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  چكيده
در بسياري موارد نيز . پاكيزگي پيش شرط پذيرش بسياري از عبادات به شمار رفته است در اسالم

توان از  اين پاكيزگي و طهارت را مي. و مستحب قلمداد شده است پاكيزگي به عنوان يك عمل عبادي
توان از پيوند عبادات و بهداشت فردي و  بنابراين مي. دو جنبه فردي و اجتماعي مورد بررسي قرار داد

 پيامبر هاي مأموريت از توان يكي به گونه اي كه بر اساس قرآن و روايات مي. اجتماعي سخن گفت
تا جايي . بوده است انسان زندگي ابعاد ساير و خوراك بدن، لباس، نظافت و زگيپاكي و بهداشت) ص(

... اين موضوع در ارتباط با نماز، غسل و . داند كه اسالم در حد يك قاعده كلي، نظافت را از ايمان مي
در اين مقاله برآنيم تا با استمداد از قرآن و روايات پيوند بهداشت فردي و . كامالً مشهود است

 و ظاهري بهداشت مفاهيم اين از مقصود قرآن در گفت، توان مي .اجتماعي با عبادات را جويا شويم
برخي آيات بيان كرده اند كه انسان از غذاهاي سالم استفاده شود و يا اينكه از مومنين . است باطني

اكه مردار غذاي خواسته هنگام مستي به نماز نزديك نشوند و نيز از خوردن گوشت مردار بپرهيزند، چر
در روايات اسالمي تاكيد فراوني بر نظافت و ارتباط آن با ايمان . ناسالم و غير بهداشتي به شمار مي رود

قسمتي از ايمان ) و بهداشت(نظافت «: كه مي فرمايد) ص(مثال جمله مشهور پيامبر اكرم . شده است
 انواع به توجه. داشتي كامل نمي شود؛ اين نشان مي دهد كه ايمان انسان بدون رعايت مسايل به»است
پس . دهد مي نشان رادراسالم نظافت اهميت عبادي، ووضونيزدرزندگي واستحبابي واجب هاي غسل
 ،از اين رو .برخورداربود سالمتي از توان نمي آن رعايت بدون و است بهداشت اساسي عنصر نظافت
 . كند اعتنايي بي نظافت اصول به بودن، مؤمن درعين تواند نمي فرد يك

  
  .بهداشت فردي، بهداشت اجتماعي، عبادت، قرآن كريم: كليديه هاي واژ
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  پيوند بهداشت و عبادات در قرآن و روايات
 

  

  مقدمه

از  اي از مجموعه عبارت پيش از هر چيز بايد گفت بهداشت

 وتن روان وسالمت تندرستي به كه است وسلبي ايجابي اقدامات

 منظورازآن، شود، مي صحبت ازبهداشت وقتي. كند مي كمك

 درسالمتي چه هرآن بلكه نيست؛ وپاكيزگي نظافت رعايت صرفاً

 گردد، مي محسوب بهداشت از جزئي دارد، دخالت وروان جسم

 شادابي، پوشش، استراحت، خواب، تغذيه، چون اموري؛ چراكه

 ديني وباورهاي فكر فراخي اجتماعي، روابط آسايش، رفاه، كار،

 بامراعات كس هر. دارند بارزي نقش وجامعه فرد نيزدربهداشت

 در اجتماعي و رواني جسماني، لحاظ از است قادر بهداشت

 افراد و خود به نسبت كه را اي وظيفه و گرفته قرار مناسبي وضع

 بهداشت رعايت .كند ادا خوبي به دارد خود جامعه و خانواده

  . است توجه مورد بسيار و مطلوب اسالم در اجتماعي و فردي

 ساير و بدن تغذيه، پوشش، در بهداشت زمينه در كريم قرآن

 و مطالبات از آن را و گفته سخن وضوح به انسان زندگي امور

و  219و  60بقره، ( است كرده مطرح شرعي تكاليف حد در

 به كه هست قرآن در آيه ها ده رويكرد، اين به راجع ).91مائده، 

 به. داند مي الزم را بهداشت رعايت امور از برخي در روشني

 به امور تمام در جدي اهتمام نيز نبوي سيره در جهت، همين

 و تاكيد با مردم از حضرت گاهي). 2( شود مي ديده بهداشت

 عنوان به را-آن و كرده را بهداشت رعايت درخواست سفارش

 معرفت درون در و خداوند به ايمان از جزئي و مسلماني نماد

 در بهداشت به توجه نبوي سيره در ).3( است داده جاي الهي

 رعايت دائمي برنامه عنوان به زندگي، محيط و پوشش و تغذيه

 در). 4(است مطرح انسان معنوي ترقي هاي راه از يكي و شده

 بهداشت، به قرآن رويكرد به توجه بر عالوه حاضر مقاله

 در جمله از بهداشت رعايت در نبوي سيره و رفتار از هايي نمونه

 جسمي سالمتي به توجه و ظاهري آراستگي و لباس و تغذيه

  .است شده تبيين

 است؛ انساني جوامع مهم موضوعات از بهداشت مسئله امروزه

 و بهداشت از بهره بي انسان زندگي نيز گذشته در اگرچه

 به جهان از اي نقطه در) ص( رحمت پيامبر نبوده؛ پاكيزگي

 مسائل و تمدني مظاهر باره در كه شد مأمور الهي رسالت

 براي پيامبر كه ديني و كتاب نداشت؛ سابقه علم و بهداشتي

 در غني محتواي از برخوردار آورد، خداوند سوي از جهانيان

 جهالت از او نجات و انسان هدايت به مربوط مسائل و فرهنگ

 حيات هاي زمينه تمام در سازي فرهنگ به حضرت آن. بود

 شود گفته اگر پرداخت، مطلوب سعادت به ترقي جهت معقول

 به مربوط) قرآن( او كتاب در الهي فرامين از توجه قابل بخش

 از دور سخني هست، انسان مادي حيات امور و زندگي اصالح

 انسان اصالح و هدايت كتاب قرآن اساساً. نيست حقيقت

 در مطلوب سعادت و تعالي روي اين از است، دنيا درحيات

   .دنياست در شايستگي اكتساب شرط به آخرت

 هاي جنبه تمام در مقدمي شرط اسالم در پاكيزگي و طهارت 

 كه كرد ادعا توان مي ).4و مدثر،  26حج، ( باشد مي عبادي

 و پاكيزگي و بهداشت) ص( پيامبر هاي مأموريت از يكي عنوان

 كه بوده، انسان زندگي ابعاد ساير و خوراك بدن، لباس، نظافت

 او دين مقبوليت و ترويج در و شده منعكس او سنت و قرآن در

 به توجه در پيامبراكرم). 108توبه، ( است داشته شايسته تأثير

 تاسي قابل و نمايان سيره و است الگو آن رعايت و بهداشت

 آن پاكيزه زندگي از بعد اين از هايي گوشه به مقاله اين در. دارد

  .شود مي اشاره پيروي و اقتباس جهت حضرت
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    علمي پژوهشي دانشكده بهداشت يزددوماهنامه  
  اهميت بهداشت در اسالم

 اي ويژه جايگاه ها انسان اجتماعيو  فردي درزندگي بهداشت

 تأمين وروان تن سالمتي بهداشت، اصول رعايت با. دارد

 روي تواند نمي ندهد، اهميت بهداشت به كه اي جامعه. گردد مي

 وسالمتي آرامش تفرج، ديگر بيان به. ببيند را وسالمتي آسايش

 آن رعايت وبدون است بهداشت رعايت عمدتاحاصل مردم

 روبرومي جدي هاي وزيان خطرات با واجتماعي فردي حيات

 و رواني جسمي، كامل رفاه از سالمتي نيز عبارتست .شود

 كسي سالم شخص معلوليت، و بيماري نبودن فقط نه اجتماعي،

 برخوردار نيز روان سالمت از جسم سالمت بر عالوه كه است

  .باشد آسايش در روحي و اجتماعي نظر از و بوده

 تعالي و دگرگون را فرهنگشان و آنان رسوم آداب اسالم دين

 و قبل را عرب معيشتي و فرهنگي وضع) ع( اميرمؤمنان. بخشيد

 تمام در را آسماني كتاب و نبوت تأثير و مقايسه اسالم از بعد

 اسالم از قبل عرب«: فرمايد مي و نموده تبيين عرب زندگي ابعاد

 و معرفت فاقد و داشت قرار زندگي و معيشت ترين پست در

 تحصيل آساني به كه بود خرما آنان غذاي بهترين بود؛ تشخيص

 شرايط مكه در ويژه به كشاورزي، و زراعت فاقد شد، نمي

 اكرم پيامبر دعوت آغاز و بود؛ حاكم يثرب به نسبت تري سخت

 سرسخت مقاومت با كه بود مكيان از دعوتش و مكه در) ص(

 كه مصري امين احمد .)5(» .گرديد مواجه ديگر قبايل و قريش

 اسالم از قبل اعراب معيشتي وضعيت درباره است، عرب خود

 ساده طبخي مختصر يك با را ها آن گوشت... «: نويسد مي چنين

 را شتر پشم و صحرايي موش و سوسمار نيز و...  خورند مي

 عصاره و آب اضطرار، هنگام و...  خوردند مي دستي تنگ هنگام

 هيچ خوردن از. خورند مي است حيوانات شكم در كه را موادي

 ابالغ از پس اما .)4( »كردند نمي خودداري باشد، چه هر جانوري

 رفتار نوع و الهي فرامين و قرآني فرهنگ تدريج به اسالم آئين

 عمومي وضع. كرد دگرگون را رسوم و آداب و هنجارها پيامبر

 .)6( بود دگرگوني اين مشمول نيز معيشت

هايي كه  هاي جاهلي با انسان نخستين تفاوت فاحش انسانبنابراين 

. ها بود پيامبر ساخته بود در وضع بهداشت و سالمت جسماني آن

 در. انديشيد پيامبر اسالم به ارتقاء وضع بهداشت جسماني مي

 پيامبر براي هديه نوع يازده حدود مقوقس كه آمده تواريخ

 جمله از. است ثبت اسالم تاريخ در آن خصوصيات كه فرستاد

 معالجه را مسلمان بيماران تا فرستاد پيامبر خدمت هم طبيب يك

: فرمود و نپذيرفت را طبيب ولي كرد، قبول را هدايا پيامبر .كند

 از قبل و خوريم، نمي غذا نشويم گرسنه تا كه هستيم مردمي ما

 و سالمت براي امر اين و داريم، مي بر طعام از دست شدن سير

 انگليسي دانشمند سخن، اين .)7(است  كافي ما بهداشت

  :گفت كه جايي تا واداشت شگفتي به را »مسترداز«

 و خوريم نمي نشديم گرسنه تا كه هستيم قومي ما كه سخن اين

 و اساس داريم، برمي دست غذا از نشده سير خورديم چون

 پزشكان و شده گذارده بنيان آن بر بهداشت علم كه است اي پايه

 اين از گرانبهاتر سخني توانند نمي دارند كه مهارتي تمام با امروز

  .بگويند سخن

 و بود بهداشت اساس او احكام و سخنان تمام كه بود چنين اين

 مختلف راههاي با را عضوي و عصبي و روحي هاي بيماري او

 مانند بود پيشگيرانه اقدامات ها آن جمله از كه كرد مي درمان

 حيض حال در زنان با شدن همبستر از پرهيز و داري روزه دستور

 مانند و شراب و خوك گوشت و خون و ميته خوردن تحريم و

 مثالً و كرد مي مطرح مردم فهم با متناسب بياني با كه ها آن
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 تغذيه بهداشت به بسياري سخنان با حضرت آن بينيم مي

 و ها سبزي و ها ميوه از گوناگوني اقسام خواص و پردازد مي

 ذكر از حتي كند مي بيان را ها آن غير و ها گوشت و حبوبات

 استعمال از كه ضررهايي يا و ها نوشيدني و عطرها انواع فوائد

 را آثاري و كند نمي گذار فرو آيد، مي وجود به ها آن نادرست

 نشان خاطر شود، مي مترتب اين اشيا از درست استفاده بر كه

 وظايف انجام در جسم رشد و سالمت باعث كه آثاري سازد مي

   .)4(گردد  مي روحي و حياتي

هاي حضرت رسول درباره رعايت  توان گفت توصيه بنابراين مي

و غذاهاي پاكيزه ) 8(ها  استفاده از برخي ميوه و نيز) 2، 3(نظافت 

و همچنين پرهيز دادن مسلمانان از  )91و مائده،  60بقره، (

، )91ده، ئماو  219بقره، (استفاده از برخي چيزها مثل شراب 

و نيز دستور به ذبح ... ، و )115و نحل،  173بقره، (گوشت مرده 

حيوانات حالل گوشت، تحول شگرفي در وضعيت بهداشت 

باعث جلوگيري و كاهش  دنبال آن،مسلمانان ايجاد كرد و به 

هايي شد كه امرزوه براي جوامع بشري شناخته  بسياري از بيماري

ريعتي اسالم نيز به اين مهم كمك البته عمده احكام ش. شده است

هاي واجب و  توان به وضو، روزه، غسل كرد كه به عنوان مثال مي

: ايندفرم مي )ص(چنان كه پيامبر اسالم . اشاره كرد... مستحب و 

  .)4(» صحت با مگر نيست زندگي در خيري«

  عبادت و بهداشت فردي

 آثار آن براي و شده ويژه توجه بهداشت مسئله به كريم قرآن در

 در كه مفاهيمي و ها واژه. است گرديده ذكر فراواني معنوي

 طيب،: مانند هايي واژه ،يافت توان مي بهداشت اهميت براي قرآن

 ظاهري شستشوي به غسل، چون اي واژه. است غسل و طهر

 مفهومي طهر و طيب: مانند برخي و داشته حكمي و ويژه توجه

 قرآن در گفت، توان مي اين بنابر. دارد باطن و ظاهر از فراگير

 از بسياري. است باطني و ظاهري بهداشت مفاهيم اين از مقصود

 وجود آنها در ها واژه اين كه آياتي آنها همه يا معاصر مفسرين

 مقاربت و زنا از دوري: مانند را ها آن از فراتر گاهي و .)9( دارد

 خانوادگي، و فردي بهداشت معادل) حيض ايام در همسران، با

 يحبّ و التَّوّابِينَ يحبّ اللَّه إِنَّ«؛ مثالً در آيه )10( اند تفسيركرده

 به تا اگر كه آمده آن براي »التّوابين يحب« عبارت »الْمتَطَهِّرِينَ

 توبه اكنون هم از كرديد، مي آميزش حيض حال در زنان با حال

 شدن پاك و تطهير. دارد دوست را كاران توبه خدا كه كنيد

 مورد و نظافت موجب غسل، يا باشد شستشو وسيله به خواه

 و بهداشت ارزش »المتطَهرِّين يحبّ« لفظ. خداست رضاي

 است پاكيزگي و پاكي طرفدار اسالم كند، مي روشن را پاكيزگي

  .)11( دهد مي فرمان آن به و

 از دوري است؛ پاكيزگي و بهداشت فوايد از يكي رستگاري

 .)90مائده،( است رستگاري عالئم از قرآن در ها پليدي و خبائث

 ارزش معيار و مالك قرآن در پاكيزگي و همچنين بهداشت

 دانسته ها خوبي نماد پاكيزه چيزهاي و شده شمرده اشياء گذاري

 هستند ارزش بي آنها با مقايسه در ها پليدي كه است، شده

همچنين يكي از پيوندهايي كه بين سالمت . )100مائده،(

جسماني و وجود خداوند قابل تصور است، در قرآن كريم به 

: قال اهللا الحكيم: بيان زيبايي از زبان حضرت ابراهيم آمده است

هرگاه مريض شدم خدا مرا شفا من » «نو إذا مرضت فهو يشفي«

  ).80/ شعراء(» داد

 مواهب و زميني هاي تنعم از استفاده اساسي شرط بهداشت

 متصف پاكيزگي وصف به كه نعمتي هر قرآن، نگاه از. است

 بهداشتي غير و كثيف چيزهاي. است وري بهره قابل است؛
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 بهداشت از كه تعريفي به توجه با. هستند مندي بهره از ممنوع

 پاكيزه غير غذائي مواد و اشياء دارد، همگاني مقبوليت و شده

 اند؛ آمده شمار به بار زيان سالمتي براي و آور زيان انسان براي

 نوشيدني ها و و ها خوراكي از مندي بهره شرط قرآن روي اين از

. )166بقره،( شمارد برمي ها آن بودن بهداشتي و پاكيزگي را... 

 شما بر پاكيزه چيزهاي خوردن در جاي ديگر قرآن آمده است

 معناي به رواياتدر قرآن و » طيب« كلمه). 87 مائده،( شد مجاز

كه اين به معناي حالل  است بهداشت از برخورداري و پاكيزگي

 يعني. مي باشد... بودن خوردني ها، آشاميدني ها، پوشيدني ها و 

 نيز كامل بهداشت از است، حالل كه اي پاكيزه و گوارا غذاي

قرآن  .)5 و 4 مائده،( اشكال ندارد آن خوردن و است برخوردار

 پرسند مي تو از وقتي پيامبر اي«: پيامبرش مي فرمايدخطاب به 

 شده حالل پاكيزه چيزهاي شما براي بگو شده؟ حالل چيزي چه

در امر بهداشت به نكته  كريم قرآنپس  )6 مائده،( » .است

ظريفي اشاره كرده است؛ چرا كه نسبت به انديشه هاي بشري به 

 به نيز ظاهري نظر از. تر اشاره مي كندتر و پر فايدهامور جامع

 و .دارد وجود قرآن در عميقي رويكرد بهداشت و نظافت

 نمايد، مي وگوارا است ظاهري بهداشت داراي كه خوراكي

 از تر جامع و باالتر ايمرتبه كه داده قرار نظر مد را بهداشتي

 و مفيد جسمي و روحي سالمتي براي و است ظاهري بهداشت

 لذا. است ظاهر از فراتر و ترعميق قرآن بيان است، الزم

 انسان سالم فطرت و طبع با مناسب و معرفي را وجه ترين كامل

نعمتان مجهولتان االمن و «:مي فرمايد  )ص( پيامبر .شمارد برمي

  ). 12( »سالمتي و امنيت دو نعمت نا معلوم اند« »العافيه

 و بهداشت درباره كه دارد وجود قرآن در نيز همچنين آياتي

 پرداخته آن اهميت به و گفته سخن لباس، و جامه پاكيزگي

 خطاب اين .)41 مدثر،( »دار پاكيزه را لباست و جامه« است؛

. فرمود مي ترغيب عبادت به را او كه شد نازل پيامبر به وقتي

 بر را) ص( پيامبر آيه اين در خداوند كه باورند اين بر مفسرين

 كه كه، چرا دهد؛ مي دستور آستين و پايين از لباس كردن كوتاه

 را فرهنگ اين خداوند. بود بلند لباس پوشيدن بر عرب رسم

 كثيف و شده كشيده زمين بر هايشان لباس كه كند، مي اصالح

. شدند مي حاضر اجتماع در و خانه در حال همين با و شد مي

 آب با لباس شستن منظور كه هستند گمان اين بر ديگر برخي

 هاي لباس با كه خواهد مي پيامبر از صريحاً خداوند كه است

 نقش و اهميت بيانگر مسئله اين شود؛ حاضر عبادت در پاكيزه

 موضوع كه عبادت، قبولي در پوشش بهداشت و پاكيزگي

 بر طباطبائي عالمه). 13( است گرفته قرار پيامبر بر خداوند دستور

 تشريع به نماز تشريع ضمن آيه اين در خداوند كه است باور اين

 به توجه صورت هر در. است پرداخته نماز براي لباس در طهارت

 بهداشت مسئله به قرآن، اهتمام گر بيان مختلف آيات در پوشش

  ).14( باشد مي پوشش در

 و گرفته عام را )پاكي و پاكيزگي( »هرطُ« معناي تفاسير از برخي

) نماز غير و نماز( مؤمن تمام حاالت عبادي و غير عباديِ براي

 نظافت و پاكيزگي كه شود مي استفاده آيه اين از. اند دانسته الزم

 قرآن در لباس بهداشت از مراقبت و ظاهري آراستگي و

 در و است داده اهميت آن به خداوند كه داشته موضوعيت

 است، قرآن اول مخاطب كه پيامبر به وحي روزهاي آغازين

 توجه عطف نيز مساله اين به توحيد ابالغ ضمن تا داده دستور

  .كند

 براي عمومي بهداشت اهميت صراحت به نيز ديگر آيات در

 آراسته مؤمن زيباگرايان و پاكيزگان خداوند و شده تبيين مؤمنين
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) 6 مائده،( غسل و نظافت به امر). 108 توبه،( دارد مي دوست را

 پوشيدن از پرهيز و ها نجس به تالقي از پس يا عبادت هنگام در

 ؛3مائده،( شده تهيه نجس حيوانات از كه پوستي هاي لباس

 در بهداشت اهميت بيانگر مراتب، به نيز) 115 نحل، ؛173بقره،

  .باشد مي اسالم دين

  طهارت 

 خواه و روحي خواه است؛ پاكيزگي مطلق از عبارت طهارت

 زمين تميزي شامل زيرهم درآيه كعبه خانه »طهارت« واژه .بدني

 با كه خدا خانه درون ايماني پاكيزگي معناي به وهم است آن

 سايرمساجد درمورد حكم اين. شود مي آلوده مشرك افراد ورود

 حرام ها آن كفاربه ورود كه است دليل همين وبه است صادق نيز

  .است شده شمرده

 بيتي وطَهرْ شَيئًا بِي تُشْرِك لَّا أَن الْبيت مكانَ لإِبرَاهيم بوأْنَا وإِذْ"

 جاي ابراهيم براي وچون ؛"السجود والرُّكعِ والْقَائمينَ للطَّائفينَ

 مگردان شريك من با را چيزي] گفتيم بدو[ كرديم معين را خانه

 و كنندگان قيام و كنندگان طواف براي را ام خانه و

  .)26 حج،( دار پاكيزه كنندگان سجده] و[ كنندگان ركوع

 پاكيزگي بودن شرط لباس منظورازطهارت مدثر، سوره 4 درآيه

 پردازد، ورازونيازمي عبادت به كه فردي. در راز و نياز است آن

 اين. باشد ازآلودگي و عاري پاك لباسش كه كند دقت بايد

 "فَطَهرْ وثيابك"است ونظافت سازسالمتي زمينه دستور بهداشتي

  .كن پاك را خويشتن لباس و

 رانشان مساجد ويژه به پاكيزگي اهميت نيز توبه سوره 108 آيه

. شوند آلوده ها ناپاكي به عبادي هاي مكان نبايد چراكه دهد، مي

 رادوست پاكان كه فرمايد مي صراحت به آيه دراين خداوند

 عنايت مورد وروحي ازجسمي اعم پاكيزگي بنابراين،. دارد

  .اوست

 نبايد چرا دارد، رادوست پاكي خداوند اگر ديگراينكه مهم نكته

 كه است درحالي اين كرد؟ توجه الهي دستورزيباي اين به

 ارتقاي داردوبه سزايي تاثيربه افراد درشخصيت وپاكي بهداشت

  .كند مي كمك آنان وموقعيت جايگاه

 أَن أَحقُّ يومٍ أَولِ منْ التَّقْوي علَي أُسس لَّمسجِد أَبدا فيه تَقُم الَ

تَقُوم يهف يهالٌ فونَ رِجبرُواْ أَن يحيتَطَه اللّهو برِينَ؛ يحطَّهالْم 

 بر نخستين روز از كه مسجدي كه چرا ايستن جا آن در هرگز

 در] و[ ايستي] نماز به[ آن در كه است سزاوارتر شده بنا تقوا پايه

 خدا و سازند پاك را خود دارند دوست كه اند مرداني آن

  .)108 توبه،( دارد مي دوست اند پاكي خواهان كه را كساني

  رابطه وضو و غسل با عبادات  

 غسل وضو، يعني پاكي؛ مصداق ازسه عمدتاً ديني دراحكام

  .شود مي بحث وتيمم

 دروني وطهارت بدن وپاكيزگي نظافت به نوعاً وضووغسل

ندارد و  بدني نظافت با ارتباطي باخاك تيمم اما. كنند مي كمك

 رفع ونوعي اعتباردارد دو آن موقت جايگزين عنوان بيشتر به

 ليجعلَ اللّه يرِيد ما "شود مي تلقي دروني وطهارت تكليف

 كه كسي بنابراين،. "ليطَهرَكم يرِيد ولَكن حرَجٍ منْ علَيكم

 خودرابا ديني تكليف تواند نمي كند، ياغسل وضوبگيرد تواند مي

  .آورد جا به كردن تيمم

 چرا است، بدن ونظافت پاكي هاي شيوه ترين ازكامل يكي غسل

 غسل كه اي عمده تفاوت. شود مي شسته بدن كل باآن كه

  . است آن بودن وعبادي درنيت دارد، كردن وحمام باآبتني
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 نيت بدون غسل بنابراين،. است ديني عبادات همه عنصرمهم نيت

 تن نظافت به كه هرچند نيست؛ تكليف رافع شرع ازديدگاه

 دراديان ومستحب ازواجب اعم ديني هاي غسل انواع. منجرشود

 كمك وروان تن بهداشت آنهابه همگي كه دارد وجود الهي

 وبهداشت شود مي ممكن بدن كل شستن با تن بهداشت. كنند مي

 ها آن براي كه هايي وثواب تكليف اداي ديني، نيت با روان

  .گردد مي محقق است، ذكرشده

 مستمربخشي پاكي به كه است نماز اصلي ازمقدمات وضو نيز

 بسيارآسان غسل با درمقايسه آن انجام. كند مي كمك ازبدن

 شده مشخص گرفتن وضووتيمم كيفيت كريم درقرآن. تراست

 إِلَي قُمتُم إِذَا آمنُواْ الَّذينَ أَيها يا«: فرمايد قرآن كريم مي .است

 وامسحواْ الْمرَافقِ إِلَي وأَيديكم وجوهكم فاغْسلُواْ الصالةِ

كمبِرُؤُوس لَكمجأَرينِ إِلَي وبإِن الْكعو ا كنتُمنُبرُواْ جإِن فَاطَّهو 

 الَمستُم أَو الْغَائط منَ منكم أَحد جاء أَو سفَرٍ علَي أَو مرْضَي كنتُم

 بِوجوهكم فَامسحواْ طَيبا صعيدا فَتَيممواْ ماء تَجِدواْ فَلَم النِّساء

 يرِيد ولَكن حرَجٍ منْ علَيكم ليجعلَ اللّه يرِيد ما منْه وأَيديكم

رَكميطَهل ميتلو تَهمعن لَيكمع لَّكمكه كساني اي» «تَشْكرُونَ لَع 

 دستهايتان و صورت برخيزيد نماز] عزم[ به چون ايد آورده ايمان

 پيشين برآمدگي تا را خودتان پاهاي و سر و بشوييد آرنج تا را

 غسل[= كنيد پاك را خود ايد جنب اگر و كنيد مسح] پا دو هر[

 قضاي از شما از يكي يا بوديد سفر در يا بيمار اگر و] نماييد

 با پس نيافتيد آبي و ايد كرده نزديكي زنان با يا آمد حاجت

 بكشيد دستهايتان و صورت به آن از و كنيد تيمم پاك خاك

 پاك را شما خواهد مي ليكن بگيرد تنگ شما بر خواهد نمي خدا

» بداريد] او[ سپاس كه باشد گرداند تمام شما بر را نعمتش و

  .)6مائده، (

 كه است كامل و تام كسي نماز: فرمود) السالم عليه( صادق امام

 و باشد، داشته ساتر و بوده، بالغ و كامل و داشته، كامل طهارت

 در[ و داشته معرفت و شناخت خدا به نسبت و بايستد، راست

 نموده تواضع و خشوع اظهار و گرفته آرام و بايستد،] او پيشگاه

 شكيبايي و آزمندي، و نوميدي حالت ميان آنگاه باشد، استوار و

 متوجه تنها پروردگار نويد گويي كه اي گونه به بايستد، تابي بي و

 دارايي و اموال تمام و اوست، براي تنها عذاب وعده و او،

 تمام و نموده بذل خدا راه در را]  خويش آرمانهاي: يا[ خويش

 خود نَفْس و انگاشته، خيال] را خود تعلّقات و وجود: يا[ اهداف

 بذل خداوند خشنودي راه در را خويش نزد در ارجمند هرچيز و

 او سوي به پيش بكشد، را چيزي انتظار اينكه بدون و نموده،

اهتمام هاي وابستگي و نمايد، طي را راست راه و راه وسط 

 را او سوي به سير قصد كه خداوندي به توجه چشمِ با را ورزيدن

 او از و نمايد، قطع شده، وارد او درگاه به خواهد مي و نموده

 كند،نمازش عمل چنين اين كسي هرگاه پس .بگيرد ورود اجازه

 داده خبر آن از و امر، آن خواندن به كه بود خواهد نمازي همان

 و زشت گفتار و كردار از را انسان نماز راستي به: كه است شده

  .)15( دارد مي باز ناپسند

اين روايت به وضوح نشان مي دهد كه چه پيوندي مي تواند بين 

چه اينكه . مهمترين عبادت اسالمي با بهداشت وجود داشته باشد

امام اولين شرطي را كه در مقبوليت نماز بيان فرموده، طهارت 

همچنين در روايات درباره دليل اينكه خدا پيش از . كامل است

 پيشگاهكه در  وضو امر كرده اينگونه آمده است هنگامي نماز به

پاك باشد و  ،مي ايستد و عبادت و نيايش ند به مناجاتوخدا

صرفا به خاطر حضور در پيشگاه الهي، اطاعت كند و فقط او را 

نجاست و پليدي را از خود دور گرداند و نيز با حالت مستي، 
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 ضعف، سستي و خواب آلودگي در محضر خداوند حاضر نشود

رذايل اخالقي چون تهمت، حسد، غيبت،  نيز ازخود را  و قلب

تا با پاكي در مقابل خداوند جبار بايستد و  پاك گرداند.. كينه و 

  .)16(اجات كند من

  رابطه بهداشت دهان و دندان با عبادات 

پيامبر اكرم همچنين به مسواك زدن در هر نمازي توصيه كرده 

اگر بر : منقول است كه پيامبر فرموده اند) ع(از امام باقر . است

امت من مشكل نبود، دستور مي دادم با هر نمازي مسواك كنند 

 و الْوضُوء شَطْرُ السواك«همچنين از ايشان نقل است كه   .)16(

ضُوءان شَطْرُ الْومسواك زدن بخشي از وضو و وضو «يعني » الْإِيم

پيامبر همچنين دو ركعت نماز با .  )17(» بخشي از ايمان است

را بهتر از هفتاد ركعت نماز بدون ) در وقت وضو(مسواك 

  . )18(مسواك مي داند 

 ذَات ص اللَّه رسولُ قَالَ«: منقول است) ع(چنين از امام علي هم

 فَقَالَ التَّخَلُّلُ هذَا ما و اللَّه رسولَ يا فَقيلَ الْمتَخَلِّلُونَ حبذَا يومٍ

 الطَّعامِ منَ التَّخَلُّلُ و الْأَظَافيرِ و الْأَصابِعِ بينَ الْوضُوء في التَّخَلُّلُ

سفَلَي شَي ء لَى أَشَدلَكَيِ عنِ مؤْمأَنْ الْم رْتَادئاً ينَ شَيامِ مي الطَّعف 

يهف و وه ملِّي قَائصآفرين بر : چنين گفت) ص(روزي پيامبر » «ي

خالل : خالل كردن چيست؟ فرمود: خالل كنندگان؟ پرسيدند

) ميان دندانها(و ميان انگشتان و ناخنها، ) پاك كردن(در  وضو 

مومن ) موكل بر(هيچ چيز بر دو فرشته . پس از غذا خوردن است

و الي (دشوارتر از آن نيست كه ببينند مقداري از غذا در دهان 

براي پيوندي كه  .)18(» مانده و او به نماز ايستاده است) دندانها

ن وجود دارد، همين شواهد بين عبادت و نظافت دهان و دندا

  .كافيست

باره بهداشت در هنگام غذا خوردن در روايات از امام صادق در

 و الفقر يتفي فانه بعده و الطعام قبل ايديكم اغسلوا«: آمده است

 اين كه بشوييد غذا از بعد و قبل را تانيها دست« »العمر يزيدني

: پيامبر نيز مي فرمايد » كند مي زياد را عمر و دور را فقر عمل

»  الرزق في يمن و الجسد في شفاء بعده و الطعام قبل الوضوء ان«

 شفاي موجب) صورت و دست( آن از بعد و غذا از قبل شستن«

 مقصود است روزي در بركت و خير و) تندرستي موجب( جسم

  ). 19( »است دست شستن همان وضوء از

  عبادت و بهداشت اجتماعي

براي تامين سالمت جامعه، بهداشت بايد هم به صورت فردي به 

به عبارت ديگر بهداشت فردي . صورت اجتماعي رعايت گردد

و اجتماعي مكمل يكديگرند و رعايت بهداشت فردي به تنهايي 

كافي نخواهد بود؛ زيرا انسان جداي از مردم و اجتماع زندگي 

نمي كند و رعايت يا عدم رعايت بهداشت هر فرد، روي سالمت 

ومي ابعاد زيادي رعايت بهداشت عم .)20(سايرين اثر مي گذارد 

دارد و ما در اين جا به مواردي اشاره مي كنيم كه مستقيما پيوند 

  . بين عبادات و بهداشت عمومي را نشان مي دهد

  رابطه زيبايي و بهداشت ظاهري با عبادات 

شده است، فرمان به  )ص( كه به پيامبر اكرم سفارشيمهمترين 

ب است كه جال. انجام عبادت اصيل اسالمي يعني نماز است

خداوند پيش از نماز از پيامبرش مي خواهد لباس خود را پاكيزه 

 لباس و» «فَاهجرْ والرُّجزَ* فَطَهرْ  وثيابك«: و آراسته گرداند

  )4- 5مدثر، (» شو دور پليدي از و* كن  پاك را خويشتن

 ممكن "لباس "به برخي در تفسير اين آيه گفته اند كه تعبير

   منزله  به  كس هر  اعمال  كه چرا باشد انسان عمل از كنايه است
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 اند گفته نيز بعضى .است او باطن بيانگر او ظاهر و است، او لباس

 را قلبت يعنى است، جان و روح و قلب اينجا در لباس از منظور

 شود تطهير لباس بايد كه جايى كن، پاك آلودگى گونه هر از

 لباس همان به را آن نيز اما بعضى .دارد اولويت لباس صاحب

 مهمترين از ظاهر لباس پاكيزگى كه چرا ؛اند كرده تفسير ظاهر

 مخصوصا است، انسان فرهنگ و تربيت و شخصيت، هاى نشانه

 و نمودند مى اجتناب آلودگيها از كمتر جاهليت عصر در

 همانگونه( بود معمول مخصوصا داشتند، آلوده بسيار لباسهايى

 دامان) است معمول نيز اخير عصر جاهليت گرفتاران ميان در كه

 زمين روى كه اى گونه به كردند، مى بلند بسيار را لباس

  )21. (شد مى آلوده و كشيد، مى

است كه مدتي به  ، آمدهاز امام صادق نقل شدهدر روايتي كه 

وحي از تو ! اي رسول خدا: گفتند. وحي نشد) ص(پيامبر اكرم 

وحي از من قطع نشود، با اينكه  چگونه: قطع شده؟ پيامبر فرمود

بدن و (شماها ناخن هاي خود را نمي گيريد، و بوهاي ناخوشايند 

در !) و خود را خوشبو نمي كنيد(خود را نمي زداييد ) لباس

سه روز جبرئيل : روايت ديگري آمده است كه پيامبر اكرم فرمود

 :بر من نازل نشد و وقتي آمد از او علت تاخير را پرسيدم، گفت

چگونه فرشتگان بر شما فرود آيند، با اينكه مسواك نمي زنيد، و 

الي انگشتان خود را نمي شوييد؟ پيامبر اكرم همچنين بوي 

  ). 22(خوش را مايه انبساط و رشد تن مي داند 

قرآن كريم درباره حضور آراسته و سالم در مساجد كه مهمترين 

 كُلِّ عنْد زينَتَكُم ذُواخُ آدم  بني يا«: مكان عبادي اند مي فرمايد

جِدسم كُلُوا و وا واشْرَب رِفُوا ال وتُس ال إِنَّه بحرِفين يسالْم« 

 نمازى هر در را خود جامه آدم، فرزندان اى« )31اعراف، (

 او كه مكنيد روى زياده]  ولى[بياشاميد و بخوريد و برگيريد،

 "به اشاره هم تواند مى جمله اين» .دارد نمى دوست را اسرافكاران

 پاك و مرتب لباسهاى پوشيدن شامل كه باشد "جسمانى زينتهاى

 شود، مى آن مانند و عطر بردن كار به و موها، زدن شانه و تميز، و

 ملكات و انسانى صفات يعنى ،"معنوى زينتهاى "شامل هم و

  .اخالص و نيت پاكى و اخالقى

 لباس به اشاره تنها اسالمى روايات از بعضى در بينيم مى اگر و

 از سخن تنها بينيم مى اگر يا و شده، موها كردن شانه يا خوب

رعايت  بر دليل است، آمده ميان به جمعه نماز و عيد نماز مراسم

رعايت بهداشت  بلكه ؛نيست بهداشت در آن موارد خاص

 بيانذكر چند مثال و نمونه،  هدف موضوعي عمومي است و

  ).23(است  آن روشن هاى مصداق

  رعايت بهداشت در اجتماعات ديني

بهداشت صرفا يك مسئله فردي نيست، بلكه مي توان از بهداشت 

دستورات اسالمي نيز تنها بهداشت . اجتماعي نيز سخن گفت

فردي را بيان نكرده اند، بلكه به بعد اجتماعي آن هم پرداخته 

به عنوان مثال يكي از مهمترين جلوه هاي عبادي اجتماعي . است

 السالم عليه العابدين زين امام. مسلمانان، انجام مناسك حج است

درباره رابطه اي كه بين اين عبادت و بهداشت و سالمت وجود 

 و ارزاقكم تتع و ابدانكم تصح اعتمروا و حجوا« :دارد مي فرمايد

 تا دهيد انجام عمره حج و تمتع حج« ». عيالكم مؤونات تكفون

 را فرزندان و زن هاي نفقه و وسيع را رزقتان و سالم را جسمتان

 من الغسل«: همچنين در روايات آمده است .)24( »كنيد كفايت

 و مكّه تدخل حين و تحرم حين و العيدين و الجمعه يوم و الجنابه

 )25( »الكعبه تدخل حين و البيت تزور يوم و عرفه يوم و المدينه

 و احرام هنگام و عيدين و جمعه روز و است جنابت از غسل«

 اهللا بيت كه روزي و شوي مي مدينه و مكه وارد كه هنگامي
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 ».شوي مي كعبه وارد كه هنگامي و كني مي زيارت را الحرام

 التي المواقيت بعض الي انتهيت اذا« :همچنين نقل شده است

 و اظفارك قلّم و عانتك احلق و ابطيك فانتف اهللا رسول وقت

حضرت كه هايي ميقات از يكي به كه آنگاه«  »شاربك قص 

 زير موهاي( بريز را بغلت زير رسيدي كرده معين) ص( رسول

 سبيلت و بگير را هايت ناخن و بتراش را زهارت و) بزن را بغلت

 الحرم الي انتهيت اذا« : و نيز آمده است )كن كوتاه( بچين را

 رسيدي حرم به هروقت اهللا انشاء« »تَدخُله حين فاغتسل اهللا انشاء

 »)كن غسل( ده شستشو را خود شوي مي آن داخل كه وقتي

)25.(  

درباره رعايت بهداشت و نظافت لباس براي ) ع(حضرت علي 

 الهم يذهب الثياب غُسل«: فرمايدنمازگزاران در نمازِ جماعت مي

 از را ناراحتي و اندوه هالباس شستن« » للصاله طهور وهو والحزن

: همچنين گفته شده »است نماز پاكيزگي موجب و برد مي بين

 »العانه حلقُ و الشارب اَخذُ و ظفار االَ تَقليم: االحرام في السنه«

 تراشيدن و سبيل و ها ناخن كردن كوتاه: است اين احرام سنت«

  ).12( )زهار موي( زهار

  نتيجه گيري

مقدمات بسياري از اعمال عبادي، رعايت اصول بهداشتي ذكر 

از سوي ديگر خيلي مستحبات هم با مقدمه رعايت . شده است

بهداشت، به يك عمل مستحب و داراي اجر اخروي و دنيوي 

 وبدون است بهداشت اساسي عنصر نظافت. اند قلمداد شده

 ديني درنگاه. برخورداربود ازسالمتي توان نمي آن رعايت

» االيمان من النظافة«: است شده شمرده ازايمان جزئي نيزنظافت

 واجب هاي لغس انواع به توجه پس .)26) (نظافت از ايمان است(

جايگاه،  ،افراد مومن عبادي زندگي در نيز وضو و واستحبابي

 مبارك در .دهد مي نشان اسالم در را نظافتارزش و اهميت 

 كوتاهى، مدت در است توانسته كه بس همين قرآن بودن

 از وحدت، به تفرقه از توحيد، به شرك از را بسيارى هاى انسان

 از امارت، به اسارت از تمدن، به توحش از علم، به جهل

 خرافات از حركت، به ركود از غنا، به فقر از نظافت، به آلودگى

 معصوم، اطاعت به طاغوت پيروى از عزّت، به ذلت از حقايق، به

 در و ايمان به كفر از ثبات، به تزلزل از هوشيارى، به غفلت از

از نظر دين  بنابراين .)27( برساند نور به ظلمات از كلمه، يك

مبين اسالم، مومن كسي است كه اعتقاد قلبي و باور دروني به 

آموزه هاي ديني داشته باشد و از جمله آموزه هاي ديني پايبندي 

و التزام به اصول نظافت و رعايت بهداشت فردي و اجتماعي در 

دين مي باشد و كسي مومن است كه نه تنها به دستورات دين 

و نظافت پايبندي نظري داشته باشد،  اسالم در مورد بهداشت

  . بلكه به آن آموزه ها، عمل هم بكند
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Abstract 

In Islam, cleanliness is accounted as the precondition of much worship. In many cases, it is 

considered as an act of worship and recommended ritual. This cleanliness can be investigated from 

the individual and social dimensions. Thus, we can discuss about the link between worship and 

individual/ social health. So that according to Quran and Tradition one of prophet's commissions 

was sanitation and cleanliness of clothes, body, food, and other aspects of human lives. This 

continues to the point that Islam accounts cleanliness as faith in a general rule. This issue is 

completely evident in relation with prayers, immersion, etc. The present study targets at 

investigating the link between individual /social cleanliness and worship.  It can be said that, these 

concepts of Quran mean both inward and outward health. For example, some verses indicate that 

healthy foods should be consumed or moreover, Muslims are asked not to pray when drunk and also 

to avoid eating murrain since it is accounted as unhealthy and unsanitary. In Islamic Traditions, 

great emphasis has been put on cleanliness and its relation to faith. For instance, the famous 

quotation of the holy prophet that says: "cleanliness (and hygiene) is part of faith." This indicates 

that human's faith is not complete without considering health issues.  Paying attention to different 

types of obligatory and recommended immersions as well as ablution shows the importance of 

cleanliness in Islam. Consequently, cleanliness is the main component of health and one can not be 

healthy without observing it. Therefore, a person cannot be pious while disregarding the principles 

of cleanliness.  

Keywords: Individual Health, Social Health, Worship, Holy Quran. 
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