
 

 

 

 

 

 

 یمطالعات بدن پژوه یمورد یبازخوان 

 هاشـو چال ردهاـکیرو ات؛ـیوزه الهـدر ح 
 

 گلیاحمد شه

 ده یچک

جسم  مهم   ی ک ی انسان    ی ساحت  آدم   ن ی تر از  وجود  افراد   ی ابعاد  با  ارتباط  در  که  و    است 

شکل  و  ا   ت ی هو   ی ر ی گ اجتماع  نقش  اهم ی م   فا ی انسان،  وجود  با  در    ن ی ا   ت ی کند.  جنبه، 

آن    تأثیر و    ی ساحت جسم   ت ی رغم اهم ی شود. عل ی موضوع توجه م   ن ی ها کمتر به ا پژوهش 

  ی شناس النفس و انسان موضوع در مباحث علم   ن ی ا   مچنان انسان، ه   ت ی هو   ی ر ی گ در شکل 

تلق   ی ندارد. عظمت روح، نگرش سلب   ای سته ی شا   گاه ی جا  بدن،  به  بدن،    ی ابزار   ی نسبت  از 

حق  از  بودن  و    قت ی خارج  عوالم   ، ی حداکثر   ی انگار دوگانه انسان  جمله  در    ی از  که  است 

م   ی توجه کم  بدن  مباحث  در  ؤ به  بدن  است.  بوده  برخ ثر  اند   ی تفکر    ، ی اسالم   شمندان ی از 

  نی و راهزن در کمال است. درباره ا   ی ظلمان   ی دشمن انسان، حجاب نفس، امر   ، ی منف   ی امر 

  ن یی به تب   ها دگاه ی د   ن ی و نقد ا   ن یی پژوهش ضمن تب   ن ی وجود دارد. در ا   ی مالحظات   کردها ی رو 

،  ی بدن کالبد قدس   دگاه ی د  ن ی . طبق ا م ی پرداز ی م   ی اسالم   شه ی بر حکمت و اند   ی مبتن   کرد ی رو 

  ی بستر   کرد، ی رو   ن ی ا   ی افاضه روح است. بازساز   رش ی پذ   ی برا   ی مرکب کمال انسان و محل 
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با بدن را    ی بدن در ساختار وجود انسان و مواجهه عمل   گاه ی جا  ی چهارچوب نظر  ن یی تب   ی برا 

   آورد. ی فراهم م 

 . ن ی د   ات، ی بدن، انسان، اله  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

انسان« حیثیت 1»بدن  از  پزشکی،  ،  نظیر:  علومی  مسئله  یا  موضوع  مختلف  ، یپزشک روان های 

گیرد. هر یک از این علوم بر اساس تفاوت شناسی، فلسفه و ... قرار میشناسی انسانی، روان زیست 

اند. به جهت اهمیت های گوناگون به بدن نگریسته در موضوع، روش، مسئله و هدف، از منظرگاه 

شناسان جامعه   موردتوجه   ، 2شناسی بدن« »جامعه   1980  دهه   اواسط تلف آن، از  موضوع و ابعاد مخ 

قرار گرفت. با وجود اهمیت و گسترش مطالعات مختلف پیرامون بدن، در جامعه ما همچنان بحث 

گسترش مطالعات مربوط به بدن در علوم مختلف   به باتوجه از آن مغفول واقع شده است. امروزه  

ن ی تجربعلوم خصوصاً   رویکرد ،  از  آن  به  مربوط  مسائل  بازخوانی  و  بدن  به  مستقل  رویکرد  به  یاز 

ها در مورد نفس، فقر رویکرد الهیاتی و با وجود حجم فراوان پژوهش   االسف مع الهیاتی وجود دارد.  

است.   ملموس  و  مشهود  بدن  به  نقش   به باتوجه فلسفی  و  موضوع  این  در  منابع  شدید  فقدان 

ای از مسائل نظری و عملی ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان این بحث در پاره   ی سازنده 

مقالهمی  منابع بسیار محدود و کم است.  به لحاظ  این موضوع  عنوان بدن و دینشود.  با  از   ، ای 

از همین نویسنده جایگاه بدن در دین  نی ناصرالد نامه پژوهش فرهنگی موجود است:   ، غراب در 

شناختی به مباحث من ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، در این مقاله نگاه جامعه فصلنامه انج 

به دین اسالم در آن محدود است. در کتاب دکتر حسین نصر،  بدن دارد. مباحث مربوط  دینی 

 دربخشی از این کتاب است که  ، اصل بحث مربوط به دین و نظم طبیعت است. بحث حکمت بدن

 
ها و  گیرد و ما با آن فعالیت . در این مقاله مراد از بدن همین بدن دنیوی و مادی است که متعلق نفس در دنیا قرار می 1

شود که  برابر نفس قرار دارد که گاه از آن به »ساحت جسمی« نیز تعبیر می دهیم. واژه بدن در  های روزمره انجام می کنش 

 در اینجا مقصود از هر دو تعبیر یکی است. بر این اساس بحث بدن مثالی و برزخی از محل بحث این پژوهش خارج است.  
2 . sociology of the body  
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رویکرد این بحث بیشتر تبیین جایگاه و اهمیت بدن   الم پرداخته است. آن به حکمت بدن در اس 

های تمدن غربی به بدن است و نویسنده در بیان این موضوع توفیق خوبی در اسالم و نفی انگاره

 « است کتاب  این موضوع  با  تا حدی مرتبط  که  منابعی  از  یکی  است.  وداشته  و  الجسد   الصورة 

الزاهی نویسنده و مترجم مراکشی است. وی آثار دیگری مرتبط با   « از فریدفی االسالم   المقدس 

گیرد در این از کتاب را در بر می  بدن انسان نوشته است. مباحث مربوط به جسد و اسالم بخشی 

له نفس و جسد، زیبایی و جسد، ئ کتاب بحث بدن و دین در ذیل عناوینی نظیر اسالم و جسد، مس 

نان که از عناوین موضوعات مشخص است این مقاله به جنسیت و جسد بحث کرده است. همچ 

لحاظ موضوع، هدف و رویکرد، با آثار نگاشته شد که تعداد آنها نیز محدود است، تفاوت دارد. در 

توصیفی روش  با  پژوهش  الهیات    -  این  مطالعات  در  بدن  جایگاه  بازخوانی  به  اساس تحلیلی  بر 

پرداخته   دینی  و   که  شدهرویکرد  تبیین  به  اسالمی  آموزهای  از  استفاده  با  دینی  رویکرد  در 

  شود.بازخوانی موضوع پرداخته می 

   پژوهی بدنضرورت . 1

طرح است. بحث   بدن، موضوعی ذو ابعاد است. بحث بدن از منظر تجربی، عقلی و دینی قابل 

روش از  وسیعی  شامل طیف  بدن،  از  علوم میتجربی  و  زمینه  ها  تباری،  چند  موضوعات  شود. 

رشته میان  مطالعات  و  تطبیقی  دینی،  بحث  رویکرد  با  موضوع  این  در  است.  زیاد  آنها  در  ای 

درباره نفس است و بحث بدن نیز    ها پژوهشو مستقلی صورت نگرفته است. عمده    نگرش جامع

 منظر و افق نفس طرح شده است.  از 

پژوهش  بخش  در  اما  بدن کشف شده،  عملکردهای  در خصوص  بسیاری  مطالب  تجربی  های 

پژوهش  این  نیز مستور ساخته است.  را  با دستاوردهای  اعظم واقعیت بدن  علم و طب  از  نوعی  ها 

ثر از نظریاتی مانند  أ در این علوم، مت   . ( 345:  1389  نصر، )  آور و آثار خطرناک پدید آورده است حیرت 

شناختی و خالی از هرگونه قداست و معنویت مطرح  یک موجود زیست   عنوان به بدن صرفًا    ، داروین 

شده است. در این میان، طرح مبانی و مسائل دینی مربوط به بدن جهت ترمیم و بازسازی نگرش  

 توان مطرح کرد:  نکات زیر را می   انسان معاصر به بدن ضرورت دارد. برای اهمیت این پژوهش 
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بدن؛ ظرف ظهور هویت فردی انسان در نشئه مادی   :اول( اهمیت ساحت جسمی انسان

شود و از یک منظر عالم است بدون وجود این جنبه از انسان، هویت او در این نشئه آشکار نمی 

حادث نیز  روح  مادی،  بدن  نبود  با  نفس،  جسمانی  حدوث  دیدگاه  اساس  بر  شود، نمی   دیگر، 

شرط حدوث روح، وجود بدن مادی است. ساحت جسمانی انسان، عامل ظهور هویت   جهت ن ی ازا 

تواند هویت اجتماعی خود را با ابعاد و مسائل اجتماعی او نیز هست. انسان تنها از طریق بدن می 

دارد. بدن مرکب کمال انسان است و   ی دار ن ی د متنوع آن ظاهر سازد. بدن انسان پیوند وثیقی با  

بدن، جایگاه   ن ی ؛ بنابرا دهدهای دینی و تکالیف شرعی را با بدن انجام می انسان بسیاری از فعالیت

 . مهم و بلندی در پیکره وجود انسان دارد 

های تجربی درباره امروزه پژوهش  های تجربی درباره بدن: پژوهش  ندهیفزادوم( رشد  

و  پزشکی  دانش  از  است.  حال گسترش  در  روز  هر  و  زیاد  بسیار  کیفی،  و  لحاظ کمی  به  بدن، 

شناسی هر یک از جهات مختلف ساحت جسمی شناسی و جامعه گرایش متنوع آن تا علوم روان 

می بررسی  را  پژوهش کنن انسان  این  کنار  در  تجربی د،  عمدتًا  که  بر ها  مبتنی  رویکرد  وجود  اند، 

، گشوده یتجربعلوم حکمت و اندیشه اسالمی ضرورت دارد تا یک منظر و افق نوینی برای محققان 

  البدن دینی نیز مطرح گردد.  های مادی و تجربی به بدن، علمشود و در کنار نگرش 

بحث بدن« روشن خواهد شد   ی رگذار ی تأث در بحث »ابعاد    موضوع:  گذاری تأثیرسوم( قلمرو  

با سرنوشت مباحث مهمی در فلسفه و کالم از قبیل حدوث، بقای نفس، تناسخ، استکمال    که این بحث 

در ارتباط با بدن    ی نوع به گره خورده است و هر یک از این موضوعات    ...   نفس، مرگ، معاد، معراج و 

مالت بیشتر پیرامون بدن، در تبیین و تحلیل و در مواردی نقد موضوعات  أ ت مطرح شده است، بنابراین  

 کند.  مذکور کمک بیشتری می 

حداکثری   یانگاردوگانهغلبه رویکرد »  :ای بدن در علوم عقلیچهارم( جایگاه حاشیه

جوهر   دو  بدن  و  نفس  آن  اساس  بر  که  اسالمی  اندیشمندان  اکثر  بین  در  بدن«  و  نفس  بین 

 ی »ابزارانگار  مستقل در وجود و متباین در صفات هستند که بین آن دو تعامل وجود دارد. تلقی

توسط  انسان  جسمی  ساحت  »تحقیر  و  انسان«  حقیقت  در  بدن  فرعی  »جایگاه  بدن«،  صرف 

فه« از جمله عواملی است که سبب به حاشیه رفتن مباحث مربوط به بدن شده  برخی از متصوّ
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امروزه   فلسفه  بهباتوجه است.  در  است  نیاز  بدن،  به  مربوط  مباحث  یافتن  تحت    ،اهمیت  بابی 

 از زاویه فلسفی مورد تحلیل قرار گیرد.   عنوان »علم البدن فلسفی« مطرح شود و بدن انسان

دورا در  بدن  تنزّل  مدرن:پنجم(  انسان    ن  بدن  مدرن،  دوران  های نگرش   ری تأث تحت در 

، مکانیکی و خالی از هرگونه قداست و معنویت تنزل ی شناخت ست ی ز مادی و سکوالر، به موجودی  

پیدا کرده است. در تمدن غرب خصوصاً در طب جدید شاهد تخریب مستمر راز جسم بشری و 

داوند، به مکانی عمومی که هرگونه رازی از  تبدیل آن از یک حریم اندرونی خصوصی متعلق به خ 

و هم به جهت   ز ی انگ شگفت های خود  آن دور شده است، هستیم. طب جدید هم به جهت توفیق 

زدایی از زدایی از بیماران وحشتناک است که امروز همین انسانیت های خود و نیز انسانیت شکست 

. در ساحت عمل با گسترش ( 308-306:  1389  نصر،)  بحرانی اخالقی در آمده است   صورت به بیماران  

گیری سبک زندگی جدید، اشکال مختلف استفاده ابزاری و نمایشی از های نوین و شکل فناوری

نامتعارف   اشکال  با مسابقات و  بدنی،  به   یزدگ مصرف بدن،    ظاهر  به ساحت  افراطی  التفات  بدن، 

در  بدن  است؛  مدرن شده  انسان  خیز ساحت جسمی  مذلت  هبوط  انسان، سبب  هویت جنسی 

های حیوانی تنزل یافته است. برای های مادی و انجام فعالیتکشیتمدن غرب، ابزاری برای بهره 

ی منحط ها بازسازی سبک زندگی دینی مربوط به جسم انسان و در امان ماندن از هجوم فرهنگ 

 ای جز رجوع به معارف اصیل دینی نداریم.مواجهه با بدن در غرب، چاره 

پیدایش چالش بدن:ششم(  درباره  نوین  و    طرفکیاز  نوین   هایتکنولوژی  رشد   های 

زیست  و  پزشکی  علم  در  گسترده  علمی  تحوالت  دیگر،  پیدایش  طرف  از  انسانی  شناختی 

سازی،  )مانند: شبیه   دن انسان به انحا مختلف امکان انجام تصرفات و تغییرات گسترده در ب 

و   مصنوعی  جنسیت،   دمثل ی تول لقاح  تغییر  نازایی،  اعضا   غیرجنسی،  انسان تجارت  ،  بدن 

اندام  انسان پیوند  به  یافته  ژنتیکی  تغییر  حیوانی  است.    و  های  آورده  فراهم    یراخالقیغ ...( 

شکل سبب  تغییرات،  این  از  برخی  شده  بودن  پزشکی  دانش  حوزه  در  اخالقی  مباحث  گیری 

  گیری مبانی دینی درباره بدن است.این موضوع نیازمند شکل حالنیباااست. 
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 علل غفلت از ساحت جسمی انسان  . 2

تحقیر بدن ریشه در نگاه برخی از متفکران اسالمی به بدن دارد آنان طرز تفکری درباره بدن،  

 شود. برخی از این امور عبارت است از: محصول آن تحقیر بدن می داشتند که

نفس  اول(   اهمیت  و  اهمیت    :عظمت  و  عظمت  بدن،  مباحث  از  غفلت  دالیل  از  یکی 

افضل و    ت انسان است. در این طرز تلقی نفسحقیق  موجود اشرف، افضل، قدسی و  نفساست.  

سبب غلبه   نفس  عظمت  جهتن یازاموجود برتر علم به آن نیز برتر است.    اشرف از بدن است و

این مباحث شده است. از دیدگاه دانشمندان اسالمی ارزش علم به معلوم است، هر چه معلوم  

»شریف است.  افضل  و  اشرف  نیز  آن  به  علم  باشد،  المعلوم  العلم   شرف تر  شرف  بنسبه  كرامته  و    و 

پردازد، اشرف از علمی  علمی که به مرتبه اشرف می اساسن یبرا  .(194 :6ج ،1981  مالصدرا،) «كرامته

پردازد برتر از علمی است  عالی انسان می  مراتببهپردازد. علمی که  است که به مرتبه اخسّ می 

از علم به بدن  نگرش ارزشی به علوم، علم به نفس    اینپردازد. بر اساس  سافل می  مراتببهکه  

از طرف دیگر حکما اسالمی درشریف به نظری و عملی  بندی علوم، دانشطبقه  تر است.  را  ها 

؛ زیرا دانش نظری با جنبه عالی  دانند اشرف از علوم عملی می  را  علوم نظری  و  دننکتقسیم می

عملی که علم دانی   ارتباط دارد و دانش  با  نفس  امور مرتبط  انسان یعنی  با جنبه سافل  است 

بدن ارتباط دارد، سافل در خدمت عالی قرار دارد و نیز آگاهی بر فعل که مربوط به بدن است،  

نظر و علم که موطن آن مربوط به نفس است    نی؛ بنابرا(7:  1422  همو، )  تقدم رتبی و ارزشی دارد

 که برتری و شرافت دارد.  بر فعل و عمل که عمدتاً موطن آن تحقق بدن است

از دیدگاه حکما اسالمی بدن ابزار نفس است که    دوم( تلقی ابزار انگاری صرف از بدن:

  ، 1373  ابوالبرکات،)  «كله آلة للنفس  البدن کند. »های خود از آن استفاده می نفس برای انجام فعالیت

و    اساس  بر  ؛( 398:  1380  مالصدرا،   ؛34  :2ج قوا  رساندن  فعلیت  به  بدن،  کارکرد  دیدگاه،  این 

  ی همراه با بدن برزخ  شود، ولیمی  نیازبیاستعدادهای نفس است. وقتی نفس بالفعل شد از بدن  

گونه که . در این دیدگاه نسبت بدن به نفس همانند نسبت عصا با انسان است. همانخواهد بود

شود،  نیاز از عصا میکند و اگر بدن قوی شود بیاستفاده می انسان به علت ضعف بدن از عصا  

استفاده می از بدن  به دلیل ضعف وجودی  ابتدا  نیز در  که قوی    وقتی   اما   کند؛همچنین نفس 
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بندی علوم نیز حکما جایگاه علوم  در تقسیم . (176 :1404 سینا،ابن) شودنیاز میگردد از بدن بیمی

نازل را  )ابزاری(  می  ترآلی  اصالی  علم  بلکه  از  نیستند،  مطلوب  ذاتاً  آلی  علوم  زیرا  دانستند. 

مطلوبیت آن برای امر دیگری است. در این بحث نیز تلقی اینکه بدن صرفاً ابزار نفس است، در  

  ثر است.ؤتنزل جایگاه آن م

: بر اساس تلقی رایج از رابطه نفس و بدن، نفس حقیقت  سوم( خارج بودن از حقیقت انسان 

حقیقت باقی و ثابت انسان  رود؛ اما نفس  نسان است و بدن خارج از آن است و با مرگ از بین می ا 

  انسانیت انسان به نفس است و بدن ابزاری است که از حقیقت انسان خارج است   ؛ است. در این نگاه 

رابطه نفس با بدن،    الزمه تلقی ابزار انگاری از   ( 43  : 5ج  ، 1424  اآلمدی، )   « االنسان هو الروح و البدن آلتها » 

خارج بودن بدن از حقیقت انسان است؛ زیرا ابزار همواره خارج از حقیقت ذی ابزار است. یکی دیگر  

از دالیل غفلت از بدن، نگرش سلبی نسبت به بدن است. به جهت اهمیت این موضوع ابعاد آن مجزا  

 شود. بیان می 

 نگرش منفی به بدن . 3

به بدن است. در بسیاری از    یتوجهکمکه درباره بدن وجود دارد، یکی دیگر از علل    ایطرز تلقی

های فلسفی و عرفانی، تصریحاً بدن موجودی پست و دانی معرفی شده است. بدن در این  اندیشه

نگرش با تعابیری مانند: چاه تن، دشمن انسان و حجاب بدن، بدن ظلمانی، راهزن در کمال و  

 از:   اندعبارته است. برخی از محورهای این رویکرد سلبی  خار جان بیان شد

 بودن بدن   حجاب.  1.  3

از تفکرات درباره بدن، تفکر حجاب بودن بدن است. بر اساس این نگرش، تعلق نفس به   یکی 

حجاب پیدایش  سبب  رویکرد بدن  این  اساس  بر  است.  شده  است.   ،هایی  نفس  حجاب  بدن 

بدن، عارض    دوبندیقبه بدن و اسارت آن در    نفس ت تعلّق  حجاب بدن، یعنى حجابى که از جه

این حجاب سبب ظلمتمى تیرگى  گردد.  نویسندگان،    شودنفس می  و محدودیّت  و  ،  1389)گروه 

می .(109:  2ج تقسیم  ظلمانی  و  نورانی  قسم  دو  به  را  حجاب  عرفان  ظلمانی  در  حجاب  کنند. 

  که  بر اساس این رویکرد نفس مادامی  .(73:  1993)ابو خزام،    حجاب مربوط به ظلمت جسم است
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شود  وابسته به بدن و در زندان طبیعت گرفتار است، براى او مقام عالى عقل بالفعل حاصل نمى

تواند لذّت کامل براى  و شخص عارف به جهت وجود عایق و مانع در دنیا نمى ( 125: 1363)انواریه، 

با مرگ، حجاب از چنگال جسم عنصرى ه میبرداشت بدن او حاصل شود.  شود و نفس قدسى 

کند  در این حالت به امراض باطنیّه خود شعور پیدا می   ( 737-735:  1378)نراقى،  گردد  خالص می 

؛ این طرز تفکر صرفاً در بین عرفا و فالسفه رایج  (487:  1373)طالقانی،  لم کند  أ و از آنها احساس ت

 . ( 735: 1378)نراقی،  اشتند  نبود، بلکه علمای اخالق نیز به آن باور د

 مدح عوامل زوال ساحت جسمی .  2.  3

رسند که بدن وبال آنها است  بر اساس رویکرد دیگری، برخی از اشخاص به مراحلی از کمال می

رهیدن  رون یازاو   انتظار  در  گونه   همواره  به  ببرد  بین  از  را  آن  کسی  اگر  و  هستند  بدن  ای از 

ابن آن  در  که  دارد  داستانی  به  اشاره  مولوی  است.  کرده  انسان  به  به  خدمت  ملعون  ملجم 

گوید: اگر من قاتل تو هستم، زودتر من را بکش. حضرت با این بیان که اگر  می  نیرالمؤمنیام

نده تن خود نیستم و تن من مهم نیست و حقیقت و تقدیر الهی باشد، قابل تغییر نیست و من ب

جوانمردی من به روح من وابسته است و شمشیر و خنجری که تن من را بکشد، مانند گل و  

صحیح نیست و در مجامع روایی و    ریحان برای من است. استناد این سخن به حضرت علی 

-حضرت در جواب ابن  دینی چنین سخنی از آن حضرت نقل نشده است. مولوی به نقل از آن

 گوید:  ملجم ملعون می

   وک تنم ـــه روحم نه مملـ خواج  لیک بی غم شو شفیع تو منم 

 م فتی ابن الفتی ــن خویشـبی ت  پیش من این تن ندارد قیمتی 

   مرگ من شد بزم و نرگسدان من  خنجر و شمشیر شد ریحان من

 ند ت کی کـحرص میری و خالف  آنک او تن را بدین سان پی کند 

 . ( 165: ، دفتر اول1380)موالنا،

گیرد، اما  در مواردی در بیانات شعری حالت اغراق گونه به خود می  اگرچهاین طرز تفکر،  

حاکی از طرز تفکر برخی از اندیشمندان اسالمی در مورد جسم است. مولوی در جای دیگر در 

 گوید:  مدح قاتل خون خود می



  اه و چالش کردهايرو ات؛یدر حوزه اله  يمطالعات بدن پژوه  ی مورد يازخوانب

 

 

135 

 خویشتن  خون به زارمتشنه   تو مکن تهدید از کشتن که من  

   کوبان جان برافشانم بروپای   روگر بریزد خون من آن دوست

 ( 439: سوم، دفتر  1380 )موالنا،

 به جهت عاریتی بودن کماالت آن   بدنتحقیر  .  3.  3

ظاهری بدن به جهت ارتباط آن با بدن است. بدن  کماالت  رونیاست؛ ازانفس مقوم و مدبر بدن 

فاقد کمال، جمال و حیات است. این خصوصیت بدن در عین حالی که سخن   ،نفساز    نظرصرف

شود. مولوی نگاه برخی از دانشمندان به ادبیات منفی علیه بدن تبدیل میاست؛ اما در  صحیحی 

 پردازد:  کماالت آن می با یک ادبیات سلبی به تحقیر بدن به جهت عاریتی بودن 

 ای رهــ ون قطـم پیش بحر جان چـجس  ای جسم را نبود از آن عز بهره

 شودچون رود جان جسم بین چون می  شود جسم از جان روزافزون می

 ان کرده فر و پر و بال ـروح پنه  تن همی نازد به خوبی و جمال 

 و من زیستیـیک دو روز از پرت  ه تو کیستی ــگویدش ای مزبل

 باش تا که من شوم از تو جهان  غنج و نازت می نگنجد در جهان

 ( 546: چهارم، دفتر 1380 )موالنا،

 ساحت پست انسان   عنوان بهبدن  .  4.  3

شود. بدن محل نفوذ شیطان و  ها، بدن ساحت پست و دانی انسان قلمداد میدر برخی از دیدگاه 

نفسانی است و   برای نفس فراهم میها و مصیبتآفات، معصیت  رون یازاظهور قوای  آورد  هایی 

بهائی،   تعابیر  .( 232:  1431)شیخ  از  به بدن دارند و به جهت  رویکردی هستی  ،در برخی  شناختی 

اتب و ابعد مراتب اینکه بدن از اجسام عنصری تشکیل شده است و اجسام عنصری در اخس مر

؛ مالصدرا،  443:  1382)مالصدرا،  است، لذا به این اعتبار جنبه اخس و دانی انسان است    ی تعالحق از  

ج1981 انواریه،  236:  9،  التي  ».  (125:  1363؛  المادية  الحسية  األجسام  من  حصل  الذي  البدن  فطرة  فهي 

 . ( 236: 9، ج1981)مالصدرا،  «عن اهلل و ملكوته  الوجودات و أظلمها و أبعدها وجودها أخس 
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 برای کمال نفس  بدنمانعیت  . 5.  3

تواند بر اساس برخی از نظریات ارتباط نفس با بدن سبب پیدایش موانعی شده است که انسان نمی

دهد که ، از دیدگاه افرادی گزارش میالفاضلة  المدینة  اهل آراء به کمال نایل شود، فارابی در کتاب 

و  نفس  فساد  نفس سبب  با  بدن  و همراهی  اقتران  و  است  نفس  همان  انسان  حقیقت  معتقدند 

پیدایش رذائل شده است. بر این مبنا کمال نفس نیز در رهایی از بدن است و نفس در رسیدن به 

 سعادت به بدن نیازی ندارد. عبارت فارابی در گزارش این دیدگاه چنین است. 

  مفسد   إليها  البدن  اقتران  و  النفس؛  هو  االنسان  أن  و  بطبيعي،  ليس  بالبدن  النفس  اناقتر  أن  رأوا  فقوم

  أن   فضيلتها  و  كمالها  ان  و  لها،  البدن  مقارنة  ألجل  عنها  تكون  إنما  الرذائل  و  ألفعالها،  مغيّر  لها

  تحتاج   السعادة  تنال   أن   في  أيضا  ال  و  بدن،   إلى  تحتاج   ليست  سعادتها   في  أنها  و  البدن؛   من  تخلص

 . (162: 1374)فارابی،  بدن إلى

   مالحظه

رویکرد  چنان شد  اشاره  فوق  عبارات  در  بدن  که  به  اندیشمندان  سلبی  از  برخی  به  اختصاص 

دارد که  .  اسالمی  نیست  چنین  چنین  عرفا  و  فالسفه  غالب  یا  باشند.    یرویکردهمه  داشته 

اشعار   مثالعنوان به در  وی  است.  پررنگ  بسیار  مولوی  عرفان  در  بدن  به  نسبت  سلبی  رویکرد 

ناحیه   از  بدن  قاتل  مدح  است،  پرداخته  مورد  این  به  ابن    نیرالمؤمنیاممتعددی  به  خطاب 

از   یکی  است  یهانمونهملجم  اشتباه  تفکر  اول1380)موالنا،  این  دفتر  در   .(165:  ،  مسئله  این  در 

چنین رویکرد نسبت به بدن ندارد،    تنهانهعربی وجود دارد که  عرفان ابنمقابل عرفان مولوی،  

تا،  بی  عربی، )ابن  بلکه وی در موارد متعددی بر نقش بدن و مزاج بدنی در تعالی انسان اشاره دارد

شود در همان روزگار نیز ، معلوم مینقل شد  در باال  در عبارتی که از فارابی  .(663  :1ج  و  554:  3ج

یکسری حاکمیت  . (162: 1374)فارابی،  اندداشتهاز دانشمندان رویکرد منفی نسبت به بدن ای عده

به  رویکردها  و مبانی   انسان  نسبت  که  بدن  قرار م  انسان  ساحت جسمی  سبب شد  غفلت  ورد 

مثال    گیرد. طور  به  است.  بدن  و  نفس  خاص  رابطه  نتیجه  نیز  دیدگاه  از  روحبرخی    ،عظمت 

انساناصالت   وجود  هندسه  در  آن  قدسیت  می  ی توجهکمساز  زمینه  و  فراهم  را  بدن    آورد. به 

بدن  همچنین   که  تفکر  نفساین  بی  حجاب  منفی  رویکرد  پیدایش  در  نیز  نبود،    تأثیراست، 
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و تعلق نفس  نشئه طبیعت    مقتضای  1ین موضوع بر فرض صحت ابدن  حجاب بودن    کهیدرحال

که خواهد آمد بین مباحث درست و نادرست در این دیدگاه چنان  .استبه بدن در عالم مادی  

ای از بدی تعلق به دنیا،  خلط شده است، این خلط همانند خلط دنیا و تعلق به دنیا است. عده

بدن نیز برخی از تعلق به بدن و امور بدنی به مذموم بودن  اند. در بحث  بدی دنیا را نتیجه گرفته

 شود:  اند. با این توضیحات مالحظات زیر در مورد نگرش به بدن مطرح میبدن معتقد شده

در مواجهه با بدن نوعی رویکرد منفی وجود دارد    ی طورکل به   منفی بدن:   ی ها جنبه تمرکز بر 

های سازنده و اوصاف مثبت بدن غفلت  از موقعیت   های سلبی آن تمرکز شده و که بیشتر بر جنبه 

شده است. در کنار نقش بدن در انحطاط انسان باید نقش بدن در سعادت انسان نیز باید توجه شود  

 همچنین در کنار اخس بدن مرتبه بدن به خلقت احسن و اکمل و زیبای آن نیز باید توجه شود.  

: در بسیاری از موارد بین  بدنی  شئونخلط بین تعلق تکوینی نفس به بدن و تعلق به  

تعلق تکوینی نفس به بدن و تعلق به امور بدنی خلط شده است. اینکه نفس به بدن تعلق دارد 

تعلق    ست؛ینامر مذمومی   به  بلکه  و  شئونداشتن  نظیر: خوردن، خوابیدن  وابستگی    بدنی    ...

به  بلکه تعلق    ست؛ینمذموم    نفسهیفشدید به این امور مذموم است. این نظیر این است که دنیا  

 دنیا و امورات آن مذموم است. 

بدن نسبت    بودن  بدی:  یخوب  بهالبشرط  آلت   و  و  ابزار  بدن  که  تفکر  این  اساس  بر 

ابزار است و ابزار نسبت بدن    نیابرادهد؛ بنهای خود را با آن انجام مینفس است و نفس فعالیت

ابزار برای اهداف نفسانی و شیطانی یا برای  می  رونیازاها خنثی است.  ها و بدیبه خوبی توان 

این نفس است که بدن را در کارکردهای منفی و    نی؛ بنابرا(40:  1378)نراقی،    امور الهی باشد

 بالذات مربوط به نفس است.   و گیرد و اوصاف ممدوح و مذموم اوالً ناپسند بکار می

بودن ابزار  صرف  و  بودن  ابزار  بین  صحیح  تفاوت  ابزارگرایی  رویکرد  اینکه  فرض  بر   :

  ییابزارگرا. در رویکرد  ابزار نفس تلقی شود  غیر از این است که بدن صرفاًبدن  ابزار بودن  باشد،  

با  بدن وسیله کسب کمال نفس   لذا  ابزار بیاست؛  از  این هدف  بر همین نیاز میحصول  شود. 

  گفته شود بین اینکه  اند. اما  اساس در فلسفه علت تعلق نفس به بدن را کمال نفس ذکر کرده

 
 تعلق به بدن، حجاب از آنها مرتفع شده است.    الهی در همان حالِ ء. چه بسا اولیا1
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)  «تنها» به بدن کسب کمال است  این  صرف(  یابزارانگارعلت تعلق نفس  که گفته شود و بین 

از علت وجود دارد. اگر تنها علت تعلق  تفاوت    ،های تعلق نفس به بدن کسب کمال استیکی 

این صورت ضرورتاً در  باشد  بدن، کسب کمال  به  تعلق صورت   نفس  استکمال قطع  با حصول 

استکمال به بدن    ینفس برا  اگرچهرسد  یبه نظر مبه بدن محال است؛  مجدد  گیرد و تعلق  می

  ی متصور است که آگاه  عقالً  یگریبلکه وجوه د  ست،یآن ن  یرد، اما استکمال علت انحصاردا  ازین

از طرفی برخی حکما است.    یبه ابعاد گوناگون انسان  یوجوه، مستلزم معرفت الزم و کاف  نیاز ا

مرتبه   را  میبدن  نفس  للنفس»  .1دانندنازله  النازله  مرتبه  البدن  این  .  (215:  1371،  زادهحسن)«  ان 

که دیدگاه  با  بدن  و  نفس  رابطه  از  می   تفسیر  ابزار  را  اولی  بدن  در  زیرا  ندارد.  همخوانی  داند، 

رابطه نفس و   یانگاردوگانه از  تفکر مشائی  با  بیشتر  این دیدگاه  بین نفس و بدن حاکم است. 

   مراتب است. ذو یانگاروحدتبدن سازگار است. در دیدگاه دوم رابطه نفس و بدن  

 عنوانبه  بدن صرفاً   دادننشانباید بین حجاب بودن بدن و بین    بدن فقط حجاب نیست:

بحث گفتمان   ،حجاب برای حقیقت انسان، تفکیک شود. بحث حجاب بودن بدن یک بحث است

جنبه از  بدن  است.  دیگر  بحث  موضوع  این  تعلق  شدن  و  است  نفس  برای  تکوینی  حجاب  ای 

های دیگر بدن توجه نصراف آن از عالم فرا ماده شده است. اما باید به جنبهنفس به بدن سبب ا

ت عاطفه  انسان صرفاً  ماهیت  تبیین  در  اگر  اما  دارد،  عاطفه  انسان  نوعی  أ شود.  کید شود، دچار 

شده وجه  و  کنه  اختیاری  مغالطه  غیر  امر  و  است  اختیاری  غیر  امر  بدن  بودن  حجاب  ایم. 

و تالشی نیز نباید برای رفع آن شود. آنچه باید تالش شود رفع   نکوهشی بر آن مترتب نیست

از   در    شئونتعلق شدید  است.  آنها  در  غور  و  لهویات  و  التذاذات  شامل  که  است  دنیا  و  بدنی 

اعظم حجب اختیاری تالش   عنوانبهنگرش دینی گناه حجاب انسان است و باید در رفع گناه  

تواند سبب کشف حجاب شود.  ارهای الهی و پسندیده میای دیگر با انجام کشود. بدن از جنبه

های بدنی هستند که نفس با مشارکت بدن انجام  ای از فعالیتو روزه نمونه  اهلللیسبیف جهاد  

 دارد.   ییبسزا  تأثیردهد و در کمال انسان می

 
ه مالصـدرا اسـناد داد  توان به ای معتقدند در نظریة مالصدرا ابهام وجود دارد و نمی . عده 1 صراحت چنین دیدگاهی را ـب

د: که در برخی از عبارات، مالصدرا آشکارا بدن را مرتبـة نازلـة نفـس می (؛ در حالی 349: 1، ج 1375)مصباح یزدی،    داـن

 . ( 76: 1، ج 1981« )مالصدرا،  النفس ساريه في جميع اعضا البدن (، » 2: 2، ج 1981  « )مالصدرا، النفس تمام البدن » 
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 بازخوانی رویکرد دینی  . 4

   1ست:طرح ااز یک منظر دو رویکرد کلی نسبت به بدن در دین قابل 

ترین نگرش دین به بدن رویکرد اعتقادی است.  یکی از بنیادین   : رویکرد الهیاتی و اعتقادی   الف( 

گزاره  الهیاتی  اندیشه  پایه  بر  رویکرد،  این  می در  مطرح  بدن  درباره  تجربی  غیر  و  عقلی  شود.  های 

... برخی از این موارد است.    الهی، خلقت احسن بدن و   شرافت تکوینی بدن، قابلیت پذیرش نفخه 

، مرتبط به ساحت جسمی هستند. احکام  ی نوع به رویکرد دوم رویکرد فقهی است. عمدة احکام فقهی 

و  میت  احکام  غسل،  وضو،  نجاسات،  مطهرات،  به  دارد.    مربوط  ارتباط  بدن  با  مستقیم  طور  به   ...

به    طرف ک ی از دین اسالم    ، های دینی بحث بدن آموزه ؛ لذا در  دارد بدن با فعل عملی ارتباط    ازآنجاکه 

داند از طرف دیگر، با وضع  لحاظ نظری به بدن توجه دارد و آن را مخلوق احسن و اشرف الهی می 

در ادامه بر اساس   شود. دستورات و احکام خاصی به لحاظ عملی مواجهه انسان با بدن تنظیم می 

   شود: های الهیاتی دین به بدن اشاره می رویکرد الهیاتی به برخی از نگرش 

 نگرش قدسی به بدن .  1.  4

و کارکردهای حیاتی آن در گرو حقیقت بلکه قوام   ست؛ی ن متشکل از اجزاء و ابعاد مادی   بدن صرفًا

منون ؤ سوره م   14تا    12است. خلقت روح امری غیر از سنخ بدن است. آیه    «دیگری بنام »روح 

« تصریح بر وجود عنصری دیگر در هویت انسان َخْلقًا آخََرتعبیر »   ناظر به دمیدن روح در انسان و 

نفس خلقت دیگری پیدا   ی انشانفس، دارای مراحل مختلف است، اما با    یانشا است. بدن قبل از  

نفس، حکایت از تفاوت اساسی این مرحله با قبل از خود   ی انشا «، بعد از قًا آخََرَخْلکند. اطالق » می

 ،1417)طباطبایی،  دمیدن روح بر بدن است « انشاناه خلقا آخر مفسران مراد از تعبیر »   ح ی تصر و به  دارد 

حقیقت   . بدن از سنخ عالم ماده و روح از سنخ عالم فرا ماده است. این دو با همدیگر ( 227  : 12ج 

را تشکیل می بعد انسان  به  راز توجه جدی شریعت اسالم  و روح مدبر و مقوم بدن است.  دهند 

 
طبـی بـه   -. رویکردهای دیگری نیز در دین نسبت به بدن قابل احصاء است. به عنوان مثال مانند رویکرد تجربـی1

مربوط به تشریح مراحـل خلقـت و عجایـب خلقـت بـدن، بدن یکی از این رویکردها است. بخش از آموزهای دینی  

های بدن است. در اینجا به حسب مسئله این پژوهش ایـن دو رویکـرد بـه بهداشت بدن، پیشگیری و درمان بیماری

 صورت کلی مطرح شده است.  
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پیوند تنگاتنگ روح و بدن جستجو کرد. بدن، نقش اساسی در تکامل  انسان را باید در  جسمی 

علوم،  برای کسب  روح  است.  روح  مرکب  بدن  دارد.  نیاز  مرکب  به  حرکت  برای  روح  دارد.  روح 

و  دارند    معارف  نیاز  بدن  به  است  حقایق  و   . ( 18:  1388  آملی،  زادهحسن ) درک  تحقیر  خالف  بر 

بندد. بدن هایی که درباره بدن صورت گرفته است، در دین اسالم تحقیر بدن رخت بر می تضعیف 

کالبد مقدسی است که روح الهی در آن دمیده شده است و این بدن باید به حدی از اعتدال و 

 افت ی در   ت ی قابل   یهر جسم قابلیت دریافت نفس داشته باشد. از همین رو    تا  سدشرافت وجودی بر 

 . را دارد   ی نفخه اله و تنها این بدن با این اوصاف قابلیت دریافت  را ندارد انسانی    نفس 

 مدار به بدن  کرامترویکرد  .  2.  4

دانی   و  پست  موجودی  بدن    ست؛ینبدن  شده  بلکه  الهی  خاص  کرامت  مشمول  است.  انسان 

گیرد. کرامت عنایت خاص الهی به خلقت انسانی است که بدن را نیز در بر می  ،کرامت تکوینی

کرامت بدن است. کرامت   ،تکوینی انسان دارای ابعاد گوناگون است، یکی از ابعاد کرامت انسان

د  کفر شخص ملح  نی؛ بنابراهای نوع انسان استتکوینی مربوط به امکانات، استعدادها و قابلیت

اسراء داللت بر    سوره  70آیه    مربوط به سوء اختیار اوست و منافاتی با کرامت انسان ندارد. در

 فَضَّلْناهُمْ  وَ  الطَّيِّباتِ  مِنَ  رَزَقْناهُمْ  وَ  الْبَحْرِ  وَ  الْبَرِّ  فِي  حَمَلْناهُمْ  وَ   آدَمَ  بَني   كَرَّمْنا  لَقَدْ  وَکرامت انسان دارد: »

به  تَفْضياًل  خَلَقْنا  مِمَّنْ  كَثير    عَلي انسان  تکریم  دیگران   دادناختصاص «  در  که  است  خصوصیتى 

  ، 1417  طباطبائی،) انسان در کماالت تکوینی بیش از سایر موجودات نصیب و افزایشی دارد  نباشد. 

مانند   مفسران  .(216:  1389  آملی،  جوادی  و  158:  13ج خصوصیاتی  انسان  کرامت    عقل   برای 

قامتی    ، (480:  3ج  ،1412  طبرسی،  و  158:  13ج   ،1417  طباطبائی،) راست  و    رازی،   فخر)حسن صورت 

بر دو پا    ،( 178:  14ج  ،1412  طبرسی،)  غذا خوردن با دست  ،(112  :4ج  ،1415  آلوسی،   و  125:  4ج  ،1420

اند  ذکر کرده  ها و زمینتسلط انسان بر موجودات و تسخیر آسمانرفتن و تناول با دست،  راه  

 . ( 90 :5ج  ،1419 کثیر،ابن)

عقل،  مانند  انسان،  کماالت  است.  الهی  کرامت  و  موهبت  از  نوعی  نیز  انسان  بدن  ساختار 

فرض کنیم شاکله بدنی   بر اساس ساختار خاص بدنی قابلیت تحقق دارد. اگر   اختیار و    فطرت، علم

آن فعلی  مانند صورت  نه  باشد،   ، انسان  گوسفند  مانند  مثاًل  حیوانات،  از  یکی  خلقت  مانند  بلکه 
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شود. خداوند عقل، علم و اراده به انسان داده است، این صفات کماالت و کرامت انسانی محقق نمی 

برای تحقق نیاز به ظرف مناسب دارند و آن خلقت خاص بدن انسان است. قامت ایستاده انسان و 

کرامت او است اگر مانند برخی حیوانات خمیده و چهار دست و پا راه ایستادن بر روی دو پا نوعی 

رود، نوعی چهار دست و پا راه می   که ی درحال رفت، با کرامت انسان سازگار نیست. تصور انسان  می 

دست و ذلت انسان است. دو دست داشتن انسان نوعی دیگر از کرامت انسان است. فرض انسان بی 

چند دست خل   ،انسان  نیست.  مناسب  انسان  نیکوی  انسان   خوردن قت  اکرام  نوعی  با دست  غذا 

 حساببه خورد، نوعی تحقیر و تذلیل انسان  است. اگر فرض کنیم، انسان مانند حیوانات غذا می 

 آید. صورت و شکل هر یک از اعضا انسان در غایت استواری و استحکام است. می 

 رویکرد حکمت آمیز بدن  .  3.  4

انسان   از نظام احسن، خلقت آن احسن است، آیه شریفه »   ن عنوا به بدن  َأْحسَنُ  جزئی  الَلَُّه  َفَتبَاَرَك 

به خلقت خاص    (14:  مؤمنون ) «  اْلخَاِلِقيَن اشاره  و  بیان شده  انسان  از خلقت  به   ی تعالحق بعد  دارد 

سوره تین، اشاره به احسن بودن خلقت انسان   4ای که از دیگران متمایز و ممتاز است. در آیه  گونه 

 « است.  َتقْوِيم شده  َأْحَسِن  ِفي  اْلِإْنَساَن  َخَلْقنَا  صورت َلقَْد  بودن  احسن  نیز  تغابن  سوره  سه  آیه  در   »

 « است.  گرفته  قرار  اشاره  مورد  َواْلَأْرَضانسانی  الَسَّمَاَواِت  صَُوَرُكْم  َخلََق  َفَأْحَسَن  َوصََوََّركُْم  این بِالْحَِقَّ   »

انسان   روحی  به ساحت  اختصاص  ناظر  خلقت،  بلکه  از ندارد؛  ترکیبی  که  انسان  خلقت  اصل  به 

باشد. خلقت انسان با ترکیب نفس و بدن، مورد تکریم و تفضیل و تحسین نفس و بدن است می

ترین وجه استوارترین روش، زیباترین شکل، موزون خاص الهی قرار گرفته است. بدن انسان نیز به  

که وجود طوری ه ، ب اند گرفته ساخته شده است. هر یک از اعضا بدن در جایگاه نیکو و شایسته قرار  

و  آن  دیگر  جایگاه  در  می   صورت به ها  نقص  و  اختالل  بروز  سبب  اعصار دیگر،  دانشمندان  شود. 

اند. بدن انسان آور خلقت انسان را کشف کرده ز و اعجاب انگی ای از ابعاد حیرت متمادی، تنها گوشه 

حکیم در بین خداوند    یاست؛ ول دیگری امکان وجود برای آن متصور    ئت ی ه و اشکال و    صورت به 

خلقت را برای بدن انسان  ترین ترین، استوارترین و دقیق متقن  های مفروض، ها و صورت انواع امکان

انتخاب کرده است. خلقت بدن انسان نیز همانند جهان دارای مراحل خلق، تسویه، تقدیر و هدایت 

هدایت  مسیر  در  را  آن  بدن،  احسن  تقدیر  و  تسویه  از  پس  الهی،  بالغه  حکمت  است.  تکوینی 
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ء، کارکرد و نسبت آنها و اشکال، ذرات، اجزاء، اعضا  ئت ی ه تکوینی خاصی قرار داده است. هر یک از 

مطابق حکمت و مناسب با ساختار خاص خلق است. دانش تجربی با همه پیشینه و   با یکدیگر،

از  برخی  آن،  تبیین کرده،    گسترش  را  بدن  اعضا  و  اجزاء  از  برخی  و حکمت  به   حالن ی باااسرار 

است. بر    مانده ی  باق ها بدن انسان  دانشمندان همین علوم هنوز بسیاری از ابعاد و پیچیدگی اذعان  

اإلنسان أربعة آالف حكمة    أن في بدن »   اند: همین اساس حکما درباره حکمت موجود در بدن انسان گفته 

حکمت وجود    در برابر طبیب هندی،   امام صادق   . ( 135:  1360  مالصدرا، ) «  و في نفسه قريبا من ذلك 

چیدن صدا در  ی نپ  ، کند. علت یکپارچه نبودن سر و اشکال و اجزاء را در بدن بیان می  برخی از هیئات 

مو، بیرون رفتن بخارات مغز و    له ی وس به حفظ سر از ضربات، تنفس سر    ، موی سر   سبب وجود   سر، 

  راحتی چشم در دیدن و   مو بودن آن،   بدون   حفظ سر از گرما و سرما، علت خطوط در پیشانی و 

  راحت از داروها، شستن   استفاده   صورت، دلیل لوزی بودن چشم،   طرف به  چشم   طرف   از   عرق   نریختن 

  : 58ج   تا، بی   مجلسی،   ، 100  : 1ج   تا، بی   صدوق،   شیخ ) چشم است    گوشه   از   ها جرم   و   و خروج کثافات   چشم 

  ، ها کند. این حکمت در این حدیث حضرت، حکمت برخی دیگر از اجزاء و اعضا بدن را بیان می  . ( 309

  های نهفته در بدن است. ه این موارد نیست، بلکه تنها بخشی از حکمت محدود ب 

 پیوند تکامل انسان با ساحت جسمی  .  4.  4

دین که مربوط   شود. عمل جوارحیبین بدن مادی و نقش آن در معنویت پیوند وثیقی دیده می

می انجام  بدن  طریق  از  است  فقه  ساحت  ملکه به  سبب  اعمال  این  بر  ممارست  و  تکرار  شود. 

های نفسانی  به جهت مجاهدت  نفسشود.  شدن عمل دینی و در نتیجه رشد و کمال انسان می

  جا که پیوند تنگاتنگی بین نفس با بدن وجود کند. از آنهای شرعی، نورانیت پیدا میو ریاضت

شود.  به بدن منتقل می  له از ملکات و صفات نورانی از نفسدارد، معنویت و قدرت روحانی حاص

می معنویتی  و  قدرت  دارای  نیز  توانایی بدن  و  احکام  اوصاف،  که  ابدان  شود  سایر  با  آن  های 

به کمال، نیاز  هر انسانى براى رسیدن    ؛ شود. از دیدگاه مرحوم طبرسی مفسر معروفمتفاوت می

و تمام ادیان الهى و قوانین شرع مقدس، همین هدف تربیت    ردخود دا  نفس ربیت جسم و  به ت

کنند و تالش آنها براى رسیدن به این هدف و مقصد ارزشمند است. بنابراین انسان را تعقیب مى

الزم است انسان دو چشم خود را گشوده و با یکى دنیا و بدن خود را دیده و بهره خود را از آن 
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به آخرت و مسائل روحى خود بنگردبگیرد   با دیگرى  او  اینجاست که مى.  بینیم احکام دین  ز 

بلکه   نبوده  روحى  مسائل  به  منحصر  اسالم  مى  هرکداممقدس  شامل  را  روح  و  جسم    شوند از 

. «مركب  و المال في طريق اللَّه آلة، و البدن بدن ابزار کمال و مرکب نفس است »  .( 16  :1380  )طبرسی،

بدن در مسیر کارهای خیر او   یریکارگبهمشعر این معنا است که نفس با    تعبیر مرکب و ابزار

 شود.  آن انجام کارهای ناصواب سبب شقاوت انسان می یریکارگبهکشاند با  سعادت می یسوبه

تمام وضعیت  بدن در  اسالم  رعایت حرمت  در  با  احکامی  ممات  تا  بدو حیات  از  آن  های 

به این بدن وضع شده   را  اذان، غسل ورود خود  امور معنوی مانند  با  تولد،  از بدو  انسان  است. 

از این عالم رخت بر جهان آغاز می او  کند و در مرگ نیز با نماز، دعا و غسل حضور جسمانی 

 برخی   در  بدن  برای  دین  .هستند  جسمی  ساحت  به  مرتبط  ،ینوعبه  فقهی  احکام  بندد. عمدةمی

 در  بدن  از  خاصی  مناطق  پوشش  وجوب  جمعه،  روز  در  غسل  مانند: استحباب)  زمانی  شرایط  از

  در   ناخن  کردنکوتاه  و   سر  موی  تراشیدن  احرام،  لباس   مانند:)   امکنه  از  برخی  با  متناسب  ،(نماز

  احکام(  مستی  و  بیهوشی  خواب،  مانند: جنابت، )   بدنی  هایوضعیت  از  برخی  با  متناسب  و(  حج

 که   است  بدنی،  گوناگون  هایموقعیت  و  خاص  شرایط  به  ناظر  احکام  این.  است  داده  قرار  خاصی

در بخش عبادات، مطهرات، صوم، جهاد و    .گیرند می  خود  به  مختلفی  هایصورت  شرایط  تغییر  با

تعزیرات و  قصاص  حدود  اموات،  اشربه،  اطعمه،  به  مربوط  مباحثی  احکام  بحث  جمله   در  از 

با   مستقیم  طور  به  که  است  و  مباحثی  دارد  ارتباط  بیان  چنان  یطورکلبهبدن  ثانی  که شهید 

  اول،   شهید)  «فلكل حاسة حظ من األحكام الشرعية»  ای از حواس دارداند هر حکم شرعی بهرهکرده

به   ساسانیبراوی    یابد.حکم فقهی در قالب حواس و امور بدنی تحقق می  ( 36-  35  :1ج  ،1400

از حواس می به هر یک  از حواس توضیح واجبات و محرمات مربوط  ازاء هر یک  به  پردازد. ما 

های واجب مانند قرائت جهریه محرمات، واجبات، مستحبات، مکروهات و مباحات است. شنیدنی

های حرام، مانند شنیدن در نماز صبح، مغرب و عشا که فرد باید صدای خود را بشنود. شنیدنی

های واجب مانند اطالع از عیوب اجناس برای تعیین قیمت دیدنی  .ی غنایی و آالت لهوموسیق

  های حرام مانند وطی و زنا و مقدمات آنها لمس های حرام، نظیر نگاه به محرّمات.دیدنی  جنس،

 از  متشکل  ایمان  اینکه  اساس  بر  . (همان) ها مانند احکام اطعمه و اشربه و صید و ذباحهچشیدنی

  حلی،  عالمه  و  536:  1433  مرتضی،  سید)  است  یجوارح  عمل  و  لسانی  اقرار  قلبی،  تصدیق  رکن  سه
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  ایمان،  ارکان  از یکی  نی؛ بنابرااست بدن  لهیوسبه آن تحقق و  است ایمان  داخل،  عمل  .( 93 :1416

  ایمان   حقیقت  داخل  عمل  که   دارد  وجود  تصریحاتی  روایات  از  برخی  در.  است  بدنی  عمل  تحقق

  در  روایتی  در.  دهدمی  انجام  را  دین  عملی  دستورات  که  است  ابزاری  کارکرد  این  در  بدن  .است

  حقیقت   مقوم  جزء  را  بدن  اعضاى  با  شرعی  تکالیف  انجام  ایمان،  تکمیل  در  بدن  نقش  به  اشاره

 . (178 :1ج ،1403 همو، و 228: 1398 صدوق،  شیخ)  داند می ایمان

 گیرینتیجه

   آید: می  به دستاز این پژوهش نکات زیر 

مباحث    ، به بدن، تباین حداکثری بین نفس و بدن   ز ی رآم ی تحق به جهت عظمت نفس و نگرش   •

 بدن مورد غفلت قرار گرفته است. 

های  ها رویکرد منفی وجود دارد که بیشتر بر جنبه در برخی از دیدگاه   ، در مواجهه با بدن نوعی  •

 های سازنده و اوصاف مثبت بدن غفلت شده است. قعیت سلبی آن تمرکز شده و از مو 

با   • ارتباط  الهی است. بدن به جهت  برای پذیرش نفخه  در رویکرد دینی بدن کالبدی مقدس 

نفس از شرافت برخوردار است. این کالبد به حدی از قابلیت رسیده که تنها جسمی است که قابلیت  

 دریافت نفس انسانی را دارد.  

ی، بدن مخلوق احسن الهی است که خداوند بعد از آفرینش آن و نیز افاضه  های دین در آموزه  •

و اشاره به    بر کرامت خاص انسان در بین مخلوقات   د ی تأک داند.  روح، خود را »احسن الخالقین« می 

وجودی  جنبه   تفضیل  نیز  بدن  که  است  انسان  حقیقت  تکریم  مخلوقات،  سایر  بر  این  انسان  از  ای 

 حقیقت است. 

عمدة    • و  دارد  اساسی  نقش  فقهی  احکام  خصوصًا  دینی  احکام  تحقق  در    فقهی   احکام   بدن 

   . هستند   جسمی   ساحت   به   مرتبط   ، ی نوع به 
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