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می شــود، جســم اســت کــه در 
ــی در  ــری، روح اله ــت جوه حرک
آن پدیــد می آیــد و بــا او ِســیر 
خواهــد کــرد و ادامــه و بقائــش 
ــا  ــش ب ــا ُحدوث ــت؛ اّم ــا روح اس ب
ــق  ــه اول خل ــی ک جســم اســت. آن
می شــود، جســم اســت. ســپس 
روح در امتــداد تکامــل جســمی 
ــان  ــا پای ــرد و ت ــق می گی ــه آن تعّل ب
عمــر بــا آن همــراه اســت. از آن 
ــن  ــه زمی ــد و ب ــس جســم می مان پ
مســیر  روح  و  می شــود  ملحــق 
تکاملــی خــود را در ِســیر ملکوتــی 
ادامــه می دهــد. ایــن دو نــگاه و 
بحث هایــی از ایــن قبیــل، جــزء 
ــاب  ــیرین در ب ــیار ش ــث بس مباح

ــت. ــس اس ــت نْف معرف
 جسم انسان، تجلی گاه اسماء و 

صفات پروردگار

ــر  ــه در نظ ــده ای ک ــر قاع ــق ه طب
ــانی،  ــد انس ــدن در واح ــم، ب بگیری
و  مهــم  بســیار  جایــگاه  دارای 
سرنوشت ســازی  فوق العــاده 
ــی  ــی ـ عبادت ــاِط طاعت ــت. نش اس
ــداف  ــن اه ــان و تأمی ــی انس ـ عمل

آفرینــش او، وابســته  بــه بدن اســت؛ 
ــه،  ــت برنام ــه تح ــی ک ــم بدن آن ه
باشــد  عافیــت  و  ســامت  آرام، 
و بــا روح شــما همراهــی کنــد. 
ــه ی  ــه زمین ــت ک ــئله اس ــن مس ای
بهره بــرداری شایســته ی انســان را 
ــا  ــن دنی ــورش در ای ــّدت حض از م
ــدی  ــاِت اب ــده ی حی ــه تأمین کنن ـ ک
فراهــم  ـ  اســت  او  جاودانــی  و 
ــی  ــات اصل ــاً اتّفاق ــد. اساس می کن
و پایــه ای کــه بــرای هــر کــدام 
ــه  ــا ب ــن دنی ــان ها در ای ــا انس از م
ــته  ــًا وابس ــدد، کام ــوع می پیون وق
بــه جســم مــا اســت. خدمــات بیــن 
روح و جســم، خدمــات متقابــل 
اســت، آســیب ها هــم متقابل اســت. 
ــورت  ــه ص ــارت ب ــت و خس خدم
متقابــل، بیــن روح و جســم انســان 
اتّفــاق می افتــد و انســان بیــن فانی و 
باقــی در یک ترکیــب بدیع و در یک 
ــرار  ــده ق ــاده پیچی ــاط فوق الع ارتب
گرفتــه اســت. پــروردگار متعــال در 
همیــن نقطــه، بعــد از اینکــه مراحل 
خدمت جســمی انســان را فهرســت 
کــرده،  بیــان  مرحله به مرحلــه  و 
أَنَشــأْنَاُه َخْلًقــا  می فرمایــد: »ثُــمَّ 

ــم  ــای پانزده ــث دع ــوع بح موض
ســّجادیه  مبارکــه ی  صحیفــه ی 
اســت. همان طــور کــه از عنــوان 
دعــا پیــدا اســت، ایــن دعــا را امــام 
ــَام( هنگامــی  ــَاُة َو السَّ )َعَلیــهِ الصَّ
می خواندنــد کــه بیمــاری پیــش 
ــازل  ــی ن ــا و اندوه ــا ب ــد ی می آم
کوتاهــی  دعــای  دعــا  می شــد. 
ــا بســیار نغــز و دلنشــین،  اســت؛ اّم
ــا و  ــردی و گره گش ــاده کارب فوق الع
ــا و  راه گشــا در تأمیــن ســعادت دنی

ــت. ــان اس ــرت انس آخ
 دیدگاه های مختلف درباره ی 

جسم و روح

ــی حضــور  ــارک و تعال ــد تب خداون
مــا در ایــن دنیــا را بــا بــدن  مــا تدبیر 
کــرده اســت کــه بحــث روح و بدن 
ــًا  ــی دارد. مث ــای فراوان پیچیدگی ه
ــت های  ــات و برداش ــی از نظری یک
جنــاِب ابــن ســینا  ایــن اســت کــه 
می گویــد: روح انســان آفریــده ی 
نخســت اســت، جســم متأّخــر 

ــدن  ــه ب ــود و روح ب ــده می ش آفری
افاضــه و ملحــق می شــود: »َهبََطــْت 
ــاُء  ــِع َوْرَق ــِلّ األَْرَف ــَن الَمَح ــَک مِ إِلَیْ
زٍ َوتََمنُّـــــِع؛1  از جایگاهي  َذاُت تََعــُزّ
ــت و  ــري صاحــب کرام ــد کبوت بلن
واالمقــام به ســوي تــو هبوط کــرد«. 
پرنــده ی روح از مــکان رفیع و عالی 
هبــوط می کنــد و ایــن پرنــده ی 
تیزپــروازِ بلندپــرواز، بــه قفــس 
ــق  ــه آن تعّل ــود و ب ــن وارد می ش ت
می گیــرد و اُنــس پیــدا می کنــد، 
ــی کــه دوره و طــول عمــر  ــا زمان ت
ــان برســد. ســپس از  ــه پای جســم ب
ــاره  ــد و دوب ــی می کن آن خداحافظ
بــه جایــگاه خــودش پَــر می کشــد. 
ُحکمــا و بــزرگاِن متألّهیــن، هــر 
کــدام نظریــات و دالیلــی از عقــل، 
شــرع، کتــاب الهــی و کلمــات اولیاء 
دارنــد؛ مخصوصــاً در مشــرب ابــن 
ســینا کــه عمدتــاً تکیــه بــر مباحــث 
ــاب  ــت. جن ــر اس ــی جّدی ت عقان
یــا  شــیرازی  الُمتألّهیــن  صــدُر 
ــتند  ــد هس ــدرا، معتق ــان مّاص هم
نْفــس مــا »جســمانیُّت الُْحــدوث« و 
ــائ« اســت. ایشــان  ــُت الْبَق »روحانیّ
ــده  ــه اّول آفری ــی ک ــد: آن می گوین
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ُ أَْحَســُن الَْخالِقِیَن؛2   آَخــَر َفتَبـَـاَرَک اللَّ
آفرینشــی  در[  را  ]جنیــن  آنــگاه 
ــاد  ــن ب ــم. آفری ــد آوردی ــر پدی دیگ
ــدگان  ــن آفرینن ــه بهتری ــر خــدا ک ب
اســت«. عبــارت »َفتَبَاَرَک اللُ أَْحَســُن 
الَْخالِقِیــَن«، مربــوط بــه همیــن نقطه 
ــع و عجیــب  اســت کــه جمــع بدی
و پیچیــده ی بیــن فنــا و بقــا، دنیــا و 
ــر  ــک و ملکــوت، ظاه آخــرت، ُمل
ــن در وجــود  و باطــن، و ســّر و َعَل
انســان اتّفــاق می افتــد. »تَبَــاَرَک الل« 
ــت،  ــوط اس ــان و روح مرب ــه ج ب
ــن  ــی م ــن اول ــا امک ــع مهم »الجم
ــه جســم  ــر ب ــه اگ ــرح«3.  وگرن الط
باشــد، بــه حیــوان هم بایــد »تَبـَـاَرَک 
ــه  ــاً ب ــر صرف ــود و اگ ــه ش الل« گفت
ــز  ــته نی ــاره ی فرش ــد، درب روح باش
بایــد »تَبـَـاَرَک الل« گفتــه شــود. فقط 
ــه  ــده ک ــه ش ــان گفت ــاره ی انس درب

ــت. ــن دو اس ــن ای ــع بی جم
و  حکیــم  مهربــان،  پــروردگار 
بدیــع، در ایــن ُصنــع جســمانی 
ــدن انســان  ــرده و ب ــی ک قدرت نمای
را نمایشــگاهی بســیار بــزرگ و 
باعظمــت از حکمــت، دانش، جمال 
ــت:  ــرار داده اس ــود ق ــال خ و ج

»َوفِیــَک انَْطــَوي الَْعالـَـُم االْْکبـَـُر؛4  در 
حالــی کــه جهــان بزرگ تــر در تــو 
ــات و نشــانه های  ــه اســت«. آی نهفت
ــدرت و  ــم، ق ــت، عل ــف، حکم لط
ــان  ــم انس ــود را در جس ــر خ تدبی
قــرار داد، ســپس فرمــود: آیــات 
ــت  ــل و دقّ ــر، تأّم ــا نظ ــی را ب اله
در خــود مشــاهده کنیــد: »َوفِــي 
أَنُْفِســُکْم أََفــَا تُبِْصــُرون؛5  و در 
خــود شــما پــس مگــر نمی بینیــد؟«. 
قطعــاً بخشــی از دعوتــی کــه در این 
آیــه بــه تماشــا در نْفــس مــا دعــوت 
شــده، جســم انســان اســت. بخشــی 
ــت  ــوان معرف ــه عن ــا ب ــه م از آنچ
نْفــس و خودشناســی می شناســیم و 
بــه عنــوان تماشــای آیــات أنُفســی 
ــم  ــه جس ــوط ب ــده، مرب ــی ش معّرف
ــی از  ــه مجمع ــا اســت ک ــدن م و ب
ــی گاه اســماء و  ــی و تجّل ــات اله آی
ــت.  ــال اس ــروردگار متع ــات پ صف
ــماء و  ــی گاه اس ــان تجّل ــدن انس ب
صفــات الهــی، جمــال، جــال، 
قــدرت، حکــم، علــم، تدبیــر و 
بــدن  اســت.  خداونــد  ُحســن 
ــده  ــی آفری ــت زیبای ــان در نهای انس
ــَن  ــْم َفأَْحَس َرُک ــت: »َوَصوَّ ــده اس ش

ُصَوَرُکــْم؛6  شــما را صورتگــری 
نیکــو  را  کــرد و صورت هایتــان 
آرا اســت«. نمایشــگاه عظیــم آیــات 
الهــی بــرای انســان بــه امانــت 
ــا دعــوت  ســپرده شــده اســت و م
تماشــا،  بــه شــناخت،  شــده ایم 
درک، نگه داشــتن، قــدر شــناختن 
ــر.  ــان عم ــا پای ــت از آن ت و حفاظ
غیــر از مأموریـّـت مراجعــه، تماشــا، 
معرفــت و بهره بــرداری کــه بخشــی 
ــش  ــت، بخ ــت اس ــن مأموریّ از ای
دیگــر حفاظــت، نگهــداری، صیانت 
و قدرشناســی از ایــن نعمت اســت. 
ــرای  ــوند ب ــه ای می ش اینهــا مقّدم
مرحلــه ی ســوم کــه مرحله ی شــکر 
ــی  ــدن، بندگ ــکر ب ــه ش ــت ک اس
خداونــد اســت؛ همــان چیــزی کــه 
ــد  ــل، آن را از خداون در دعــای کمی
»َقــوِّ  می گوییــم:  و  می خواهیــم 
َعَلــی ِخْدَمتـِـَک َجَوارِِحــی؛7  اعضــاء 
ــه  ــت ب ــرا در راه خدم ــوارح م و ج
ــران«.  ــد گ ــوی و نیرومن ــودت ق خ
ایــن همــان چیــزی اســت کــه 
ــَام( از آن  ــهِ السَّ ــن )َعَلی امیرالمؤمنی

ــرده اســت. ــر ک ــت تعبی ــه خدم ب

 غفلت از آیات و نعمات الهی بر 
اثر عادت

ــات  ــر آی ــا انســان ها در براب نوعــاً م
الهــی جــزء غافــان بــه شــمار 
ــن  ــای ای ــی از عّلت ه ــم. یک می آیی
ــی  ــاره ی خیل ــه درب ــت و اینک غفل
از آیــات نمی توانیــم بهره بــرداری 
مناســب داشــته باشــیم، عــادت 
ــود  ــم خ ــا جس ــدا ب ــت. از ابت اس
بوده ایــم و از قبــِل ایــن جســم 
ــت و  ــان نیس ــه یادم ــزی ب ــم چی ه
ــِه  ــهدا )َعَلی ــه سیّدالّش ــیری ک از س
م( در دعــای عرفــه  ــاَ ُة َو السَّ ــاَ الصَّ
ــات و آن  ــام، اُّمه ــد: در اَرح می گوی
ــم در  ــفر کردی ــا س ــه م ــا ک قرن ه
نْیَــا«، چیــزی یادمــان  ِســیر »َقبْــَل الدُّ
نیســت. از دوران ضعــف، مثــًا 
دوران جنینــی و نــوزادی چیــزی 
یادمــان نیســت. از همــان وقــت هم 
کــه یادمــان می آیــد، همین طــور 
بوده ایــم، بیــدار شــدیم، خوابیدیــم، 
ــم،  ــم، آمدی ــم، گشــتیم، رفتی خوردی
ــر  ــه تعبی ــا ب ــوارح م ــاء و ج اعض
ــَام(:  السَّ )َعَلیــهِ  امیرالمؤمنیــن 
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ــه  ــذا ن ــد؛ ل ــا بوده ان ــه« رام م »لُْدنَ
ــه  ــم، ن ــان را دیدی ــا چشــم خودم م
دربــاره ی گفتارمــان اندیشــیدیم، 
ــه اعجــاب  ــنیدن ب ــاره ی ش ــه درب ن
ــوردن و  ــاره ی خ ــه درب ــم، ن آمدی
آشــامیدن و امثــال اینهــا بــه شــگفتی 
آمدیــم. شــگفتی کــه نباشــد، تفّکــر 
ــال  نیســت. اعجــاب، اندیشــه را فّع
بــه  را  عقــل  و  فکــر  می کنــد، 
هیجــان و پــرواز درمــی آورد. بــا این 
ــد.  ــیر کن ــد ِس تفّکــر انســان می توان
ــید  ــروب خورش ــوع و غ ــا از طل آی
بــه اعجــاب می آییــد؟ این قــدر 
ــه شــما را  ــادی اســت ک ــان ع برایت
ــاره ی  ــی دارد. درب ــه اعجــاب وانم ب
زمیــن، آســمان، آب و بــاد فکــر 
ــچ  ــت هی ــن عل ــه همی ــم. ب نمی کنی
وقــت مــا را بــه اعجــاب نمــی آورد. 
ــاق  ــه آف ــب انســان ب ــن ترتی ــه ای ب
نمی اندیشــد. اندیشــیدن در أنْفــس8  
ــا  ــرای م ــکل ب ــن ش ــه همی ــز ب نی
عــادی شــده اســت. عــادت حجاب 
تفّکــر اســت و انســان را زمین گیــر 
ــت  ــا اس ــن عادت ه ــد. همی می کن
کــه تفّکــر انســان را بــه غــل و 
زنجیــر می کشــد و او را ســاکن 

می کنــد.
 ضرورت برنامه ریزی برای 

خروج از غفلت

انســان بایــد در خــود و جهــان ِســیر 
 کنــد و بــرای خــروج از غفلــت 
ــاره ی بــدن  برنامه ریــزی کنــد و درب
ــم  ــش ه ــته باشــد. دان ــه داش مطالع
شــناخت  عرصــه  در  روزبــه روز 
ــد و انســان  جســم پیشــرفت می کن
بایــد بــه مطالعــه و تفّکــر بر اســاس 
ــرش  ــردازد و فک ــا بپ ــن داده ه همی
ــا مصــداق  ــدازد ت ــان بین ــه جری را ب
ــن آیـَـٍة  ایــن آیــه نگــردد: »َوَکأَیِّــن مِّ
وَن  ــَماَواِت َواألَْرِض یَُمــرُّ فِــي السَّ
ــوَن؛9  و  ــا ُمْعرُِض ــْم َعنَْه ــا َوُه َعَلیَْه
ــمان ها  ــانه ها در آس ــیار نش ــه بس چ
آنهــا  بــر  کــه  اســت  زمیــن  و 
آنهــا  از  درحالی کــه  می گذرنــد، 
به راحتــی  برمی گرداننــد«.  روی 
آســمان ها  در  نشــانه ها  کنــار  از 
و زمیــن می گذریــم، درحالی کــه 
ــی  ــد باب ــا می توان ــدام از آنه ــر ک ه
ــرده  ــک پ ــِت الل باشــد و ی از معرف
ــا  ــده م ــس را از دی ــت نْف از معرف
آن  از  انســان  اگــر  زنــد.  کنــار 

زاویــه بــه نعمت هــای خداونــد 
بنگــرد، چشــمه های جدیــدی از 
جنبــه ی نعمــت بــودن آنهــا برایــش 
شــکفته می شــود و چنیــن نگرشــی 
ــال  ــان فّع ــکر را در انس ــت ش حال
ــان را  ــکر، انس ــت ش ــد. حال می کن
ــرداری  ــرای بهره ب ــه برنامه ریــزی ب ب
انســان  زیــرا  می کنــد؛  وادار 
می دانــد مــّدت بهره منــدی اش از 
ــت.  ــاه اس ــیر، کوت ــب ِس ــن مرک ای
بایــد فرصت هــا را  انســان  لــذا 
بــرای پــرورش و خدمــت غنیمــت 
ــزار  ــن اب ــه از ای ــی ک ــمارد. کس ش
ــد و  ــف، توانمن ــی، ظری ــیار عال بس
ــیر و  ــرای ِس ــد ب ــاده کارآم فوق الع
ــانیّت و  ــازل انس ــی من ــلوک و ط س
ُقــرب اســتفاده کند، بندگــی خداوند 
را کــرده و بــه مقام عبودیّت رســیده 

ــت. اس
 بال انگشتری و انسان نگین 

است

جســم واســطه ی فراهــم کــردن 
و  مــاّدی  نعمت هــای  همــه ی 
ــم  ــت. جس ــا اس ــرای م ــوی ب معن
وقتــی می توانــد خــوب از عهــده ی 

کارهــا برآیــد کــه ســالم باشــد. یکی 
ــا  ــرای جســم م ــه ب ــی ک از چیزهای
تعریــف شــده، بیمــاری اســت کــه 
بــر جســم عــارض می شــود. در 
دنیــا وضعیـّـت ســامت و وضعیـّـت 
ــامتی و  ــت ناس ــا وضعیّ ــت ب عافی
بیمــاری عجیــن و بــه هــم پیوســته 
اســت. عافیــت و ســامتی مثــل 
یــک جزیــره وســط دریایــی از انواع 
آفت هــا، بیماری هــا، میکروب هــا 
و ویروس هــا اســت و انســان وســط 
ایــن دریــا، در جزیــره  ســامت، در 

ــت اســت. ــن و عافی ــام ام مق
انســان قــدر عافیــت و ســامت 
نمی دانــد؛  را  جســمانی اش 
ــرد  زیراســامت را دســت کم می گی
و عــادی تلّقــی می کنــد. وقتــی 
وارد  ضربــه ای  او  ســامتی  بــه 
ــت را  ــای عافی ــازه معن ــود، ت می ش
کار  و دســت ها  پاهــا  می فهمــد. 
ــد  ــام می دهن ــت انج ــود را راح خ
ــد،  ــر نمی کن ــا فک ــه آنه ــی ب و کس
ــدر  ــاری و درد، ق ــگام بیم ــی هن ول
در  می فهمیــم.  را  آنهــا  ســامت 
دوران اخیــر بیماری هــا فراوان تــر 
و گوناگون تــر شــده  اند. ســامت 
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نعمــت  دو  از  یکــی  عافیــت،  و 
برجســته ای  بســیار  و  ناشــناخته 
اســت کــه خــدای متعــال بــه 
ــن نعمــت  انســان داده اســت. دومی
ــر  ــت. پیامب ــت اس ــناخته، امنیّ ناش
اکــرم فرمودنــد: »نِْعَمتـَـاْن َمْجُهولَتـَـاْن 
ــةُ َو األَْمــان؛10  دو نعمــت  حَّ اَلصِّ
اســت کــه ناشــناخته اســت: امنیــت 

و تندرســتی«.
قدرت نمایی هــای  از  یکــی 
پــروردگار متعــال همیــن اســت 
کــه وســط ایــن همــه میکروب هــا، 
چالش هــا  آفت هــا،  ویروس هــا، 
ــدن ســرحال اســت،  و آســیب ها، ب
کار می کنــد و عافیــت دارد. اّمــا 
مــا از نعمــت ســامتی بــدن غافــل 
ــروج  ــای خ ــی از راه ه ــتیم. یک هس
از غفلــت ایــن اســت کــه انســان بــه 
غّســال خانه و بیمارســتان بــه قصــد 
ــد  ــه قص ــر از آن، ب ــادت و باالت ِعی

ــد.  ــه کن ــر، مراجع ــرت و تفّک عب
خــدا مرحــوم آیــت الل مجتبــی 
ــرِیف(  تهرانــی )أَْعَلــی الل َمَقاَمــُه الشَّ
را رحمــت کنــد. ایشــان در ماجرای 
رحلــت آیــت الل العظمــی بروجردی 
می فرمودنــد: مــا آنجــا بــا ایــن 

ــن  ــم: ای ــه مواجــه شــده بودی صحن
ــس  ــود، عک ــر ب ــه باالس ــی ک کس
اســت، چیــزی کــه پایین تــر اســت، 
قبــر اســت. اکنــون تمــام عالــم هــم 
ــت الل  ــه آی ــوند و راجع ب ــع ش جم
ــته ی  ــخصیّت برجس ــی و ش العظم
ــن  ــان آن پایی ــد، ایش ــان بگوین ایش
ــل  ــر تحوی ــم دیگ ــه عال ــت و ب اس
شــده و پــای حســاب و کتــاب 
اســت. جســم تــک و تنهــا آن زیــر 
ــت،  ــاال اس ــن ب ــه ای ــت و آن ک اس

ــت. ــکوهی اس ــس باش عک
غفلت َکــده  بــزرگ  شــهرهای 
اســت؛ لــذا بــرای ایــن مســئله 
از  تــا  کــرد  برنامه ریــزی  بایــد 
حالــت غفلــت یــک مقــدار خــارج 
شــویم. مــرگ سرنوشــتی اســت که 
ــم و  ــش رو داری ــا در پی ــه ی م هم
بایــد مراقبــت بــود و قــدر لحظــات 
ــد  ــان بای ــت. انس ــی را دانس زندگ
ــس  ــق را تقدی ــد، ح ــبیح بگوی تس
ــاز  ــد، نم ــته باش ــل داش ــد، تهلی کن
بخوانــد، خــود را توســعه ی معرفتی 
و شــخصیّتی دهــد، دســت گیری 
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــدا کن ــدگان خ از بن
ــه ای ـ  ــر بهان ــه ه ــی ـ ب ــن، گاه ای

بــه بیمارســتان بــرود تــا بــه نعمــت 
عافیــت و ســامت توّجــه پیــدا کند.

 عافیت و سالمت، بِسترساز 
استفاده از جسم

عافیــت و ســامت، بِسترســاز ایــن 
ــه  ــد ب ــا بتوان ــم م ــه جس ــت ک اس
مأموریّت هایــش در خدمــت جــان، 
ــد و  ــل کن ــا، عم ــاد م روح و اعتق
اگــر جســم مــا دچار مشــکل شــود، 
ــود.  ــراب می ش ــا خ ــی چیزه خیل
پــروردگار متعــال و خالــق حکیــم، 
نظــام جامــِع ســامت انســان را 
کــه شــامل ســامت جســم، روان و 
ــرار  ــا ق روح اســت، در دســترس م
ــت،  ــم اس ــون حکی ــت. چ داده اس
ــام  ــرد، نظ ــق ک ــه خل ــان را ک انس
ــدی را  ــا، دوام و کارآم ــامت، بق س
هــم همراهــش فرســتاد؛ مخصوصــًا 
در بخــِش جســم کــه مــورد بحــث 
مــا اســت، نظــام جامــع ســامتی از 
ســوی پــروردگار متعــال در اختیــار 
ــات،  ــه اســت. مقّدم ــرار گرفت ــا ق م
تأمین کننــده ی  آنچــه  و  َمبــادی 
انســان  بــرای  ســالم  تغذیــه ی 
اســت، بــا تنــّوع و زیبایی هــای 

خــاّص خــودش آفریــده اســت. 
ــگاه  ــر ن ــی ب ــن نظــام چــون مبتن ای
خالــق اســت، بســیار ســهل، آســان 
ــع  ــهِل ُممتن ــه س ــت. البتّ و روان اس
اســت، از ایــن جهــت کــه بــا 
جاذبه هــا و کشــش های نْفســانی، 
ــد،  ــدا می کن ــرت پی ــداری مغای مق
ــه  ــه ک ــش تغذی ــاً در بخ مخصوص
اســاِس مبــدأ تأمین ســوخت و ســاز 
و تأمین کننــده ی ســامت انســان 
اســت کــه بــه دســتگاه گوارشــی و 
ــوط می شــود.  ــه ای انســان مرب تغذی
بخــش عمــده ای از نظــام ســامت 
و عافیت، شــامل مســئله ی ســامت 
تغذیــه و مدیریـّـت درســت تغذیــه، 
ــان  ــا مراحــل درم از پیشــگیری ها ت
می شــود. ایــن چیــزی اســت کــه از 
ســوی پــروردگار متعــال در اختیــار 
ــه در  ــت. آنچ ــه اس ــرار گرفت ــا ق م
ــاء  ــرآن و در کلمــات اولی اســام، ق
ــع  ــک نظــامِ ســامِت جام ــده، ی آم
و بســیار چشــم نواز و دلنــواز اســت 
کــه در اختیارمــان قــرار گرفته اســت 
کــه اگر انســان بتوانــد رعایــت کند، 
تــا حــّد زیــادی توانســته ایــن امانت 
را نگــه داری کنــد و از عهــده ی 
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ــد. ــکرش بربیای ش
 یک قاعده ی مهم پزشکی 

ــه  ــت ک ــده اس ــان ش ــی بی ماجرای
َواْشــَربُوا«  »ُکُلــوا  مســئله ی  بــه 
ــده  ــکار مان ــی بی ــردد. طبیب برمی گ
بــود، پرســید: چــرا کســی بــه مــن 
ــخ  ــه او پاس ــد؟ ب ــه نمی کن مراجع
ــه  ــن اســت ک ــه خاطــر ای ــد: ب دادن
مــا دســتورهایی داریــم کــه نیازمــان 
را تــا حــّد زیــادی بــه طبیــب، دارو 
ــه  ــرده اســت. ب ــع ک ــان مرتف و درم
ــدید  ــنه نش ــا گرس ــد: ت ــا گفته ان م
نخوریــد و قبــل از ســیر شــدن 
ــه  ــا ب ــد و م ــذا برداری ــت از غ دس
نظــام  می کنیــم.  عمــل  همیــن 
ســامت بــر خــوراک حــال و 
طیـّـب اســتوار اســت. گاهــی بعضی 
ــزا  ــًا پیت ــا حــال اســت، مث چیزه
خــوردن حــرام نیســت، مگــر از 
گوشــت خــوک درســت کــرده 
باشــند، اّمــا بــه نظــر طیـّـب و گــوارا 
نیســت. متأســفانه مــا اینهــا را به این 
ُصنــع و امانــت الهــی، یعنی دســتگاه 
ــم  ــل می دهی ــود تحوی ــوارش خ گ
و آن را در معــرض بیماری هــای 

مختلــف قــرار می دهیــم.
در دوران اخیــر مــرض وبیماری های 
گوناگونــی بــه وجــود آمــده اســت؛ 
زیــرا مــا نظــام ســامت و بهداشــت 
ــم  ــق حکی ــا آنچــه خال ــق ب را مطاب
ــت  ــزی کــرده اســت، رعای برنامه ری
ــا در  ــی م ــم و ســبک زندگ نمی کنی
محــور تغذیــه پـَـس رفتــه و گرفتــار 
ــت.  ــده اس ــی ش ــه ی مصنوع تغذی
البتـّـه بهداشــت عمومــی ارتقــا پیــدا 
ــه  ــی  ک ــر از بخش ــت، غی ــرده اس ک
ــت و  ــت اس ــارج از دس ــراً خ ظاه
آن هــم تنّفــس هــوای آلــوده اســت. 
ــه  ــر ک ــه بش ــت ک ــب اس ــا عجی اّم
ــه،  ــش رفت ــدر در بهداشــت پی این ق
در محــور تغذیــه پــس رفتــه و دچار 
ــت.  ــده اس ــد ش ــای جدی بیماری ه
البتـّـه بعضــی از بیماری هــای جدیــد 
َمبــادی روحــی و روانــی دارد؛ چون 
بیــن جســم و بــدن ارتبــاط فّعالــی 
ــی  ــم مباحث ــراً ه وجــود دارد و اخی
راجــع بــه بیماری هــای روان تَنــی و 
امثــال اینهــا بــه وجــود آمــده اســت. 
ــص  ــی حری ــر کس ــال اگ ــرای مث ب
بیماری هــای  معــرض  در  شــد، 
ــرد.  ــرار می گی ــمی ق ــف جس مختل

ــه اســت. آدم  ــز این گون حســرت نی
ــورد  ــا را می خ ــرت دنی ــان حس چن
َنّ  ــدَّ ــد: »َواَل تَُم ــرآن می فرمای ــه ق ک
ــا بـِـهِ أَْزَواجــّا  ــا َمتَّْعنَ َــی َم ــَک إِل َعیْنَیْ
نیَــا؛11  و  مِنُْهــْم َزْهــَرَة الَْحیَــاةِ الدُّ
زنهــار بــه ســوی آنچــه اصنافــی از 
ایشــان را از آن برخــوردار کردیــم ]و 
ــِت،  ــا اس ــی دنی ــور زندگ ــط[ زی فق
دیــده مینــدوز«. دنیــا یک شــکوفه ی 
زودپژمرده شــدنی در دســت دیگران 
اســت، چــرا حســرت می خــوری؟ 
از حســرت بدتــر حســد اســت. 
حســد نظــام تغذیــه را کامــًا مختل 
می ســازد و مشــکات روحــی و 
فراوانــی  بیماری هــای  و  روانــی 
أثنــی  ایجــاد می کنــد. زخــم  را 
ــری  ــده و یک س ــم مع ــر و زخ عش
از ســرطان ها را پیــش مــی آورد. 
جســمی  بیماری هــای  چنانچــه 
ــای  ــه بیماری ه ــود، ب ــت نش مراقب
ــود.  ــر می ش ــی منج ــی و روح روان
ــَام( در دعــای  امــام )َعَلیــهِ السَّ
پانزدهــم، یــک نظــام ســامت ارائــه 
بیمــاری  شــخص  تــا  می دهــد 
ــه  ــه ب ــد ک ــرل  کن ــمی را کنت جس
بیمــاری روان، و باالتــر از آن بــه 

بیمــاری روحــی تبدیــل نشــود. 
بیماری هــای جدیــد عمدتــاً بــه 
بحــث تغذیــه مربــوط می شــود، 
ــِر  ــد: »َفْلیَنُظ ــم می فرمای ــرآن کری ق
اْلِنَســاُن إِلـَـی َطَعامـِـهِ؛12 پــس انســان 

ــرد«. ــه خــوراک خــود بنگ ــد ب بای
البتـّـه انســان عــاوه بــر تهیـّـه ی غذا 
ــم،  ــه جس ــرای تغذی ــوراک ب و خ
بایــد تهیّــه ی خــوراک معنــوی، 
فکــری، عقانــی، ذکــری و قلبــی را 

ــم مّدنظــر داشــته باشــد. ه
ــامت و  ــام س ــم، نظ ــق حکی خال
ــرده  ــًا طّراحــی ک بهداشــت را کام
و توّســط انبیــاء الهــی در اختیــار مــا 
گذاشــته اســت. ایــن نظــام، انســان 
را از بیماری هــا حفــظ می کنــد و 
ضریــب ابتــا بــه بیمــاری را کاهش 
ــا اینجــا  می دهــد. موضــع بحــث م
اســت کــه اگــر مراقبــت و مراعــات 
کردیــم و بــه نظــام ســامت وفــادار 
ــم  ــد ه ــان قواع ــق هم ــم، طب ماندی
عمــل کردیــم، اّمــا بــه رغــم همــه ی 
اینهــا، گرفتــار مریضــی شــدیم، چــه 
کاری از دســت مــا برمی آیــد؟ امــام 
ــَام(  ــَاُة َو السَّ ــهِ الصَّ ــّجاد )َعَلی س
ــما  ــه ش ــمانی ب ــخه ی آس ــک نس ی
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آن  اســاس  بــر  کــه  می دهنــد 
ــارک می شــود.  ــش مب ــاری قدم بیم
ایــن نســخه بر دســتگاه توحیــدی و 

نــگاه الهــی منطبــق اســت.

 آیا تو برادر من هستی؟!

و  َعَلیَهــا(  الل  )َســَاُم  زینــب 
کربــا  در  ایّــام  ایــن  اهل بیــت 
)َســَاُم الل  بــر زینــب  ماندنــد. 
ــار  ــا( چــه گذشــت، وقتــی کن َعَلیَه
ــه  ــی ب ــد!؟ وقت ــاک آم ــت پ آن ترب
ــگاه رســید، خاطــرات  ــا و قتل کرب
ــت  ــرای اهل بی ــرت و ب ــرای حض ب
زنــده شــد. لحظــات وداِع آخــر 
یادشــان آمــد؛ آن وقتــی کــه بــه میان 
ــا و  ــد، شمشــیرها، نیزه ه ــگاه آم قتل
ــدن  ــه ب ــا ب ــار زد ت ــنگ ها را کن س
ــانی  ــچ نش ــا هی ــید؛ اّم ــر رس مطّه
حســین  بــرادرش  نشــانه های  از 
ــت:  ــب گف ــر تعّج ــد. از س را ندی
»َءأَنـْـَت أَِخــی َوابـْـُن َوالـِـِدی؟!«، آیــا 
ــرادر مــن هســتی؟! همین جــا  ــو ب ت
بــود کــه ُســکینه ی مظلومــه از زینب 
)َســَاُم الل َعَلیَهــا( پرســید: »عمتــي! 
هــذا نعــش مــن؟؛13  عّمــه ایــن بدن 

ــت؟«.  ــي اس ــه کس چ
در ایــن ســفر بــر زینــب )َســَاُم الل 
َعَلیَهــا( چــه گذشــت؟ قابــل گفتــن 
و تأّمــل نیســت. شــاید هنگامــی که 
ــِه  ــهدا )َعَلی ــر سیّدالّش ــر مطّه ــا قب ب
ــی راز دل  ــد، وقت م(مواجه ش ــاَ السَّ
را گفــت، شــاید ایــن جملــه را 
فرموده باشــد: حســین جــان آن روز 
در قتلــگاه آمــدم، تــو بــرای زینــب 
ــر  ــا اگ ــودی، اّم ــایی نب ــل شناس قاب
امــروز تــو برخیــزی، زینــب بــرای 

تــو قابــل شناســایی نیســت.
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7. شــیخ عبــاس قمــي، مفاتیــح الجنــان، دعــاي 

. کمیل
ــان و  ــي در عرف ــس: اصطاح ــاق و آنُْف 8. آف
ــق و بــه  فلســفه اســامي اســت.آفاق جمــع اُُف
معنــي کــران، ناحیــه، کرانــه آســمان، کنــار و بــر 
گــرد جهــان؛ و انفــس، جمــع نَْفــس بــه معنــي 
ذات، روح و خــود اســت. در اصطــاح متفکران 
ــه  ــه ب ــس باتوج ــاق و انف ــامي دو واژه آف اس
قــرآن )ســوره فصلــت: آیــه 41 و 53( در معنــاي 
ــم  ــا عال ــر و باطــن ی ــا ظاه ــان و انســان ی جه
مادیــات و مجــّردات بــه کار رفتهاســت؛ چنانکه 
عالــم آفاقــي کنایــه از عالــم ظاهــر و عالــم کبیر 
و عالــم اجســام اســت؛ و عالم انفســي اشــاره به 
عالــم باطــن و عالــم صغیــر و عالم ارواح اســت.

9. یوسف: 105.
10. شیخ صدوق، خصال، ج1، ص34.

11. طه: 131.
12. عبس: 24.

13. سید بن طاووس، لهوف.




