نگاهی به فراز «بَ َدنُهُ غافِلٌ لِسُکونِ ُعروقِ ِه»
و عواقب کمتحرّکی
دانش اه و آموزه اهی

علی انجمشعاع
ابراهیم عبدی

موضوع دعای پنجاه و دوم صحیفه سجّادیه ،یادکرد برخی از حالات بندگان و خوی ناپسند آنها

قرآن و حدیث

و درخواست رحمت از خداوند است .امام سجّاد× در این دعا کمتحرّکی را یکی از ویژگیهای
ناپسند فردی شمردهاند .ایشان به درگاه الهی عرضه میدارند:
سآلَمنََ...بد ُنهَغافِ ٌلَلِس ِ
فَاَساَ ُلكَیاَموالیَ ُ َ
كونَعُ
ُ
ُ

ر ِ
ه 8.
وق َِ
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منظور از «بَدَن» ،جسم انسان است« 1.عُروق» ،جمع «عِرق» 3،چهار ریشه معنایی دارد .یکی به
معنی زایش چیزی از چیزی؛ دیگری به معنای چیزِ همجنس و دارای شاخه و شعبه؛ سوم ،کندن
چیزی از چیزی؛ چهارم ،پیدرپی بودن اشیاء .منظور از «عُروق» در این فراز ،ریشه دوم 1و به معنای
رگهای بدن انسان است که خون در آن جریان دارد« 9.سُکون» نیز به معنای ساکتبودن وعدم
تحرّک

است2.

امام زین العابدین× با بهرهگیری از جمله فعلیه و نشاندن «یاَموالیَ» در کنار «کاف» خطاب
که پیامآور استرحام است ،گونهای از درخواست را با مفعول مطلق نوعی آوردهاند .مفعول مطلق نوعی،
 .8الصّحیفة السّجّادیة ،ص.192
 .1البَدَن :بَدَنُ الاِنسانِ وَ هُوَ جِسمُهُ( .جمهرة اللغه ،ج 8ص)311
 .3ن .ک :کتاب العین ،ج ،8ص389؛ المحكم و المحیط الاعظم ،ج ،8ص.815
 .1ن .ک :معجم مقاییس اللّغة ،ج ،1ص.113
 .9العِرقُ مِنَ الحَیَوانِ :اَلاَج َوفُ الَّّذی یَكونُ فیهِ الدَّّمُ( .لسان العرب ،ج ،81ص )111وَ عِرقُ ال َبدَنِ مِنَ الحَیَوانِ ما هوَ الاَج َوفُ الَّّذی
یَكونُ فیهِ الدَّّمُ ،وَ العَصَبُ غَیرُ الاَجوفِ( .تاج العروس ،ج ،83ص)311
 .2اَلسُّّكونُ :ضِدُّّ الحَرَكَةِ( .لسان العرب ،ج ،83ص)188
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از آن رو که مفعول را از جنس فعل میسازد ،تصویرسازی بهتری نسبت به کاف تشبیه ارائه میکند.
ل» ،معادلهای
ون» برای خبر «غافِ ٌ َ
همچنین جمله اسمیه با آغازگری صله «من» و تعلیل «ل ِ ُسك َِ
ساخته ،بدین معنا که هرگاه عروق تکان نخورند ،صاحب عروق در ژرفای بیخبری قرار

میگیرد1.

شارحان ،مصداق نخستین این فراز را کمتحرّکی در عبادت دانستهاند که موجب غفلت و
غافِل» به «بَدَن»
ناخشنودی خداوند از بندگان میشود 1.این معنا زمانی پدید میآید که اِسناد واژه « َ
به گونه مجاز لغوی و به معنی «نفس» باشد .در این شکل از مجاز ،معنای فراز فوق اینگونه است:
دانش اه و آموزه اهی

اى مولاى من ،از تو خواهش میکنم ،همانند كسى كه به خاطر تحرّک

نداشتن بدنش ،روح و نفسش غافل است و نمیتواند اعمال و عبادات خود
را انجام دهد.

معنای دیگر این فراز ،غفلت بدن و جثّه آدمی است .طبق این معنا ،کمتحرّکی نتیجه نامطلوب

قرآن و حدیث

دیگری نیز به دنبال دارد .این معنا هنگامی به دست میآید که مجاز در این کلام ،عقلی باشد 5.بر
پایه این تفسیر ،نتیجه کمتحرّکی ،در جسم آدمی نمایان شده و موجب غفلت بدن خواهد شد 81.مؤیّد

این معنا ،آیات قرآن کریم و روایات معصومان× در ردّ تنپروری و کسالت است 88.این تفسیر به

نکته قابل توجّه دیگر در این عبارت ،بهرهگیری از واژه «عُروق» است .عروق یا رگها از آن
جهت که خون داخل آن جریان دارد ،برای این خطاب برگزیده شده است .عروق ،نماد حرکت و
زندگی در بدن بوده و با زمینگیرشدن این عضو حیاتی ،انسان زمینگیر میشود و از حرکت و تلاش
بازمیایستد .در برابر ،فرد تندرست کسی است که به تعبیر امیر مؤمنان× عروقش مضروب و
بیمار نشده

باشد81.

 .1برای فهم این معنا باید به ضمایر «ه» در واژههای «بدنه» و «عروقه» توجّه کرد.
 .1ریاض السّالكین ،ج ،1ص311؛ ترجمه و شرح صحیفه کامله سجّادیه ،ص922؛ شرح صحیفه کامله سجّادیه ،ص221؛ الصّحیفة
السّجّادیة (ترجمه و شرح فیض الاسلام) ،ص.351
 .5ن .ک :شرح الصّحیفة السّجّادیة ،ج ،1ص.338
 .81در زبان عرب به «موت الغفلة» سکته و مرگ ناگهانی نیز گفته میشود( .فرهنگ ابجدی ،ص)213
بَ
رغ
َی
َ
ن
ؤم
َ
م
ـ
ل
ا
َ
:
×
ن
َ
ی
الَماَسَعیَ)؛ امالی صدوق ،ص( ،911قالَ اَمیرُ المُؤ ِمن
نسانََاِ ّ َ
ال َِ
 .88برای نمونه ن .ک :النّجم( 88 ،لَیسََ َل ِ َِ
ُ
ُ ُ
َ،دائمَنشا ُط َُه).
فیماَیَابقىََوََیَزهدُ َفیماَیَفنىَََ...بعیدٌ َكس ُل ُه
ٌ
 .81ن .ک :نهج البلاغة ،خطبه.189
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معنای ردّ معنای نخست نبوده و میتوان هر دو معنی را همزمان منظور داشت.

«سکون عروق» ترکیبی است که در دیگر روایات معصومان× نیز مورد استفاده قرار گرفته
و به معنی آرامش زیادی و کمتح ّرکی

83

است81.

کمتحرّکی در علم پزشکی نیز ناپسند است .بر پایه دیدگاه پژوهشگران پزشکی ،نداشتن فعالیت
بدنی ،موجب بیماریهایی مانند دیابت 89،چاقی 82،فشار خون 81،پوکی استخوان 81،ناهنجاریهای
کبدی 85،افول حافظه 11،چربی خون و سایر امراض قلبی و کلیوی میشود .همچنین کمتح ّرکی،
موجب رسوب و گرفتگی رگها شده و احتمال حملات و سکته قلبی و مغزی را افزایش

میدهد18.

دانش اه و آموزه اهی

بنابراین کمتحرّکی افزون بر اثرگزاری روی کمّیت و کیفیت عبادت ،موجب از بین رفتن سلامتی
بدن و منشأ بیماریهای عروقی و حتّی مرگ است .چه بسا از این فراز ،معنایی طولی مورد نظر بوده
باشد؛ معنایی که از کمتحرّکی جسمی آغاز شده و تا کمحوصلگی معنوی و عبادی ادامه مییابد.

قرآن و حدیث

کتابنامه
 .8قرآن کریم.
 .1الصّحیفة السّجّادیة ،امام علی بن الحسین× ،قم ،نشر الهادی8312 ،ش.
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 .3امالی الصّدوق ،محمّد بن علی ابن بابویه ،تهران ،نشر کتابچی8312 ،ش.
 .83ن .ک :المحاسن ،ج ،1ص399؛ الكافی ،ج ،1ص 922و ج ،1ص 59و893؛ الجعفریات ،ص.111
 .81برای نمونه :هِشامُ بنُ سالِمٍ قالَ :دَعا اَبو عَبدِ اللهِ لِقَو ٍم مِن اَصحابِ ِه مُشاةٍ حُجّا ٍج فَقالَ :اَل ّلـٰـهُمّ اح ِملهُم عَلىٰ اَقدامِهِم وَ سَكّن
عُروقَهُم( .المحاسن ،ج ،1ص)399
 .89ن .ک :مقاله تأثیر فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق
کمتحرّک ،ص15؛
مقاله بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی ،فشارخون و عملکرد قلبی تنفّسی در مردان کمتحرّک ،ص.319
 .82ن .ک :مقاله تأثیر تمرین ورزشی مقاومتی بر سطوح اپلین و شاخصهای التهابی در مردان چاق کمتحرّک ،ص93؛ مقاله
مقایسه تأثیر تعداد جلسات پیادهروی در هفته بر تغییرات ترکیب بدنی زنان کمتحرّک ،ص11؛ مقاله مقایسه اثربخشی دو برنامه
تمرین بر شاخصهای عضلانی  -اسکلتی و قلبی  -عروقی دختران دانشجوی کمتح ّرک ،ص.13
 .81ن .ک :مقاله بررسی اثرات یک جلسه ورزش هوازی مداوم و منقطع بر فشار خون محیطی در جمعیت جوان سالم و کمتحرّک،
ص.59
 .81ن .ک :مقاله تأثیر  81هفته تمرینات هوازی شدّت متوسّط بر تراکم استخوانی و شاخصهای سرمی استخوان در زنان یائسه
کمتحرّک ،ص.21
 .85ن .ک :مقاله اثر یک دوره تمرینات هوازی با شدّت متوسّط بر فعالیت آمینوترانسفرازهای کبدی در زنان چاق بزرگسال
کمتحرّک ،ص.22
 .11ن .ک :مقاله تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی بر حافظه و عوامل نوروتروفیکی دانشجویان کمتحرّک ،ص8؛ مقاله تأثیر دو نوع
فعالیت ورزشی (استقامتی و مقاومتی) بر میزان توجّه و عامل رشد عصبی مشتقشده از مغز دانشجویان کمتحرّک ،ص.133
 .18ن .ک :مقاله مقایسه برخی عوامل خطرزای قلبی – عروقی در مردان سالمند فعّال و کمتحرّک ،ص18؛ مقاله مقایسه تأثیر
تمرینات استقامتی و مقاومتی بر عوامل خطرزای قلبی  -عروقی مردان جوان کمتح ّرک ،ص31؛ مقاله مقایسه و توسعه معادلات
برآورد عامل آمادگی قلبی  -عروقی نسبی در مردان کمتحرّک ،ص.818
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 .1تاج العروس ،محمّد مرتضی حسینی زبیدی ،بیروت ،دار الفکر8181 ،ق.
 .9ترجمه و شرح صحیفه کامله سجّادیه ،محمّد صالح روغنی قزوینی ،قم ،پژوهشکده باقر العلوم×،
8315ش.
 .2الجعفریات ،محمّد بن محمّد بن اشعث ،تهران ،مكتبة النینوى الحدیثة.
 .1جمهرة اللّغة ،محمّد بن حسن ابن درید ،بیروت ،دار العلم للملایین8511 ،م.
 .1ریاض السّالكین فی شرح صحیفة سیّد السّاجدین ،سید علیخان ابن احمد کبیر مدنی ،قم ،جامعه مدرّسین،
8115ق.
 .5شرح الصّحیفه السّجّادیة ،محمّد سلیم رازی ،قم ،پژوهشکده باقر العلوم×8138 ،ق.

.11

.13

قرآن و حدیث

.18

الصّحیفة السّجّادیة ،ترجمه علی نقی فیض الاسلام اصفهانی ،تهران ،نشر فقیه8312 ،ش.
فرهنگ ابجدی ،رضا مهیار بستانی ،تهران ،انتشارات اسلامی8319 ،ش.
الکافی ،محمّد بن یعقوب بن اسحاق کلینی ،تهران ،دار الكتب الاسلامیة8111 ،ق.
كتاب العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،قم ،نشر هجرت8115 ،ق.
لسان العرب ،محمّد بن مکرم ابن منظور ،بیروت ،دار الفکر8181 ،ق.
المحاسن ،احمد بن محمّد بن خالد برقی ،قم ،دار الكتب الاسلامیة8318 ،ق.
المحكم و المحیط الاعظم ،على بن اسماعیل ابن سیده ،بیروت ،دار الكتب العلمیة8118 ،ق.
معجم مقاییس اللّغة ،احمد بن فارس ،قم ،بوستان کتاب8111 ،ق.
نهج البلاغة ،سید رضی ،تحقیق صبحی صالح ،بیروت ،اوّل8311 ،ق.
مقاله اثر یک دوره تمرینات هوازی با شدّت متوسّط بر فعالیت آمینوترانسفرازهای کبدی در زنان چاق
بزرگسال کمتحرّک ،زهره افشارمند و مجتبی ایزدی ،نشریه دانش و تندرستی ،تابستان8352ش ،دوره،81
ش.1
مقاله بررسی اثرات یک جلسه ورزش هوازی مداوم و منقطع بر فشار خون محیطی در جمعیت جوان
سالم و کمتحرّک ،ویدا نیاپرست و صدیقة السادات نعیمی و علیرضا اكبرزاده باغبان ،نشریه طبّ
توانبخشی ،پاییز8359ش ،دوره ،9ش.3
مقاله بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی ،فشارخون و عملکرد قلبی تنفّسی در
مردان کمتحرّک ،سوران امینی اقدم و فتّاح مرادی و اکبر پژهان و محمّد سیداحمدی ،نشریه دانشگاه
علوم پزشکی سبزوار (اسرار) ،زمستان8358ش ،دوره ،85ش ،1مسلسل.22
مقاله تأثیر  81هفته تمرینات هوازی شدّت متوسّط بر تراکم استخوانی و شاخصهای سرمی استخوان
در زنان یائسه کمتحرّک ،عبّاس مالاندیش و بختیار ترتیبیان و محمّد رحمتی یامچی ،نشریه فیزیولوژی
ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی) ،زمستان8359ش ،دوره ،1ش.31
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.88
.81
.83
.81
.89
.82
.81
.81
.85
.11

دانش اه و آموزه اهی

 .81شرح صحیفه کامله سجادیه ،مولی رضا علی طالقانی ،قم ،پژوهشکده باقر العلوم×8353 ،ش.

