْيَطا َنْفِث ِمْن الصُُّدوِر ِفي ِلما ِشَفاًء ُفْرَقانًا ُقْرآنًا َعَلْيِه َلُاْنِزَلنَّ َو: (ص)

 (.240، ص2، ج1015/ حویزی، 00-02صص

فرمود: ای موسي در کرد، پس وی را خدای تبارک و تعالي با حضرت موسي )ع( نجوا مي»

دنيا آرزویت را طولاني نکن؛ و از پيامبر اسلام یاد کرد و فرمود: بر او قرآني نازل خواهم کرد که 

 «هاست از وسوسه شيطان.شفابخش آنچه در سينه

اند. از جمله در تفسير نمونه، ذیل همچنين برخي مفسران نيز هر دو معنا را محتمل دانسته

 آیه موردبحث آمده است:

 ،ياخلاق یهایمارين است که کانون ببيانگر آدیگر از آیات قرآن  يمانند بعض ،ظاهر آیه

ائل و مس يتمام اوصاف اخلاق زیرا ،دنمای اشکال ایجاددر ابتدا  تواندمياین سخن  .است «قلب»

وانتقال نقل ییك تلمبه خودکار براتنها کند، قلب يبه روح انسان بازگشت م يو عاطف یفکر

ن رمز ای ،در اینجا وجود دارد که توجه به آن ياما نکته دقيق! ستابدن  یهاو تغذیه سلولخون 

 .دکنيروشن مرا تعبير قرآن 

 یهازمان از ،گوناگون نيز یهادر ادبيات زبان .تعبيرات مخصوص قرآن نيست گونهنیا

که علاقه داریم  يبه کس اًمثل ؛شوديله دیده مأمختلف این مس یهاجلوه ،امروز تا بهگذشته 

از  يو یا قلب ما متوجه توست، و هميشه سمبل عشق را ترسيم یدر قلب ما جا دار میيگويم

که به هنگام  یافتهدرميبه خاطر آن است که انسان همواره  این همه دهند.يقلب انسان قرار م

کند، يب خود احساس مدر قل يثر خاصأثير و تأت هانیعشق و علاقه و یا کينه و حسد و مانند ا

 یستد،خواهد از کار بايشود گویا ميم کُند یقدرگاه ضربانش به و کنديگاه ضربان شدید پيدا م

 هانیا و شوديدر قلب آشکار م ،به هنگام انتقال به جسم ينخستين جرقه این مسائل روان يیعن

 دارد. ياست که قلب با این سلسله مسائل روان يهمه به خاطر پيوند نزدیک

 ﴾ُكْمُقُلوِب في اْلإيماُن يَّْدُخِل لَّم َّا وَّ﴿دهد ياز همين رو قرآن مجيد ایمان را به قلب نسبت م

؛ و یا جهل و لجاجت و «است نشده داخل ایمان شما یهادل در هنوز و»(؛ 10/ 04: )حجرات
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 ِفي ال َُّي ُلوبُ اْلُق یتَّْعمَّ لِكنْ  وَّ﴿کند يقلب تعبير م ينابينایعنوان عدم تسليم در مقابل حق را به

 .«است کور هاستسينه در که یيهادل ليکن»(؛ 05/ 22: حج) ﴾الصُ ُدوِر

 يعقل و روح آدم ،قلب در لغت ياز معان يایم که یکاشاره کرده ، سابقاًهانیعلاوه بر همه ا

و این خود  ستين ،آن منحصر به این عضو مخصوص که در درون سينه است ياست و معن

ریح شده تص يزیرا در بعض ؛هاهمه آن یبرانه اما  ،تواند باشديآیات قلب م یبرا یتفسير دیگر

 (.222 -224، صص3، ج1200)مکارم،  هاستکه در سينه یيهاقلب

دو  با ذکر ير خود ـ الدر المنثور ـسيوطي ـ از مفسران اهل سنت ـ نيز در تفس نیالدجلال

، 2، ج1040روایت ـ مشابه آنچه گذشت ـ به جنبه ظاهری آیه اشاره نموده است )سيوطي، 

(؛ آلوسي نيز در روح المعاني، طرح چنين روایاتي توسط سيوطي را دال بر عقيده وی 243ص

(، 122، ص5ج، 1015به شفابخشي قرآن در مورد امراض ظاهری هم دانسته است )آلوسي، 

کنيم که قرائت ما انکار نمي»... گوید: اگرچه در ادامه، دلالت آیه بر این مطلب را رد نموده و مي

برد، ولي دلالت آیه بر آن ها را ميقرآن برکت است و خدای تعالي به سبب آن امراض و بيماری

بات نموده و با گزینش این در ادامه، دلالت آیه بر معنای ظاهری را اث جا(.)همان« ...را منکریم 

 کشيم.معنا، ارزش و اهميت جسم آدمي از منظر اسلام را به تصویر مي

 قرآن در شفاء -3

را « بهبودی و علاج بيماری»ذیل آیه شریفه معنای  اتفاقبه، مفسران «شفاء»در مورد 

اند؛ این در حالي است که در معنای لغوی آن آمده: هر آنچه بيماری را دور کند )فراهيدی، برگزیده

( و حتي در تاج العروس تأکيد شده که: 054، ص1012/ راغب اصفهاني، 244، ص5، ج1014

زبيدی، )مرتضي« اصلش دوری از بيماری بوده و سپس در موضع علاج و مداوا به کار رفته است»

و علم امروزه اثبات  1داند(. علاوه بر این همه، قرآن عسل را شفابخش مي005ص، 14، ج1010

که برخي ، چنانهستدر درمان امراض کاربرد دارد بلکه سبب پيشگيری نيز  تنهانهکرده که عسل 

(. 242، ص11، ج1200ای به این مطلب دارند )برای نمونه نك. مکارم، مفسران نيز ذیل آیه اشاره

نمود،  نظرفصرنهفته، « شفاء»که در کلمه  «پيشگيری»وان در این آیه نيز از معنای تبنابراین نمي

 چه از جنبه روحاني و چه از جنبه جسماني.

                                                           

 «.است درماني مردم براي آن، در(: »61/ 46)نحل:  ﴾ِللن َّاِس ِشفاٌء فيِه﴿ .1
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در این مقاله نيز آنچه مدنظر است، جنبه پيشگيری قرآن از امراض قلبي است؛ چراکه اگرچه 

جسمي نيز توان مقابله با بيماری را و قدرت  1قرآن به تأثير ایمان بر قوای جسماني تصریح دارد

هنوز  لکن گردد،کند، یعني به عبارتي ایمان سبب مداوا و بهبودی بيماری ميدر بدن فراهم مي

 2.علم آن را به طور قطعي تأیيد نکرده است

 از منظر علوم تجربی قلب هایبیماری اصلی عامل -2

به دليل وسعت مسائل مربوط به قلب و  کهپيش از آغاز بحث، لازم به توضيح است 

ن و همچني هاآنکه از حوصله این مختصر خارج است، از ذکر یکایك  يعروق يقلبهای بيماری

ترین لياص عنوانبه، بيماری کرونر قلب را ـ اختصاربهنموده و تنها  نظرصرفشروح و تفاصيل 

 دهيم.بيماری قلبي ـ مورد توجه قرار مي

 خصوصبه ([،CHD: Coronary Heart Diseaseکرونری قلب )] 2ونرکر عروق بيماری

 بيماری رود. اینشمار مي به پيشرفته کشورهای بيشتر در ريوممرگ علل شایع از قلبي، حمله

گردد )جعفری، مي جامعه افراد در وریبهره کاهش و توجهقابلناتواني  سبب ،ريوممرگ بر علاوه

 نقش دارند بيماری این فرآیند در متعددی خطر عوامل ،شدهانجام مطالعات بنا بر (.54، ص1233

تعدیل  قابل و )یا جبری( مانند سن، عوامل محيطي، موروثي و ... تعدیل رقابليغ دسته دو به که

 خون، بالا بودن چربي بالا بودن دیابت، بيماری زیاد، استعمال سيگار، )یا ارادی( مانند چاقي

(. لکن شواهد حاکي از آن است که این 04، ص1233شوند )جعفری، مي خون و ... تقسيم فشار

بيني کنند و توانند پيشرا مي CHDبروز  %54موارد )عوامل جسمي بروز بيماری( حداکثر تا 

                                                           

 ِمْنُكمْ  يَُّكْن ِإْن وَّ ِمائََّّْيِن ْغِلُبوايَّ صاِبُرونَّ ِعْشُرونَّ  ِمْنُكْم يَُّكْن ِإْن اْلِقُاِل عَّلَّى اْلُمْؤِمنينَّ حَّرِ ِض الن َِّبيُ  أَّيُ هَّا يافرمايد: ﴿مي. 1

 ِمائَّةٌ  ِمْنُكْم يَُّكْن فَِّإْن ضَّْعفًا فيُكْم ن َّأَّ عَِّلمَّ وَّ عَّْنُكْم الل َُّه خَّف َّفَّ اْلآنَّ  يَّْفقَُّهونَّ لا قَّْوٌم ِبأَّن َُّهْم كَّفَُّروا ال َّذينَّ ِمنَّ  أَّْلفًا يَّْغِلُبوا ِمائٌَّة

 پيامبر، اي(: »66-65/ 1: )انفال﴾ رينَّالص َّاِب مَّعَّ الل َُّه وَّ الل َِّه ِبِإْذِن أَّْلفَّْيِن يَّْغِلُبوا أَّْلٌف ِمْنُكْم يَُّكْن ِإْن وَّ ِمائََّّْيِن يَّْغِلُبوا صاِبرٌَّة

 شما از اگر و شوندمي چيره تن دويست بر باشند شكيبا تن، بيست شما[ ميان] از اگر. برانگيز جهاد به را مؤمنان

 خفيفت شما بر خدا فهمند. اكنوننمي كه اندقومي آنان چراكه گردند،مي پيروز كافران از تن هزار بر باشند تن صدکي

 يروزپ تن دويست بر باشند شكيبا تن صدکي شما[ ميان] از اگر پس هست؛ ضعفي شما در كه داشت معلوم و داده

از  نظورکه م «است شكيبايان با خدا و كنند، غلبه تن هزار دو بر الهي توفيق به باشند، تن هزار شما از اگر و گردند،

 (.423، ص1، ج4147شود )طباطبايي، مي منتهي ايمان در ضعف به بالاخره كه است روحي صفات در ضعف ،«ضعف»

  از آن گرفت. يرسد بتوان نتيجه قاطعيبه نظر نم ييافت شد، ول ي. گرچه در اين باب مقالات2

 .قلب کنندهتغذيه و رسانخون يها. رگ6
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، 1230نيستند )اکبری،  CHDیي قادر به تبيين بروز و نيز تداوم تنهابهعوامل جسماني فوق 

 (.224-225، صص1440و دیگران،  (Marmotمارموت )/ 02ص

 يروح و حالات شرایط شامل که است مطرح کننده در حمله قلبيتسریع عنوانبه هم عواملي

 بيماران یا مستعد افراد برای را زمينه شود ومي انفارکتوس ميوکارد به مستعد فرد رفتار و يروان

فکری و ... )جعفری،  مشغله ان،هيج روحي، سازد؛ از جمله تنشمي فراهم يعروق يقلب با سابقه

 روزافزوندليلِ بروز  نیترمهمـ اجتماعي  زای رواني(. این عوامل استرس02-04، صص1233

 عوامل این تأثير ميزان و (. نوع254، ص1233آیند )اکبری، های عروق کرونر به شمار ميبيماری

 حاد انفارکتوس حقيقت بروز است. در متفاوت مختلف، نژادهای و در جوامع قلبي خطرآفرین

 شيوه و اجتماعي، اقتصادی شرایط فرهنگ، ،ورسومآداب ميزان آگاهي، با نزدیکي ارتباط قلبي

 (.04، ص1233دارد )جعفری،  مختلف مردم جوامع رفتاری و روحي حالات و زندگي

، 1233اند )اکبری، را تأیيد کرده CHDهای زیادی ارتباط مثبت استرس و تاکنون پژوهش

( نشان Pratley( )1445پراتلي )و  (Andersonاندرسون )(، Pattersonپترسون )(؛ 254ص

شود که با بيماری کرونری قلب ارتباط دارد؛ عروقي مي دادند که استرس باعث تغييرات قلبي

 LDL (Lowشده فراوان داشته و های فعالبرای نمونه، خون افراد دچار استرس، پلاکت

Density Lipoprotein آن، بالاست. این تغييرات در ترکيبات خون، به بسته شدن عروق و )

رشح ت ژهیوبهها کنند. افزون بر این، استرس با تأثير بر فعاليت هورمونکمك مي CHDبروز 

نظمي ضربان قلب، افزایش فشار خون، رسوب های غدد فوق کليوی موجب بيکاتکولامين

 عنوانهبشود. بنابراین استرس، هم بار در دیواره عروق کرونر ميو کلسترول زیان نابهنجارکلسيم 

بالا، رسوب  LDLیك عامل خطر مستقل و هم با تأثير بر سایر عوامل )افزایش فشار خون، 

 (.254، ص1233دهد )اکبری، و انفارکتوس قلبي را افزایش مي CHDکلسيم( احتمال بروز 

 ستاصورت بالقوه یك عامل فشار )استرس( زی بهدر اینجا لازم به ذکر است تقریباً هر چي

امری خطرناک شناسایي کنند  عنوانبهو تنها کافي است که فرآیندهای شناختي ذهن، چيزی را 

(؛ در این صورت، واکنش اخطار که از نظر فيزیولوژی پاسخ 52، ص1250(، Shaffer)شفر )

و آشکارترین نمود آن در ریختن  گيرد، آغاز شدهای است که از عامل فشار نشأت ميپيچيده

 (.24، ص1250گردد )شفر، که به افزایش ضربان ناگهاني منجر مياست آدرنالين در جریان خون 

وانند تهمانند غم و اندوه ناگهاني، با تأثير برابر مي رمنتظرهيغاز طرفي شادی و خوشحالي 

وز، واکنش فشار متوالياً (. بنابراین در طول ر22، ص1250موجب واکنش اخطار شوند )شفر، 

، 1250شماری عوامل فشار، چه مثبت و چه منفي، تکرار خواهد شد )شفر، تعداد بي لهيوسبه
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ریو و مشکلات هستند )ها استرسو ها چالشهایي برای این حلها، راه( و هيجان22ص

(Reeve ،)2445210، ص .) 

گيرد، تنها بر اساس معيني قرار ميفردی که در لحظه معيني از زندگي خود، در موقعيت 

دهد؛ او اطلاعات دریافتي را بر ی حواس خود از تحریکات محيط واکنش نشان نميهاافتیدر

، 1230(، Dantzerدانتزر )کند )های قبلي و انتظاری که از موقعيت دارد، تفسير مياساس تجربه

شناخت و  کهاین است  «شود؟چه چيزی باعث هيجان مي»(. لذا پاسخ سؤال 123-120صص

( Buckباک )(. طبق دیدگاه 244، ص2445شوند )ریو، عوامل زیستي هر دو موجب هيجان مي

تم کنند. یك سيستم، سيسدو سيستم همزمان دارند که هيجان را فعال و تنظيم مي هاانسان( 1430)

اکنش ني وی هيجاهامحرکی به راراديغ صورتبهو فيزیولوژیکي است که  ختهيخودانگفطری، 

عبيری و اجتماعي ت صورتبهدهد. سيستم دیگر، سيستم شناختي مبتني بر تجربه است که نشان مي

دهد. سيستم فيزیولوژیکي هيجان، در دوره تکامل جسمي انسان ابتدا به وجود واکنش نشان مي

 طوربه انسانکه سيستم شناختي هيجان، بعد از این کهيدرحالآمده )یعني سيستم ليمبيك(، 

و  آید )یعني قشر تازه مخ(. سيستم زیستيِ ابتدایيای متفکر و اجتماعي شود به وجود ميفزاینده

ي را به هيجانِ دو سيستميِ بسيار انطباق سميمکانشوند و سيستم شناختيِ جدید با هم ترکيب مي

فرهنگ و تر اما عامل اصلي، شناخت، و به عبارت دقيق؛ (244، ص2445آورند )ریو، وجود مي

کنند. ارزیابي خود را تغيير دهيد، ها پيروی ميها از ارزیابيشخصيت فرد است، چراکه هيجان

 (. 223، ص2445هيجان شما تغيير خواهد کرد )ریو، 

آن  ای که درفرهنگيـ هایي است که فرد در موقعيت اجتماعياین ارزیابي بر اساس شناخت

وهشگران جدید عموماً قبول دارند که انگيختگي پژاست.  کند، به دست آوردهزندگي مي

سازد ولي کند و زمينه را برای آن آماده ميفيزیولوژیکي، هيجان را همراهي کرده، تنظيم مي

ها از حمایت زیستي و هيجان کهشود. دیدگاه مدرن این است مستقيماً موجب آن نمي

، ردن و گریختن را قوی کنند )ریوکنند تا رفتارهایي چون مبارزه کفيزیولوژیکي استفاده مي

 (.225، ص2445

عوامل دیگری نيز در چگونگي ارتباط ميان استرس و سلامتي عروق کرونر مؤثرند، از جمله 

 نیتر(. یکي از مهم550ص، 2440 گران،و دی (Nyklicekنيکليسك )دروني ) احساسات و افکار

ود زا از خاسترس مسائلای و نوع واکنشي است که افراد در برابر مقابله یهااین عوامل، سبك

های فعالانه یا منفعلانه برای واکنش در برابر شرایط و ای، تلاشی مقابلههاسبكدهند. بروز مي

مدار و ی مسألههاسبكو شامل  زا برای دور کردن یا کاهش استرس استهای استرسموقعيت
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های گشایي )مجموعه افکار و کوششمدار مانند مسألهألهی مسهاسبك. استمدار هيجان

یي(، شاگمشکلگرایانه برای ی رویکرد تحليلريکارگبهزا، همراه با با عوامل تنش متمرکزمهين

هایي در راستای ایجاد مفاهيم مثبت در رویارویي با مسائل و ارزیابي مثبت دوباره )تلاش

ده ای فعالانه شمری مقابلههاسبك عنوانبهر از هيجان زا به دوو بررسي مسائل تنش مشکلات(

مدار که شامل رویارویي مستقيم )مجموعه رفتارهای پرخاشگرانه و ی هيجانهاسبكشوند. مي

بگری داری یا سرکوزا برای تغيير فوری منبع استرس(، خویشتنمستقيم با مسائل استرس

سترس( و سَبك انکار )نادیده گرفتن های هيجاني در برابر ا)خودداری از بروز واکنش

روند. اگرچه ای منفعلانه به شمار ميی مقابلههاسبك عنوانبهزا( هستند، های تنشموقعيت

هایي است که افراد ، شامل مجموعه تلاشرفعاليغفعال یا  صورتبهای، چه ی مقابلههاسبك

ك و ی هر سبريکارگبهگيرند، اما هميشه برای پرهيز از عوامل تهدیدکننده سلامت در پيش مي

 هایای در موقعيتی مقابلههاسبكای با کاهش استرس همراه نيست، بلکه کارآمدی مقابله

دهد، بلکه موجب افزایش آن نيز استرس را کاهش نمي تنهانهگوناگون، متفاوت است و گاهي 

 شود.مي

و همچنين شناسایي  CHDی در بروز ای مقابلههاسبكهای اخير، برای بررسي نقش در دهه

های بسياری انجام شده کنند، پژوهشی ناکارآمد که به افزایش شدت بيماری کمك ميهاسبك

( در پژوهشي پيگيرانه بر روی بيماران عروق کرونر، برای Denollet( )2442دنولت )است. 

یِ به کار ای مقابلههاسبك ای، وضعيت این بيماران را بر پایهی ناکارآمد مقابلههاسبكشناسایي 

ی هاسبكبرده شده، مورد بررسي قرار داد و نشان داد بيماراني که در رویارویي با استرس از 

دار را به مای مسألهی مقابلههاسبكگيرند، در مقایسه با بيماراني که مدار بهره ميای هيجانمقابله

ی هاسبكی ريکارگبهشوند. همچنين دچار ميبرند، پنج برابر بيشتر به انفارکتوس قلبي کار مي

 نابهنجار( و رسوب کلسيم LDLآور )هيجان مدار با افزایش فشار خون، رسوب کلسترول زیان

، CHDای و بروز ی مقابلههاسبكدر دیواره عروق کرونر همراه است. برای بررسي ارتباط ميان 

( در پژوهشي طولي بر روی افراد 2441) (Pozoپوزو )و  (Scheierاسکيير )(، Gerinگرین )

ثبت دار و ممدار و بروز بيماری عروق کرونر ارتباط معنيسالم نشان دادند که بين سبك هيجان

دهد )اکبری، را کاهش مي CHDمدار احتمال بروز ی مسألههاسبك کهيدرحالوجود دارد، 

 (. 204-254، صص1233

و همکاران در یك فراتحليل جامع، نتایج مطالعات انجام شده بين  (Roestرُوِست )همچنين 

، بر روی رابطه بين انواع ظهور اضطراب ـ مانند برخوردهای 2444تا  1430ی هاسال
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 را بررسي کرده و عوارض آن CHD، نگراني و ... ـ با بروز و تشدید مورديبپرخاشگرانه، ترس 

کنند که ميزان مي خاطرنشاناست،  CHDل در وقوع و ضمن اثبات اینکه اضطراب، عاملي مستق

مدار یکسان نيست )روِست در رفتارهای گوناگون ناشي از سبك هيجان CHDبيني قدرت پيش

 .(05-23، صص2414دیگران، و 

ای و نوع واکنش افراد در برابر عامل ی مقابلههاسبك، CHDبنابراین، در فرآیند بروز 

و استرس  (200، ص1233و شدت آن اهميت دارد )اکبری، زا بيش از خود استرس استرس

 عنوانهبای در برابر استرس ی مقابلههاسبكبيني کند، بلکه را پيش CHDتواند بروز یي نميتنهابه

(. در این ميان، 200، ص1233روند )اکبری، به شمار مي CHDعامل اصلي خطر برای بروز 

 (.200، ص1233)اکبری،  استمدار مربوط به سبك هيجان CHDبيني بروز بيشترین قدرت پيش

های قلبي است که اساسًا دارای بيماری کرونری قلب یکي از انواع بيماری ،اینکه نتيجه 

(، 110، ص1233شخصيتي( )مؤذن،  ژهیوبهشناختي )تني بوده و نقش عوامل روانماهيت روان

د، کنای که در آن زندگي ميـ فرهنگيجتماعيهایي که فرد در موقعيت اها و باورشناختمانند 

زا، در ظهور آن مدار با عوامل استرسها و برخوردهای هيجانو در نتيجه ارزیابي تحصيل نموده

های مختلف کرونری قلب، از قبيل آنژین، عامل خطر برای ابتلا به بيماری عنوانبهو است روشن 

 (.110، ص1233رفته شده است )مؤذن، تصلب شرایين و انفارکتوس ميوکارد در نظر گ

 قرآن بودن شفاء چگونگی -5

و در نتيجه نوع ارزیابي و برخورد با عوامل  با توجه به اینکه از منظر علوم تجربي، شناخت

آخرین نتيجه مبحث قبل(، معنای کلام خدای ) استهای قلب بيماریزا عامل اصلي بروز استرس

 وَّ  یً ُهد وَّ لصُ ُدوِرا ِفي ِلما ِشفاٌء وَّ رَّبِ ُكمْ  ِمنْ  مَّْوِعظَّةٌ  جاءَّْتُكْم قَّدْ  الن َّاُس أَّيُ هَّا يا﴿تعالي که فرموده: 

 يخوببهو دليل آنکه قرآن را به شفاگر قلوب وصف نموده،  (50/ 14)یونس:  ﴾ِلْلُمْؤِمنينَّ  رَّْحمٌَّة

 گردد.تبيين مي

اض روحاني است، شفابخش آری، قرآن درست به همان دليل و به همان طریقي که شفای امر

و آیه نيز بر آن تصریح  هستهای مختلف کرونری قلب امراض قلب ظاهر و از جمله بيماری

زیرا پروردگار متعال پيش از اشاره به ؛ شوددارد، گرچه در نگاه اول چنين چيزی دریافت نمي

 طریق که به معنای شفای صدور از کندخاصيت شفابخشي، موعظه بودن قرآن را مطرح مي

عامل  نیترمهمهای الهي این کتاب آسماني است و به این وسيله پذیرش و عمل به موعظه

 سازد.معدوم مي استبيماری را تا آنجا که در اختيار آدمي 
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محققان راهکارهای معنوی زیادی را در باب بهداشت روان از کلام خداوند متعال اخذ 

و .../ نورمحمدی و دیگران، 245و 205و 103-105، صص1235نژاد، اند )ر.ک: عباسنموده

( که با وجود موصوف بودن قرآن 04-25و 112-33، صص1230/ موسوی، 45-31، صص1244

رعایت اختصار، از طرح دوباره مسأله  منظوربهرود، لکن انتظاری جز این نيز نمي« موعظه»به 

ه از نظر قرآن، س سازد.ا ميسر ميکنيم که عمل به راهکارها رپرهيزیم و تنها به عللي اشاره ميمي

يل دخ ـي ـ که معلول افعال خود فرد است عروق يقلبهای عامل اصلي در پيشگيری از بيماری

 هستند: تفکر و تعقل، شناخت صحيح، ایمان به خدا.

 عجولانه برخورد و یپرستنفس جای به تعقل و تفکر -5-9

خورد، سفارش بيش از همه به چشم مي آنچهو  استهای اخلاقي قرآن کریم مملو از توصيه

و به  مدارو نهي از برخوردهای هيجان مداربه تفکر و تعقل یا همان برخورد به سبك مسأله

 عبارتي هواپرستي است.

خداوند متعال در سوره انبيا از زبان حضرت ابراهيم )ع( نسبت به کساني که اهل تعقل نيستند 

/ 21: اءيانب) ﴾تَّْعِقُلونَّ فَّلا أَّ الل َِّه ُدوِن ِمْن تَّْعُبُدونَّ ِلما وَّ لَُّكْم فٍ أُ ﴿فرماید: اظهار انزجار نموده، مي

که  البته باید توجه داشت«. اندیشيدنمي مگر پرستيدمي خدا از غير آنچه بر و شما بر اُف»(؛ 50

بيان شده ـ مربوط به زماني است که حق با دليل و برهان آشکار « ُافٍّ»این انزجار ـ که با لفظ 

فخر / 125، ص2، ج1040)زمخشری،  اندضلالت، لکن مردم بر اثر عدم تعقل و تفکر در است

(؛ و در سوره یونس، این عدم تعقل را 55، ص4، ج1015/ آلوسي، 150، ص22، ج1024ی، راز

/ 14)یونس:  ﴾يَّْعِقُلونَّ  لا ال َّذينَّ یعَّلَّ  الرِ ْجسَّ يَّْجعَُّل وَّ﴿باعث رجس و پليدی انسان دانسته است: 

 «.دهدمي قرار را پليدی اندیشند،نمي که کساني بر[ خدا] و»(؛ 144

)عنکبوت:  ﴾اْلعاِلُمونَّ ِإلا َّ يَّْعِقُلها ما وَّ﴿نماید: در سوره عنکبوت، تعقل را نتيجه علم معرفي مي

: دارديبازماز عمل بدون علم  اسراء؛ و در سوره «درنيابند راها آن دانشوران جز[ ليو]»(؛ 02/ 24

/ 10: )اسراء ﴾مَّْسُؤلًا ْنُهعَّ كانَّ ُأولِئكَّ ُكل ُ  اْلُفؤادَّ وَّ اْلبَّصَّرَّ وَّ الس َّْمعَّ ِإن َّ ِعْلمٌ  ِبِه لَّكَّ لَّْيسَّ  ما تَّْقُف لا وَّ﴿

 پرسش مورد همه قلب، و چشم و گوش زیرا مکن، دنبال نداری علم بدان که را چيزی و»(؛ 25

 داریمن یقين و علم بدان که چيزی هر متابعت و پيروی در حقيقت، از آیه این «.شد خواهند واقع

، 1010گردد )طباطبایي، مي نيز شامل را عمل و اعتقاد پيروی در است مطلق چون و کندمي نهي

 گفتار و اعتقادی مسائل که دارد وسيعي معنای علم غير از پيروی از (. بنابراین، نهي42، ص12ج
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، 1200/ مکارم،  224، ص24، ج1024ی، فخر رازشود )مي شامل را عمل و قضاوت و شهادت و

 (.115، ص12ج

 «گمان و ظن»خواه  آن غير و است یقين و علم ،زيچهمه در شناخت الگوی بر این اساس

، 12، ج1200نيست )مکارم، اعتماد قابل کدامچيه «احتمال و شك»یا  «تخمين و حدس»یا  باشد

 ِمنَّ ُيْغني لا الظ َّن َّ ِإن َّ ظَّنً ا ِإلا َّ أَّْكثَُّرُهْم يَُّ َِّبُع ما وَّ﴿فرماید: خدای سبحان مي همچنان که(، 115ص

 کنندنمي پيروی گمان از جز بيشترشان و»(؛ 25/ 14یونس: ) ﴾يَّْفعَُّلونَّ ِبما عَّليٌم الل َّهَّ ِإن َّ شَّْيئاً  اْلحَّقِ 

 کنندمي آنچه به خدا آری،. گرداندنمي نيازبي حقيقت از[ را آدمي] وجهچيهبه گمان[ ولي]

ها فرض و واجب مدار را در تمام صحنهپس در حقيقت خداوند متعال، برخورد مسأله «.داناست

 تقليد هبهستند و  ظن پيرو ،مردم اکثریت همواره نموده؛ لکن تصریح دارد به اینکه متأسفانه،

 (.51، ص14، ج1010کنند )طباطبایي، مي دنبال راها آن باطل راه پدران، از کورکورانه

 او حيات ادامه برایها آن همه که است گوناگوني اميال و زیغرا انسان، وجود در شكبي

 بدون و ... و مادی زندگي و مال به علاقه خویشتن، به علاقه غضب، و خشم: دارد ضرورت

 دح از هانیا گاه آفریده است؛ اما تکاملي هدف همان برای را هانیا همه آفرینش دستگاه تردید

 گرییاغي و طغيان بنای و درآمده عقل، دست در مطيع ابزار یك صورت از و کرده تجاوز

 در را او اختيار زمام و شوندمي حاکم انسان وجود کل بر و کرده زنداني را عقل گذارند،مي

 ،1200)مکارم،  کنندمي تعبير «هواپرستي»به  آن از که است چيزی همان گيرند؛ اینمي دست

 (.142ص ،15ج

فرماید: مي بارهنیدراو به عبارتي عدم پيروی از عقل، نهي نموده و  از هواپرستي شدتبهقرآن 

کس آن از و»(؛ 23/ 13کهف: ) ﴾ُفُرطاً  أَّْمُرُه كانَّ وَّ  هَّواُه ات َّبَّعَّ وَّ ِذْكِرنا عَّْن قَّْلبَُّه أَّْغفَّْلنا مَّْن ُتِطْع لا وَّ﴿

 بر کارش[ اساس] و کرده پيروی خود هوس از و ایمساخته غافل خود یاد از را قلبش که

 ت َّبَّعَّا ِمم َِّن أَّضَّلُ  مَّْن وَّ﴿: داندمي گمراهي را بدترین هواپرستي ؛ و«مکن اطاعت است، رویزیاده

 از خدا راهنمایيِبي  آنکه ازتر گمراه کيست و»(؛ 54/ 23قصص: ) ﴾الل َّهِ  ِمنَّ  یً ُهد ِبغَّْيرِ  هَّواُه

 ﴾تَّْعِدُلوا نْ أَّ یاْلهَّو تَُّ َِّبُعوا فَّلا﴿: کندمعرفي مي دادگری و عدالت و آن را مانع «کند پيروی هوسش

 اگر کهیطوربه، «کنيد عدول[ حق از نتيجه در] که نروید هوس پيِ  از پس،» (؛125/ 0نساء: )

 1.گرفت خواهد را هستي پهنه سرتاسر فساد بگردد، هوس و هوا محور بر زمين و آسمان نظام

                                                           

 يهاهوس از حق اگر و(: »74/ 23مؤمنون: ) ﴾فيِهن َّ مَّْن وَّ اْلأَّْرُض وَّ الس َّماواُت لَّفَّسَّدَِّت أَّْهواءَُّهْم اْلحَّق ُ  ات َّبَّعَّ  لَِّو وَّ﴿. 1

  «.شدمي تباههاست آن در كه هر و زمين وها آسمان قطعًا كرد،مي پيرويها آن
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 أَّْكثَّرَُّهْم أَّن َّ ْحسَّبُ تَّ أَّمْ  وَّكيلًا عَّلَّْيِه تَُّكوُن فَّأَّْنتَّ أَّ  هَّواُه ِإلهَُّه ات َّخَّذَّ مَّنِ  رَّأَّْيتَّ أَّ﴿ آیات: همچنين در

 کهکس آن آیا»(؛ 00-02/ 25)فرقان:  ﴾سَّبيلًا أَّضَّلُ  ُهْم بَّْل كَّاْلأَّْنعاِم ِإلا َّ ُهْم ِإْن يَّْعِقُلونَّ أَّْو يَّْسمَُّعونَّ

 مانگ یا باشي؟ او ضامنِ[ يتواني]م آیا دیدی؟ است گرفته خویش معبود را خود[ نفس] هوای

قبح ، «ترندمراهگ بلکه نيستند، ستوران مانند جز آنان اندیشند؟مي یا شنوندمي بيشترشان که داری

 کهها آن :فرمایدمي نخست مطلب، اهميت کردن منعکس و برای کشدهواپرستي را به تصویر مي

: کنديم اضافه و حتي به این اکتفا نکرده ،اندانیچهارپا همچون است نفسشان هوای معبودشان

 (.140ص ،15ج ،1200)مکارم، ترند! ها گمراهآن از بلکه

علت  و دارديبازمهای نفساني قرآن آدمي را از هر گونه تسليم در برابر خواهش بيترتنیابه

 مدار بودن و به عبارتي تفکر و تعقلو علم و معرفت را ریشه مسأله داند،تسليم را عدم تعقل مي

 نماید.معرفي مي

 فَّلا أَّ ﴿و  ﴾ِقُلونَّتَّْع لَّعَّل َُّكْم﴿یا  ﴾تَّْعِقُلونَّ أَّفَّلا﴿همچنين در موارد بسياری با جملاتي چون 

 .1تو ...، بشر را به تفکر و تعقل، دعوت و تشویق نموده اس ﴾يََّّفَّك َُّرونَّ لَّعَّل َُّهْم﴿یا  ﴾تََّّفَّك َُّرونَّ 

 است ادراک و عقل جوهر شده، گذارده ودیعه انساني وجود در کهبها گران گوهر آری، یگانه

 تمام بر اگر .است عقاب و ثواب دائرمدار و سعادت موجب و حيوان از انسان امتياز باعث که

 اگر رسد و به رستگاری صاحبش گردند، او منقاد و مطيع جوارح و اعضا شود و قوا غالب

گردد  زیانکار و گمراه صاحبش گشته، منحرف صواب جاده از شود، شهوات مغلوب

 نهد کهمي کساني بر را پليدی و رجس خداوند، لذا (؛ و012ص ،3ج ،1252عبدالعظيمي، )شاه

 باشندن خویش خرد و فکر سرمایه از استفاده به حاضر گذاشته و گام تعقل عدم و جهل مسير در

 (.244، ص3، ج1200)مکارم، 

 صحیح از خود و محیط اطراف شناخت -5-4

خداوند در قرآن در کنار امر به تعقل و تفکر، از طریق ایجاد فرهنگ و شناخت صحيح از 

آگاهي و خودآگاهي صحيح، زمينه تفکرات و و به عبارتي با دادن جهان اطرافانسان و محيط 

 کند.ها را برای برخورد درست با رویدادها از نو بنا ميارزیابي

                                                           

 46يونس،  /454و 54و 32انعام،  /441و 65 ،عمرانآل /266و 212و 241و 461و 76و 73و 11 بقره،: جمله از. 1

 .43و 5جاثيه،  /21و
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نماید و خير انسان را در پرداختن به معرفي مي «لعب»و  «لهو»دنيوی  خداوند متعال حيات

 و اعتباری عقاید سلسله حول مدار« لعب»د همانن زندگي این چراکه 1داند.زندگي اخروی مي

 حيات که اشیاخرو حيات مسائل مهم از را چون آدمي نيز و چرخد؛مي موهوم یهاغرض

ابت ث و حيات اخروی به دليل حقيقي امااست؛  لهو نوعي ، پسدارديبازم است دائمي و حقيقي

 است خير» :فرمود جهتنیازا دهد،نمي دست متقين برای جز حياتي لکن چنين استبودن، خير 

، 5، ج1200/ مکارم، 50، ص0، ج1010/ طباطبایي، 10، ص2، ج1040)زمخشری، « متقين برای

، 1202وصف نشده )طبرسي، « لعب»باید توجه داشت که نفس دنيا به  حالنيدرع(. 240ص

 تَّْنسَّ ال وَّ اْلآِخرَّةَّ الد َّارَّ الل َُّه آتاكَّ فيما وَّاْبَِّغ﴿فرماید: (، چنانکه در جای دیگر مي050، ص0ج

 ﴾اْلُمْفِسدينَّ  ُيِحبُ  لا الل َّهَّ ِإن َّ اْلأَّْرِض ِفي اْلفَّسادَّ تَّْبِغ لا وَّ  ِإلَّْيكَّ الل َّهُ  أَّْحسَّنَّ كَّما أَّْحِسنْ  وَّ الدُ ْنيا ِمنَّ نَّصيبَّكَّ

 فراموش دنيا از را خود سهم و بجوی را آخرت سرای داده خدایت آنچه با و»(؛ 00/ 23)قصص: 

 فسادگران خدا که مجوی فساد زمين در و کن نيکي کرده نيکي تو به خدا که همچنان و مکن،

 يزچ اندیشان،کج بعضي پنداربرخلاف  ثروت و مال اینکه، به که اشاره دارد «داردنمي دوست را

(؛ به 155، ص15، ج1200)مکارم،  افتد کار به مسيری چه در که است آن مهم نيست؛ بدی

ت دارد بر اینکه، دلال ﴾الدُ ْنيا ِمنَّ نَّصيبَّكَّ تَّْنسَّ وَّلا﴿طوری که برخي تصریح دارند به اینکه عبارت 

/ 015، ص0، ج1202/ طبرسي، 135، ص0، ج1013با دنيا آخرتت را به دست آور )بيضاوی، 

 (.05، ص15، ج1010طباطبایي، 

ي تبيين نموده که دنيا را نه هدف، که ابزار رسيدن خوببهن آیات آری، پروردگار متعال در ای

معرفي « لهو»و « لعب» عنوانبهبه هدف قرار داده، و این دنيا نيست مگر مزرعه آخرت! لذا آنچه 

ای است که هدف از آن دنيا و خاصيتش خاصيت لهو و لعب باشد، نه شده در حقيقت زندگي

معرفي حقيقت وجود آدمي، غایت و نهایتي را که  منظوربهن مطلق زندگي در این دنيا. همچني

کشد تا قدر و منزلت خویش بداند و به هر پستي و حقارت تواند بدان برسد، به تصویر ميمي

تن ندهد؛ باشد که راه تفکر و تعقل پيش گيرد و از پيروی از ظن و گمان و هواهای نفساني 

 ِإلى اْرِجعي ةُ اْلُمْطمَِّئن َّ الن َّْفسُ  أَّي َُُّهَّا يا﴿پذیرا شود:  ودلجاندوری کرده، این نسخه شفابخش را با 

 یسوبه خداپسند و خشنود مطمئنه، نفس ای»(؛ 23-20/ 34)فجر:  ﴾مَّْرِضي َّةً  راِضيًَّة رَّبِ ِك

 «. بازگرد پروردگارت

                                                           

 دنيا زندگي و(: »32/ 6: انعام) ﴾تَّْعِقُلونَّ فَّلا أَّ يَُّ َُّقونَّ ِلل َّذينَّ خَّْيٌر اْلآِخرَُّة لَّلد َّاُر وَّ  لَّْهٌو وَّ لَِّعٌب ِإلا َّ الدُ ْنيا اْلحَّياُة مَّا وَّ﴿. 1

 «.انديشيدمنمي آيا. است بهتر كنندمي پرهيزگاري كه كساني براي بازپسين سراي قطعًا و نيست سرگرمي و بازي جز
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 به خدا ایمان -5-3

 یهاالعملعکسرغم فرهنگ و شناختي که در اختيار نوع بشر گذارده تا او را از قرآن علي

های متداول برخي از هيجانات، از جمله ترس، خشم، غم، شادی و ، به نمونهبازداردمنفعلانه 

هيجانات اصلي نام برده و باقي را  عنوانبه هاآنشناسان معمولاً از که روان علاقه و ... ـ

 شانینابودحکم به  تنهانهپردازد و ( ـ نيز مي245، ص2445دانند )ریو، مي هاآن رمجموعهیز

ضرورت،  حکمبهو جلوگيری از ظهورشان، جز  هاآنراه تعدیل  عنوانبهدهد، بلکه از ایمان نمي

 کنيم.بررسي مي اختصاربهکند. در ادامه چند نمونه را یاد مي

 حزن و خوفو  ایمان -5-3-9

 و وجود داشته باشد، او به احتمال ضرر رسيدن که شودبر نفس عارض ميزماني  خوف

 داشته کراهت که را چيزی یا بدهد دست از داشته دوست آنچه را زماني است که ظهور اندوه،

 تنها هنگامي است اندوه و خوف این تحقق. شود، خواه برای او نفع داشته باشد یا ضرر محقق

 و مال و جاه فرزند دارد، از فقدان اندوه یا خوف آن ازآنچه  به نسبت حقي خود، برای آدمي که

 زيچهمه تاس معتقد و نباشد، يبستگدل نوع هيچ نسبت به چيزی کسي که اما قائل باشد، ...، و

ت هيچ مالکي برای خود نيست، او شریك ملکيت این در احدی و است سبحان خدای مطلق ملك

، 1010گردد )طباطبایي،  اندوه یا و خوف دچار آن درباره تا و حقي نسبت به چيزی در نظر ندارد

رم، است )مکا دنياپرستي روح از ناشي معمولاًها انسان در ترس و غم اینکه (. خلاصه44، ص14ج

 ال الل َّهِ  أَّْوِلياءَّ ِإن َّ أَّلا﴿فرماید: گونه که خداوند متعال در قرآن ميلذا همان .(220، ص3، ج1200

 که باشيد، آگاه»(؛ 52-52/ 14یونس: ) ﴾يَُّ َُّقونَّ كاُنوا وَّ آمَُّنوا ال َّذينَّ يَّْحزَُّنونَّ ُهْم لا وَّ مْ عَّلَّْيِه خَّْوفٌ 

 پرهيزگاری و آورده ایمان که شوند همانانمي اندوهگين آنان نه و است بيمي نه خدا دوستان بر

 و تقوا، از چنان یعني ایمان شخصيت، و دین اساسي رکن دو داشتن با ، اولياء خدا«اندورزیده

دهد نمي تکان راها آن زندگي یهاطوفان از كیچيه که برخوردارند خود درون در آرامشي

 (.225، ص3، ج1200)مکارم، 

/ مکارم، 205، ص10، ج1024ی، فخر رازاست ) اءاللهياولایمان و تقوا تفسيری برای  جادر این

، 5، ج1202اند )طبرسي، دانسته (؛ و اگرچه اکثریت آیه را مختص قيامت225، ص3، ج1200

 هم خدا اوليای اینکه بر دارد دلالت آیه (، لکن اطلاق205، ص10، ج1024ی، فخر راز/ 131ص

 (.44، ص14، ج1010آخرت )طباطبایي،  در هم واند اندوه و خوف نداشتن به متصف دنيا در
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دخالتي ندارد و حتي قرآن درباره مشکلات و مصائب انسان ـ هرچند خود فرد در وقوع آن 

يل س زلزله، همچون دهدمي رخ زمين در که مصائبيمانند کند برای ممانعت از آن، تلاش نيز مي

 انواع و بيماری و مرگ مانند شودمي واقعها انسان نفوس در که مصائبي همچنين طوفان و و

 ای کلي دارد:گيرد ـ توصيهمي را انسان دامان که دردناکي حوادث

 عَّلَّى ذِلكَّ  ِإن َّ نَّْبرَّأَّها نْ أَّ قَّْبلِ  ِمنْ  ِكُاٍب في ِإلا َّ أَّْنُفِسُكْم في لا وَّ  اْلأَّْرِض ِفي ُمصيبَّةٍ  ِمنْ  أَّصابَّ ما﴿

حدید: ) ﴾فَُّخوٍر ُمْخُاٍل ُكل َّ ُيِحبُ  لا الل َُّه وَّ آتاُكْم ِبما تَّْفرَُّحوا لا وَّ فاتَُّكْم ما یعَّل تَّْأسَّْوا ِلكَّْيلا يَّسيٌر الل َِّه

 شپي آنکه مگر نرسد،[ شما به] شما یهانفس در نه و زمين در نه مصيبتي هيچ»(؛ 22-22/ 50

 ماش دست از آنچه بر است تا آسان خدا بر[ کار] این. است کتابي در آوریم، پدید را آن آنکه از

 ودپسندخ هيچ خدا و نکنيد، شادماني است داده شما به آنچه[ سبب] به و نشوید اندوهگين رفته

ه آمد قبل آیه در که است مطلبي علت سوره حدید، بيانگر 22آیه «. ندارد دوست را فخرفروشي

کند که اِخبار او از اینکه (؛ یعني خداوند متعال بيان مي150ص ،14ج ،1010است )طباطبایي، 

ود که ششود و در کتابي که لایتغير است ثبت شده، موجب مياین امور به قضا و قدر واقع مي

خر فشود محزون )شادمان گردد و نه به آنچه واقع نمي ازحدشيبشود انسان نه به آنچه واقع مي

 ﴾ُخوٍرفَّ ُمْخُاٍل ُكل َّ ُيِحبُ  لا الل َُّه وَّ﴿(. همچنين، با عبارت پایاني آیه 050، ص24، ج1024ی، راز

 به مانای آن اجکند حزن بر مافات و فرح بر عنایات، نتيجه تکبر و غروری است که علبيان مي

 آن رب او تملك بلکه نياورده دست به خود دارد آنچه آدمي این است که به اعتقاد و قدر و قضا

 فریفته و فروشد فخر یا جوید برتری مردم بر آن سبب به نباید و ،است سبحان خدای فضل به

 (.41-44، صص15، ج1014شود )مدرسي، 

اده د اذن آن وقوع به و رانده خداوند که قضایي به تسليم و پس این آیه راه ثبات را، رضا

وفزع جزع مادی امکانات دادن دست از با کند. لذا اولياء خدا، نه( معرفي مي33)همان، ص

 دارد؛ بنابراینمي مشغول خود به را افکارشان مسائل، گونهنیا در آینده از ترس نه و کنندمي

 گهن آینده و گذشته به نسبت نگراني و اضطراب حال در دائماً را دیگران که یيهاترس وها غم

 آرامش و امنيت بيترتنیابه .(220، ص3، ج1200ندارد )مکارم،  راهها آن وجود در داردمي

 را آنان»(؛ 32/ 5: )انعام ﴾اْلأَّْمُن لَُّهُم ُأولِئكَّ﴿ قرآن: به گفته و فرماستحکمها آن وجود بر واقعي

 .جا()همان« ایمني است

مقيد شده  ریمک قرآن در ﴾عَّلَّْيِهْم خَّْوٌف لا الل َِّه أَّْوِلياءَّ ِإن َّ أَّلا﴿ جمله البته باید توجه داشت که

 رتآخ و دنيا در یزيچچيه از اولياء خدا پس تصریح دارند بر وجوب خوف از خدا؛ که آیاتي به
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 درباره نيز مجيد (، چنانکه قرآن42، ص14، ج1010)طباطبایي،  ترسند مگر خدای سبحاننمي

[ همان]» (؛04/ 21: اءي)انب ﴾ُمْشِفُقونَّ الس َّاعَِّة ِمنَّ ُهْم وَّ ِباْلغَّْيِب رَّب َُّهْم يَّْخشَّْونَّ  ال َّذينَّ﴿: گویدمي مؤمنان

 «.اندهراسناک قيامت از و ترسندمى نهان در پروردگارشان از که کساني

 وجودشان خدا دوستان وگرنه است، دنيوی یهاترس و مادی یهاغم منظور پس در اینجا،

 معنوی جنبه ترس این که ؛هاتيمسؤول و وظایف انجام عدم از ترس است، مالامال او خوف از

 انحطاط مایه که مادی، هایاندوه و ترسعکس به است او ترقي و انسان وجود تکامل مایه و دارد

 .(225، ص3، ج1200است )مکارم،  تنزل و

 شانای برای که نيست معنا این به اولياء از حزن، و خدا غير از خوفِ رفع اینکه،سخن کوتاه

 یکسان بلا، و نعمت درد و و لذت خستگي، و راحت هلاکت، و نجات ضرر، و نفع شر، و خير

 مه حيواني عام شعور بلکه انساني عقل چوناست  هم به شبيهها آن درباره خدا اوليای درک و

 در لالياستق هيچ تعالي خدای غير برای خدا اوليای که است این معنایش بلکه پذیرد.نمي را این

آنچه و و ا غير از نتيجه در دانسته، خداوند متعال در منحصر را حکم و مالکيت و بينندنمي تأثير

شوند،  اندوهگين آن خاطر به باشند یا حذر بر آن از که خواهدمي و داردمي دوست خدا

 (.42ص، 14، ج1010ترسند )طباطبایي، نمي

 و خلق حسن: او ل :است درس چهار سوره حدید، آموزنده 22و 22همچنين آیات 

 دباش تفاوتبي او پيش در( نبودش و بود) عدمش و دنيا وجود که کسي زیرا ي،اخلاقخوش

 موجبات از هانیا زیرا ننماید، مضایقه و دریغ کسي از را مالش و نکند دشمني و نورزد حسد

 اهل و دنيا شمردن کوچك: دومدنياست؛  حب  ثمرات از آن هم و است يبداخلاق و خلق سوء

به  آخرت شمردن بزرگ: سوم؛ محزون نباشد به عدمش و شادمان نشود آن به وجود گاه هر آن،

عالم نصيبشان  آن ، درهاستبيع و نواقص از پاک و خالص که ابدی از ثوابآنچه  سبب

 ظاهری زیور زر و و دنيا به اسباب نه نمودن، متعال به خدای مباهات و افتخار: چهارم؛ گرددمي

به این موارد رعایت  .(02، ص12، ج1252عبدالعظيمي، / شاه252ص ،4ج ،1202)طبرسي،  آن

 دهد.آدمي قدرت غلبه بر انفعالات و برخوردی فعال در برابر حوادث را مي

 غضبو  ایمان -5-3-4

 ما ِإذا وَّ شَّاْلفَّواحِ  وَّ اْلِإْثِم كَّباِئرَّ يَّْجَُِّنُبونَّ ال َّذينَّ وَّ﴿ در قرآن مجيد خطاب به اهل ایمان آمده:

 به را خود هاکاریزشت و بزرگ گناهان از که کساني و»(؛ 20/ 02)شوری:  ﴾يَّْغِفُرونَّ  ُهْم غَِّضُبوا

 ال َّذينَّ ﴿جمله  بر است عطف جمله این ؛«گذرنددرمي آینددرمي خشم به چون و دارندمي دور
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، 12، ج1015/ آلوسي، 32، ص5، ج1013/ بيضاوی، 223، ص0، ج1040)زمخشری،  ﴾آمَُّنوا

 از که غضب هنگام در عفو فضيلت به دارد اشاره و (52، ص13، ج1010/ طباطبایي، 05ص

( و مختص به ایشان )زمخشری، 52، ص13، ج1010است )طباطبایي،  مؤمنين صفات بارزترین

تنها نه(؛ یعني، 05، ص12، ج1015/ آلوسي، 32، ص5، ج1013/ بيضاوی، 223، ص0، ج1040

 زنند،نمي جنایات و زشت اعمال به دست و شودنمي ربوده کفشان از اختيار زمام غضب موقع در

، 1200دهند )مکارم، مي شستشو هاکينه از را دیگران و خود قلب غفران، و عفو آب با بلکه

 (.054، ص24ج

 يردگانفعالي بشری است که از فطرت وی سرچشمه مي داند که غضب،البته خداوند متعال مي

ي شر نيست. پس غضبي که برای خدا و دین و حق و عدل باشد مطلوب و خير است طورکلبهو 

اذیت و مکروهي است که به  از(. در اینجا مراد، غضب ناشي 2150، ص5، ج1012)سيد قطب، 

گيرد عفو و گذشت بدان تعلق مي( و 022، ص11، ج1252عبدالعظيمي، رسد )شاهخود فرد مي

گيرد عفو و گذشت در در محدوده حقوق الهي و واجبات قرار مي آنچهکه ممدوح است، لکن 

 (.54، ص4، ج1202آن جایز نيست )طبرسي، 

 علاقه و حبو  ایمان -5-3-3

تواند در بَشر ایجاد عُلقه و محبت کند، خداوند متعال با اشاره تفصيلي به آنچه که مي

 وَّ  اْلإيماِن یعَّلَّ  اْلُكْفرَّ وااْسَُّحَّبُ  ِإِن أَّْوِلياءَّ ِإْخوانَُّكْم وَّ آباءَُّكْم تَُّ َِّخُذوا لا آمَُّنوا ال َّذينَّ أَّيُ هَّا يا﴿ فرماید:مي

 وَّ  أَّْزواُجُكْم وَّ ُنُكْمِإْخوا وَّ  أَّْبناُؤُكْم وَّ  آباُؤُكْم كانَّ ِإْن ُقْل  الظ َّاِلُمونَّ ُهمُ  فَُّأولِئكَّ ِمْنُكْم يََُّّوَّل َُّهمْ  مَّْن

 وَّ  الل َّهِ  ِمنَّ ِإلَّْيُكْم حَّب َّأَّ تَّْرضَّْونَّها مَّساِكُن وَّ كَّسادَّها تَّْخشَّْونَّ  ِتجارٌَّة وَّ  اْقَّرَّْفُُُموها أَّْمواٌل وَّ عَّشيرَُّتُكْم

/ 4)توبه:  ﴾اْلفاِسقينَّ اْلقَّْومَّ ييَّْهِد لا الل َُّه وَّ ِبأَّْمِرِه الل َُّه يَّْأِتيَّ یحَُّ َّ  فََّّرَّب َُّصوا سَّبيِلِه في ِجهاٍد وَّ رَُّسوِلِه

 هندد ترجيح ایمان بر را کفر برادرانتان و پدرانتان اگر اید،آورده ایمان که کساني ای»(؛ 22-20

 همان آنان گيرد، دوستي به را آنان شما ميان از کس هر و مگيرید، دوستي به[ را آنان]

 دیاگردآورده که اموالي و شما خاندان و زنان و برادران و پسران و پدران اگر: »بگواند. ستمکاران

 رشپيامب و خدا از شما نزد دارید،مي خوش که را سراهایي و بيمناکيد کسادش از که تجارتي و

.« آورد [در اجرا به] را فرمانش خدا تا باشيد منتظر پس است، تريداشتندوست وی راه در جهاد و

 . «کندنمي راهنمایي را فاسقان گروه خداوند و

اند، بر قطع علاقه از زخارف پست دنيا دلالت این آیات که اهل ایمان مخاطب آن قرار گرفته

و بر اینکه اگر بين مصلحتي از مصالح دیني و جميع مهمات  (250، ص5، ج1015دارد )آلوسي، 
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، 1024 ی،فخر رازدنيوی تعارضي به وجود آمد، ترجيح دین بر دنيا بر هر مسلماني واجب است )

(. البته، مقصود رهبانيت و اجتناب از طيبات نيست، بلکه مراد از این آیه ایجاد 10، ص15ج

ای که سيطره و حاکميت دارد، کند، عقيدهای است که قلب و حب را برای خدا خالص ميعقيده

 (.1515، ص2، ج1012کند )سيد قطب، دهد و دفع ميحرکت مي

 (222، ص0، ج1200در آیه اول مطرح شد )مکارم،  آیه دوم در حقيقت تأکيدی است بر آنچه

 تعلق هاآنبه  نفس اند و حبزینت زندگي دنيوی که امور اصلي آیه این در سبحان و خدای

 منافع و خود به شخص کهيهنگامآری،  (.243، ص4، ج1010شمارد )طباطبایي، برمي گيرد،مي

 رد و کندنمي درک آن را حقيقت لذا شود،مي خودخواهانه باشد نگرشش به عالَم وابسته خود

 (.100، ص0، ج1014گيرد )مدرسي، قرار مي بلاها تير هدف که است حال این

 هیجان بر یمانا یرتأث یچگونگ -5-3-2

ایمان به خدا در حقيقت مرزها را مشخص  کهشود از آنچه گذشت چنين دریافت مي

نماید، مرز هيجان ممدوح و مذموم، رشددهنده و نابودکننده. بنابراین توان گفت که قرآن، مي

مدبر  و خالق و پروردگار عالَم عنوانبهعامل اصلي پيشگيری را ایمان به خداوند تبارک و تعالي، 

م یمعرفتي را به آدمي تقد ،ایمانتوضيح آنکه از آنجا که داند. و غایت و نهایت هستي مي امور

 گيری است، و ازبيني و خودآگاهي ـ چنانکه ذکر شد ـ قابل شکلکند که در پرتو آن جهانمي

شود؛ زیرا امکان دارد طریق این فرهنگ و شناخت حاصله از ایمان، تعقل و تفکر مثمر ثمر مي

تعقل و تفکر و حتي شناخت از خود و جهان پيرامون باشد، لکن نه با محوریت حق. در این 

ها مطابق نسخه قرآني نخواهد بود، در نتيجه هر شخص خودمحور شده و لذا مرزبندیصورت 

نخواهد کرد، زیرا خالق و صانع هر شيء  قدر شناخت و تعقل که باشد باز هم سلامت را تأمين

)یونس:  ﴾ِلْلُمْؤِمنينَّ ﴿آمده  موردنظردر انتهای آیه  رونیازاتر است؛ به چگونگي حفاظت از آن آگاه

دهد، خُلقياتي را به جامعه بشری محوری که ارائه ميبيني خدادر حقيقت قرآن با جهان (.50/ 14

ني، های بدشود، بلکه افعال دیگر او اعم از فعاليتسبب آرامش رواني مي تنهانهکه  کنداهدا مي

 کند.و ... را نيز کنترل مي خوردوخوراک

 چرا قرآن تنها به شفای»گردد؛ و آن اینکه احساس مي در پایان، ضرورت پاسخ به یك شبهه

امت توجه بوده و سلقلوب وصف شده است؟ و آیا این بدان معناست که قرآن به سایر اعضاء بي

 .«را مدنظر نداشته است؟ هاآن
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عضو بدن اختلاف دارند و نظرات  نیترمهماگرچه پزشکان در تعيين  پاسخ این است که:

اند، لکن با توجه به اینکه مرگ قلب، مرگ کامل را به دنبال مينه ارائه دادهگوناگوني در این ز

توان دریافت که بدن گرچه مرگ سایر اعضاء، حتي مغز چنين اثری را ندارد، مي کهيدرحالدارد 

 اماد دهاعضای اصلي متعددی دارد که اختلال در هر یك، سایر اعضا را نيز تحت تأثير قرار مي

 ترین عضو همان قلب است.در این ميان اصلي

ای نده، بلکه قلب در اینجا نمایستينتوجهي به سایر اعضا لذا توجه قرآن به قلب، از باب بي

م فلان گویيتعبيرات کنایي، در عرف هم رایج است، چنانکه مثلاً مي گونهنیااست از تمام اعضا. 

در قرآن نيز  .استن او و لشکر تحت فرمانش فرمانده یا امير در جنگ پيروز شد و مرادما

ُْحًا لَّكَّ فََّّْحنا ِإن َّا﴿فرماید: مي  پيروزی[ چه] بخشيدیم پيروزی را تو ما»(؛ 1/ 03)فتح:  ﴾ُمبينًا فَّ

دهد لکن در حقيقت همه مسلمين مخاطب این آیه که پيامبر را مخاطب قرار مي« درخشاني

 .ستينبنابراین اشکال فوق بر آیه و تفسيری که از آن ارائه شد، وارد  1بودند.

 گیرینتیجه

توان ادعا کرد از جمله آیاتي که دلالت بر توجه خدای جرأت ميبا توجه به آنچه گذشت، به

 ِفي ِلما ِشفاٌء وَّ رَّبِ ُكْم ِمْن مَّْوِعظٌَّة جاءَّْتُكمْ  قَّْد الن َّاُس أَّيُ هَّا يا﴿تعالي به سلامت جسماني دارد، آیه 

 ِفي ِلما﴿؛ که در آن مراد از تعبير است( 50/ 14)یونس:  ﴾ِلْلُمْؤِمنينَّ رَّْحمٌَّة وَّ ًیُهد وَّ الصُ ُدوِر

و هم عضو صنوبری شکل است « عقل»و یا « روح»که هم به معنای  آدمي است« قلب» ﴾الصُ ُدوِر

 در سمت چپ بدن.

ای در برابر فشارهای رواني ی مقابلههاسبكکه قرن پيش، با نظر به این 10آری، قرآن در 

روند و در این به شمار مي (CHDعامل اصلي خطر برای بروز بيماری عروق کرونر ) عنوانبه

                                                           

 دکتر سطتوکه  ييهاشي. آزمارسيده است اثبات به زين ياز لحاظ علم بدن مختلف اعضا بر قرآن قرائت آثار امروزه. 1

، فرکانس ويدرمان کامل سرطان و يا بهبودي نسبي آن را به روش طب سوزني راد ،صورت گرفته شو همکاران امام

 ييهاشيآزما در همچنين(. http://www.tim.ir/post-645.html) دهدبا استفاده از تلاوت قرآن کريم نشان مي

 درآمده نمايش به آب مولکول روي گوناگون نواهاي و آواها تأثير داده، انجام( Masaru Imoto) ايموتو ماسارو که

(http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html )مثبت اثر توانمي بدان توجه با که 

 أثيرت توانمي چگونه ،وجودني! باادريافت داده، تشکيل آب را آن نصف از بيش که خود جسم بر راالله کلام قرائت

 !نمود؟ انکار و انگاشت ناديده جسم مختلف ياعضا بر است، مؤثر نيچننيا قرائتش تنها که را قرآن به عمل
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ه از شناخت کاست مدار بيني بروز این بيماری مربوط به سبك هيجانميان، بيشترین قدرت پيش

هد دشود، فرهنگي را ارائه مياو ناشي مي زا و عدم تفکر و تعقلو تفسير فرد از عامل استرس

که برای  ها و خلاصه همه خدایانها و آرزوها و آرمانکه با خط بطلان کشيدن بر همه خواسته

تنها ارزش، آرامش را به  عنوانبهکنند، و معرفي خدای یگانه فشار را تحمل مي هاآنرسيدن به 

مطالعات علمي درباره هيجان، حدود  کهيدرحال !، البته اگر بدو ایمان آرندگردانديبازمآدمي 

 (.220، ص2445سال پيش آغاز شد )ریو،  144

 ی قلب ظاهر را، پيشگيری از امراضهایماريببنابراین خداوند متعال عامل اصلي پيشگيری از 

نها از و ت روحاني معرفي نموده است. البته قرآن مجيد، اشاره مستقيم به علل این بيماری ندارد

نچه ارائه نموده و با توجه به تصریحش بر شفابخشي قلوب و کشفيات علوم تجربي، این نتيجه آ

 آید.به دست مي
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