
 

 
Religion and Health, Volume: 8, Issue: 1, Spring & Summer 2020                          57 

 

 

 

 

The Role of Religious Attitudes in Mental Health of Physically-Disabled 

Individuals 
 
 

Abolfazl Teymuri1, Rasul Mohammad Jafari2* 
 

 

 
 

 

Abstract 

 

Achieving mental health is one of the most basic guidelines of religious 

teachings, and this will not be possible except with divine attitude. 

Physically-disabled individuals are one of the most important target groups 

that can achieve optimal mental attitudes through correct attitudes. 

Therefore, this research seeks to answer the question “what are the 

attitudes, presented in religious teachings, for physically-disabled 

individuals to achieve mental health?” In this research, verses and 

narratives about attitudes of physically-disabled people were extracted and 

analyzed through descriptive and analytical method. Religious attitudes 

toward improving mental health of physically-disabled people are as 

follows: 1. Physical weakness is one of the examples of divine exams, 2. 

Problems are relative; there may be more harm than low-grade disease, 3. 

God has considered many revenues to the physically-disabled people, 4. 

God is easy when judging physically-disabled individuals. 5. Physical 

disability is not a sign of sinfulness of a person, 6. Physical disabled has the 

chance in avoiding sins, 7. Physically-disabled people should not compare 

themselves with others. The best way to provide the right attitude to 

physically-disabled people is to have religious attitudes based on which: 

firstly, they have a positive attitude towards themselves and their god and 

set of being; secondly, they find this world a place in which they must 

struggle; thirdly, they enjoy their life by paying attention to their abilities 

without comparing themselves with others. Fourthly, they would be safe 

from possible psychological problems. Fifthly, they will be a very useful 

force for the community. 
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 یجسم توانانکم یروان سالمت در ینید یهانگرش نقش
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 چكیده

 به دنیرس یبرا ینید یهاآموزه یرهنمودها نیتریاز اساس روان سالمت به یابیدست

 از یجسم توانانکم. شد نخواهد سریم یاله نگرش با جز و بوده یاسالم یزندگ سبک

 سالمت از حیصح یهانگرش به یابیدست با توانندیم که هستند هدف یهاگروه نیترمهم

پرسش  نیپاسخ به ا یپژوهش حاضر در پ در راستا، نیا درگردند.  مندبهره مطلوب یروان

به سالمت  یجسم توانانکم یابیدست منظور به ینید یهادر آموزه ییهانگرش چهکه  میهست

استخراج  توانانکم نگرش با مرتبط اتیروا و اتیآ پژوهش نیا در است؟ شده ارائه یروان

 . شد نییتب یو اسناد یمفهوم لیاز نوع تحل یلیتحل -یفیتوصروش  هو ب دیگرد

. 1: از ندهست عبارت یروان سالمت به یجسم توانانکم یابیدست یبرا ینید یهانگرش

 همواره و هستند ینسب مشکالت. 2 است، یاله امتحانات قیمصاد از یکی یجسم یتوانکم

را  یاریبس یاخرو پاداش اوندخد. 3 باشد، داشته وجود یترسخت یهابیآس است ممکن

 آسان احکام عیتشر در یجسم توانانکم یبرا خداوند. 4 است، داده قرار توانانکم یبرا

 یمغتنم تیموقع یتوانکم. 6 ست،ین فرد بودن گناهکار نشانه یجسم یتوانکم. 5 است، گرفته

 نیبهتر. کنند سهیمقا راداف ریسا با را خود دینبا توانکم افراد. 7و  است گناهان از یدور یبرا

افراد  هاآن براساس که است ینید یهانگرش ،یروان سالمت از توانانکم یبرخوردار روش

 عرصه را یزندگ دارند، یهست مجموعه و خدا خود، به نسبت یمثبت کامالً نگرشتوان کم

 سالم افراد با خود سهیمقا بدون و داشته توجه خود یهاییتوانا به د،ید خواهند مبارزه و تالش

و به  بود خواهند امان در یاحتمال یروح مشکالت از برد، خواهند لذت خود یزندگ از

 .شد خواهند لیتبد جامعه یبرا دیمف ییروین

 

 نگرش ،یجسم توانانکم، سالمت روان ن،ید های کلیدی:واژه

 

 

 

 و قرآن علوم ارشد کارشناسی -1

 انسانی، علوم دانشکده حدیث،
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 انسانی، علوم دانشکده حدیث،

  ایران تهران، شاهد، دانشگاه
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 یجسم توانانکم یروان سالمت در ینید یهانگرش نقش

 

 81  1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،5دین و سالمت، دوره 

 

 مقدمه

 بیان مسأله، ضرورت و اهمیت پژوهش .۹

 او زندگی سبک بر سزاییبه تأثیر انسان هر نگرش

 نگرشی از برآمده هاانسان رفتار که ایگونه به دارد؛

(. نگرش 1) دارند هستی عالم و خود به نسبت که است

 شودمی عثبا که است درونی سوگیری یا مکانیسم نوعی

 تعیین هانگرش. نماید عمل خاص ایشیوه به فرد

 چه به خود اجتماعی محیط در انسان که کنندمی

 موضوعات به مربوط اطالعات نماید، توجه چیزهایی

 در چگونه و کند کدگذاری چگونه را خود نگرش

 قابل بخش(. 2) دهد نشان واکنش ویژه هایموقعیت

. هستند جسمی نانتواکم جامعه، اعضای از توجهی

 عالم و جامعه خدا، خود، به نسبت هاآن صحیح نگرش

 است، وحیانی هایآموزه متن از برگرفته که هستی

 خواهد توانانکم روانی سالمت تأمین به شایانی کمک

 توانندمی افراد این که است شرایطی چنین در. کرد

مختلف  هایعرصه در را خود پیشرفت و رشد هایزمینه

 یرو پژوهش حاضر در پ یناز ا ؛فراهم آورند یزندگ

در  هایینگرش چهاست که  سؤال ینپاسخ به ا

به  یجسم توانانمک یابیدست منظور به ینید یهاآموزه

 ؟شده است ارائه یسالمت روان

 

 پیشینه پژوهش .2

 جسمی توانکم افراد زمینه در بسیاری مطالعات

 با خود هنامپایان در( 1931) عالیی. است گرفته صورت

 کرمی ،(9) "روایات و آیات منظر از نابینایی" عنوان

 فقه در اعمی احکام" عنوان تحت پژوهشی در( 1931)

 عنوان با ایمقاله در( 1939) نوری ،(1) "اسالمی

 ،(5) "معلولین تکریم عرصه در قرآنی آیات تناسب"

 تکالیف و احکام" عنوان با پژوهشی در( 1931) قاسمی

 زادهقاضی و الرحمان محب و( 6) "یانناشنوا شرعی

 رکوع بر قدرت حدوث" عنوان تحت پژوهشی در( 1931)

 جسمی توانانکم درباره( 7) "معلولین نماز بر آن تأثیر و

 انجام مطالعات وجود با. اندگفته سخن دینی هایآموزه در

 در شده ارائه هاینگرش تبیین به پژوهشی شده،

 به جسمی توانانکم یابیدست برای دینی هایآموزه

 حاضر پژوهش رو این از است؛ نپرداخته روانی سالمت

 .است شده انجام کمبود این جبران برای

 

 پژوهش یت. ضرورت و اهم۳

 زندگی سبک تحلیل با تا برآنیم حاضر پژوهش در

 الزم و صحیح آگاهی ها،نگرش حوزه در جسمی توانانکم

 و بهزیستی سازمان مشاوران توانان،کم اختیار در را

 قرار جامعه استثنائی آموزاندانش معلمان و مدرسان

 توانکم افراد در امید افزایش موجب سو یک از تا دهیم

 و فرهنگی متولیان برای راهنمایی دیگر سوی از و گردد

 ها،ریزیبرنامه در نوشتاری و گفتاری دیداری، هایرسانه

 زمینه در هانامهآیین و هابخشنامه تدوین و کتب تألیف

 . باشد توانانکم به رسانیخدمت

 

 هامواد و روش. 4

 نوع از تحلیلی و توصیفی روش به حاضر پژوهش

. است شده انجام اسنادی تحلیل و مفهومی تحلیل

 نگرش چگونگی مورد در روایات و آیات ابتدا منظور،بدین

 و آیات ادامه، در و شدند استخراج توانیکم موضوع به

. گردیدند بندیگروه مطالعه اهداف به توجه با اتروای

 روانی سالمت بر دینی هاینگرش تأثیر تحلیل به سپس

 .شد پرداخته ذهنی و جسمی توانانکم

 

 و بحث هایافته

 تأمین تنهانه آسمانی هایکتاب و رسوالن ارسال

 اصالح موجب بلکه دارد؛ پی در را هاانسان اخروی سعادت

 کارکردهای به توجه. شد خواهد هاآن یدنیا آبادانی و

 حیات هایچالش حل در آن کارآمدی و دین دنیوی

 مایهدرون از هارهیافت یافتن به را پژوهشگران بشری،

 به دینی هایرهیافت. است نموده ترغیب دینی هایآموزه

. در حوزه شوندمی تقسیم رفتارها و هانگرش حوزه دو

 زمینه در را صحیحی رفتیمع نظام قرآن آیاتها، نگرش

و  یشناسراه شناسی،انسان شناسی،جهان خداشناسی،
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 همکارو  یموریابوالفضل ت

 

 1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،5دین و سالمت، دوره    06

 

 یشناس(. در انسان3) اندکرده ترسیم یشناسانسان

، کرامت و آن هاییژگیروح انسان، و ینشمباحث آفر

قدرت  ی،)آگاه آن یطو شرا یتمسئول ی،شرافت انسان

 هایسنت انسان، وجودی مختلف ابعاد(، یارعمل و اخت

 سرنوشت و معاد اجتماعی، و فردی تدبیرات در الهی

 (.3) گرددمی مطرح بشر نهایی

 مطرح شناسیانسان حوزه در که شبهاتی از یکی

 که است هاانسان از برخی جسمی هایمعلولیت باشد،می

 به. دارد همراه به هاآن برای را ناامیدی و افسردگی گاهی

 و شده داده ناسبم پاسخ ینید هایآموزه در شبهات این

 افراد، نیا به رفتار و نگرش حیصح وهیش دادن نشان با

 ساختار یافسردگ و یدیناام دام از معلوالن یمعرفت نظام

 با که وضعیتی دلیل به جسمی توانانکم. (1) است افتهی

 به مأیوسانه و بدبینانه است ممکن باشندمی مواجه آن

 بیمار نگرش نوع یقت. در حقبنگرند خلقت جهان و خود

 تحمل قابل و نموده دوچندان را بیماری و درد تواندمی

 گیریه(. با بهر3) کند ایجاد سرعت بهبود روند در و سازد

 توانمی)ص( و ائمه)ع( یامبرپ یاتقرآن و روا آیاتاز 

 فکری نظام ارتقای و بازسازی برایرا  یدیتوح هاینگرش

 و یأس با هاآن مواجهه جهت در توانانکم معرفتی و

 داشتن شده، انجام مطالعات براساس. کرد ارائه افسردگی

 پیشگیری بر تواندمی که است عواملی از مذهبی اعتقادات

 از ناشی مشکالت همچنین و روانی اختالالت کاهش و

 افراد در نشاط و شادی ایجاد و اضطراب افسردگی،

 (.11) باشد تأثیرگذار

 

 آفرینش ندانستن آمیزتبعیض. ۹

 از برخی برای آفرینش عالم به سطحی نگاه یک در

 مواجه هامحرومیت با که هاییآن ویژه به -افراد

 هاانسان خداوند چرا که آیدمی پیش سؤال ینا -باشندمی

 توانانماز ک ی(. برخ11) است نکرده خلق یکسان را

وجود  یضتبع هاآن آفرینش درکه  کنندمی احساس

 یدشه یرگفت که به تعب یدداشته است. در پاسخ با

 اصل اسالمی، ایدئولوژی ارکان و اصول از یکی ی،مطهر

 درآنچه  رو این از ؛(12) است تبعیض و نفی و مساوات

 تبعیض. "تبعیض" نه است "تفاوت" دارد، وجود خلقت

 بین همسان، استحقاق و مساوى شرایط در که است آن

 که است آن تفاوت اما شود؛ گذاشته فرقها و انسان اشیا

 دیگر، عبارت به. شود گذاشته فرق نامساوى، شرایط در

 گیرنده به ربوطم تفاوت و بوده دهنده ناحیه از تبعیض

 بوده هاآن ذاتی موجودات، تفاوت یقتحق در(. 12) است

 و انفعاالت و فعل ،(12) معلول و علت نظام الزمه و

 و کمبودها ینبنابرا ؛(19) باشدمی مادى عوامل تزاحمات

 افراد به خداوند ظلم یا توجهیبی دلیل ظاهری هاینقص

 بر حاکم نوامیس و قوانین بر مبتنی بلکه نیست؛ توانکم

 الهی مصالح و حکمت براساس و بوده خلقت عالم

  .(1) باشندمی

 مواجهه و مشکالت و هارنج این وجود دیگر، سوی از

 شکوفایى و رشد براى مهمی عامل هاآن با مستمر

 (.19) است هاانسان تکامل و ترقى و ادهااستعد

 بر هاانسان یگذارارزش سهیمقا هرگاه ن،یبراعالوه

 وجود نگرش نهیزم باشد، یجسم یهایژگیو یمبنا

در  نیا (.11) گرفت خواهد شکل خلقت در ضیتبع

 و ینفسان یهایژگیو ،ینید یهااست که آموزه یحال

 یهایلودگآ از روح شیپاال هیسا در که را یروحان

 یانسان یهاارزش یواقع اریمع ند،یآیم دست به یاخالق

سوره حجرات  19 هیدر آ خداوند. است کرده یمعرف

 میدیآفر یزن و مرد از را شما ما! مردم یا": استفرموده 

 گریکدی با تا میگرداند لهیقب لهیقب و ملت ملت را شما و

 نیترارجمند قتیحق در. دیکن حاصل متقابل ییشناسا

 د،یتردیب. باشدیم شما نیزگارتریپره خدا، نزد شما

 (.11( )19/حجرات) "است آگاه یدانا خداوند

 که یهنگام است شده نقل هیآ نیا نزول علت درباره

از  یبرخ ازکه  -بالل به کرد، فتح را مکه( ص)امبریپ

 بام برکه  فرمود امر -بود محروم یکیزیف یهایژگیو

 گفت، اذان بالل که یهنگام. دیگوب اذان و رفته کعبه

( دیاس) پدرم که الحمدهلل": نمود انیب دیاس بن عتاب

 بن حارث. "شد روح قبض منظره نیا دنید از قبل

 یکار نیچن مأمور یحبش برده نیا! شگفتا": گفت هشام

 کالغ نیا از ریغ به را یکس( ص)اهلل رسول ایآ است؟
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 یجسم توانانکم یروان سالمت در ینید یهانگرش نقش

 

 01  1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،5دین و سالمت، دوره 

 

 از خداوند": فتگ زین عمرو بن لیسه. "؟نکرد دایپ اهیس

. "دهدیم رییتغ را آن باشد داشته اکراه زیچ هر

 اگر رایز م؛یگوینم یزیچ من": گفت انیابوسف نیهمچن

 آن از نیزم و داده شهادت آن بر آسمان بزنم یحرف

 نازل( ص)امبریپ بر لیجبرئهنگام  نیا در. "دهدیم خبر

. داد قرار هاآن سخنان انیجر در را حضرت و شد

 شده انیب یهاصحبت از و دیطلب را هاآن( ص)امبریپ

 هیآ نیا و کردند اعتراف هاآن. فرمود سؤال هاآن توسط

 (.15) دیگرد نازل

 

 یباور به امتحان اله .2

 مصادیق از جسمی توانیکم روایات، و آیات بر بنا

 قطعی اهداف از یکی کلی طور به. است الهی امتحانات

 و مرگ": باشدمی هاآن امتحان ها،انسان آفرینش

مشخص شود  تا بیازماید را شما تا آورد پدید را زندگى

 این(. 2/ملک، 11) "یدهست نیکوکارتر کدامتان که

 گاهی. نیست شکل یک به هاانسان همه برای امتحان

 تا کندمی امتحان سالمت با را انسان سبحان خدای

 ردگیمی ایبهره نعمت این از و بوده شاکر آیا که ببیند

 ببیند تا آزمایدمی یماریب با را او نیز گاهی. گیردنمی یا

 155 آیه در(. 16) است ناشکیب یا کندمی پیشه صبر

 امتحان از گرسنگی و ترس با امتحان بر عالوه بقره سوره

 شکبی و"شده است:  یاد هاجان و اموال در کاستی با

 در کاهش گرسنگى، ترس، قبیل از چیزى به را شما

، 11) "آزماییممى محصـوالت و هاجان و الامـو

ها از در جان یکاست یفه،شر یهآ با مطابق(. 155/بقره

 یتواند به اشکالیاست که م یامتحانات اله یقمصاد

 و جسمی شنوایی، بینایی، هاییتهمچون معلول

 ظاهر شود.  موارد سایر و ذهنی حرکتی،

 ظاهری هرچند کمبودهایی و مشکالت چنین

 فرد نگرش حسب بر اما باشند؛ داشته یندناخوشا

ها آن ینتراز مهم یکید که نباش فوایدی دارای توانندمی

 یتفرصت مغتنم جهت به فعل یکچالش به  یلتبد

امر در  یناست که چه بسا ا ییرساندن استعدادها

آزمایش  بنابراین یافت؛یها تحقق نمآن یصورت سالمت

یک قانون  یش. آزماباشدمیالهى همان پرورش و تربیت 

آن براى  یکلى و سنت دائمى پروردگار است که بر مبنا

شکوفا کردن استعدادهاى نهفته )و از قوه به فعل 

را  هاآن ،ها( و در نتیجه پرورش دادن بندگانرساندن آن

  (.17آزماید )مى

 

  مشکالت دانستن نسبی. ۳

 جسمی توانانمک یبرا توحیدی بینیجهان در آنچه

که  ینسبت به مشکالت شودیمشقت محسوب م و رنج

 یسهل و آسان تلق یابا آن مواجه هستند، مسأله یگراند

بودن مشکالت  یمعصومان)ع( از نسب یات. در رواگرددیم

 یکاز  روایتی در چنانکهآمده است؛  یانسخن به م

 و نابینایی فلج،شده و بدتر از  یاد "یگر"به نام  یماریب

: اندفرموده( ع)صادق امامه است. دانسته شد ناشنوایی

 است آن از بهتر برایش باشد، فلج روز و شب که مردى"

 این از ما. باشد مبتال "گری" بیمارى به روز و شب که

 روایات درکه  -گری(. 13) "بریممى پناه خدا به بیمارى

 معروفی بیماری -است شده یاد آن از "جرب" واژه با

بدن  بر دارچرک کورک یا جوش با که( 13) باشدمی

 (.21) شودیشتر ظاهر م یاانسان 

 یآن است که مشکالت نسب یانگرب یثحد این

نگرش آن است که بر صبر فرد مبتال  ینا یده. فاباشندمی

 از راستا این در. شودیاو م یو موجب شکرگزار یدافزایم

 که کس بدان": است شده نقل البالغهنهج در)ع( یعل امام

 نعمت سپاس نگریستن، بدین تا بنگر فراوان رى،برت او از

 ین(. بر ا132 خطبه ،21) "بگذارى آن شکر و دارى

به  یددچار است با "یگر" یماریکه به ب یکس ،اساس

 آرامش به تا بنگرد اردقرار د یبدتر یتکه در وضع فردی

 .یابد دست

 مربوط مشکالت دانستن نسبـی که داشت توجه باید

. است روحی هایبیماری با جسمی هایبیماری مقایسه به

 گنگی و کری کوری، مانند باطنی و روحی هایبیماری

 واقع در و بوده جسمی هایبیمای از بدتر و شدیدتر دل،

 هایتواناییکم نه و هستند واقعی هایبیماری هااین

( ع)علی امام ارتباط، این در. ناپایدار و زودگذر جسمی
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 همکارو  یموریابوالفضل ت

 

 1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،5دین و سالمت، دوره    06

 

 "است دل بیمارى تن، یمارىب از ترسخت": اندفرموده

 توصیف در قرآن در نیز خداوند(. 933حکمت  ،21)

 ،11) "هستند کور و الل کر،": است فرموده بیماردالن

اینان کر  که است آمده آیه این تفسیر در(. 13/بقره

الل هستند و به  ،شنونـدیحق را نم یهستنـد و صدا

 رایز ؛و کور هستند یندگویآنچه حـق است سخـن نم

 توبهو  نگشته. اینان از گمراهى خود برینندبیحق را نم

 دانستهرا کر  هاخداوند آن دلیل ینبه هم کنند؛ینم

خدا و  هب ندادند،هاى الهى گوش برهانبه  یرااست؛ ز

الل هستند و در ملکوت  بنابراین ؛دندکررسولش اقرار ن

 رو این از ؛آسمان و زمین و آیات قدرت حق ننگریستند

 هده این اعضا بیفا اینکه به توجه با بنابراین هستند؛ کور

این است که این اعضا را  انندم ،نرسیده است هاآن

  (.15ندارند )

 دیدن و شنیدن گفتن، از بودن الل و کر کور، این

 جسمانی و ظاهری بودن الل و کری کوری، از بدتر حق

 ابدی و اخروی خسران و زیان آن نتیجـه زیرا باشد؛می

 آخرت در باشد،( دل) کور دنیا این در که هر و": تاس

 (.72/اسراء ،11) "بـود خواهد گمراه و( دل) کور( هم)

 یکس تنها کور که است شده تیروا)ع( باقر امام از

 که است شده نقل نیهمچن(. 22) باشد کوردل که است

 مواجه یمفلوج ینابینا مرد با( ع)عیسى حضرت روزى

 این با. بود دچار نیز جذام و ىپیس یماریب به که شد

 سزاوار ثنا و حمد": گفتمى و کردیم شکر را خدا وجود

 آن به مردم بیشتر که بالیى از مرا که است خدایى آن

 مرد آن از( ع)عیسى. "است داده عافیت هستند، مبتال

 نموده برطرف تو از را آن خدا که چیست بال آن": پرسید

 است داده عافیت بالیی از مرا خداوند": گفت او. "؟است

. "باشد کفر همانا که است بالها بزرگترین آن که

 هابیماری آن از را وی خدا و نمود لمس را مرد( ع)عیسی

 رفیق مرد آن با)ع( عیسى. نمود نیکو را او روی و داد شفا

 .(29) کردندمى عبادت هم با و شد

 

 سالم افراد با خود نکردن سهیمقا. 4

 سهیمقا توانان،کم از یبرخ یرخوردگس عوامل از یکی

 عالم در که یحال در باشد؛یم سالم افراد با خود تیمعلول

 خود به منحصر یهایژگیو یدارا یموجود هر نش،یآفر

 شوند سهیمقا گریکدی با دینبا موجود دو رو نیا از است؛

 به که یکس نیاول اتیروا طبق. انسان دو به رسد چه تا

 با او. بود سیابل د،یگرددچار  یاشتباه سهیمقا نیچن

( ع)آدم بر که نمود امر خداوند. کرد خطا خود اسیق

 امتناع ینیخودب و تکبر یرو از سیابل اما کند؛ سجده

 او و آتش از مرا رایز هستم؛ او از برتر من": گفت و نمود

 (.21) "یاکرده خلق گل از را

 رد طانیش رفتار درباره البالغهنهج در)ع( یعل امام

بر  در را او رشک": اندفرموده)ع( آدم با خود سهیمقا

 خود اصل به و نازید آدم بر خویش آفرینش به و گرفت

 -خدا دشمن پس. ورزید غیرت او بر است آتش که

. مستکبران پیشرو و است ورزانغیرت پیشواى -شیطان

 خدا با کبریایى لباس سر بر و نهاد را عصبیت پایه او

 هاانسان ات،یروا یمبنا بر. (132 هخطب، 21) "درافتاد

 گریکدی با که هستند یکین و صالح ریمس در یزمان تا

 نابود گردند، کسانی همه هرگاه. باشند داشته تفاوت

 نیازها، حسب بر احسن نظام در(. 25) شوندیم

 باشدمی الزم مختلف سطوح در گونگونا استعدادهای

 توان و تهم هوش، انسانی هر. است چنین اکنون که

 ترسو، برخی وهستند  شجاع برخی: دارد را خود خاص

 برخی کندذهن، گروهی وهستند  تیزهوش گروهی

 جامع نیز ایعده زودرنج، برخی وهستند  نستوه و مقاوم

 یک در همه اگر. هاآن فاقد ایعده وهستند  کمال چند

 متنوع نیازهای باشند، یینپا یا متوسط عالی، سطح

 (.16) شودنمی دهبرآور جامعه

 

  یاله ژهی. باور به پاداش و5

 نفس یهایسرکش مرگ ادی ،ینید یهاآموزه منظر از

 نیا در ابدیدر که یهنگام سرکش نفس. کندیم رام را

 کههستند  حاکم یو بر یریناپذیرگیچ قیحقا عالم

 شوندیم رام و خاضع است، ناممکن هاآن بر یروزیپ

 در که یرنج مقابل در توانانکم به متعال خداوند(. 26)

وعده  کنند،یم تحمل ایدن در خود یظاهر یهانقص اثر
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 یجسم توانانکم یروان سالمت در ینید یهانگرش نقش

 

 09  1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،5دین و سالمت، دوره 

 

 نیپاداش و رفع عذاب در جهان آخرت را داده است؛ ا

که در ادامه به  دیآیم دست به یفراون اتیاز روا قتیحق

 ها اشاره شده است.از آن یبرخ

 به که یمسلمان هر": ندیفرمایم)ص( خدا رسول

 او و شود دچار دستش ای پا گوش، زبان، چشم، در ینقص

 جانب از را آن و کرده حمد را خداوند نقص آن به نسبت

 در و داده نجات جهنم آتش از را او خداوند بداند، خدا

  (.27) "کند داخل بهشت

 یکه برا یوعده پاداش نهیزمدر  زین)ع( یامام عل

 دو وندخدا": ندیفرمایدر نظر گرفته شده است م انینایناب

 آن یجا به آنکه مگر ردیگینم او از را یمؤمن چشم

 رسولاز  زمینه ایندر  (.13) "دهد قرار او یبرا را بهشت

از آن است  تریگرام خداوند": است شده نقل( ص)خدا

 عذاب را او سپس و ردیبگ اورا از  یکه دو چشم شخص

 (.13) "کند

 ایدن در که هاآن": اندفرموده)ص( امبریپ ن،یبراعالوه

 اعمال با که دارند یدرجات آخرت در بودند، دچار بال به

 با انسان که آنجا تا. افتی دست هاآن به توانینم صالح

 آرزو موحد انیمبتال به خداوند کین پاداش مشاهده

 شدیم تکهتکه هایچیق با ایدن در کاش یا که کندیم

 (.27) "(دیرسیم هاپاداش آن به هم یو)تا 

 بهشت در": اندفرموده)ع( صادق امامارتباط،  نیا در

 به که رسدیم آن به یکس تنها که دارد وجود یگاهیجا

 (. 13) "باشد شده دچار جسمش در ییبال

 در خداوند ها،آن امثال و ثیاحاد نیا به توجه با

 پاداش هاآن به توانانکم مشکالت و هایسخت مقابل

 خواهد آن بر را نانتواکم ،ینگرش نیچن داشتن. دهدیم

 یمثبت دید با هانقص و یظاهر مشکالت به تا داشت

 یاگونه به ند؛یارایب رضا و صبر وریز به را خود و بنگرند

 ممکن شانیبرا را کمبودها و هایسخت تحمل تنهانه که

 دهندیم حیترج یرا بر سالمت یفعل تیبلکه وضع کند؛یم

 رسول نزد ییانیناب است، شده نقل که طورهمان. (1)

 خدا از و کن دعا! خدا رسول یا": گفت و آمد)ص( خدا

: فرمودند)ص( خدا رسول. "دیبگشا را میهاچشم تا بخواه

 شفا چشمانت و کنمیم دعا یباش داشته دوست اگر"

 یکن مالقات یحال در را خدا یدار دوست اگر اما ابد؛ییم

 نایبنا. "کن صبر حالت نیهم بر ندارد تو بر یحساب که

 که کنم مالقات یحال در را خدا دارم دوست": گفت

 (.13) "ندارد من بر یحساب

 امام ینایناب یصحاب که ریابوبص را تیروا نیابا  مشابه

. است نموده تیروا است، بوده( ع)صادق امام و( ع)باقر

 شما داشتم عرضه( ع)باقر امام به یروز": دیگویم ریابوبص

 مبتال و مادرزاد کور و دیکن زنده را مردگان دیهست قادر

 یآر": فرمودند( ع)امام. "؟دیده شفا را برص یماریب به

 خواست من از حضرت گاهآن. "میتوانیم خداوند اذن به

 دیکش امچهره بر دست شانیا. شدم کینزد. شوم کینزد

 بر دست دوباره. دمید را نیزم و آسمان کوه، صحرا،و من 

: فرمود آنگاه. بازگشتم اول حالت به و دیکش امچهره

 یتوانیم و باشد خداوند با حسابت و یباش نایب یتوانیم"

( تی)معلول پاداش بهشت و یبمان نایناب صورت نیهم به

 بهشت رایز مانم؛یم صورت نیهم به": گفتم. "باشد تو

 (.23) "است تریداشتندوست من یبرا

 

 توانایی اندازه به الهی تکالیف. 6

 جمعی یا فردی توانایی از بیش به اخد نکردن تکلیف

 هایامت تمام در که است وی عمومی هایسنت از انسان

: ندارد اختصاص اسالم به و بوده برقرار نیز اسالم از پیش

 به جز را کسهیچ خداوند: وُسعَها إالّ نَفساً اهللُ الیُکَلِّفُ"

 فعل(. 2، 236/بقره، 11) "کندنمى تکلیف اشتوانایى قدر

 این بودن همیشگی و عمومی نشان "الیُکَلِّف" عمضار

به  یزن توانانم(. ک16) باشدمی هاامت تمام میان در سنت

از  یرو برخ ینمکلف هستند؛ از ا خود ییاندازه توانا

 از یدر انجام برخ یاو  یدهگرد ساقط هااز آن یاعمال عباد

صادق)ع( در  امامها آسان گرفته شده است. آن یامور برا

: ندیفرمایفرد الل م یقرائت اذکار نماز برا تیفیک

 بهاالحرام، تشهد و قرائت انسان الل در نماز رهیتکب"

 (.21) "ستانگشتش ا اشاره و زبان حرکت

 ندارد مانعى: اندفرموده( ع)صادق امام یگرد یتیروا در

 معلوالن و بانوان مریض، اشخاص سالخورده، پیران که

 نییتب در.  دهند انجام منا به رفتن از قبل را حج طواف
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 همکارو  یموریابوالفضل ت

 

 1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،5دین و سالمت، دوره    06

 

حج رسول خدا سنت  نیاند که در آخرنوشته تیروا نیا

را  اشد که به هنگام حج تمتع، اول مراسم عرفات و من

قربانى و مراسم سرتراشى به  انجاماز  پسآغاز کنند و 

رو اگر کسى عمداً تخلف کند از این  ؛طواف زیارت بروند

 اما ؛ارد، پذیرفته نخواهد شدو طواف زیارت را مقدم بد

اگر عمل به این سنت موجب اضطرار و زحمت باشد، 

که در حج خالص تخلف از آن اشکالى ندارد و همچنان 

و عرفات  او حج قران، طواف زیارت قبل از مراسم من

توانند در حج تمتع نیز طواف خانه را شود، مىانجام مى

به  هامتى آنمقدم بدارند تا در اثر کثرت ازدحام، سال

 افراد ،در مورد معلوالن اضطرارخطر نیفتد. این 

که رقم حجاج از  روزگاردر این  ماریبسالخورده و افراد 

 صادق امام دورانتر از کند، قطعىیک میلیون تجاوز مى

  (.21) بود خواهد)ع( 

در مناسک  طانیش به زدن سنگدر مراسم  نیهمچن

 که چنان است؛ شده داده رخصت افراد گونه نیحج به ا

 پایشان و دست که یافراد": اندفرموده)ع( صادق امام

 نیابت دیگران باشند، اسهال به مبتال یا و باشد شکسته

 (.21) "بزنند سنگ شیطان به هاآن عوض و کنند

 امور از یبرخ انجام کهاست  نیا گرید توجه قابل نکته

 نتواناکم یبرا باشد، ممنوع یعاد افراد یبرا که

که  کندیم نقل یکاهل ییبح بن عبداهلل. ندارد یتیممنوع

 ایآ": کرد سؤال)ع( صادق امام از( نایبکم ای) نایناب یمرد

 چشمانم به توانمیم هستم احرام حال در که یهنگام

 یینایناب از گاه آن. "ریخ": فرمود حضرت. "بکشم؟ سرمه

 ."؟یکشیم سرمه چه یبرا": دیپرس بود دهیکش سرمهکه 

. "است دیمف میبرا سرمه و هستم نایناب من": گفت یو

. "بکش سرمه": فرمود و داد اجازه او به)ع( صادق امام

 یگرید کار دنیکش سرمه همراه": گفت دوباره نایناب مرد

 دو": گفت. "؟یکار چه": فرمود حضرت. "کنمیم زین

 و کنمیم میتقس قسمت چهار به را آن و دارمیبرم پارچه

 به را هاآن یبند با و گذارمیم یاپارچه شمچ هر یرو

 و است دیمف میبرا کار نیا انجام. بندمیم گردنم پشت

 انجام را آن": فرمود)ع( امام. "دارد انیز میبرا آن ترک

 (.21) "بده

 هاچالش دانستن مغتنم. 7

 با خود ظاهری هاینقص به که صورتی در توانانکم

 جهت در الهی توفیقی را هامحرومیت بنگرند، الهی نگاهی

 است بدیهی. دانست خواهند گناهاناز  برخی از مصونیت

 روحی هاییماریو ب هاآلودگی از بسیاری از نابینا که

 گوش به مربوط معاصی استماع از ناشنوا چشم، به مربوط

)تا  دهندمی رخ زبان با که بزرگی گناهان از گنگ و

مکان ارتکاب ا حداقل یا و( مصون هستند یادیحدود ز

 ریام از یتیروا در. باشدمی کمترگناهان  ینا به هاآن

در سخن گفتن بهتر از  یناتوان" :است آمده)ع( مؤمنان

 توانیم تیروا نیا از (.23) "سخن گفتن است یهودهب

 -از نعمت تکلم بهرهیافراد ب که نمودبرداشت  نگونهیا

 هاآن یبرا یمشکل دیشا ایمسأله کمبود و  نیهرچند ا

زبان  اکه مرتبط ب یاز مشکالت اخالق -محسوب شود

 فقر، گرفتار آنکه دیگر سوی از. باشندیممصون  هستند

 ابتالی از آگاهی دلیل به غالباً است، آن مانند و بیماری

 و گشایش در که کسی اما باشد؛می صابر و ذاکر خود

 از که داندنمی غالباً که آنجایی از است، آسایش

 برخوردار آن مانند و سالمتی اموال، چون ییهانعمت

 سرکشی سرخوشی، حال در و گذراندمی غفلت به است،

 .(16) کندمی

 

  یتوان. مقصر ندانستن خود در کم8

تصور  توانانکم از یبرخ یحت و مردم از یبرخ

است  یجرم و گناه ها لزوماًآن تیمعلول لیدلکه  کنندیم

حال  اند؛شده مرتکبها آن اداجد ای وپدر و مادر  خود،که 

. اندکرده نییتب را نگرش نیا خالف ینید یهاآموزه کهآن

 اتیروا و قرآن اتیآ ادعا، نیا شاهد نیترمهم

 و یقیحق مؤمنان ها،آنبا  مطابق که است)ع( معصومان

 یجسمان یهابیآس به است ممکن زین امبرانیپ یحت

آن درباره در قر خداوندعنوان مثال  به شوند؛ مبتال

 یاد به را ایوب ما بنده و")ع( فرموده است: وبیحضرت ا

 به مرا شیطان که داد ندا را پروردگارش که گاه آن آور؛

 یبیآس عذاب، و رنج از مراد(. 11) کرد مبتال عذاب و رنج

( و در یماری)ع( در بدنش )به سبب بوبیاست که ا
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دچار آن  بهها( ناش )به واسطه از دست دادن آخانواده

 هفت تا وبیاحضرت  یابتال ات،یروا طبق(. 91) دیگرد

 شده یگناهمرتکب  یو نکهیا بدون دیانجام طول به سال

 (.91) باشد

)ع( وسفی مدت یطوالنفراق  انیدر جر گرید یسو از

تا  ستیگر آنقدر عقوبی حضرت)ع(، عقوبی پدرش از

مفسران در  شتریب(. 31/وسفی، 11چشمانش سپید شد )

)ع( را به عقوبیشدن چشم حضرت  دید سفخو ریتفس

 ییطباطبا عالمهاند؛ از جمله کرده ریتفس شانیا یینایناب

سفید شدن چشم به ": که است داشته انیب نهیزم نیدر ا

کورى  همانکه  باشدیممعناى سفید شدن سیاهى چشم 

 کمهرچند این کلمه با دید  ؛"است یینایبو بطالن حس 

 نیهم 39اینکه در آیه  به وجهت با اما ؛شودهم جمع مى

 بر را آن و یدببر مرا پیراهن"است که:  شده انیب سوره

 ،(39/وسفی، 11) "شود بینا تا افکنید پدرم صورت

شود که سفیدى چشم در جمله مورد بحث مى مشخص

که  شودیم برداشتچنین  نیبنابرا ؛به معناى کورى است

نکه نور نه ای است؛ هکلى نابینا شده بود هیعقوب ب

 (.91چشمش کم شده باشد )

 آل مؤمن)ع(، صادق امام از یتیروا در نیبراعالوه

 به مبتال یفرد است، یقیحق مؤمنان شمار درکه  فرعون

)که  عمار بن یونس. است شده یمعرف یجسم تیمعلول

 نقل( بود شده پیـدا اشچهره بر پیسى هاىلکه گویا

 مردم": شتمدا عرضه)ع( صادق امام به که است نموده

 مورد که اموری در را اشبنده خدا که کنندمی گمان

 ینچن": فرمودند حضرت. "کندنمی مبتال است، نیازش

 فلج فرعون آل مؤمن انگشتان یراز یست؛ن یحصح یپندار

 کردمی اشاره( داشت نیاز هاآن به)که  دستش دو با و بود

 (.21) "کنید پیروى خدا رسوالن از مردم اى :گفتمی و

 یبال که شودیم افتیدر یروشن به اتیروا نیا از

 در زین یقیحق مؤمنان و نبوده گناه از یناش یجسمان

 .دارند قرار ابتالئات نگونهیا معرض

 

 گیرینتیجه

 یکل طور به و یزندگ خدا، خود، به افراد نگرش نوع

 افراد افسردگی یا کامیابی در سزاییبه نقش یهست عالم

 و کاستی دلیل به جسمی توانانکم یانم این در. دارد

 در سالم افراد از بیش دارند، خود جسم در که نقصی

 به صحیح نگرش ارائه. دارند قرار منفی نگرش معرض

 و شادکامی جهت در گام ترینمهم جسمی توانانکم

 بهترین گمانبی. است تعالی و کمال مسیر در هاآن رشد

 تعالیم از اداستمد هدف، این به رسیدن برای روش

 در. است روایات و آیات از برگرفته که باشدمی اسالمی

 اسالمی، متون در دقیق پژوهش و بررسی با مطالعه این

 توانانکم کاربست یبرا ینید یهانگرش از یامجموعه

به آرامش روان دست  هاآن کمک با که دیگرد نییتب

ان توانها کمنگرش نیاز ا ی. با برخوردارافتیخواهند 

خود و مجموعه  یخدا ،نسبت به خود یمثبت نگاه کامالً

گام رو به جلو  نیاول مهم نیخواهند داشت که ا یهست

را عرصه تالش  یو زندگ ایدن ،خواهد بود هانآ یدر زندگ

 یهابه قله دنیرس یو همواره برا دیو مبارزه خواهند د

 یاستعدادهاو  هاییبه توانا کنند،یکوشش م شرفتیپ

خود با افراد سالم از  سهیمقا از فارغتوجه داشته و خود 

 از یافسردگ و أسی نهیزمخود لذت خواهند برد،  یزندگ

 خواهند امان در یروح مشکالت از و بسته رخت هاآن

 جامعه یبرا مؤثر و دیمف کامالً ییروین به لیتبدو  بود

 .شد خواهند
 

 اتپیشنهاد

در  شودیم شنهادیپ آمده دست به جینتا به توجه با

 توانانمک یبرا ستهیشا و مطلوب یزندگ سبکمورد 

 .ردیگ صورتپژوهش  و مطالعه ،یذهن و یجسم
 

 حمایت مالی

 انجام یمال تیگونه حماچیپژوهش حاضر بدون ه

 .است شده

 

 مالحظات اخالقی

 یمورد متون، از استفاده لیدل بهحاضر  پژوهش در

 در منابع هیکل و نداشت وجود یاخالق مالحظات با مرتبط
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 .اندشده مستند مقاله
 

 منافع ارضعت

 نیا در یمنافع تضاد که ندینمایم اعالم سندگانینو

 .ندارد وجود پژوهش
 

 تشکر و قدردانی

انیپا از شده استخراج جینتا از یبخش حاضر مقاله

 و قرآن علوم رشته ارشد یکارشناس مقطع یتخصص نامه

 یذهن و یجسم نتواناکم یزندگ سبک" عنوان با ثیحد

 "اتیروا و اتیآ منظر از هاآن با تعامل یچگونگ و

 معاونت از دانندیم الزم خود بر سندگانینو. باشدیم

 علوم دانشکده یپژوهش معاونت شاهد، دانشگاه یپژوهش

 هیکل و مقاله داوران نامه،انیپا داوران ،دانشگاه نیا یانسان

 نمودند، یهمکار مقاله نیا اصالح و نیتدو در که یافراد

 .ندینما یتشکر و قدردان
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