
 

 

 

 

 
 

             
  
 

 

                 

                 

                 

                  

                    

                   

                 

                     

                   

                    

                    

                    

                 

            

 

               

               

                 

 مفهوم بیماری از منظر آموزههای دین اسالم و جایگاه آن در برنامه درسی 
 نویسند گان: زهرا رضایی،1 کبری رضایی2 
 دریافت: 9318/99/08                           پذیرش: 9311/03/99 

 چکیده 

 در عصر حاضر با توجه به رشد روزافزون بیماریهای روحی و جسمی، پرداختن به مفهوم بیماری از منظر

 آموزههای اسالمی و تبیین جایگاه آن در برنامه درسی مدارس، ضروری به نظر میرسد. بنابراین هدف پژوهش 

 حاضر، تبیین ضرورت آموزش مفهوم بیماری از منظر آموزههای اسالمی و بررسی آن در سند تحول بنیادین 

 جمهوری اسالمی ایران است. بررسی مفاهیم و مصادیق بیماری جسمی و پیامدهایی که بر روح و روان دارد، 

 عموما به عنوان یک امر گریزناپذیر چرخه زندگی عموم افراد را شامل میشود که در این زمینه میتوان با ارائه 

 تصویری صحیح از مفهوم بیماری مطابق با آموزههای اسالمی میزان سازگاری آن را افزایش داد و باورها و عقاید 

 دینی را در سپری کردن دوران بیماری، اثربخش دانست. در پژوهش حاضر با روش توصیفی انجام یافته، مفهوم 

 بیماری در سه مقوله تأثیر معنویت از دیدگاه پژوهشگران، ثمرات آن از منظر آیات و روایات و لزوم پرداختن به آن 

 در برنامه درسی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به آموزههای اسالمی، مفاهیم مختلفی از بیماری 

 استنباط شد که عبارتند از ابتال و آزمایش، مصلحت الهی، کفاره و تطهیر گناهان، تنبیه و تأدیب، رشد و کمال، 

 تلنگر، توجه به خداوند، اجر و پاداش و عنایت الهی. از طرف دیگر، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان 

سند باالدستی آموزش و پرورش با تأ کید بر مفاهیم شناسایی شده از مفهوم بیماری از منظر اسالم مورد تحلیل 
 قرار گرفت و نتایج آن نشان داد در بخشهای مختلف سند، به این مفهوم پرداخته نشده است. 

 واژگان کلیدی: بیماری، برنامه درسی، سند تحول آموزش و پرورش، آموزههای دین اسالم 

 مقدمه 

 مقوله بیماریهای واگیردار و مزمن، منحصر به دیروز یا امروز نیست؛ چه اینکه در گذشته نیز

 انواعی از بیماریهای دردناک و کشنده بودهاند که با توسعه و پیشرفت علم، امروزه جزو بیماریهای

 قابل درمان و کنترل شده شناخته میشوند. در حال حاضر نیز برای رسیدن به درمان بیماریهای مزمن 

                                                           
 المصطفی جامعة تاریخ، و حکمت و انسانی علوم دانشکده تربیتی، علوم گروه تربیتی، روانشناسی ارشد کارشناس. 1
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 تالش میشود و مشخص نیست با توجه به روند صنعتی شدن جوامع و آلودگیهای زیستمحیطی، 

در آینده کدام بیماری زیرمجموعه بیماریهای اپیدمیک، مزمن و العالج قرار میگیرد. در ادامه به چند 
مورد از نتایج پژوهشگران اشاره میشود؛ البته لزوم این امر زمانی آشکار میشود که افراد به بینش 
درستی  از  فراز  و  فرودهای  زندگی  برسند تا در  مرحله  گرایش  و  رفتار، بهتر  عمل کنند  و  دچار 

سردرگمی نشوند. 
بنا به یافتههای پژوهشگران، ابتال به یک بیماری مزمن و طوالنیتر شدن روند درمانی و عوارض 
 داروها فرد را از نظر روحی و روانی تحت تأثیر قرار میدهد و  برخی نیز معتقدند نگاه فرد را نسبت 

به زندگی تغییر داده و ممکن است باعث ایجاد تجارب تنشزای عاطفی شود. )به نقل از: نیکوگفتار 
و همکاران، 1390: 85( 

در یک نگاه کلی، تلقی هر کس از بیماری به شناخت او از ماهیت انسان بستگی دارد. از یک 
سو میتوان بر اساس رویکرد طبیعتگرایانه انسان را بر حسب علوم زیستی توصیف کرد که تلقی 
ناقصی است و نمیتواند حق ماهیت انسانی را به خو بی ادا کند؛ زیرا انسان دارای دو بعد جسمانی 
 و روحانی بوده و موجودی متفکر، خودآ گاه و قادر به انتخاب است و نمیتوان او را به هنگام بیماری 

 ً 
همچون ماشینی در نظر گرفت که خراب شده است؛ همچنان که اضطراب و افسردگی انسان صرفا 

نشانههای ناخوشایندی نیست که پزشک آنها را از میان بردارد، بلکه ممکن است حاکی از نیاز فرد 
باشد تا رویکرد خود را به زندگی بررسی و تعدیل کند. )ولف و همکاران1، 1380: 14( 

از طرفی، چنانچه بیمار چراهای زندگی خود را بداند، میتواند با هر »چه و چگونه«ای که در 
ذهنش ایجاد میشود، کنار بیایید؛ چون چراهای زندگی فرد قسمتی از هدف وجودیاش است که از 
زندگی خود کسب میکند و این بخش، تشکیل دهنده بعد معنوی زندگی فرد است؛ لذا بیمارانی که 
سالمت معنوی آنها تقو یت میشود، به گونهای اثربخش میتوانند با بیماری خود سازگار شوند و 

حتی مراحل آخر بیماری خود را به خو بی بگذرانند. )به نقل از: نیکوگفتار و همکاران، 1390: 85( 
بر  این  اساس،  در  مقاله  حاضر  با  روش توصیفی به  مفهوم  بیماری  از  منظر  آموزههای  اسالمی 
 پرداخته می شود و با توجه به سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش جمهوری  اسالمی ایران که 

هدف از تعلیم و تربیت را رسیدن به حیات طیبه و قرب الی الله  میداند، الزم میگردد این مسئله 
به مثابه اهداف آموزشی تبیین شود تا افراد را در سیر زندگی به مسیر درست هدایت نمایید. 

 

                                                           
1  . Wulff et al  



 
 13/  های اسالم...مفهوم بیماری از منظر آموزه

 لهئبیان مس
و حداکثری به توسعه برای رسیدن  معاصر رارقابت در جهان افزون روزمرگی، تکاپو و روند روز

به غافل شدن از یاد  که در نهایتسوق داده است امور الهی و معنوی  داقلی به معنویت وپردازش ح
های زندگی ه با مشکالت و سختیهروند مواج وشود می منجرخدا، باورها و عقاید دینی و مذهبی 

 کند. های روحی و روانی حاصل از آن را سخت میهای مزمن و استرس و تنشاز جمله  بیماری
دهد تا میزان آرمانی نشان می اسالم راهی برای رسیدن به یک جامعه مطلوب ومیان، در این 

پرداختن به مفهوم  که این راه،رخوتی بیماران و اطرافیان آن جامعه را کاهش دهد افسردگی و بی
های درسی و تثبیت باورهای عمیق دینی در دوران آموزش در برنامه دینیهای بیماری از منظر آموزه

ایجاد بینشی صحیح که سبب گرایش فرد به مبانی و اصول درست و در نتیجه به بیان دیگر، . تاس
های دینی شود که در راه رسیدن به قرب الهی او را منجر به رفتاری برابر با موازین اخالقی و ارزش

 قصود برساند.یاری کند و به م
 فرمایند:میدر مورد شناخت دنیا  علی در همین ارتباط، امیرالمؤمنین

 )لیثی واسطی،. شودرسد، اندوهگین نمیهایی که به او میکسی که دنیا را بشناسد، از رنج
 (۷51۶، ح435 :1، ج13۷۶

 شود:با تبیین انجام شده، دو پرسش اساسی این مقاله به شرح زیر بیان می
  های اسالمی موضوع بیماری تبیین شده است؟آیا در آموزه .1
نحوه برخورد با آن مطابق با  یادین آموزش مقوله بیماری جسمی وآیا در سند تحول بن .2

 تبیین شده است؟ ،اهداف تربیتی اسالمی
 گردد:بر این اساس و ناظر به محتوای مقاله، فرضیه پژوهش نیز به صورت زیر طرح می

های زندگی سخن تازه و برای همه عرصه ،جا که اسالم دین کامل و جامعی استاز آن -
  .بیابدراه سعادت را  گیری از آندارد تا فرد با بهرهرهه از زندگی راهکاری برای هر ب

 پیشینه پژوهش
عقاید دینی و مذهبی بر روند  دهنده اثرات مطلوب باورها و ها که نشانپژوهشدر ادامه به برخی 

   شود:میگذراندن مراحل بیماری است، اشاره   درمان و
آموزش فرهنگ وهش خود به این نتیجه دست یافتند که در پژ( 1383، و همکاران )نوغانی -

اشتهایی و خوابی، بیامیدی، بیشوره، غمگینی، ناینداری بر التیام حاالتی نظیر دلد
  .دارد ثیرأتافسردگی 
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 و ( در تحقیق خود نشان داده است افراد دارای هویت دینی از تعامالت 1385، علیخانی) -
 سطح اضطراب و افسردگی آنان پایین است.  کنش اجتماعی موفقی برخوردارند و

های دینی در امر سالمت فردی و اجتماعی به دنبال بررسی نقش آموزش( 1388)حمید،  -
نگرش  میانداری که رابطه مثبت و معنی به این نتیجه دست یافتثیر پیشگیرانه آن أو ت

 .مذهبی با سالمت روانی و عملکرد سیستم ایمنی بدن وجود  دارد
معنوی  هایظرفیتبه  به این نتیجه دست یافتند که باید( 1389، و همکاران نیان)بحری -

گاهی از این امر نه تنها تبیماران در جهت درمان آنان توجه ویژه ثیر أای نمود؛ زیرا آ
مطلوبی بر رابطه پزشک و بیمار دارد؛ بلکه دریچه جدیدی به فرآیند درمان بیماران 

های پزشکی معنویت و ایمانشان در برابر برخی آسیب یارتقابازگشایی خواهد نمود که با 
 توان پیشگیری کرد.می، شودمیها آن که سبب تزلزل در ایمان، امید و آینده

التزامات دینی و معنوی،  دارنددر پژوهش خود  بیان می (1389، و همکاران فر)ساالری -
های رگ و بیماریزندگی نظیر مفرد را در مقابل استرس ناشی از حوادث غیر قابل کنترل 

 .کندمحافظت می در پی داشته باشد،شانی، اضطراب و افسردگی د پریشدید که می توان
افزایش سطح سالمت معنوی با ( به این نتیجه دست یافتند که 1393 ،و مرزبند زکوی) -

ای تواند بر ارتقکید بر مراقبت معنوی میأبخش اسالم و با تهای سعادتتکیه بر آموزه
 .ثیر گذاشته و سالمت اخروی را نیز رقم زندأروانی و اجتماعی جامعه ت سالمت جسمی،

افراد بیمار  اند هر چه میزان سالمت معنوی درنشان داده (139۶جو و همکاران، مرادی) -
 .ها کمتر خواهد بودهای روانی در آنتر باشد، میزان آسیبباالتر و قوی

توامان اهمیت دارد؛ اما به صورت اسالمی سالمتی جسم و روح های از منظر آموزهبنابراین، 
چه و آن استدنیا محل گذر  و بوده چرا که جسم فانی ،کید شده استأبیشتر بر سالمتی روح ت

که فرد  زمانی تأثیرگذار است؛ لذا بر جسم است کهبعد روحانی انسان  ،است بقادارای اصالت و 
و کمبودها کمتر  هادر مواجه با سختی ،دینی و مذهبی باشد از نظر روحی غنی و دارای پشتوانه

 .بیندمی آسیب

 مبانی نظری پژوهش
 بیماری .1

، 1385)معین، است.  مرض و ناتندرستی، ناخوشیاز منظر لغوی به معنای « بیماری»کلیدواژه 
  (۶33: 1ج
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از یک  عبارت استسالمتی ، 1جهانی تعریف سازمان بهداشتاز منظر اصطالحی و مطابق با 
 شودحالت آسودگی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطالق نمی

 تواند نقطه مقابل سالمتی باشد.یبیماری مکه بنا به این تعریف،  (53 :1389 )رحیمی،
های مزمنی که پیامدهای  روحی و روانی بیماری ،در این پژوهشبیان این نکته الزم است که 

  است.  نظرمورد  باشند،ب العالج یا العالج صع

  برنامه درسی .2
: دانندبرنامه درسی را سه قسم می ،نظران  شده استنه  توسط صاحببا توجه به تعاریفی که در این زمی

مدت عه اهدافی است که در برنامه بلنددرسی شامل مجمو توان گفت برنامهآشکار،پنهان و پوچ. می
 .وزشی قصد شده است تا فراگیر بیاموزدمدت نظام آمو کوتاه

 پرورش سند تحول بنیادین آموزش و .3
این سند دارای مجموعه اهداف، رویکردها و راهبردهایی در زمینه تعلیم و تربیت است که 

که عدم  شودمی در سطح کالن و خرد متناسب با آن طراحی و اجرادرسی  محتواهای برنامه
تواند سبب منحرف شدن از هدف غایی سند که قرب الی الله می هاهمقولاز این پرداختن به برخی 

  ، شود. است

 های اسالمآموزه .4
 های اسالم به هر آن محتوایی اشاره دارد که از کالم وحی و تفسیر صاحبان رأی از پیامبر اکرمآموزه

 قابل حصول است.  و اهل بیت ایشان
 پیامدها راای که ؛ به گونهمنظر دیگری نیز نگریستتوان از به پیامدهای بیماری میبر این اساس، 

در زندگی فرد شود. با بررسی آیات قرآن کریم و  عمیقتواند سبب تحولی نمود که میتبدیل به اثرات 
شود که حاکی از اشاره میاسالم به مقوله بیماری دین  انداز و چشم رویکرد دوبه شریف روایات 

 ست:این مقوله ا زاویه دید دینی به
 معنویت در درک بیماری نقش دین و -

در روح و روان، روابط  جسم سبب تحوالتیمبتال شدن به یک بیماری مزمن عالوه بر درگیر کردن 
بیماری با رویکرد  ضرورت تبیین مفهوم لذا ؛شودمینیز فردی و اجتماعی و رابطه فرد با خداوند 

 زندگی انسان در ارتباط است. غایتبا چرا که  ،گرددمعنوی الزم می دینی، مذهبی و

                                                           
1  . World Health Organization (WHO) 
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- اهمیت دین و معنویت در سازگاری با بیماری یا بهبود آن 
دین  و  معنو یت  از  مهمترین  عوامل  فرهنگی  هستند  که  به  ارزشها،  رفتارها  و  تجربیات  انسانی، 
ساختار و معنا  میبخشد؛  پس  نیاز  به  داشتن  تجربه  آ گاهانه  از  خدا  و  درک  آن  است  که  سبب 
شناسایی ارتباط انسان با خدا شده و چگونگی تأثیر تجربه این ارتباط را با افراد روشن میکند؛ از 
این رو می توان گفت حس اتصال درونی به خود و دیگران، خدا یا نیروی ماورا و نامرئی است که از 
طریق  این  اتصاالت  میتوان  تنشهای  زندگی  را پشت  سر  گذاشت  و  به  آرامش  رسید.  )به  نقل  از: 

نیکوگفتار و همکاران، 1390: 84( 
 رویکردهای دیگر به معنو یت نیز به شرح زیر است: 

- نوعی از فرایند رشد است که به درک معنا و هدف نهایی زندگی منجر میشود و فرد میتواند 
آن را رشد دهد و با بیماری مقابله کند. 

- در هنگامه نیاز و ابتال تجلی بیشتری مییابد و دو بعد دارد: بعد افقی ارتباط انسان با دیگران، 
حس رضایت از زندگی و برخورداری از هدف یا سالمت وجودی و بعد عمودی ارتباط با خدا یا 

یک وجود برتر که سالمت مذهبی را نشان میدهد. )به نقل از نیکوگفتار و همکاران، 1390: 85( 
 بسیاری نیز بر این باورند که بیماران از طریق باورهای معنوی خود یا جنبه معنوی زندگیشان، سازگاری با درد و 

رنج ناشی از بیماری را میآموزند )خیاطان مصطفوی و همکاران، 139۷( که حاکی از رابطه دین با احساسها و 
عواطف مثبت در زندگی است. )کالنتری و حسینیزاده آرانی، 1394: 295؛ رجایی و همکاران، 1388: 99( 

در نتیجه سالمت معنوی یکی از ابعاد سالمت محسوب شده و سبب وحدت میان دیگر ابعاد 
سالمتی میشود؛ بدین جهت بسیاری از پزشکان ایمان و معنو یت را منبعی مهم در سالمت جسمی 
افراد میشناسند،  به  گونهای  که  اغلب  ضروری  میدانند  در  فرآیند  درمان  به  مسائل  معنوی  بیماران 
توجه کنند؛ زیرا مذهب و معنو یت مجموعهای از کلمات و چهارچوبها را معرفی میکند که از راه 

 آنها، انسان میتواند معنا و مفهوم زندگی خود را درک کند. )مرادیجو و همکاران، 139۶ 84( 

 علل بیماری از منظر آموزههای اسالمی 

1. ابتال و آزمایش 
 خداوند متعال  در قرآن کریم میفرماید: 

ِع ون ْق ٍص ِمن اْْل ْموا ِل واْْلْن ُف ِس والثمرا ِت وب ِّشِر 
 

- »ولن ْب ُلون ُک ْم ِب ش ْي ٍء ِمن ا ْلخ ْو ِف وا ْل ُجو
الصاِب ر ین«؛ )بقره، 155( و  قطعًا همه  شما  را  با  چیزی  از  ترس،  گرسنگی و  کاهش  در 

مالها و جانها و میوهها آزمایش میکنیم و بشارت ده به استقامت کنندگان. 
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صیراً » - میعًا ب  ْلناهُ س  ع  ج  لیِه ف  ت  ْب ْمشاٍج ن 
 
ٍة أ ْطف  ْنسان  ِمْن ُن ا اْْلِ ْقن  ل  ا خ  ن   (2 ،)انسان ؛«ِإ

 . او را شنوا و بینا قرار دادیم [تبدین جه] ،آزماییمانسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را میما 

که  تت و استثناء ناپذیر الهی اس، ثابدر معنای امتحان و آزمایش یک سنت الیتغیر ابتال
درونی وی آشکار شود. امتحان الهی شامل همه  شود تا صفات باطنی وموقعیتی برای فرد ایجاد می

. استبه منزله ترفیع درجه  ایشانشود؛ البته برای مینیز  ی الهیحتی پیامبران و اولیاها انسان
 شد؛ د و بالها از جمله بیماری گرفتارع شدائکه به انوا استنبی ایوبزندگی  ،یشاهد مثال قرآن

 توکل در این آزمون الهی موفق شد. با صبر، دعا و اما
 :فرمایندمی در همین زمینه اکرم مبرپیا
ْمُر ِدیِنِهْم ِإال  ِباْلِغن  » -

 
ُهْم أ ْصُلُح ل  ادًا ال  ی  اِدي  اْلُمْؤِمِنین  ِعب  ل  ِإن  ِمْن ِعب  ج  و  ز  ال  اللُه ع  ی ق 

ْمر  
 
ْیِهْم أ ل  ُیْصِلُح ع  ِن ف  د  ِة اْلب  ِصح  ِة و  ع  الس  ی و  ْبُلوُهْم ِباْلِغن 

 
أ ِن ف  د  ِة ِفي اْلب  ح  الصِّ ِة و  ع  الس  و 

ن   ْسک  اْلم  ِة و  اق  ُه ْمُر ِدیِنِهْم ِإال  ِباْلف  ْصُلُح ل  ادًا ال  ی  ِعب  اِدي  اْلُمْؤِمِنین  ل  ِإن  ِمْن ِعب  ِة ِدیِنِهْم و 
ْمر  ِدیِنِهْم و  

 
ْیِهْم أ ل  ُیْصِلُح ع  ْقِم ف  السُّ ِة و  ن  ْسک  اْلم  ِة و  اق  ْبُلوُهْم ِباْلف 

 
أ اِنِهْم ف  ْبد 

 
ْقِم ِفي أ  ؛«السُّ

بعضی از بندگان من افرادی هستند که خدای متعال فرمود:  (۶0 :2، ج140۷)کلینی، 
شود، از این رو امر میها جز به غنا و گستردگی زندگی و صحت بدن ناصالح امر دین آن

ها جز با کنم و بعضی از بندگانم هستند که امر دین آنها را به وسیله آن اصالح میدین آن
نان کنم و آها را با آن اصالح میشود، لذا امر دین آناز و مسکنت و بیماری اصالح نمینی

 آزمایم.را به وسیله آن می
ب  إِ » - د 

 
اِلِم أ ء  ِللظ  ال  ان  لِ و   ن  اْلب  ة  و   ْلُمْؤِمِن اْمِتح  ج  ر  اِء د  ْنِبی 

 
ِلْْل ةو  ام  ر  اِء ک  ْوِلی 

 
؛ «ِلْْل

بال برای ظالم ادب و برای مؤمن آزمودن و برای پیغمبران همانا  (113: 1جتا، بی، شعیری)
 درجه و برای اولیا کرامت است.

ها مسیر زندگی جه به این جنبههای مختلفی دارد که با توبال و امتحان در روایات جنبه بنابراین،
 .بشر عوض خواهد شد و از درد و رنج، ِشکوه نخواهد کرد و در تمام حاالت خداوند را شاکر است

ها برای عافیت ها وطور که نعمتبال برای دوستان خدا لطفی است که سیمای قهر دارد، همان
ولی به ظاهر  ،است عذاب باشد مکنم ،گیرندمهری پروردگار قرار میکسانی که مورد بی گمراهان و

ها نعمت یا بال های ما به اتفاقات پیرامونمان از آننسبت دادن زیرا عکس العمل و باشد؛ نعمت
توان به سعادت رسید و هم به شقاوت که به نوع عملکرد ما در ثروت هم می از فقر و مثالً  ،سازدمی

پس اگر افراد  ؛یا بدبختی که آن را نعمت بدانیم و گونه استها بستگی دارد. بیماری نیز اینقبال آن
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به شناخت صحیحی از  تحوالت جهان آفرینش برسند، میتوانند در مرحله گرایش و رفتار، نقمتها را 
فرصتی برای رسیدن به نعمتها بدانند. اکسیر حیات دو چیز میباشد؛ عشق و بال. این دو از مواد 

افسرده و بیفروغ گوهرهایی تابناک و درخشان به وجود میآورند. )مطهری، 1384، ج۷: 180-183( 
با استناد به دالیل زیر میتوان بیماری را به عنوان یک آزمایش و امتحان الهی دانست: 

أ. گاهی آزمایش  برای  اتمام  حجت  است؛  یعنی  برای  این  است  که  به  خود  امتحان  شونده 
امری را ثابت کند. یک معلم که در طول سال با دانش آموز کار میکند و خودش میداند 
که به کدام دانش آموز باید نمره قبولی بدهد و به کدام نمره رد بدهد و مسلم است که اگر 
امتحان  نکرده  بخواهد  نمرهها  را  بدهد،  غیر  از  آن  کسی  که  بیست میگیرد  همه  اعتراض 
میکنند. او آنها را امتحان میکند تا بر همه روشن شود که نمرههایی که میخواهد بدهد 
همه درست است. امتحان به این معنی در مورد خداوند متعال معنی دارد؛ زیرا احتمال 

 دارد برای اتمام حجت بندهای را مورد امتحان و بال قرار دهد. خداوند متعال میفرماید: 

 ِْلْنسا ُن ِإ ذا ما ا ْبتالهُ ر ُّبُه فأ ْکرمُه ونعمُه فی ُقو ُل ر ِّبي أ ْکرم ِن* وأما ِإ ذا ما ا ْبتالهُ 
»فأما ا ْ

فقدر عل ْیِه ِر ْزقُه فی ُقو ُل ر ِّبي أهان ِن«؛ )فجر، 1۶-15( اما انسان هنگامی که پروردگارش 
او را برای آزمایش اکرام میکند و نعمت میبخشد، میگو ید پروردگارم مرا گرامی داشته 
است و اما هنگامی که برای امتحان روزیش را بر او تنگ میگیرد، میگو ید پروردگارم مرا 

 خوار کرده است. 

ب. گاهی امتحان برای تمرین امتحان شونده است؛ یعنی خداوند متعال که البته در مورد غیر خدا 
نیز صدق  میکند، انسان  را  مورد  آزمایش  قرار  میدهد  برای  اینکه  در  طی آن  آزمایش 
استعدادهای درونی او به فعلیت برسد؛ مثل آدمی که خودش یا دیگری را به آب میاندازد 
برای این که شنا یاد بگیرد. این نوع امتحان، نوعی عمل و رفتار برای کمال یافتن است. 

بر اثر تالش کردن در آب است که انسان شناگر میشود. )مطهری، 1384، ج۷: 183( 
 خداوند متعال در آیاتی از قرآن کریم میفرماید: 

- »ی ْعل ُم ما ف ِی السماوا ِت واْْل ْر ِض وی ْعل ُم ما ُت ِس ُّرون وما ُت ْع ِل ُنون واللُه ع ِلی ُم ِب ذا ِت 
ال ُّص ُدو ِر«؛ )تغابن، 4( آنچه  را  در  آسمانها  و  زمین  است  میداند و  از  آنچه  پنهان  یا 

 آشکار میکنید با خبر است و خداوند از آنچه در درون سینههاست، آ گاه است. 

 - »و ِع ْندهُ مفاِت ُح ا ْلغ ْی ِب ال ی ْعل ُمها ِإ ال ُهو وی ْعل ُم ما ِفي ا ْلب ِّر وا ْلب ْحِر وما ت ْس ُق ُط ِم ْن ورق ٍة 

ِإ ال ی ْعل ُمها وال حب ٍة في ُظ ُلما ِت اْْل ْر ِض وال ر ْط ٍب وال یاِب ٍس ِإ ال في ِکتا ٍب ُمبی ٍن«؛ 
چه را در داند. او آنها را نمیکسی آن کلیدهای غیب تنها نزد اوست و جز او (59 ،)انعام
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گاه اافتد، مگر ایننمی هیچ برگی .داندخشکی و دریاست می ست و نه هیچ که از آن آ
 .ثبت است در کتابی آشکارکه و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد، جز این های زمینیای در تاریکدانه

ْخفی ِإن  » - ه  ال ی  ْي ع   الل  ْیِه ش  ْرِض و  ل 
 
ماِء ء  ِفي اْْل در  هیچ چیز (5 ،)آل عمران ؛«ال ِفي الس 

  ماند.فی نمیبر خدا مخ آسمان و زمین

منظور  به های بشرییش خداوند برخالف آزمونکه آزما شودگیری میچنین نتیجهاز آیات بیان شده 
گاهی دار او بر همه امور بارز وکشف مجهوالت نیست؛ زیرا  یادگیری و ترین فلسفه و و مهم دنهان آ

و  هاواقعی افراد به معنای ظهور صالحیت هز دیدگاه قرآن کریم، شناسایی چهرا آزمایشو حکمت ابتال 
روحی  هایتکرام ها واستعدادهای آنان و طهارت و خباثت نفس انسان است؛ چرا که برجستگی

های ای به اندیشهعدهسبب گرایش  ( و355 :13۷8)پاکزاد،  دهدیرا نشان مانسان در شرایط ابتال خود 
 (4۷ :1391 ربالیی پازوکی،)ک. آفرینش شده است و بدبینانه نسبت به فلسفه 1لیستینهی

ا ایمان و با شدن حقیقت انسان است. برای نمونه، انسان ب محکی برای آشکار مبتال شدن به بال
سفاهت و  شود و سخنی را که نشان دهنده کفر ویین خود خارج نمخرد در هنگام مصیبت از د

برد، اما یری، عقل و ایمان او را از بین نمکند و گرفتایبلکه صبر م ؛آوردینادانی باشد به زبان نم
دشنام و  ایمان،شود و انسان بییش ضعیف باشد، شیطان بر او مسلط مانسانی که خرد و ایمان

بهترین سخن در این باره، سخن  .کندیو در چاه رذالت و سفاهت سقوط م دگیریدر پیش م پستی
ست. زبان آنان ا همود: مردم، بندگان دنیایند و دین تنها لقلقدر روز عاشوراست که فر حسین امام

 و سختی گرفتار شوند، گاه به بال شان بچرخد و هرگردند که زندگانییآنان تا زمانی پیرامون دین م
 (439: 1ج، 13۷8)مغنیه، . داران اندک خواهد شدتعداد دین

  مصلحت الهی .2
 قرآن کریم به صراحت این مسئله را تبیین کرده است:

سی سیع  و   ...» ع  ُکْم و  ْیر  ل  ُهو  خ  ْیئًا و  ُهوا ش  ْکر  ْن ت 
 
ُم  أ ْعل  ُه ی  الل  ُکْم و  رٌّ ل  ُهو  ش  ْیئًا و  وا ش  ْن ُتِحبُّ

 
أ

ُمون  و   ْعل  ْنُتْم ال ت 
 
و  شما در آن است که خیریزی را خوش نداشته باشید، حال آنچه بسا چ (21۶ -)بقره« أ

 .دانیدداند و شما نمیشما در آن است و خدا می رکه شیا چیزی را دوست داشته باشید، حال آن

 د:کنبیان میچنین این مطلب را  امیرالمؤمنین علی
ْی » ْلت  الش 

 
أ ما س  ب  ال ُتْؤتاهُ و  ُر ْو ء  ف 

 
و آِجاًل أ

 
ْیرا ِمْنُه عاِجاًل أ ف   ُاوتیت  خ  ر  ْنک  ِلما  ص  ع 

ک   ْیر  ل  ُه فی ُهو  خ  ْبت  ل  ْد ط  ُرب  أْمٍر ق  ل  هُ ف  ْو اوتیت  الُک دیِنک  ل  ْبقی  ِه ه  ُتک  فیما ی  ل 
 
ُکْن مْسأ ْلت  ف 

                                                           
1. Nihilism 
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 لک جمالُه و ُی ْنفی ع ْنک وبالُه «؛ )ابن شعبه حرانی، 13۶3، ج۷5: ۶8( گاهی چیزی را ُ ُ 

میخواهی اما به تو داده نمیشود و دیر یا زود بهتر از آن به تو داده میشود یا به خاطر آنچه 
خیر  و  مصلحت  تو  در  آن  است، از  برآورده  شدن  خواستهات  دریغ  میشود،  زیرا  بسا 
خواستهای که اگر برآورده شود، به نابودی و تباهی دین تو میانجامد. پس چیزی بخواه که 

زیبایی و نیکیش برایت میماند و پیامد بدی ندارد. 

گاهی  اتفاقاتی  پیرامونمان  رخ  میدهد  که  متحیر  میمانیم  و  از  درک  آن  عاجزیم  و  بسا  زمانی 
 تصمیم به انجام کاری میگیریم، ولی موانعی خواسته یا ناخواسته بر سر راه قرار میگیرند که بعدها 

متوجه میشویم مصلحت در آن بوده است. نمونهای تاریخی از مصلحت الهی، بیماری امام سجاد 
در واقعه کربال است که دشمن  با دیدن وضع بیماری و ضعف جسمی امام از ادامه حیاتشان قطع 

 امید کردند و از به شهادت رساندن ایشان منصرف شدند. )پیشوایی، 1390: 235-23۷( 

3. کفاره و تطهیر گناهان 
ممکن  است  انسان در  طول زندگی  دچار خطاها  و لغزشهایی شود  که  عواقب تلخ  و دردناکی 
به  دنبال  داشته  باشد  و  توشه  آخرتش  را  سنگین  و محاسبه  اعمال  را  در  روز  قیامت  سخت  کند. 
بیماری میتواند همچون سکوی پرشی باشد که از بار گناهان بکاهد و مانند سوهانی روح را صیقل 

و جال دهد. در ادامه به برخی روایات ناظر به این علت ابتال اشاره میشود: 
- پیامبر اکرم برای بیمار مؤمن، چهار خصوصیت و ویژگی بیان فرمودهاند: 

قلم  از  او  برداشته  میشود  و  گناهی  بر  او  نوشته  نمیشود.  خداوند به  فرشتگان  مراقب  او 
فرمان میدهد تا تمام کارهای خو بی را که در زمان سالمتی توفیق انجام آن را داشته در 
 نامه اعمال او ثبت کنند. اثر بیماری به هر عضوی از اعضای بدن او رسیده، گناهانی را که 

توسط آن عضو انجام گرفته است از بین میبرد و اگر در این حالت بمیرد، آمرزیده از دنیا 
رفته است و اگر زنده بماند، مورد آمرزش قرار خواهد گرفت. )ابن بابویه، 1382، ج1: 445( 

 - امیرالمؤمنین علی میفرماید: 

 »ول ِکن الله ی ْخت ِب ُر ِعبادهُ ِب أْنواع الشداِئ ِد ویتعب ُد ُه ْم ِب أْنواع ا ْلمجا ِه ِد وی ْبت ِلی ِه ْم 

 ِفي ُن ُفو ِس ِه ْم وِل ی ْجعل 
ِ
 ِم ْن ُق ُلوِب ِه ْم وِإ ْسکانًا ِل لتذ ُّل ِل

ِ 
ِب ُض ُرو ِب ا ْلمکا ِرهِ ِإ ْخراجًا ِل لتک ُّبِر

ذِل ک أ ْبوابًا ُف ُتحًا ِإ لی ف ْض ِلِه وأ ْسبابًا ُذ ُلاًل ِل ع ْف ِوه«؛ )نهج البالغه، خطبه 192( خداوند 
بندگان خود را با انواع سختیها میآزماید و با تالش زیاد به عبادت میخواند و به اقسام 
گرفتاریها  مبتال  میسازد  تا  کبر  و  خودپسندی  را  از  دلهایشان  خارج  کند  و  به  جای  آن 
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فروتنی آورد و درهای فضل و رحمت خود را به رویشان بگشاید و وسایل عفو و بخشش را 
 دهد. به آسانی در اختیارشان قرار

 فرماید:یم امام باقر -
ْل ُسوءًا ُیْجز  ِبهِ ... م  » هوقتی آی ْعم  دهد،  نازل شد، هر کس عمل بدی انجام 1«...ْن ی 

 حضرت ؛تر نیستای از این سختشود. بعضی از اصحاب پیامبر گفتند: آیهمیکیفر داده 
شوید؟ گفتند: بله. یتان دچار مصیبت نمخانوادهها و آنان فرمود: آیا در اموال و جان به

نویسد یزهایی است که خداوند به وسیله آن برای شما حسنه محضرت فرمود: این از آن چی
  (2: 1ج ،1380)عیاشی،  کند.یها را محو مآن بدی هو به وسیل

یك سال، روح او را صفا  کشد، بیش از عبادترنجی که انسان در یك شب دردمندی می
 (120 :2، ج13۶3)کلینی،  بخشد.می

 :فرمایدمی رضاامام علی بن موسی ال -
بیماری  ت.اس حمت است و برای کافر عذاب و لعنتمن مایه تطهیر و رؤای مبیماری بر

 (199 :2، ج13۶5گناهی در وجود او باقی نماند. )طبرسی، که من است تا آنؤگیر مهمواره گریبان
 خطاب به بیماری که شفا یافته بود، فرمودند:سجاد امام -

ُنوِب ِإن  الل  » ُهوُر ِمن  الذُّ ُؤک  الط  ْهن  اْذُکْرهُ و  ی  ک  ف  ر  ک  ْد ذ  اْشُکْرهُه  ق  ک  ف  ال  ق 
 
مجلسی، )؛ «أ

خداوند تو را یاد کرده است،  .پاک شدن از گناهان بر تو مبارک باد (138 :۷5، ج1403
 .کن شکرگزاریگذشته است، پس او را پس او را یاد کن و از تو در

  رشد و کمال .4
گاهی میخدواند متعال درباره زندگی بشر این  دهد:گونه آ

ْد خ  » ق  ْنسان  فيل  ا اْْلِ ْقن  ٍد  ل  ب   ج آفریدیم.ما انسان را در رن همانا (4 ،د)بل ؛«ک 

های آسایش و راحتی، قابلیت هاست. در حالتترین جنبه بالها، خاصیت رشد دهندگی آنمهم
ها هستند. یننده و پدیدآورنده آنها و آفرها مقدمه وجود زیبایییابد و زشتییانسان پرورش نم هنهفت

  (14۷ :1، ج138۶)مطهری، 

                                                           
  .123ر. ک: نساء، . 1
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این  خصوصیت  مربوط به  موجودات  زنده  و  باالخص  انسان  است  که  سختیها  و  گرفتاریها، 

مقدمه کمالها و پیشرفتهاست. ضربهها، جمادات را نابود میسازد و از قدرت آنان میکاهد؛ ولی 
موجودات زنده را تحریک میکند و نیرومند میسازد؛ بسا زیادتها که اندر نقصهاست. مصیبتها و 
شدائد برای تکامل بشر ضرورت دارد. اگر محنتها و رنجها نباشد، بشر تباه میگردد. )مطهری، 

1384، ج8: 1۷۶( 
 به تعبیر دیگر، سختیها و مشکالت برای بروز استعدادهای نهفته انسان است تا از حد بالقوه 

بودن  به  فعلیت  برسند  و  این  آزمایشهای  الهی  برای  بندگان، دارای  خصلت  تکمیل کنندگی 
است. )همان: 135( 
به طور کلی، قرآن کریم به این حقیقت تصریح دارد: 

»وِل ُیم ِّحص ما في ُق ُلوِب ُک ْم واللُه علیم ِب ذا ِت ال ُّص ُدو ِر«؛ )آل  عمران، 154( و  اینها 
برای این است که خداوند آنچه در سینههایتان پنهان دارید بیازماید، و آنچه را در دلهای 

 شما است، خالص گرداند و خداوند از آنچه در درون سینههاست، با خبر است. 

5. تنبیه و تأدیب 
تنبیه  یکی  از  روشهای  سلبی  تربیتی  است و  زمانی  مؤثر  است  که  امید  به  اصالح  شخص  باشد. 
گاهی امتحان خداوند که با مشکالت، سختیها و مصائبی همراه میشود، به منظور تأدیب انسان 

است؛ اما برای عدهای دیگر جنبه کیفر اعمالی است که مرتکب شدهاند و به منظور جزا است. 
 خداوند متعال میفرماید: 
 ْ

»وما أ ْرس ْلنا في ق ْر ی ٍة ِم ْن ن ِب ٍّي ِإ ال أخ ْذنا أ ْهلها ِب ا ْلبأسا ِء والضرا ِء لعل ُه ْم یضر ُعون«؛ 
)اعراف، 94( و ما در هیچ شهر و آبادی پیامبری نفرستادیم مگر اینکه اهل آن را 

به ناراحتیها و خسارتها گرفتار ساختیم، شاید بازگردند و تضرع کنند. 

پیامبر اکرم نیز میفرمایند: 
»المر ُض سو ُط الله ِفی اْلر ِض ُیود ُب ِب ه ِعباده«؛ )نهج الفصاحه، 1382، ج1: ۷82( 
بیماری تازیانه خداوند در زمین است که به وسیله آن بندگانش را تأدیب میکند. 

به همین سبب در سیره ائمه اطهار آمده است که هر گاه بیمار میشدند، میفرمودند: 
»الل ُهم ِا ْجع ْلُه أدبًا وال ت ْجع ْلُه غضبًا«؛ )مجلسی، 1403، ج 92: 18( خدایا این بیماری را 

سبب تأدیب قرار ده و آن را موجب خشم و غضب قرار نده. 
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در حالی که  ؛شود که گویا در این دنیا ماندگار استگاهی فرد، چنان غرق دنیا و مادیات می
رود و خبر از به سوی مرگ پیش می مراحل کودکی تا رسیدن به پیریزندگی این دنیا همانند طی 

 دارد. دهد و البته متوجه شدن این هشدارها بستگی به بینش افرادوجودات میفانی بودن همه م

  تلنگر .6
مانند پدری که برای ؛ دار کردن انسان از خواب غفلت استها و مشکالت برای بیسختی گاهی

متوجه گذارد تا او را در مضیقه مالی می وان تنبیهاصالح رفتار اسرافگری فرزندش، برای مدتی به عن
 ،ستهاسانخداوندی که رب و پرورش دهنده حقیقی ان تغییر دهد.خطایش شود و رفتارش را 

کند تا شخص متوجه موقعیت خود در این دنیا شود که این گاهی انسان را دچار امراض و بالیا می
 .بلکه مکانی برای رفتن به سرای دیگری است ؛دنیا مقری ابدی نیست

 :فرمایندمی در همین زمینه باقر امام حضرت
ْض أِشر  و » مر  ُد إذا لم ی  س  أش  الج  ٍد ی  س  یر  فی ج   (280 :1، ج1385)طبرسی،  ؛«ُر ال خ 

 ر بدنی که سرمست شود، خیری نیست.شود و دجسم اگر بیمار نشود، سرمست می

  توجه به خداوند .7
 فرماید:قرآن کریم می

اُکْم و  » ا ن ج  م  ل  اهُ ف  ْدُعون  ِإال  ِإی  ْن ت  ل  م  ْحِر ض  رُّ ِفي اْلب  ُکُم الضُّ س  ْضتُ  ِإذا م  ْعر 
 
رِّ أ ی اْلب  ْم ِإل 

ُفوراً  ْنساُن ک  کان  اْْلِ  دریا ناراحتی به شما برسد، جز اوو هنگامی که در  (۶۷ ،)اسراء؛ «و 
 .کنیدخوانید، فراموش میمی کسانی را کهتمام 

با  هبه همین دلیل در مواجه وخداطلب است  به این مطلب اشاره دارد که انسان فطرتاً  شریفهآیه 
گاه به آن ،هاتیخس و  توحیدگرا به خدابه عنوان مثال؛ فرد  .برده آن اعتقاد دارد پناه میچه که بناخودآ

 شود.پناهنده میپرست به تکه چوبی بتفرد 
پس ؛ وردگار و ایجاد حالت نیایش استابتالئات برای توجه دادن انسان به پر گاهیبنابراین، 

 وی حق است.به س تن از سوی خداوند در زندگی انسان، راهی برای بازگشتقدیر حوادث گوناگو

  پاداش اجر و .8
تعیین از قبل در مقابل انجام دادن یا ندادن عملی  در یک قسم، نوع پاداش ؛دارند اقسامیها پاداش

نوع پاداش  ،قسم دیگر و در که بعد سلبی دارد. در قسمی دیگر اشاره به پاداشی است شده است
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مشخص نیست؛ ولی فرد میداند نوع و مقدار پاداش بستگی به میزان  موفقیت او در آزمون است. 
اجر و پاداش گذراندن بیماری نیز از این قسم است. 
 پیامبر اکرم میفرمایند: 

- »ع ِج ْب ُت ِمن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن وجز ِعِه ِمن ال ُّس ْق ِم ول ْو ی ْعل ُم ما لُه ِفي ال ُّس ْق ِم ِمن الثوا ِب ْلحب 
أ ْن ال یزال س ِقیمًا حتی ی ْلقی ر بُه عز و جل«؛ )ابن بابو یه، 13۷۶، ج1: 501( در شگفتم 
از مؤمن و بیتابی او از بیماری، اگر میدانست چه برای او در بیماری وجود دارد، هر آینه 

دوست داشت همیشه بیمار باشد تا زمانی که پروردگارش را مالقات کند. 
- ای علی! ناله مؤمن بیمار چون تسبیح است و فریادش تهلیل و خوابش در بستر بیماری 

عبادت است و پهلو به پهلو شدنش جهاد است و اگر شفا یابد، بیگناه به میان مردم آید. 
)همان، ج۶: 292( 

امام محمد باقر نیز در این زمینه میفرمایند: 
 »سه ُر لیل ٍة ِمن مر ٍض أو وجع أفض ُل وأعظ ُم أجرًا ِمن ِعباد ِة سن ٍة«؛ )کلینی، 140۷، 

 ٍ
 ج3: 114( پاداش شبی از بیماری یا درد نخفتن، برتر و بزرگتر از یک سال عبادت است. 

9. عنایت الهی 
از جمله عنایات ویژه خداوند متعال به انسان بیمار، استجابت دعا است. پیامبر اکرم در همین 

 زمینه تعابیری دارند که به سه نمونه اشاره میشود: 
 - »وِإ ذا مِرض ا ْل ُم ْس ِل ُم کتب اللُه لُه کأ ْحس ِن ما کان ی ْعم ُلُه ِفي ِصح ِتِه وتساقط ْت ُذُنو ُبُه 
 ً ُ ُ
 کما یتساقط ورق الشجِر وم ْن عاد مِر یضا«؛ )ابن فهد  حلی،  13۷5، ج1: 211( 

اگر مسلمانی بیمار شود، خداوند بهترین اعمالی را که در زمان سالمتی انجام داده است، 
در نامه اعمال او ثبت میکند و همانگونه که برگ از درخت فرو میریزد، گناهان او نیز 

 فرو میریزد. 

- »ما ُی ِصی ُب ا ْل ُم ْؤ ِمن ِم ْن وص ٍب وال نص ٍب وال سق ٍم وال أًذ ی وال ُح ْز ٍن وال ه ٍّم حتی 
«؛  )مجلسی،  1403،  ج۷8: 188( هیچ  درد،  رنج،  ا ْله ِّم ُی ِه ُّمُه ِإ ال کفر اللُه ِب ِه خطایاهُ

مریضی، اندوه و حتی غمی به مؤمن نمی رسد مگر اینکه به وسیله آن گناهانش پوشیده میشود. 

 همچنین به سلمان فارسی میفرمایند: 

»ِإ ن لك ِفي ِعل ِتك ثالث ِخصا ٍل أْنت قِر یب ِمن اللِه ِب ِذ ْکِرهِ و ُدعا ُؤك ُم ْستجاب وال 
ُه متعك اللُه ِب ا ْلعاِف ی ِة ِإ لی اْن ِقضاِء أج ِلك«؛  بًا ِإ ال حط ْت تد ُع ا ْل ِعلُة عل ْیك ذْن
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ات سه خصلت همراه تو است: مورد توجه خاص ( در زمان بیماری3۶1 :13۶5 ،طبرسی)
دعایت در آن حال مستجاب است و بیماری، گناهی برای تو باقی  گیری ومی خداوند قرار

 از نعمت عافیت برخوردار فرماید. ریزد. خداوند تا پایان عمر تو رامی گذارد و همه گناهان تونمی

پس از  ر اکرمبه ذهن متبادر شود که چگونه پیامب پرسشیممکن است با مطالعه روایت آخر، 
به نظر عمر سالم باشد و مریض نشود؟  کند که تا پایانسلمان دعا می های مریض، برایژگیوی بیان
ر حال د ه خدا و اجابت دعاگاه سلمان از توجه ویژاین بوده که هیچ دعا از حضرت منظور رسدمی

گاه در حال سالمت مرتکب گناه نشود تا الزم باشد برای نیل به توجه سالمت بی بهره نباشد و هیچ
   (11۷ :1388)فجری، . به مریضی ابتال یابد ا و آمرزش گناهانداوند، اجابت دعخ

 فرمایند:می درباره دعای بیمار باقرامام حضرت 
آنان با دعای  زیرا دعای ؛نتان بروید و از آنان بخواهید برایتان دعا کنندبیمارا به عیادت

شکرش را هر کس شبی مریض شود و آن را به خوشنودی بپذیرد و  .فرشتگان برابر است
  (595 :1، ج1385شکر معادل با شصت سال عبادت است. )طبرسی، بجا آورد، این 

 ثمرات نگاه صحیح به بیماری
به نحوی است  های طبیعیرابر مشکالت و رنجدر ب به طور عینیو در عالم واقع العمل افراد عکس

تواند ناشی  از و رفتارها می این نوع برخوردها که کنندای ناسپاسی میو عده هستند ای شاکرعده که
گاه با سهولت بیشتری و به مراتب  ،چه میزان دانش و فهم بیشتر باشد هر ؛ لذاها باشدی و دانش آنآ

 .شوندموفق به گذراندن مشکالت می
 پردازند کهمیمشکالت  ها وبا سختی هبر اساس آیات و روایات به برخی رفتارهای مطلوب در مواجه

 : شودنمونه اشاره می در ادامه به چند
 رضا به خواست الهی تسلیم و .1

چه خداوند برای او مقرر کرده، یعنی فرد باور داشته باشد که آن« رضا»معنا و مفهوم کلیدواژه 
ته باشد و آن را مکروه چه در زندگی برای او پیش آمده، رضایت داشحکیمانه و بهتر است و از آن

 یعنی انقیاد باطنی و اعتقاد ونیز « تسلیم»کلیدواژه ( و 202 :1312فهانی، راغب اصنشمارد؛ )
ها و گرفتاری گرویدن قلبی در مقابل حق؛ بدین معنا که در مقابل اوامر خداوند و اولیای الهی و

)امام خمینی، . چرا نکند ها چون وآورد، تسلیم باشد و در مقابل آنمشکالتی که خداوند برای او می
1385 :402-401) 
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امیرالمؤمنین علی در تعریف اسالم میفرمایند: 
 ِْل ْسال ُم ُهو ال َّت ْس ِلی ُم«؛)نهج البالغه، حکمت 125( اسالم، تسلیم و گردن نهادن است. 

»ا ْ
بر  این  اساس، در  امتحان  باید  نقطه مجهولی  باشد  تا  میزان  قابلیت  و  ظرفیت موجود  مورد 
آزمایش روشن شود. برای مثال اگر حضرت ابراهیم از ابتدا میدانستند قرار است آتش گلستان 
شود  و به  جای  حضرت  اسماعیل قوچی  قربانی  شود، تسلیم  شدن  بیمعنا  بود؛  لذا آنچه در 
آزمونهای الهی اهمیت دارد، بیخبری از پایان امر و بر سر دو راهی ماندن و انتخاب راه درست 
است. در غیر این صورت، تسلیم و رضا آزمون دشواری نبود و همین اطاعت محض و تسلیم در 

 برابر اوامر خداوند ابراهیم نبی را به مقام امامت رساند. )ر. ک: صافات، 103-10۶( 

2. شکر خداوند 
 به استناد قرآن کریم، سلیمان نبی وقتی در برابر خود تخت بلقیس را مشاهده میکند، میگو ید: 

»قال هذا ِم ْن ف ْض ِل ر ِّبي ِل ی ْب ُلوني أأ ْش ُک ُر أ ْم أ ْک ُف ُر وم ْن شکر فِإ نما ی ْش ُک ُر ِل ن ْف ِسِه وم ْن 
کفر فِإ ن ر ِّبي غ ِن ٌّي کر یم«؛ )نمل، 40( گفت این  از  فضل  پروردگار  من  است تا  مرا 
آزمایش  کند  که  آیا  شکر  او  را  بجا  میآورم یا  کفران میکنم و  هر  کس شکر  کند،  به  نفع 

خود شکر میکند و هر کس کفران نماید،  پروردگار من غنی و کریم است. 

 از طرف دیگر، خدای متعال درباره عکس العمل افراد در برابر حوادث میفرمایند: 

»و ِمن النا ِس م ْن ی ْع ُب ُد الله علی ح ْر ٍف فِإ ْن أصابُه خ ْیر ا ْطمأن ِب ِه وِإ ْن أصاب ْتُه ِف ْتنة 
 اْنقلب علی و ْج ِهِه خ ِسر ال ُّدْنیا واْْل ِخرة ذِل ك ُهو ا ْل ُخ ْسرا ُن ا ْل ُمبی ُن«؛ )حج، 11( بعضی 

از مردم خدا را تنها با زبان میپرستند، همین که خیری به آنان برسد حالت اطمینان پیدا میکنند، 
اما اگر مصیبتی برای امتحان به آنها برسد دگرگون میشوند و این همان خسران و زیان 

آشکار است. 

نتیجه آنکه تدین درونی، انسان را مؤمن واقعی مینماید و به همین علت در برخورد با حوادث و 
بیماریها  خداوند  را  شاکر  است  و  این  شکر  در  سالمت  وی  تأثیر  بسزایی  دارد؛ )احمدی  فراز، 
1392: 20( زیرا به آن مرحله از بینش درست رسیده است که در مرحله گرایش و رفتار عقالنی و 

 منطقی عمل کند. 

3. احساس نیاز به دعا 
امام جعفر صادق تأثیر دعا در تغییر سرنوشت را چنین طرح مینمایند: 
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اءُ » ض  دُّ ِبِه اْلق  ِذي ُیر  ْیِه ال  ل  ْکُتوب  ع  اُء م  ع  ِلك  الدُّ اء  و  ذ  ض  اُء اْلق  ع  ُردُّ الدُّ ِذي ی  ِلك  ال  ِمْن ذ   ؛«ف 
 که است یدعای این و سازدمی طرف بر را قضا دعا (121 :4، ج1403)مجلسی، 

 .کندمی قضا رفع که شده نوشته

 :در علم خداوند دو نوع تقدیر وجود دارد
این نوع به هیچ  ؛دگرگونی نیست ضروری که به هیچ وجه قابل تغییر و تقدیر قطعی و -

ی بر این تعلق گرفته هکند؛ زیرا مشیت الدگرگونی پیدا نمی اعمال نیک و عملی مانند دعا
 ها. مانند محدود بودن عمر انسان، به صورت یک امر قطعی انجام گیرد که این کار

تقدیر نخستین  مثالً  ؛غییر استقابل ت قدراتی که به فرمان و اذن خداوندآن دسته از م -
خداوند درباره فردی این بوده که بیمار شود و بمیرد، ولی این تقدیر به صورت یک 

ه عمل نیکی را انجام صد در صد قطعی نبوده، بلکه مشروط به این بوده است کسرنوشت 
گاه یکی از این دو شرط محقق نگردد،  هر. من پاکدلی در حق او دعا نکندؤندهد و یا م

نخستین به سرنوشت در غیر این صورت، سرنوشت  ؛کندسرنوشت قطعیت پیدا می
ا دعای خیری که در حق و ی دهدانجام می و بر اثر اعمال نیکی که گردددیگری تبدیل می

تری پیدا کند که عمر بیشتر و زندگی گستردهپذیرد، شایستگی این را پیدا میاو صورت می
 (8۷1 :1351 سبحانی تبریزی،) نماید.

ا » فرماید:می ،کنندال میؤثیر دعا سأدرباره ت اکرم وقتی از پیامبر بندی،مطابق با این دسته ه  ِإن 
ِر الل  ِمْن  د  وند، یک دعا و درخواست شفای بیمار از خدایعنی ( 84 :5، ج1403)مجلسی، ؛ «هق 

و تقدیر الهی درباره برخی بیماران این است که  عمل به تقدیر است و نوع پناه به اسباب و علل
م یک نوع فراه عا کردن و درخواست شفا از خداوندد ،در این فرض .طریق دعا بهبودی پیدا کنند از

 علل سازنده مطلوب است. ساختن اسباب و
فرد با توجه به مضمون نیایش، بیماری را تقدیر الهی دانسته و از خداوند طلب  کهنتیجه آن

ف ها با معارپس تقویت نگرش ؛قابل تحمل شود کند که گذران بیماری برایش آسان وظرفیتی می
 های( هر چند شیوه32 :138۷، پوریسو رئ )کجباف، شودمذهبی موجب ارتقای سالمت می ینی ود

ها آرامش روحی و هر یک از ادیان برای دعا و نیایش با همدیگر متفاوت است، ولی هدف همه آن
  (۶2 :1390نوروزی،  محمودی و) تقرب به خداست.
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 4. صبر 

از عوامل ریشهای در موفقیت هر کاری به خصوص پیروزی در آزمایش الهی، صبر و پایداری است که 
هم عقل صدق آن را تأیید میکند و هم شرع مقدس بر آن تأ کید دارد و برای بهرهگیری و کمکطلبی 

از این عامل مهم ارشاد نموده است )پاکزاد، 13۷8: 3۶2( و فرموده است: 
ِ ِ  - »وا ْست ِعی ُنوا بالص ْبر والصالة«؛ )بقره، 4( و از صبر و نماز، یاری جو یید. 

- »وِإ ْن ت ْص ِب ُروا وتت ُقوا فِإ ن ذِل ك ِم ْن ع ْزِم اْل ُمور«؛ )آل عمران، 18۶( و اگر استقامت کنید 
و تقوای الهی پیشه سازید ]شایستهتر[ است؛ زیرا اینها از کارهای محکم و قابل اطمینان است. 

- »الذین صب ُروا وعلی ر ِّب ِه ْم یتوک ُلون«؛ )عنکبوت، 59( همانها  که  صبر کردند و  بر 
پروردگارشان توکل میکنند. 

امیرالمؤمنین علی میفرمایند: 
 - »الصب ُر ثالثة الصب ُر علی ال ُمصیب ِة والصب ُر علی ال َّطاع ِة والصب ُر علی المع ِصی ِة«؛ 

)کلینی، 13۷5، ج4: 2۷9( صبر بر سه گونه است: صبر بر مصیبت، صبر بر فرمانبرداری 
و صبر از گناه. 

- »الص ْب ُر ص ْبرا ِن ص ْبر علی ما ت ْکرهُ وص ْبر عما ُت ِح َُّب«؛ )نهج البالغه، حکمت 55( صبر 
بر دو گونه است: صبر در آنچه آن را ناخوش می داری و صبر از آنچه دوستش میداری. 

بر این اساس کسی که به آن مرحله از درک و بینش رسیده است، میداند که صبوری میتواند 
چون مرهمی بر گذران دوران سختی و بیماری باشد؛ چرا که با جزع و فزع از بیماری یا مصیبتها 
 کاسته  نمیشود،  از  اینرو  با  مراجعه  به  پزشک  و  مصرف  دارو  و  توکل  به خداوند  در  برابر  بیماری 

استقامت نموده و با پرهیز از بیتابی و ناشکری از گناه دوری میکند و چنین انسانی معتقد است 
سرانجام همه امور نزد خداوند است. 
 خداوند متعال درباره توکل کردن میفرماید: 

 »وی ْر ُز ْقُه ِم ْن ح ْی ُث ال ی ْحت ِس ُب وم ْن یتوک ْل علی اللِه ف ُهو ح ْس ُبُه ِإ ن الله باِل ُغ أ ْمِرهِ ق ْد 
جعل الله ِل کل ش ْي ٍء قدرا« )طالق، 3( او را از جایی که گمان ندارد، روزی میدهد و ُ ُ ِّ ْ ً 

هر  کس  بر  خدا  توکل  کند،  کفایت  امرش  را  میکند. خداوند فرمان  خود  را  به  انجام 
میرساند و خدا برای هر چیزی اندازهای قرار داده است. 
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سنت  و این ل توکل، عنایت پروردگار قطعی استدنباه شود که بچنین استنباط می آیه شریفهاز 
ْرزُ و  »کند و فرموده ای دیگر حکومت میهالهی است که بر همه قانون ْیُث ی  ِسُب  ْقُه ِمْن ح  ْحت  ؛ «ال ی 

  (141 :1، ج138۶مطهری، ) شود.از کارش گره گشایی می ،کنداز جایی که گمان نمی یعنی
 فرمایند:میدر باب توکل  امیرالمؤمنین علی

هِ » ی اللَّ ل  ل  ع  وک  ْن ت  ْیِه ااْلْسباِب ذ   م  ل  ْت ع  ل  ه  س  ت  عاُب و  ُه الصِّ ْت ل  )تمیمی آمدی، ؛ «ل 
شود و اسباب ها برای او آسان میهر کس به خدا توکل کند، دشواری (19۷: 1، ج13۶۶

  .گرددبرایش فراهم می

 آمده است:نیز چنین  -باشد رسیده معصوم از دعاهایی که -ثورهأمدر برخی دعاهای 
ُهم  إِ » ین ل  الل  اِکِر ْبر  الش  ُلك  ص 

 
ْسأ

 
 خدایا از تو (802 :2، ج1411)طوسی، ؛ «کنِّي أ

 من عنایت کنی.ه بر سپاسگزاران را بخواهم که صمی

بالها  دانندشهد شیرین است. آنان که میچون صبر سپاسگزاران صبر تلخ نیست، آن صبر هم
 روند.ها میش باز به استقبال آنا آغودر برابر آن خشنودند و ب بیت کننده روان آدمی است،تر

 (182 :1ج، 138۶)مطهری، 
 کند:وصف می چنین گونه صابران راقرآن کریم این

ْتُهْم مُ و  » صاب 
 
ذین  ِإذا أ ین  ال  اِبِر ِر الص  شِّ ِه و  ب  ا ِلل  ة  قاُلوا ِإن  ْیِه راِجُعون   ِإن اصیب   (15۶ ،)بقره؛ «ِإل 

و به سوی او  ا هستیمما از آن خد گویندرسد، میایشان می یبتی بهگاه مص ها که هرآن
  .گردیمبازمی

 نویسند:شریفه چنین میعالمه طباطبایی در تفسیر این آیه 
ه که چراه صبر را و این بشارتشان دهد و ثانیاً  خداوند در این باره صابران را دوباره نام برد تا اوالً 

 ،سازدا بر آدمی واجب میآن علت واقعی که صبر ر ثاً و ثال صبری، صبر جمیل است یادشان دهد
و  د هر گونه تصرفی در ملك خود بکندیم و مالك حق داریبیان کند و آن این است که ما ملك خدا

 افتن، معرفی نماید.پاداش عموم صابران را که عبارت است از درود خدا و رحمت و راه ی رابعاً 
   (531 :1ج، 13۷4طباطبایی، )

 و مشکالت  هاا بودن سختیفهم گذر  .5
ِه » آیه و شودسبب ایجاد گرایش و رفتار درست میکه  استرحله مربوط به بینش انسان این م ا ِلل  ِإن 

اِجُعون ْیِه ر  ا ِإل  ِإن   ند:دفرمو آندر تفسیر  امیرالمومنین علید و به آن اشاره دار« و 
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اینکه میگوییم )ِإ نا ِل لِه ( اعتراف به این حقیقت است که ما مملوک اوییم و اینکه میگوییم 
)وِإ نا ِإ ل ْیِه را ِج ُعون( اقرار به این است که ما از این جهان خواهیم رفت و جایگاه ما جای 

دیگری است. )نهج البالغه، حکمت 99( 

اینکه میبینیم بزرگان اسالم به هنگام بروز مصائب سخت این جمله را با الهام گرفتن از قرآن 
مجید تکرار میکردند، برای این بوده است که شدت مصائب آنها را تکان ندهد و در پرتو ایمان 

به مالکیت  خداوند  و بازگشت  همه موجودات  به  سوی او،  این حوادث  را  در خود  هضم  کنند. 
)مکارم شیرازی و همکاران، 13۷4،ج1: 531( 
 حضرت در روایتی دیگر میفرمایند: 

»الده ُر یوما ِن فیوم لک ویوم علیک فإذا کان لک فال تبطر وإذا کان علیک فالتحزن 
ف ِب ِکلی ِهما س ُتختب ُر«؛ )ابن شعبه حرانی، 13۶3: 20۷( دنیا دو روز است: روزی به سود 
توست و روزی به زیان توست. اگر به سود تو بود، شادمان نشو و اگر به زیانت بود، اندوه 

نخور، زیرا به این دو آزمایش میشوی. 
 نتیجه آنکه کسی که به این باور برسد، از حوادث دردناک زندگی آزرده خاطر نمیشود. 

مفهوم بیماری در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
اهمیت تعلیم و تربیت دوران کودکی بر همگان روشن است و به کار باغبانی میماند که برای 
به دست آوردن محصولی ثمربخش از ابتدا باید به مراقبت از گیاهانش بپردازد تا به نتیجه مطلوب 
برسد.  بر  این  اساس،  برنامه سند تحول  بنیادین  نظام  تعلیم  تهیه  و  تنظیم  شد  که  هدف  آن  تربیت 
اسالمی است و  شامل  برخی  اهداف،  رویکردها  و  راهکارها برای  آینده  است  و  برنامه  درسی  نظام 
آموزشی، مدارس، عملکرد معلمان و فراگیران با توجه به آن برنامهریزی میشود؛ سندی جامع که 

بینیازی جمهوری اسالمی ایران را به سندهای آسیبزایی مثل سند 2030 در پی دارد. 
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 :چنین آمده است باشد،مید که مربوط به حیطه سالمت از متن سن یهایدر بخش
تعالی کشور،  بیت رسمی عمومی و خانواده در رشد وتر ارتقای نقش نظام تعلیم و -

 ، بخشفصل پنجم پرورش، و آموزش بنیادین تحول سندمحیطی؛ )بهداشتی و زیست
  (24 :های کالنهدف

بوم طبیعی یستبا درک مفاهیم بهداشت فردی و اجتماعی و مسائل ز پرورش یافتگانی که -
فردی و بهداشت  تقای سالمتو شهری به منزله امانات الهی، شایستگی حفظ و ار

جسمی به نیازهای  گروهی کنند و با ورزش و تفریحات سالم فردی ومحیطی را کسب  می
 .دهندل برگرفته از نظام  معیار اسالمی پاسخ میو روانی خود و جامعه بر اساس اصو

 (31 :ای عملیاتی و راهکارهاه، هدففصل هفتمهمان، )
سطوح تحصیلی برای افزایش سالمت  تمامیی در تربیت وارائه خدمات مشاوره ای  -

 (3۶ :3-۷ راهکارهمان، ) آموزان. جسمی و روحی دانش

پرداختن به مفهوم سالمتی و  از هتوان گفت کپرورش می با بررسی سند تحول بنیادین آموزش و
در  تواند بگویداین در حالی است که کمتر کسی می و ده استبیماری  با دیدگاه اسالمی غفلت ش

 با پدیده بیماری صورت مستقیم یا غیر مستقیمبیمار مزمنی ندارد و به خود خانواده یا آشنایان  میان
 در برخی افراد هاکند تا جایی که این بیمارینمیای آن را تجربه یا مشاهده و پیامدهنیست  درگیر

 .شودسبب تزلزل اعتقادات دینی می
دقیق  ینیاز به رویکرد ،سند که قرب الی الله است برای رسیدن به هدف غاییرسد به نظر می

 ی به دو دلیل قلب آموزش است:. از دیدگاه کارشناسان آموزشی، برنامه درساست
 یزی است که باید آموخته شود.چ -
  از یادگیری، فعالیت و اهداف است.ترکیبی  -

ها گرفتن آن های عینی و محسوس اهداف است که با در نظربرنامه درسی جنبهبر این اساس، 
( لذا سه 88: 1394زاده، )زارع صفت و حکیم؛ را مشخص کردتوان نسبت رسیدن به اهداف می

  مغفول.  و: آشکار، پنهان مدرسی داری نوع برنامه
های یادگیری است که نظام آموزشی به دلیل سنت و درسی مغفول شامل تمامی فرصت برنامه

ماند. هدف و کارکرد اصلی این مفهوم، جلب توجه ز میغفلت از ارائه آن به یادگیرندگان با
مل و اندیشه درباره چیزهایی است که از أهای درسی به تم گیرندگان برنامهو تصمی اندرکاراندست

 ( 1 :1395ایی موحد، صفاند. )درسی آشکار حذف شده دستور کار نظام آموزشی و از حوزه برنامه
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به عقیده آیزنر1- استاد سابق دانشگاه استنفورد- آنچه مدارس آموزش نمیدهند، میتواند به اندازه 
آنچه  آموزش  میدهند  حائز  اهمیت  باشد؛ چرا  که  محروم  کردن  افراد  از  فرصتهای  مختلف 
میتواند عالوه بر اینکه تأثیرات مخربی بر زندگی افراد داشته باشد، دانش آموختهها و تجربیات 

آنها را محدود کرده و تصویری تحریف شده از واقعیتها به دست دهد. )صفایی موحد، 1395: 1( 
با  روشن  شدن  برنامه درسی  مغفول  میتوان  نتیجه  گرفت  که  از  تبیین  مقوله  مفهوم  بیماری  با 
رویکرد اسالمی و دینی  غفلت گردیده است؛ در حالیکه تربیت دینی دو رویکرد دارد: دیدگاه اول 
درونی  و  متکی  بر  آموزهها  و  فرمانهای  دینی  است  و  دیدگاه  دوم  بیرونی  و  متکی  بر  تحلیلهای 

عقالنی است که تأ کید دین اسالم نیز بر مورد دوم است. 
این ربو بی شدن اتکا بر سه عنصر انتخاب آزاد، باور و شناخت و نهایتًا عمل  به دستورها  و 
 فرمانهای الهی است )زارع صفت و حکیمزاده، 1394: 9۷( و اتکا به کل کامل بخشی دیگر است 

که در دنیای صرفا مادی پیدا نمیشود. خداباوران با خدامحوری به درون خو یش روشنی میدهند و ً 
 با یاد خدا جاده سالمت و سعادت را میپو یند و دل آنان لبریز یاد خداست. )اسحاقی، 138۶: 11( 

نتیجهگیری 
با  توجه  به  سند  بنیادین  تحول  در  نظام  آموزش و  پرورش  جمهوری  اسالمی  ایران، هدف  نهایی  از 
تعلیم و تربیت رسیدن به »حیات طیبه« تعریف شده؛ ولی آنچه مشهود است باال رفتن رقابتهای 
علمی مد نظر است، هر چند از تبیین رویکردهای دینی و مدد گرفتن از آنها در روند زندگی غفلت 

شده و یا کمتر پرداخته شده است. 
 هدف  نظام آموزشی صرفًا نباید  باال رفتن  درصد  قبولیهای  دانشگاه  باشد؛  )علم  الهدی  و 

طهماسبزاده شیخالر، 138۷( بلکه رسیدن به مقام قرب الهی در هر مرحله از زندگی مالک است 
و آن مستلزم ارائه بینش صحیحی از جهانبینی الهی در قالب برنامه درسی آشکار برای عموم افراد 
از جمله پرداختن به مقوله مفهوم بیماری جسمی مطابق با آموزههای اسالمی تا فرد  جامعه است، 
بتواند آرامش روحی و روانی خود  و اطرافیانش را حفظ کرده و بر عوارض و تأثیرات بیماری، داروها 
و دردها صبر  نموده  و  دچار  پریشانی  در  این  برهه  از  زندگی  نشود  که خود  مستلزم  تغییر  در  مبانی 
درسی، اصول، روشها، پرورش معلمان و مشاورانی است که دارای رویکرد دینی و مذهبی باشند تا 

در عرصه تعلیم و تربیت بتوانند بهترین راهکارها و روشها را بکار گیرند. 
برای تفهیم بیماری در برنامه اهداف بلندمدت آموزشی میتوان از تعابیر اهل بیت بهره گرفت. 

                                                           
1. Eisner 
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 :فرمایندمی علیامام 
گاه باشید که فقر نوعی بال است و سخت تر از سخت بیماری تن و ،تر از تنگدستیآ

گاه باشید که همانا عامل تندرستی، تقوای دل است.  بیماری تن، بیماری قلب است. آ
 (  388)نهج البالغه، حکمت 

 :کننداین زمینه چنین دعا می نیز در سجادامام 
سپاس تو را بر این  .تندرستی که همیشه از آن برخوردار بودم خداوندا! سپاس تو را بر آن

یك از این دو حال به شکرگزاری  دانم کدامو نمی بیماری که در تن من پدید آوردی
آیا هنگام تندرستی که  ؟است ترز این دو هنگام به سپاس اولیسزاوارتر است و کدام یك ا

و مرا در طلب رضایت و فضل خود  روزهای پاکیزه خود را بر من گوارا ساخته بودی
یا هنگام بیماری  ایمرا نیرو بخشیده ،ی که توفیق دادیچاالك گردانیده و برای ادای طاعات

نی ها فرستادی که بار پشت مرا از گناهان سبك گرداها پاك کردی و تحفهز آلودگیکه مرا ا
ه قدر نعمت پیشین را ام پاك سازی و متوجه کردی مرا کو از چرك معصیت که بدان آلوده

 ،و در این میان بدانم و به یاد من آوردی که به توبه زنگ گناه را از خویشتن بزدایم
ندیشه هیچ دلی نگنجد و هیچ نویسندگان برای من چندان عمل صالح نوشتند که در ا

های من رنجی برای آن عمل یك از اندام ارای بر شمردن آن را ندارد و هیچی زبانی
 (15لکه محض فضل و احسان توست. )صحیفه سجادیه، دعای نکشیده، ب

مدت ای جسمانی هر چند بلندعارضه ،وقتی فطرت انسانی فرد تکامل یافته باشدکه نتیجه آن
وند است خدا داند هدف از خلقتش عبودیتد و میشوگرایی و پوچی نمیسبب سقوط فرد به مادی

حیات طیبه و قرب الهی اهمیت دارد. زمانی که فرد به این او برای رسیدن به  و در این راه میزان تالش
گاهی برسد و حقیقت زندگی را دریابد در نامالیمات زندگی دچار سر درگمی و هالکت  ،مرحله از آ

 ها باشد.شود. بنابراین تربیت دینی باید به دنبال شکوفا شدن، ظاهر شدن و بالفعل شدن توانایینمی
   (9۷ :1394زاده، )زارع صفت و حکیم

 منابعفهرست 

یم .1  .قرآن کر
 .دنیای دانش : انتشاراتتهران .4(. ترجمه ابوالقاسم پاینده. چاپ1382) نهج الفصاحه .2
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34( / PURE LIFE, Vol. 7, No. 21 (Shawwal 1441. Khordad 1399. June  2020)  

   

 .صحیفه سجادیه .4
 .ثیر آن بر سالمتأت پذیری از دعاهای صحیفه سجادیه والگو (. 1392) احمدی فراز، مهدی .5

 .1۷-30: 1. شماره1. سالپژوهشنامه حکمت اهل بیت
 .زادهحسن . ترجمه صادقثواب اْلعمال وعقاب اْلعمال(. 1382) ابن بابویه، محمد بن علی .۶

بی : انتشاراتتهران  .ارمغان طو
 :تهران. ۶ای. چاپترجمه محمدباقر کمره .اْلمالي(. 13۷۶) ابن بابویه، محمد بن علی .۷

 .کتابچیانتشارات 
. ترجمه )عدة الداعي( و نیایش آیین بندگی(. 13۷5) ابن فهد حلی، احمد بن محمد .8

 ی.نیاد معارف اسالمب : انتشاراتقم .غفاری ساروی حسین
 .10-20: 25. شمارهطوبی. هانقش خدامحوری در زندگی انسان (.138۶) اسحاقی، سید حسین .9

 بتصحیح. تحف العقول عن آل الرسول .(13۶3) ابن شعبه حرانی، حسن بن علی .10
 .شر اإلسالميمؤسسة ن :قم .غفاریاکبر  علی

بررسی (. 1389عزیزی ) . و فریدونشاکری، نزهت. راضیه سعادت، .بحرینیان، سید عبدالمجید .11
 :14. شماره4. سالاخالق پزشکی. ثیر معنویت در روند درمان آنأنگرش بیماران نسبت به ت

148-131. 
 .سسه امام صادقؤم : انتشاراتقم. 23. چاپسیره پیشوایان(. 1390) پیشوایی، مهدی .12
نامه قرآن و )ویژه های قرآنیپژوهش .آزمایش در قرآن ابتال و(. 13۷8) عبدالعلی پاکزاد، .13

 .342-3۷۷: 54-55. شماره مهندسی فرهنگی(
. ترجمه تصنیف غرر الحکم ودرر الکلم(. 13۶۶) الواحد بن محمدتمیمی آمدی، عبد .14

 اسالمی. دفتر تبلیغات : انتشاراتقم. درایتی مصطفی
عملکرد سیستم  بررسی رابطه نگرش مذهبی با سالمت روانی و(. 1388) نجمه حمید، .15

های ضد سلول انهدامی و /مهاری T هایکمکی، سلول T هایسلول) ایمنی بدن
 .۷3-8۷ :2. شماره5سال .شناختیمطالعات روان .(NK سرطانی

بخشی اثر ( 139۷). پرور، محسنگل . و محسنآقایی، اصغر .خیاطان مصطفوی، صدیقه .1۶
یت استرسآمو   اسالمی بر استرس، -با محتوای معنویت درمانی ایرانی زش مبتنی بر مدیر

 .۶2-80: 3. شماره۷. سالشناسی سالمتروان .افسردگی زنان مبتال به فیبرومیالژیا اضطراب و
 .عروج : انتشاراتقم. 9چاپ .جهل شرح حدیث جنود عقل و. (1385) روح اللهسید خمینی،  .1۷
 باورهای مذهبی اساسی،(. 1388) پورحبیبی. و حمید حسین، محمدبیاضی .رجایی، علیرضا .18

. ۶ی(. سالشناسان ایرانروان) شناسی تحولیروان. می جوانانوسالمت عم بحران هویت و
 .9۷-10۷: 22شماره



 
 35/  های اسالم...مفهوم بیماری از منظر آموزه

. بتصحیح قرآنالمفردات الفاظ (. 1312) ابوالقاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی، .19
  .لمالع دار . قم:عدنان داودی صفوان

 و پیراپزشکی علوم .(WHO) سازمان بهداشت جهانی (.1389) رحیمی، غالمرضا .20
 .53-5۶: 1. شماره5نظامی. سال بهداشت

راهکارهای آن در  مراقبت معنوی و(. 1393) مرزبند. و رحمت الله زکوی، علی اصغر .21
 .۶. سالتاریخ پزشکی .حدیث های قرآن ومین سالمت معنوی بر مبنای آموزهأراستای ت

 .103-130: 21شماره
شناسایی  نگاه فرانوگرایان به برنامه درسی و(. 1394) زادهمحکب. و رضوان صفت، صادق زارع .22

. تربیت اسالمی پژوهش در مسائل تعلیم و .های اسالمیکید بر آموزهأ ها با تعوامل مغفول آن
 .85-103: 2۶. شماره23سال

. سرنوشت تقدیر و ؟سازدت را دگرگون میچگونه دعا سرنوش(. 1351سبحانی تبریزی، جعفر ) .23
 .۷0-۷3: 11. شماره13سال

 دولتخواه . و محمدموسوی اصل، سید مهدی .محمد صادق شجاعی، .فر، محمدرضاساالری .24
 . تهران: انتشارات سمت.بهداشت روانی با نگرش به منابع اسالمی(. 1389)

 ی.رخانه شورای عالی انقالب فرهـنـگدبیـ. تهران: 309شماره  .سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .25
 .مطبعة حیدریة :نجف .جامع اْلخبار تا(.)بی. شعیري، محمد بن محمد .2۶
 . دانشنامه برنامه درسی.لبرنامه درسی مغفو  (.1395) سعید صفایی موحد، .2۷
 :تهران. 2چاپ .باقریمیرترجمه ابراهیم  .مکارم اْلخالق(. 13۶5سن بن فضل )طبرسی، ح .28

 .یفراهانانتشارات 
 .مطبعة حیدریة: نجف .مشکاة اْلنوار في غرر اْلخبار(. 1385طبرسی، علی بن حسن ) .29
 .مؤسسة فقه الشیعة :بیروت. مصباح المتهجد وسالح المتعبد(. 1411) طوسی، محمد بن الحسن .30
 .سید محمد باقر موسوی همدانی . ترجمهالمیزانتفسیر (. 13۷4طباطبایی، سید محمد حسین ) .31

 .انتشارات اسالمی دفتر: قم. 5چاپ
 .عشق به عنوان برنامه درسی پوچ (.138۷زاده شیخالر، داود )طهماسب .علم الهدی، جمیله .32

 .1-2۶: 11. شماره3سال
سالمت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد  رابطه بین هویت دینی و (.1385) انی، مریمخعلی .33

 .89-10۶: 1-2. شماره3. سالشناختیمطالعات روان .اسالمی
 :تهران .رسولی محالتیبتصحیح هاشم  .تفسیر العیاشي .(1380) اشی، محمد بن مسعودعی .34

 .المطبعة العلمیة
 .109-121: 124. شمارهمبلغان .(1سیمای بیماری در اسالم )(. 1388مهدی ) فجری، محمد .35



 

 

36( / PURE LIFE, Vol. 7, No. 21 (Shawwal 1441. Khordad 1399. June  2020)  

   

 .4۶-۷2 :۷. شمارهسراج منیر .احادیث حکمت بالیا با تکیه بر آیات و(. 1391کربالیی پازوکی، علی ) .3۶
 .سالمت روانی رابطه بین نگرش مذهبی و (.138۷پور )رئیس. و حفیظ الله محمد باقر کجباف، .3۷

 .31-43 :2شماره .2سال .شناسیروان مطالعات اسالم و
رکز م: تهران .بهبودی . ترجمه محمدباقرگزیده کافی(. 13۶3) کلینی، محمد بن یعقوب .38

 .انتشارات علمی و فرهنگی
  ه.اسو : انتشاراتقم. 3چاپ .ایکمره . ترجمه محمد باقرأصول الکافي(. 13۷5) وبکلینی، محمد بن یعق .39
 :تهران .آخوندیمحمد و  غفاریبتصحیح علی اکبر  .الکافي(. 140۷) کلینی، محمد بن یعقوب .40

 .دار الکتب اإلسالمیة
 ؛س تنهاییاحسا دین، سالمت روان و(. 1394)زاده آرانی حسینی . و سید سعیدکالنتری، عبدالحسین .41

)مورد مطالعه:  سالمت روان با احساس تنهایی بررسی نسبت میان میزان دینداری و
 .25-44: ۶0. شماره2۶شناسی کاربردی. سال. جامعهشهروندان تهرانی(

 .الحدیث قم، دار .حسنی بیرجندیحسین  . ترجمهعیون الحکم والمواعظ(. 13۷۶لی بن محمد )لیثی واسطی، ع .42
 ا.انتشارات صدر :تهران. آشنایی با قرآن(. 1384مرتضی ) مطهری، .43
 ا.انتشارات صدر :تهران. (1مجموعه آثار )(. 138۶مرتضی ) مطهری، .44
 ا.انتشارات صدر :تهران. (8) مجموعه آثار(. 1384مرتضی ) مطهری، .45
 .پیامدهای تربیتی آن شرایط دعا و بررسی آداب و(. 1390) نوروزی . و رضاعلیمحمودی، ایوب .4۶

 .۶1-8۶: 11. شمارهتربیت اسالمی ائل تعلیم وپژوهش در مس
 ،ییرحمتی نجارکال .محبت بهار، سحر .هنرور، زینب .بابازاده، توحید .جو، محمدمرادی .4۷

ابعاد سالمت  بررسی ارتباط بین سالمت معنوی و(. 139۶) حقیقی. و مرتضی فاطمه
 .83-91: 3. شماره3ل. ساسالمت پژوهش در دین و .عمومی در بیماران مبتال به سرطان پستان

 .دار إحیاء التراث العربي :بیروت. 2چاپ .جمعی از محققان . ترجمهاْلنوار بحار(. 1403مجلسی، محمد باقر ) .48
 .دار الکتب اإلسالمیة :تهران .تفسیر نمونه(. 13۷4) . و گروهی از نویسندگانیرازی، ناصرمکارم ش .49
 .سسه بوستان کتابؤم :قم .دانشموسی . ترجمه تفسیر کاشف(. 13۷8مغنیه، محمد جواد ) .50
  .کبیرانتشارات امیر :تهران. 23. چاپفرهنگ فارسی (.1385) معین، محمد .51
 بخشی دعا بر سالمت معنویاثر  (.1390) فراهانی، بهناز . و بهنازدهقانی، زهرا .نیکوگفتار، منصوره .52

  .83-90: 2ماره. ش2. سالشناختیهای کاربردی روانپژوهش. بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
(. 1383) باباییو غالمرضا  .پور، فاطمهواثق رحیم .محتشمی، جمیله .فاطمه نوغانی، .53

 .49-5۶ :23. شماره10. سالحیات .آموزش فرهنگ دینداری بر میزان افسردگی ثیرأت
. درآمدی بر فلسفه طب(. 1380) روزنبرگ . و ریبنآندر پدرسون، استیگ .ولف، هنریک .54

 .انتشارات طرح نو :تهران .لحیمص ترجمه همایون




