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Abstract 

There are secrets to the orders and rules of God that have manifested in religion or religious 
practices. Cleanliness and hygiene, especially through ablution, are essential issues in worshiping God. 
Physical cleanliness is viewed as the way for reaching inner decency. There are two types of benefits 
to ablution: moral/spiritual and health. The immaculate man is favored by God and as God states in 
Quran: “immaculate and clean man can benefit from the content of Quran”. Washing hands and face, 
at least three times daily, has significant effects on physical hygiene and washing the head and feet in 
water stimulates the nervous system in these organs. Today, it is a proven fact in neurophysiology that 
neural stimulation raises the level of awareness. One of the health benefits laid in ablution is that the 
body parts washed in ablution make up 20% of the body surface area but a major portion of brain 
cortex is stimulated by this simple act. Ablution, in addition to inner purity and spiritual refinement, 
increases physical cleanliness, triggers the central nervous system stimulation, and raises the 
awareness level.   
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  وم پزشکیاز دیدگاه قرآن، حدیث و عل) وضو و غسل ( حکمت مطهرات 

  
  دکتر مصطفی دالور

  
   مربی، دکتراي داروسازي، گروه فارماکولوژي، دانشگاه علوم پزشکی اراك، اراك، ایران -1
  

 18/12/89 ، تاریخ پذیرش  23/10/89تاریخ دریافت 
   چکیده

طهارت و نظافت و . احکام و قوانین الهی که در دنیا به صورت دین و دستورات عبادي ظهور کرده، اسرار و باطنی دارنــد   
 در فلسفه وضو و .خصوص وضو و غسل اهم امور است براي عبادت و طهارت ظاهر وسیله حصول طهارت باطن است             به

فایده اخالقی و معنوي و فایده بهداشتی، انسان طاهر محبوب خداست و خداوند در قـرآن         . غسل دو نوع فایده وجود دارد     
شستن دست و صورت حداقل سه بـار در شـبانه روز اثـر قابـل         .گیرند آن بهره می  فرموده افراد مطهر و پاك از معارف قر       

شـود و امـروزه ثابـت شـده      اي در نظافت بدن دارد و مسح کردن سر و پا باعــث تحریک اعصاب آن ناحیه می              مالحظه
ایـن اسـت کـه    هـاي بهداشـتی وضـو     برد و یکی از حکمت    درنوروفیزیولوژي تحریکات حسی میزان هوشیاري را باال می       

دهند ولی قسمت اعظـم قـشر حـسی      درصد سطح بدن را تشکیل می20شوند   هایی از بدن که در وضو شسته می        قسمت
وضو و غسل عالوه بر طهارت باطن و صفاي روح باعث نظافت جـسم و   .شود با این عمل تحریک می   ) آدمک حسی (مغز

  .شود تحریک سیستم اعصاب مرکزي و افزایش هوشیاري نیز می
   وضو، غسل، قرآن، علم پزشکی:واژگان کلیدي
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  مقدمه 
زیرا دنیا هر آنچه در عالم دنیا است باطنی دارد، 

اي  نههر چه در عالم دنیا است نمو. تنزل یافته عالم باالاست
احکام و قوانین الهی هم که . است از آنچه در عالم معناست

در دنیا به صورت دین و دستورات عبادي ظهورکرده است 
  . )1(اسرار و باطنی دارد

 طهارت و نظافت اهم امور است از براي عبادت،
 ظاهر وسیلۀ حصول طهارت باطن است و از این زیراطهارت

خداي . شده استوارد  اخبار جهت مدح آن درآیات و
واهللا یحب المطهرین، خدا دوست دارد "فرماید  تعالی می

فرمود بنا نهاده شده ) ص( و پیامبر "طهارت کنندگان را 
است دین بر پاکیزگی و فرمود پاکیزگی نصف دین 

  .)2(است
اى : فرمایند  می6خداوند در سورة مائده آیه 

یزید نماز برخ] عزم[اید چون به  کسانى که ایمان آورده
صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهاى 

مسح کنید و اگر ] هر دو پا[خودتان را تا برآمدگى پیشین 
و اگر بیمار یا در ] غسل نمایید[=اید خود را پاك کنید  جنب

سفر بودید یا یکى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان 
ك تیمم کنید اید و آبى نیافتید پس با خاك پا نزدیکى کرده

خواهد بر  و از آن به صورت و دستهایتان بکشید خدا نمى
خواهد شما را پاك و نعمتش را بر  شما تنگ بگیرد لیکن مى

   .)3(بدارید] او[شما تمام گرداند باشد که سپاس 
. در فلسفه وضو و غسل دو نوع فایده وجود دارد 

العه در این مط. )4(فایده بهداشتی و فایده اخالقی و معنوي
شود با بررسی منابع معتبر برخی از اهداف وضو را  سعی می
   .بیان کنیم

  
  یافته ها 

انسان طاهر محبوب خداست و اگر کسی محبوب 
کسانی از قرآن .کند  خدا شد آثار خدایی در او ظهور می

که خداوند در قرآن  چنان. سهم دارند که طاهر باشند
 کِتَابٍ مکْنُونٍ لَّا یمسه إِلَّا إِنَّه لَقُرْآنٌ کَرِیم فِی"فرموده 

افراد مطهر و پاك از معارف قرآن بهره   الْمطَهرُونَ
  ."گیرند می

مطهر واقعی اهل بیت عصمت و طهارتند و آنها 
هستند که به حقیقت قرآنی راه دارند و شاگردان آنها هم به 

  .)1(گیرند اندازه طهارتشان بهره می
امر به ) وضو و غسل(اعضایی که در آن وقت 

اند و در  شستن آنها شده چون مباشرت امور دنیویه بوده
اند از اهلیت ایشان در خدمت خداوند  کدورت فرو رفته
اند پس امر به شستن آنها شد تا از این  سبحان بیرون رفته

کدورات پاك شود و بعداز آن تامل کند که شک نیست 
 و کثافات که به محض شستن، آنها را از چرکین دنیا

سازد تا دل خود را از عالیق  جسمانیه، پاك و مطهر نمی
خسیسه دنیویه و اخالق ذمیمه پاك نگرداند و عازم به 

  .بازگشت به خدا نباشد
و اما در غسل امر شده که جمیع بدن شسته شود 

ترین حاالت انسان حال جماع است چون در  زیرا که پست
ذت به همه بدن او این حالت بدن تحت قوة شهویه است و ل

فرمود که ) ص(شود و از این حیث حضرت رسول  عاید می
در زیر موئی جنابتی است پس در آن وقت همه جسم او 
غرق لذت دنیویه است پس باید همه شسته شود تا صالحیت 

  .)2(توجه به جانب خداوند سبحان را داشته باشد
فرموده به من وحی ) ص(در حدیث معراج پیامبر 

نزدیک شو اعضاي سجده خویش را » صاد« حمدبهکرد اي م
بشوي و آنها را پاك گردان و بر پروردگارت نماز بگذار 

سپس ) صاد آبی است که از ساق راست عرش جاري است(
وحی فرستاد صورت خود را بشوي که عظمت مرا خواهی 
نگریست پس از آن دو زارع راست و چپ را بشوي که با 

پس با باقی مانده همان آب دست کالم مرا خواهی گرفت س
  .)5(دست سرو پاها را تا بر آمدگی مسح کن

شود اول  از این حدیث چند مطلب فهمیده می
اینکه براي وضو و نیز براي آب وجودي کامل در عرش 
است آب همان است که از نهر صاد  جاري است و یکی 

که وضو داراي  دوم این .هاي قرآن بدین نام است سوره
 چهره کسی که قصد نگریستن به عظمت حکمتی است و
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دارد باید با آبی شسته شود که از ساق عرش  پروردگار را
  .جاري است

ها، سر و پاي کسی که  که دست سوم این
به جاي مبارك قدم گذارند با همان آب شسته و  خواهد می

بدون شک بین سر، حکمت و ادب وضو فرقی . مسح گردند
ی براي وضو است که در است زیرا سر، همان وجود غیب

اي است که بر وضو  حکمت عبارت از فایده. عرش است
مترتب است و ادب، وظیفه کسی است که براي نماز وضو 

گیرد چون رعایت اخالص و مانند آن، چون غیر خالص  می
  . )5(پاك و طاهر نیست

آید حتی  وضو، مقدمه عبادت به حساب می
از امام . ارت باشندسفارش شده در تمام اوقات با وضو و طه

نقل شده حکمت وضوگرفتن این است انسان با ) ع(رضا 
با صورت (گردد  اعضاء پاك متوجه خداوند سبحان می

پاك به سوي تو و در خاك تو بیفتم و با دست پاك به دعا 
کنیم تا با فکر  برخیزد و حاجت بخواهد و مسح سر و پا می

به طرف خداوند پاك و پاي پاك و از سر تا پا پاك باشد و 
  ). بایستد و لذت ببرد

همه دستورات براي تطهیراست، انسان نمازمی 
که  گیرد براي آن که طاهر شود روزه می خواند براي آن

  .)1(کند تا زمینه طاهرشدن آماده کند طهار شود جنگ می
 ال صلوه اال بطهور نماز "فرموده ) ع(امام باقر 

یمان است نورانیت  وضو جزئی از ا".بدون وضو نماز نیست
. آورد، نشاط آورو کسالت زدا است و صفاي درونی می

فیض کاشانی گفته است یک مرتبه از مادیت برخاستن و به 
معنویت سفر کردن دشوار است اما وضو انسان را کم کم 

  .)6(سازد آماده می
طهارت به منزله اجازه ورود به حضور خداست، 

  البته طهارت مراتبی دارد 
  ها  هر، از نجاسات و آلودگیطهارت ظا

  طهارت اعضاء، از گناهان و جرایم 
  طهارت روح، از مفاسد و رذایل اخالقی 

البته گاهی طهارت الزم براي نماز با غسل میسر 
  )6(است و در مواردي هم وظیفه نماز گذار تیمم است

  فواید بهداشتی وضو و غسل 
ها آن هم پنج بار و یا  شستن صورت و دست

اي بر نظافت  ه بار در شبانه روز اثر قابل مالحظهحداقل س
بدن دارد و همچنین مسح کردن سرو پا باعث تحریک 

چرا در هنگام جنب شدن باید . شود اعصاب آن ناحیه می
در حالی که فقط عضو معینی آلوده  تمام بدن شسته شود

شود؟ آیا میان بول کردن و خارج شدن منی تفاوت  می
  است؟ 

که خارج شدن منی یک عمل پاسخ این است 
که اثر آن در تمام بدن  موضعی نیست مثل بول به دلیل این

هاي بدن در یک حالت سستی  شود و تمام سلول آشکار می
روند و این نشانه تاثیر آن بر تمام اجزاي  مخصوص فرو می

  .)4(بدن است
  ارتباط وضو و سیستم اعصاب مرکزي 

زیادي امروزه دانش نورو فیزیولوژي پیشرفت 
اعمال بسیار پیچیده این سیستم  کرده و هر روزقسمتی از

اي از  ها ما را به گوشه شود و برخی از این یافته کشف می
  . کند حکمت بعضی از احکام الهی آشنا می

ما اعصابی را در سراسر بدن داریم که بعضی از 
ها مثل حس لمس، درد، سرما، گرما و فشار را به مغز  حس

ها ادراك  این پیام) قشر حسی(و در مغزکند  منتقل می
شود وحس هر قسمتی از بدن به قسمت خاصی از مغز  می

هر قسمتی از قشر حسی به بخش معینی از (شود  منتقل می
ها را به هم وصل کنیم  و اگر این قسمت) بدن مرتبط است

  .آید به دست می) آدمک حسی(شکل یک آدمک 
نسان هاي آدمک حسی شبیه به ا تناسب اندام

ها خیلی  واقعی نیست یعنی اعضاء مثل صورت و دست
بزرگ هستند در حالی که تنه و پا کوچک هستند و کف پا 

در این آدمک اعضایی که بزرگ هستند . بزرگ است
) هاي حسی بیشتري دارند گیرنده(حساسیت بیشتري دارند 

بینیم اعضاء بزرگ  اگر به نقشۀ آدمک حسی توجه کنیم می
یباً همان اعضایی هستند که در هنگام وضو آدمک حسی تقر

  .)7(شوند گرفتن مرطوب می
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امروزه ثابت شده در نورو فیزیولوژي تحریکات 
هاي حسی  برد و هر چه پیام حسی میزان هوشیاري را باال می

  . بیشتري به مغز ارسال شود ازهوشیارکنندگی بیشتر است
بینیم در جریان  و با توجه به نقشه آدمک حسی می

ها، جلوي سر و روي  ضو صورت، ساعد و کف دستو
شوند یعنی قسمت اعظم  پاهاي آدمک حسی تحریک می

شود و هوشیاري به سطح باالیی  قشر حسی تحریک می
 درصد از سطح بدن مرطوب 20رسد در حالی که حدود  می

شده است و اگر تمام بدن شسته شود چیز زیادي به تحریک 
حتی بسیاري از مستحبات شود  ناشی از وضو افزوده نمی

که مستحب است  وضو هم با این مسئله ارتباط دارد مثالً این
با کمی آب هنگام وضو دهان را بشوئیم و یا وضو گرفتن با 
آب سرد و خشک نکردن اعضاء بعد از وضو همه این 

شکل . )7(کند دستورات میزان تحریکات حسی را بیشـتر می
موقع وضو شسته و مسح بدن که  هایی از  به مقایسه بخش1

  .پردازد هاي تحریک شده قشر مغز می شوند با قسمت می
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  

   مقایسه قسمت هایی از بدن که موقع وضو شسته و مسح می شوند با قسمت هاي تحریک شده قشر مغز. 1شکل 
  

هارولدبوربراي اولین بار به وجود یک میدان 
. برد  جمله انسان پیمغناطیسی در اطراف بدن موجود زنده از

ها عصب وجود دارد که کار  چون در بدن انسان میلیون
انتقال پیام در بدن به وسیله تحریک الکتریکی این اعصاب 

گیرد و در اثر شارژ بار در اعصاب ما به دور آنها  صورت می
شود و میدان بدن ما در اثر فعالیت هم  یک میدان تشکیل می

آید که میدان حیاتی نام  میها عصب به وجود  زمان میلون
هاي مغناطیسی خارجی باعث ایجاد خلل در  دارد میدان

 درصد بدن انسان را 70شوند و چون  میدان مغناطیسی می
زمانی که ) ملکول آب دو قطبی است(دهد  آب تشکیل می

ها  گیریم این ملکول در معرض یک میدان مغناطیسی قرار می

شود نظم   این باعث میگیرند و در جهت آن میدان قرار می
عالوه بر عوامل . میدان مغناطیسی بدن مابه هم بخورد

خارجی یک سري عوامل داخلی نیز وجود دارند که باعث 
ترین آن بارهاي الکتریکی  شود مهم خلل در میدان بدن می

هستند که در هنگام شارژ بار در عصب از اطراف آن به 
هاي  ن در بافتآیند و به صورت الکتریسیته ساک وجود می

شوند و میدان مغناطیسی که در اطراف این  بدن ذخیره می
کنند، این  شود در میدان بدن خلل ایجاد می بارها ایجاد می

در نقاطی که تراکم اعصاب حسی بیشتر است بیشتر  بارها
شوند که از جمله این نقاط ناحیه سر، صورت،  ذخیره می

 اعضاء سر اهمیت دستها و مچ پا به پایین است که در این



                                                         دکتر مصطفی دالور...                                       از دیدگاه قرآن) وضو و غسل(حکمت مطهرات 

 
 

 63                                                                          1389 زمستان، 2 ویژه نامه 4، شماره سیزدهم،  سال كمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارا

بیشتري دارد چون بارهاي ذخیره شده در آن باعث خلل در 
این نواحی همان . )8(شود امواج و میدان مغناطیسی مغز می

شوند و تحقیقات  نواحی هستند که هنگام وضو شسته می
یک  نشان داده بهترین راه دفع این بارهاي زاید استفاده از

ضررترین  ترین و بی نترین، ارزا ماده رسانا است که سریع
تر این  تر باشد سریع ماده آب است و آب هرچه خالص

  .کند بارهاي ساکن را از بدن خارج می
ام این عوارض را در یک عمل خداوند راه حل تم

به .  ساده ولی بسیار تاثیر گذار قرار داده و آن نماز استنسبتاً
قبله طور شگفت انگیزي اگر انسان در هر نقطه از زمین رو به 

شود و  بایستند میدان مغناطیسی بدن به میدان زمین منطبق می
در مدتی که در نماز است میدان مغناطیسی بدنش منظم 

  .)8(شود می
خود (در بدن انسان دو سلسله اعصاب نباتی 

هاي سمپاتیک و پاراسمپاتیک وجود دارد که  به نام) مختار
اً در همه کنند و تقریب هاي بدن را کنترل می اکثر فعالیت

معموالً اعصاب سمپاتیک اعمال بدن . اند اعضاء بدن گسترده
دارند و اعصاب پارا  را تحریک و آنها را وادار به کار می

این دو . شوند سمپاتیک موجب کند شدن فعالیت آنها می
سیستم عصبی باید در تعادل باشند تا بدن به صورت متعادل 

گیرد که این  میکار کند و گاهی تغییراتی در بدن صورت 
زند که ازجمله این تغییرات ارگاسم یا  تعادل را به هم می

اوج لذت جنسی است در این موقع سلسله اعصاب پارا 
و تعادل به  گیرد سمپا تیک بر اعصاب سمپاتیک پیش می

خورد و امروزه  ثابت شده که از جمله  شکل منفی به هم می
 را باز گرداند تواند این تعادل از دست رفته اموري که می

تماس آب با بدن است و چون تاثیر شهوت بر تمام بدن 
خورد و از  است تعادل این دو سیستم در تمام بدن به هم می

این رو باید تمام بدن شسته شود البته انجام غسل موجب 
شود که در  نظافت و رعایت بهداشت و پاکیزگی هم می

  .)9( استاسالم هم به آن تاکید شده
 غسل موجب نشاط و شادابی بدن، قلب ، اینهاعالوه بر

هاي زیر پوست و بهبود جریان خون و  و تحریک عصب
شود و آنها را از حالت مردگی بیرون  ورزش عضالت می

آورد و کسانی که اعتقاد به غسل هم ندارند در عین حال  می
شویند در خصوص  بعد از عمل زناشویی بدن را با آب می

ارد که خاك مظهر میکروب و تیمم این شبهه وجود د
شود؟ در پاسخ باید  کثافات است پس چرا از آن استفاده می

ها و  گفت درست است که خاك بعضی وقتها میکروب
قرآن .  پاك استدهد ولی ذاتاً ها را در خود جاي می انگل

کند نه هر خاکی، در ضمن خاك  اشاره بر خاك پاك می
قدرت  ر خود دارد وهاي ضد عفونی کننده را د بهترین ماده

  .)9(کشی را هم دارد میکروب
پس معلوم شدکه طهارت به عنوان راز و حکمت 

 نمی باشدعبادت تعیین شده و مراد طهارت ظاهري 
چرا که در مورد تیمم هم ) شستشوي ظاهر بدن با آب(

طهارت معنوي پاك (فرماید تیمم بگیرید تا پاك شوید  می
ام انسان پاك لذت پیدا عبادت در ک). شدن از غرور و کبر

  .یابند کند و حقیقت عبادات را هم جز افراد پاك نمی می
همچنین با توجه به مطالب رابطه وضو و تحریک 

بارهاي زاید الکتریکی در اطراف  ایجاد قشر حسی مغز و
توان گرفت که شرع مقدس خواسته با  بدن این نتیجه را می

، بیشترین اثر که عالوه بر آثار معنوي) وضو(ترین عمل  سهل
همان هوشیاري، نشاط، دفع بارهاي الکتریکی زاید و توجه 

اما بهترین . کافی براي به جا آوردن نماز است حاصل شود
شیوه تحریک حسی به منظور تولید نشاط استفاده از آب 
است زیرا هم بی خطر است، و هم بهداشتی و از لحاظ 

  .روانی خوشایند و قابل دسترس است
بینیم نحوة   به دستورالعمل غسل هم میبا توجه

انجام این عمل دقیقاً در جهت رفع و به تعادل رساندن 
ها و سیستم  تغییرات صورت گرفته در اثر ارگاسم در سلول

نکته دیگري که بسیار قابل اهمیت است . اعصاب بدن است
میالدي  1954که شناسائی آدمک حسی در سال  این

ی با عمل اعصاب سمپاتیک صورت گرفته و همچنین آشنای
و پاراسمپاتیک نیز حداکثر طی چند دهۀ قبل صورت گرفته 
و قطعاً در زمان نزول آیۀ وضو و غسل خصوصیات آدمک 

در واقع  حسی و علوم اعصاب جزء علوم بشري نبود و
ها بیش نازل شده  یابندکه قرن کشفیات بشري را در کتابی می
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 آیۀ وضو ناگزیر از کند که بنا بر این عقل سلیم حکم می
 .جانب طراح قشر حسی و سیستم اعصاب صادر شده است

رسد اهتمام به ظرایف علوم تجربی در قرآن  لذا به نظر می
کریم و بررسی آنها از نیازها و وظایف دانشمندان اسالمی 

  . است
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