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 نقش معصیت در آسیب رسانی به سالمت انسان از منظر قرآن و روایات

 

 9نرگس کامکار، 2رمضان مهدوی آزا بنی، 4نتاجاکبر ربیععلی سید

 دانشیار دانشگاه مازندران. 1

 دانشیار دانشگاه ماندران. 2

 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران. 3

 

 چکیده

 .توجه قرار می گیرند در منابع اخالق غالبا بدلیل عواقب تلخی که معاصی در حیات آخروی بدنبال خود دارند مورد 

تامل و  لکن توجه به عواقب دنیوی  بخصوص توجه به نقش معصیت در دچار اختالل شدن سالمت آدمی امری قابل

 .«اتیروا و قرآن منظر از بیماری و گناه یرابطه» دریافت جـهت در است کوششی حاضری مقالهدرخور توجه می باشد.

گناهان شود؛ اخالقی است که انسان را از هدف الهی خویش منحرف کرده و مانع رسیدن به سعادت میی گناه، رذیله

از جمله آثار تلخ معصیت که عواقب آن مربوط به آخرت نیست؛  گذارند و همهدر زندگی دنیایی پیامدهایی را برجا می

در این دنیا  ممکن است متوجه آدمی گردد افزایش قابلیت انسان در ابتالء به  بیماری است.رزایل اخالقی چون حسد، 

کبر دروغ و.... وقتی وجود آدمی را غالب شود در نهایت به ضعف اراده و روح آدمی منجر میشود و این امر موجب 

ای اجتماعی در وضعیت نامناسب به لحاظ روح و اراده قرار داشته باشه و از قدرت روحی و میشود تا فرد در فعالیت ه

اراده مورد نیاز در فعالیت هایی اجتماعی برخوردار نباشد و این وضعیت سالمت روان و جسمانی فرد ر مورد تهدید قرار 

 می دهد. 

 کلیدواژه: عمل، معصیت، بیماری،قرآن ، روایات
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 درآمد

یکی از قوانین عامّ عالم طبیعت، قانون علّت و معلول یا اثر و مؤثّر و به عبارت دیگر قانون کنش و واکنش است؛  

ای در عالم علّتی دارد و امکان ندارد چیزی بدون علّت و بدون مأثّر آفریده شده این قانون بدین معناست که هر پدیده

ی این قانون افتد از قانون فوق مستثنی نیست و آثار معاصی هم در حیطهتاده و میباشد و تمام اتّفاقاتی که در جهان اف

شود و گاهی در گیرد؛ یعنی گناه هم باید آثار و تبعاتی داشته باشد و این آثار گاهی در دنیا ظاهر میطبیعی قرار می

 آخرت. 

با وجود  گناه و بیماری  وجود دارد؛  ی مستقیمی است که بین ارتکابیکی از مضرات گناه و آثار آن، رابطه 

ها از انجام این مهم، رسیدن به اند و هدف آنکه افرادی هستند که رعایت کامل اصول تغذیه را در پیش گرفتهآن

شان، به راحتی باشد، ولی متأسفانه به دلیل ناآگاهی یا کم بودن ایمان و اعتقادات مذهبیسالمتی جسم و روح خود می

که با ارتکاب هر گناهی که توسط شرع مقدس انجام آن حرام شوند، غافل از آنهراسی مرتکب گناه می و بدون هیچ

به جسم و روح خود وارد ، باشد، آسیبی حتی در برخی موارد، به مراتب بیشتر از رعایت نکردن اصول تغذیهمی

جود دارند که در ساختار اخالط و مزاج ما گردند. عواملی خارجی یا داخلی وهای مختلف مینمایند و دچار بیماریمی

بن قاسم به سند خود فضلکنند و موجب نگهداری سالمت ما و یا موجب از بین رفتن سالمت ما می شوند. دخالت می

، ق1043مجلسى، ؛ )مُؤْمِنٌ إِلَّا بِذَنْبِه... وَ لَا صُدِعَ عِرْقٌ مَا اخْتَلَجَ: »کند که فرمودروایت می  العابدیناز امام زین

شود، مگر به جهت گناهی که انسان مرتکب شده ( هیچ رگی)بیماری( نجنبد و هیچ مؤمنی دچار سردرد نمی87/171

َو  وَ مَا أَصَبَکُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکمُ فرماید: در قرآن می -عزّوجلّ -و برای همین است که خدای« ...است

[ مصیبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست، و ]خدا[ از بسیارى و هر ]گونه( »34شوری: ) ثِیریَعْفُواْ عَن کَ

 «. گذرددرمى

ای به این کتابخانه_تحلیلی با تکیه بر رویکرد اسنادی_با روش توصیفیحال نویسنده در این مقاله در پی آن است  

با پرداختن به یکی از تا   ای وجود دارد؟ارتکاب گناه و بیماری چه رابطهاز دیدگاه قرآن و روایات بین سؤال پاسخ دهد: 

گناهان دخیل در بروز این بال، انگیزه و محرك خوبی  تبیین ی گناه و بیماری، باآثار زیانبار و مهلک گناه، یعنی رابطه

خودش نیست و به محض شناخت باشد برای موفقیت در ترك گناه؛ زیرا بشر حبّ ذات دارد و حاضر به ضرر رساندن به 

 کند.آثار شوم عملی، از آن پرهیز می

 یمتنوّع و متعدّد مقاالت و ها کتاب و شده واقع شمندانیاند توجه مورد گوناگون ابعاد و ایزوا از گناه، آنکه باوجود 

 نشده ارائه باشد، کرده اشاره بحث نیا به ماًقیمست که یامقاله تاکنون یول ،است درآمده ریتحر رشته به نهیزم نیا در

 پیداست نیز عنوان از که طور همان نوشتار این است، مسلم که چهآن. ردیگیم قرار یبررس مورد مقاله نیا در که است

 با خود اندك بضاعت حد در نگارنده که ،«اتیروا و قرآن منظر از بیماری و گناه یرابطه» بر است آمدى در تنها

 است آورده در تحریر رشته به را آن ،یاخالق و یثیحد کتب نیهمچن و مربوطه اتیآ لیذ در یریتفس کتب از استفاده

 همت بلکه و کرد اکتفا متن این چون متونى به بتوان که است آن از ترعظیمدریافت این رابطه،  که است بدیهى و

 .بکوشند عموضو کردن روشن در بیشتر هرچه تا طلبدمى را اىبرجسته پژوهشگران
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 مورد باشد و میمستق صراط در شدن تیهدا و انیعص خواب از کردن داریب جهت یتذکر ناچیز اثر این است امید 

 و خوابی بی عامل بیداران برای و بیداری زنگ خفتگان برای و گیرد قرار  رعص ولی حضرت امکان عالم قلب قبول

 .باشد عمل استحکام و تقویت اسباب متقین برای

 شود عبارتند از:سبب بیماری می گناهانی که

 زنا -1

ترین آلودگی جنسی است پیامدهای بسیار شوم و ویرانگری از نظر جسمی و روحی دارد و عامل زنا که از زشت 

باشد. بر همین اساس، قرآن حتی از نزدیک شدن به این کار زشت نیز نهی های مقاربتی، ایدز و... میبسیاری از بیماری

و به زنا نزدیک مشوید، ( »32)اسراء:  وَ لَا تَقْرَبُواْ الزِّنىَ إِنَّهُ کاَنَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِیالفرماید: احت میکرده و با صر

زنا بدترین راهی است که انسان برای سیر کردن احساسی غریزی در خود «. چرا که آن همواره زشت و بد راهى است

شود در جوامعی دیده می ی زنا و زنای با محارم صدمه ندیده است و اینچیز به اندازهانسان از هیچشود. ی آن میروانه

ها نبوده شوند که در میان گذشتگان آنهایی مبتال میها و آفتاند و به بیماریکه خود را از قوانین الهی دور کرده

( هرگاه 11، ق1330 ،)کراجکىبُوا الْمَحَارِمَ طَرَقَتْهُمُ الْآفَات؛ إِذَا ارْتَکَ»روایت است که فرمود:  از پیامبر خدااست. 

شود که درمان آن غیرممکن های گفته میآفت به بیماری«. گیردها را فرا می)مردم( مرتکب محرمات شوند آفات آن

 است.

خَمْسٌ إِنْ أَْدرَکْتُمُوهُنَّ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْهُنَّ » کند که فرمودند:روایت می خدااز رسول ابان از مردی از امام صادق 

 )کلینی، نْ فِی أَسْلَافِهِم...؛تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِی قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى یُعْلِنُوهَا إِلَّا ظَهَرَ فِیهِمُ الطَّاعُونُ وَ الْأَوْجَاعُ الَّتِی لَمْ تَکُ  لَمْ 

ها گرفتار شدید باید به خدا پناه ببرید: زنا و عمل منافی عفت هرگز در ( پنج چیز است که اگر بدان2/383ق، 1048

هایی که در میان گذشتگان سابقه جمعیتی پدید نیاید و آن را آشکارا مرتکب نشوند مگر این که طاعون و بیماری

 «.نداشت در میانشان شیوع پیدا کنند...

وصی او بنی اسرائیل را به همراه  از دنیا رفت، یوشع بن نون« تیه»در وادی  اند که چون موسینوشتهمورخان  

ها رسید و شهر را محاصره کرد، حاکم خود برداشت و برای فتح شهرهای شام )یا شهر اریحا( حرکت کرد و چون به آن

است و به او گفت: باید بروی و بر یوشع و لشکریانش بود را خو ةشهر، بلعم بن باعورا که در اثر عبادت مستجاب الدعو

نفرین کنی، بلعم باعورا برخاست و بر االغ خود سوار شد و به راه افتاد؛ ولی االغ اطاعت نکرد و باالخره آن حیوان را از 

برگشت و به زیر ضربات شالّق کُشت و خود پیاده برای نفرین رفت؛ اما جریانی دید که نتوانست نفرین کند و باألخره 

شان راه این است که زنان زناکار و فواحش را زینت داده و حاکم گفت راهی برای نفرین نیست ولی برای نابود ساختن

ها بفرستید. آن کار انجام شد و در نتیجه لشکر به زنا مبتال شدند و به واسطه این گناه به عنوان خرید و فروش میان آن

ا گرفت و نزدیک به هفتاد یا نود هزار نفر از لشکریان یوشع از بین رفتند و هالك ی لشکر را فربیماری طاعون همه

از این ماجرا آگاه شد، نیزه خود را برداشت و شدند. در میان لشکریان، سردار غیرتمند و شجاعی به نام منخاص بود که 

تور داد که اعالم کنند: هرکس زنا و دسمیان لشکریان آمد و به زن و مرد سرگرم به زنا یورش برد و هر دو را کشت 

و گناه را ترك کرده و شان دست کشیدند از کار زشت سربازان یوشع با دیدن این ماجرانکند عاقبتش این خواهد بود و 

 (.1/34، 1380  مسعودی،ها رفت و سپاهیان به رهبری یوشع بن نون شهر را فتح کردند )از این رو، بیماری از میان آن
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  لواط -2

گرایی، جنسگرایی است. همجنسیکی از روابطی که امروزه در مجامع مختلف، مورد ارزیابی و بحث قرارگرفته، هم 

دارد؛ یعنی نه تنها فاعل و مفعول با  خوانی نداشته باشد، تأثیر سوءعملی برخالف فطرت است و هرچه که با فطرت هم

گرایی مردان، لواط نام دارد. جنسهم شود.ها افزوده میدانی آنرسند، بلکه بر تحیّر و سرگراین عمل به آرامش نمی

لواط از جمله گناهان کبیره از نظر دین اسالم است که از آن به شدت نهی شده و از عواقب اخروی آن بسیار یاد شده 

 لوط[ کن یاد] و( »55)نمل:  الْعَلَمِین مِّنَ أَحَدٍ مِنْ  هَابِ سَبَقَکُم مَا الْفَاحِشَةَ لَتَأْتُونَ إِنَّکُمْ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ لُوطًا أوَاست: 

 پیشى شما بر[ کار] آن در زمین مردم از یک هیچ که پردازیدمى زشت کارى به شما: »گفت خود قوم به که هنگامى را

 است ننگین العاده فوق و زشت عمل یک خود، که این بر عالوه گناه این که این به دارد اشاره ؛ این آیه«است نگرفته

 و شوم سنت و غلط پایه زیرا کند؛ مى برابر چند را آن زشتى این و است نداشته سابقه ملتى و قوم هیچ در شما از قبل

 بود. خواهد دور و نزدیک یآینده در دیگران گناه براى اىوسیله

جایی که پیوندد. از آنبه وقوع میی این عمل زشت، امروزه در جوامع غربی و حتی بعضاً در جوامع شرقی نمونه 

ای مانع تشخیص صحیح انسان قرار ای که پردهگونهشود، بهاصرار بر یک عمل زشت موجب از بین رفتن قبح آن می

پردازد بر پندارد و به توجیهات غلط برای نیکو نشان دادن آن میگیرد و به جای قبح بودن عمل، آن را نیکو میمی

شرمی جوامع این عمل زشت، تبدیل به یک امر عادی شده است و حتی برخی کشورها با کمال بیهمین اساس در این 

اند و امروزه ازدواج مرد با مرد و زن با زن به طور قانونی در برخی کشورها اجرا آن را به رسمیت شناخته و قانونی کرده

 شود.می

س با همجنس یک رابطه پرخطر است. هیچ پزشکی از نظر پزشکی نیز ثابت شده که رابطه مرد با مرد و همجن 

ای مبنی بر سالم بودن و بی ضرر بودن این رابطه ارائه نگردیده، کند و مسلماً هیچ نظریهای را توصیه نمیچنین رابطه

برعکس، این رابطه همیشه از نظر پزشکی نقض گردیده است. انسان به صورت طبیعی و سالم تمایل جنسی به جنس 

دارترین غرایز انسان و ضامن تدوام نسل است و هر کاری که تمایل را از مسیر رد و این تمایل از ریشهمخالف دا

 کند.طبیعیش منحرف سازد، نوعی بیماری و انحراف روانی در انسان ایجاد می

اللِّوَاطِ وَ هُمَا یُورِثَانِ صَاحِبَهُمَا اثْنَیْنِ  نَى أَشَدُّ مِنَ وَ اتَّقِ الزِّنَا وَ اللِّوَاطَ وَ هُوَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَى وَ الزِّ» فرمودند: امام رضا 

از زنا و لواط بپرهیز که لواط از زنا بدتر و زنا از لواط  (10/302ق، 1047وَ سَبْعِینَ دَاءً فِی الدُّنْیَا وَ فِی الْآخِرَةِ؛ )نورى، 

های عفونی، بسیاری از بیماری .«کندو دو بیماری گرفتار می کار را در دنیا به هفتادبدتر است و هردو زناکار و لواط

. از شوندتر منتقل میهای مقاربتی از طریق مقعد )پشت( راحتویروسی همانند هپاتیت، ایدز، سفلیس و سایر بیماری

ل قضای توان به موارد زیر اشاره کرد: سست شدن عضالت مقعد و از دست دادن کنترهای این فعل حرام میبیماری

 حاجت، از این رو، ممکن است مدفوع شخص بدون اراده از او خارج شود.

 خودارضائی -3

 و بشری طبیعت مرزهای از شدن خارج خودارضایی را عمل است، مبتنی انسان فطرت بر که آیینی مقام در اسالم 

 یسوره در چه خداوندچنان. است «تجاوز» خصوص این در قرآن تعبیر. داندمی او فطری حریم و حدود به تجاوز

 وَرَاءَ  ابْتَغَى فَمَنِفرماید: می سپس نموده مطرح را ازدواج یعنی جنسی غریزة ارضای صحیح راه ابتدا مؤمنون مبارکه
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 ارضای یعنی «.درگذرندگانند حد از آنان جُوید، این از فراتر که هر پس( »8)مؤمنون:  الْعَادُون هُمُ  فَأُوْلَئکَ ذَالِکَ

 .باشدمی خداوند حکم از تجاوز نوعی غیرمشروع، راه از جنسی یغریزه

 )پنهانی( است. عمل خودإرضایی در مردان یکی از پلیدترین انحرافات جنسی از دیدگاه اسالم و قرآن، خودإرضایی 

خودإرضائی عبارت است از کاری که بدون وجود جنس مخالف باعث شود. تعبیر می« إستشهاء» و در زنان« إستمناء»

بیرون آمدن منی شود؛ یعنی کاری که بدون هر عمل جنسی زناشویی حالل باعث ارضا شدن دختر یا پسر و خارج 

شدن منی شود. یکی از دالیل حرام بودن آن در اسالم، ضررهای جسمی و روحی و روانی زیادی است که در این عمل 

های دیگر آن ممکن است در آینده کشف و دارد و امروزه علم توانسته است بخشی از آن را کشف کند. علت وجود

و استشهاء از لحاظ روابط نزدیکی که با حواس پنجگانه دارد در  عمل غیرطبیعی جنسی یعنی استمناءروشن شود. 

ی قابل کرده و حس سامعه را نیز تا اندازه گذارد، بدین معنی دید چشم را ضعیفی اول در چشم و گوش اثر میدرجه

اندازد، تحلیل رفتن قوای جسمانی و روحانی، کم شدن خون، پریدگی رنگ، نقصان قوای حافظه، توجهی از کار می

هاست اشتهائی، کج خلقی، عصبانیت، دَوَران سر و هزاران آفت دیگر از بیماریالغری، ضعف و سستی زیاده از حد، بی

 (2/318، 1378بتالیان به استمناء و استشهاء را خواهد گرفت. )دستغیب شیرازی، که گریبان م

 حسد -0

-ناراحتی خاطر و پریشانی درونی حسود، او را ناتوان خواهد ساخت و همین امر سبب بیماری جسمی و روانی می 

که جاشود تا آناندازه ناراحت میتر گردند، او به همان های فزونشود و هر اندازه دیگران صاحب موفقیت بیشتر و نعمت

شود؛ )مکارم شیرازی، دهد و بیمار و رنجور و نحیف و ضعیف میگاه خواب و آرامش و استراحت را به کلی از دست می

( زیرا اندوه همیشگی، دستگاه هاضمه را از انجام وظیفه باز خواهند داشت و در نتیجه مقاومت بدن در 101، 1378

افتند پس حسود باید به خود رحم کند و نعمت که با ناچیزترین بیماری از پا میعیف شده، به طوریها ضبرابر بیماری

 (13، 1313دستغیب شیرازی، سالمتی و تندرستی را بیهوده از دست ندهد. )

( 331ق، 1014خُلُقِ؛ )تمیمی آمدی، ثَلَاثٌ لَا یَهْنَأُ لِصَاحِبِهِنَّ عَیْشٌ الْحِقْدُ وَ الْحَسَدُ وَ سُوءُ الْ»فرماید: می امام علی 

های روانی دیگر جز ؛ زیرا بیماری«بهره است: کینه، حسد و بدخلقیی آن از زندگی شیرین بیسه چیز است که دارنده

پایان ها نیست ولی حسد عالوه بر زیان آخرتی سبب بیمار بدنی و رنج بیزیان آخرتی چندان تعب و ناراحتی برآن

ها موجب پاکی از گناه و رسیدن به ثواب است، ولی بیماری بدنی هر چند تعب و ناراحتی در آن هایاست، بیماری

 (8، 1313دستغیب شیرازی، حسادت موجب زیادت گناه و رسیدن به عتاب است.)

دند: و نیز فرمو«. حسود همواره بیمار است (12/21، ق1047، الْحَسُودُ أَبَداً عَلِیل؛ )نورى»فرمود:  امام علی 

بیند که درپی مردم را می؛ زیرا صاحب حسد پی«سازد( حسد رنجور می17ق، 1014الْحَسَدُ یُضْنِی؛ )تمیمی آمدی، »

 شود.شود و از این راه رنجور میها دارند و هر یک سبب اندوه او مینعمت

 «.( حسد افسردگی آفریند12/21، ق1047الْکَمَد؛ )نورى،  الْحَسَدُ یُنْشِئُ »در جای دیگر نیز آن حضرت فرمودند:  

 خواریشراب -5

 شش، کبد، روده، ،معده در اختالالتی عمل این شرابخواری که در قرآن و احادیث نهی شده برای این است که 

 قدیم حاذق پزشکان که آوردمى پدید آن غیر و چشایى و بینایى چون ظاهرى حواس و قلب، شرایین، و اعصاب سلسله

 خبر مهلکى هاىمرض انواع به مبتالیان کثرت از که اندداده ارائه عجیبى آمارهاى و نوشته بسیارى لیفاتأت جدید و
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 و بهداشتى و پزشکى تجربیات چه هر( 2/132ق، 1018)طباطبایی،  شودمى ناشى مهلک سم این از که دهدمى

 مواد. گرددمى آشکارتر سمى مایع این شوم آثار و هانزیا شودمی ترعمیق و رودمى پیش اجتماعى مطالعات همچنین

 و نسوج آن از پس نمایدمى خطر و ناسازگارى اعالم آن بوى و طعم رسدمى سالم انسان کامه ب که وقتى همان از الکلى

 و روده و معده زخم موجب و کندمی مختل را هضمى ترشحات و حرکات و سوزاندمی را معده و گلو و ذائقه هاىغده

 حرارت و گرددمى ملتهب خونى جهازات شود،می ورحمله که مکروبى مانند شد خون وارد چون و شودمى کبد تورم

 و هاالتهاب این العمل عکس مستى حالت. راند بیرون بدن از را نشدنى جذب و سمى یماده این تا یابدمى افزایش بدن

 حدقه برآمدگى و شکم بزرگى و شرائین تصلب» میگسارى سرانجام ؛نمایدمی رخ اعصاب و مغز در که است فتورهایى

«. است نسل به ارثى سرایت و زودرس مرگ و ناپذیر عالج دیوانگى و عضوى فلج و سکته گاه آن چهره، زشتى و چشم

، ق1047؛ )حلوانى، لِلْعَقْلِتَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِیناً  فَرَضَ اللَّه»فرماید: مى امام على( 2/120، 1312)طالقانی، 

شود که اگر کسی از مفهوم این فراز استفاده می«. خداوند شراب و میگسارى را براى سالمت عقل حرام کرده است(01

تواند ها را نخواهد داشت و از بزرگترین نعمت الهی یعنی عقل، نمیها و بدیشراب بنوشد دیگر قدرت تشخیص خوبی

نورى، الخَمُر تورثُ انفسادَ القلب و یُسوِّدُ األسنان و یُبخر الفمَ؛ )»فرمودند:  امام رضا رد.ای ببترین بهرهکوچک

ها را سیاه و دهان را آورد. شراب دندان( شراب باعث عوارض قلبی است و در آن ضایعاتی به وجود می18/01، ق1047

 «. کندمتعفن و بدبو می

... الْحَقَائِقِ فِی الْعُقُولِ بُطْلَانِ  وَ الْفَسَادِ مِنَ  فِیهَا لِمَا الْخَمْرَ حَرَّمَ تَعَالَى اللَّهَ إِنَّ: »فرماید: می حضرت در حدیثی دیگر 

 را شراب خدا( 13/031 ق،1043 ،یمجلس) الدَّفِینَ؛ الدَّاءَ ذَلِکَ مَعَ یُورِثُ  هُوَ وَ الْعَرْبَدَةَ یُوقِعُ... اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِی النَّفْسَ قَتَلَ

 یگناهیب... کندیم ناکارآمد ق،یحقا شناخت در را عقل زد،یخیبرم آن از یفراوان یتباه و مفاسد که نمود حرام رو آن از

 .«پاورد دیپد انسان در نهفته یهایماریب هانیا بر افزون و وادارد یکشعربده و یزیانگفتنه به را او... بکشد را

 خوردن گوشت خوك -1

 پلید حیوان این ها خوردن گوشت خوك است؛ گوشتها هستند که از جمله عوامل ابتالی به آنبیماری برخی 

 در که است کافى "تریشین "کرم است. تنها "کدوکرم"نوع  یک و "تریشین"کرم  به نام خطرناك انگل نوع دو داراى

 هاىتب سرگیجه، خونى، کم مانند گوناگونى امراض پیدایش سبب انسان در و کند ریزىتخم هزار 15 ماه یک

 عمل سختى خستگى، و کوفتگى ها،پیه تراکم بدن، داخل خارش اعصاب، کشش رماتیسمى، دردهاى اسهال، مخصوص

 "تریشین"کرم  نوزاد میلیون 044 است ممکن خوك گوشت کیلو یک در .گردد غیره و تنفس و غذا بلعیدن و جویدن

شد  اعالم ممنوع خوك گوشت خوردن روسیه کشور از قسمتى در قبل سال چند که شد سبب امور همین شاید و باشد

 (1/578، 1380)مکارم شیرازی، 

 خوردن مردار -8

 نَسْلُهُ؛ انْقَطَعَ وَ قُوَّتُهُ ذَهَبَتْ وَ جِسْمُهُ نَحَلَ وَ بَدَُنهُ ضَعُفَ إِلَّا أَحَدٌ یُدْمِنُهَا لَا فَإِنَّهُ الْمَیْتَةُ »فرمودند:  حضرت صادق 

 جسمش و فیضع بدنش که آن مگر بخورد آن از و شود کینزد مردار به که ستین یکس(1/203 ،ق1048 کلینى،)

 از تواندنمى گوارش دستگاه که باشد آن خاطر به است ممکن مفاسد این.«گردد قطع نسلش و سست شیروین و الغر

 مردار گوشت خوردن اینکه بر عالوه اسالم ها،میکرب انواع از است کانونى مردار به عالوه بسازد، زنده و سالم خون مردار

 (.1/575، 1380کنند )مکارم شیرازی،  دورى آن از کامالً مسلمانان تا دانسته هم نجس را آن کرده، تحریم را
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 خوردن خون -7

در روایتی از امام خواری رساند. زیان جسمی خونخوردن خون عالوه بر روح و روان به جسم آدمی نیز آسیب می 

 مجلسى،) ؛الدَّم أَکْلِ  مِنْ یَکُونُ الْجُذَامُ الْإِنْسَانَ یُصِیبُ مَا أَکْثَرَ »طور بیان گشته است: حضرت فرمودند: این صادق

 سوزخانمان بالى این گرفتار خون، خوردن یبه واسطه جذام)خوره( بیمارى به مبتالیان از بسیارى( 12/112 ق،1043

 از شود. خونمی منتقل انسان به خوارىخون راه از جذام بیمارى که شودمى دیده نکته این امام سخن . در«اندگشته

 خون به شوندمى انسان بدن وارد که هایىمیکرب ها؛ تماممیکرب انواع پرورش براى است اىآماده کامال ماده سو یک

 سربازان و پاسداران که سفید هاىگلبول دلیل همین به دهند،مى قرار خویش فعالیت مرکز را آن و کنندمى حمله

 بدن مناطق تمام با که حساس سنگر این به هامیکرب تا کنندمى پاسدارى خون منطقه در همواره انسانند تن کشور

 گلبولهاى سفید میرد،مى اصطالح به و افتدمى جریان از خون که هنگامى مخصوصاً .نکنند پیدا راه دارد نزدیک ارتباط

 گسترش کرده ولد و زاد سرعت به بینندمى حریف از خالى را میدان که هامیکرب دلیل همین به و روندمى بین از

 است حیوان و انسان بدن اجزاى ترینآلوده افتدمى جریان از که هنگامى به خون شود گفته اگر براین بنا یابند،مى

 (.1/571، 1380نشده است )مکارم شیرازی،  گفته گزاف

 پرخوری -3

ی سنگدلی و محروم شدن از و مایه های جسمی و روحیبسیاری از بیماری اسراف در غذا و پرخوری، منشأ 

لَزِمَهَا  وَ الِْبطْنَةَ فَمَنْ  إِیَّاكَ»فرمودند:  که امام علی( چنان71، 1375)رحمتی شهرضا،  ی عبادت است.چشیدن مزه

( از پرخوری بپرهیز که هرکس پرخوری کند بیماریش 115، ق1014؛ )تمیمى آمدى، وَ فَسُدَتْ أَحْلَامُهُ کَثُرَتْ أَسْقَامُهُ 

دَاءٍ؛ معده، کانون  کُلِ الْمَعِدَةُ بَیْتُ »نیز روایت است که فرمودند:  از پیامبراکرم «. های آشفته ببیندفراوان شود و خواب

 (53/234، ق1043، مجلسى«.)هر بیماری است

 منصرف کردن دیگران از رفتن به حج -14

 لَا أَنْ إِلَیْهِ فَأَشَرْتُ الْحَالِ ضَعِیفَ کَانَ  وَ الْحَجِّ فِی اسْتَشَارَنِی رَجُلًا إِنَّ»عرض کرد:  عمار به حضرت صادقبناسحق 

 مشورت حج رفتن در من از یمرد( 0/281 ،ق1048 کلینى،) سَنَةً؛ فَمَرِضْتُ قَالَ سَنَةً تَمْرَضَ أَنْ  أَخْلَقَکَ مَا فَقَالَ یَحُجَّ

 امام داشتم، باز رفتن حج به رفتن از را او( بود کم او یبدن و یمال قدرت یعنی)دمید الحال فیضع را او چون و کرد

 بود فرموده امام کهیطورهمان دیگویم اسحق! یشو ضیمر سال کی یکرد که یکار نیا یبرا یسزاوار چقد: فرمود

 .«شدم ضیمر سال کی

شود که شخص نباید کسی را که قصد خیری دارد خصوصاً حج، او را منصرف کند و اگر از این حدیث معلوم می 

چنین کرد از کسانی است که راه خدا را جلوگیری کرده)صد عن سبیل اهلل( بلکه باید برعکس او را تشویق به سرعت در 

و همچنین نباید او را از آن خیری که در نظر دارد منصرف و به خیر دیگری که به خیر کند که مبادا از او فوت گردد 

ی خیر نظرش بهتر است راهنمائی کند زیرا ممکن است آن خیر را ترك کرده و به خیر بهتر هم موفق نشود و اگر اراده

، 1378یب شیرازی، را تشویق کرده وادار به سرعت در خیرش کرد از جمله امرکنندگان به معروف است )دستغ

2/217.) 

 عقوق والدین -11
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جا که در آیاتی آن تا است ها وارد شدهاحترام به آن احسان به پدر و مادر و یآیات زیادی درباره کریم، در قرآن 

 ...الْمَسَاکِینِ وَ الْیَتَامَى وَ الْقُرْبىَ ذِى وَ إِحْسَانًا بِالْوَالِدَیْنِ وَ اللَّهَ إِلَّا تَعْبُدُونَ لَا ءِیلَ إِْسرَ بَنىِ مِیثَاقَ أَخَذْنَا إِذْ وَچون 

 :و خویشان و مادر، و پدر به و نپرستید، را خدا جز: »که گرفتیم محکم پیمان اسرائیل فرزندان از چون و» (73)بقره 

  .ها شده استقدردانی از آنامر به احسان به والدین و ، بعد از دعوت به توحید ،...«کنید احسان مستمندان و یتیمان

 خودفرزند  بر یخنک آب کهآن یبرا مادرها و پدر یگاه است؛ پدر و مادر عاق اسالم در بزرگ گناهان از یکی 

 ـ العیاذ یا و گریپرخاش و تندی کنند؛و فرزندان خود را عاق می زنندیم خود سرکش فرزند نینفر به دست ،بپاشند

 کبیره گناهان از روایات و قرآن در که است عاقی همان هاآن بر سر زدن داد و قهر حتّی مادر،پدر و  به فحش باللَّه ـ

 فاَل کِالهُما أَوْ َأحَدُهُما الْکِبَرَ عِنْدَكَ یَبْلُغَنَّ إِمَّا إِحْساناً بِالْوالِدَیْنِ وَ إِیَّاهُ إِالَّ تَعْبُدُوا أَالَّ رَبُّکَ قَضى وَشده است:  شمرده

 پدر به و مپرستید را او جز که کرد مقرر تو پروردگار و( »23)اسراء:  کَریما قَوْالً لَهُما قُلْ وَ  تَنْهَرْهُما ال وَ أُفٍّ لَهُما تَقُلْ

 و مگو «اوف[ »حتى] آنها به رسیدند سالخوردگى به تو کنار در دو، هر یا دو آن از یکى اگر. کنید احسان[ خود] مادر و

 یکی «نیوالد عقوق» اصطالح به و مادر و پدر آزردن و ینافرمان«. بگوى شایسته سخنى آنها با و مکن پرخاش آنان به

 .دارد بسزا ریتأث انسان بیماری در ژهیو به که ی استگناهان از گرید

محروم کرد؛ جوانی از ثروتمندان مدینه پدر پیری داشت، احسان به او را ترك نمود و از مال خود او را اند آورده 

فرمود:  پس خدایتعالی اموالش را از او گرفت و فقر و تنگدستی و مرض در بدن به او روی نمود و بیچاره شد؛ پیامبر

گونه که داراییش در دنیا از رسانید از حال این جوان عبرت بگیرید و بدانید همانکه پدر و مادرها را آزار میکسانیای

 (18/283، ق1043، مجلسى«.)به فقر و مرض مبدّل گشت...کفش رفت، غنا و ثروت و صحتش 

 موسیقی -12

دهد و براساس نظر بسیاری از روانشناسان، موسیقی احساسات بشر را در مسیر غیر طبیعی و غیر عادی توسعه می 

انسان زیاد ی خیال بافی غیر طبیعی و غیر واقعی را در برد و قوهانسان را در یک عالم ناخودآگاهی کامل فرو می

رود که خود شود که انسان در یک عالم گنگ فرو میجا شروع میهای روانی از همینگویند اکثر بیماریکند؛ لذا میمی

 تواند تعریف نماید.نمی

چنان تعادل بین اعصاب سمپاتیک و انگیز خود، گاهی آنهای نشاطآمیز و یا آهنگموسیقی با نواهای حزن 

برد که اصول زندگی حیوان یعنی جذب و دفع و ترشحات و ضربان قلب و فشار خون و بین می پاراسمپاتیک را از

سازد؛ حتی ممکن است کم کم شخص به مایعات دیگر را مختل ساخته و شخص را به امراض فراوانی نزدیک می

 هایی که نوعی از جنون است مبتال گردد؛مرض

. ایجاد عدم تعادل و توازن بین اعصاب 1»عبارتند از:  عفریضررهای موسیقی از دیدگاه عالمه محمدتقی ج 

نظم در این دو اعصاب مشکالتی چون اضطراب گوناگون، سرگیجه، نفخ معده، طپش قلب، سمپاتیک و پاراسمپاتیک: بی

ضعیف و . ت0. بیماری فشارخون. 3. مرض مانی: نوعی جنون است که درجات متعددی دارد. 2آسم و... را به همراه دارد. 

 (350-357،  1373نیا، . افسردگی. )محمدی5تضییع حس بینایی و شنوایی. 

 احتکار -13

 غَیْرُهُ الْمِصْرِ فِی لَیْسَ طَعَاماً یَشْتَرِیَ أَنْ الْحُکْرَةُ»سؤال نمودندکه احتکار چیست؟ فرمودند:  از امام صادق 

( احتکار 5/115ق، 1048؛ )کلینی، الْفَضْل بِسِلْعَتِهِ یَلْتَمِسَ بِأَنْ بَأْسَ فَلَا غَیْرُهُ یُبَاعُ أَوْ طَعَامٌ الْمِصْرِ فِی کَانَ  فَإِنْ فَیَحْتَکِرَهُ
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آن است که طعامی را اختیار کنی و در اختیار خود نگهداری که در شهر نایاب باشد؛ بنابراین اگر در میان مردم جنس 

از این حدیث به خوبی استفاده «. شودداری تو احتکار محسوب نمی به فراوانی موجود باشد و خرید و فروش گردد نگه

شود که احتکار در صورتی متصوّر است که جنس در بازار و در دست مردم نبوده باشد و کسی یا کسانی از همان می

 جنس حبس کنند. 

( 13/285 ق،1047 ،ینور) ؛بِاالْإِفْلَاس تَعَالَى اللَّهُ ضَرَبَهُ طَعَاماً الْمُسْلِمِینَ عَلَى احَْتکَرَ مَنِ: »ندفرمودنیز  پیامبراکرم 

 .«کندمی مبتال( خوره) جذام مرض به را او خدا کند احتکار را مسلمانان کاالی هرکس

 گیرینتیجه

ی رابطه گناه و بیماری بیانگر حقایقی ارزشمند است که درباره های تربیتی قرآن و دستورهای معصومانآموزه 

ی ما با خود و خانواده مان که در ی ما و جامعه اسالمی و رابطهی ما با پروردگارمان و نیز رابطهها رابطهدر پرتو آن

ا این معارف دینی، تمامی تر خواهد بود. بگرایانهتر و اندیشهتر، دقیقیابد، حساسهای رفتار و گفتار تجلی میجلوه

دهیم و با توجه به آثار هر یک در خود، خانواده و جامعه، اعمال خود را با نگاهی دقیق تر و حساب شده تر انجام می

 کنیم. مسئولیت بیشتری احساس می

زنا، لواط، خودإرضائی، »های انجام شده مشخص گردید، آدمی با ارتکاب گناهانی چون باتوجه به بررسی 

 از گرانید کردن منصرف خواری، موسیقی، حسد، احتکار، عقوق والدین، خوردن خون، مردار و گوشت خوك،شراب

دهد و چه بسا های مهلک قرار میخود را در معرض انواع و اقسام بیماری، چه بسا بیماری« و پرخوری حج به رفتن

هائی ها بعد بیماریهای عصر حاضر مانند ایدز و هپاتیت )که انواع مختلف دارد و غیره که شاید سالبسیاری از بیماری

 هایماریب یبرخ علت که میشو متوجه اگر ثر گناه باشد.ها مبتال نیست( در ادر جامعه ظهور کند که هنوز کسی به آن

 .میشونمی هاناهنجاری از خیلی مرتکب و شودیم دوچندان گناهان ترك یبرا ما میتصم است، گناه ارتکاب از یناش

 است باز توبه راه وجود، نیا با یول شودیم انسان یقیحق سعادت و رشد مانع گناه، چند هر نکهیا ذکر قابل ینکته 

 باشد؛یم او درگاه به توبه و یبندگ گاهیجا و حق حضرت شناخت آن، از نجات راه تنها و باشدیم سریم زین گناه ترك و

 که میبردار گام یریمس در ،یاسالم و یقرآن یهاآموزه از یرویپ نیهمچن و آن ترك و گناهان از زیپره با باشد

 برکات از اسالمی کشور و جامعه و گردد دور ما سر از چون بیماری یایبال و شده ریسراز ما یسو به یاله یهانعمت

   انشااهلل. کند حفظ میعظ یبال نیا از را ما یهمه خداوند است دیام. شود مند بهره الهی
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