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The present study aimed to investigate the health status and its
dimensions in the Islamic teachings by reviewing their scientific sources.
Databases such as Scopus, Google Scholar, Islamic World Science
Citation Database, and scientific information database were searched for
keywords, such as Islam, religion, health, prevention, and especially
"Health + Islam" and "Health + Islam" within 2000-2017. A total of 245
articles were selected and their abstracts were studied. Thereafter, a survey
was performed on the content of 131 papers. Finally, 28 studies with their
sources were categorized and examined.
According to the findings of the current study, all four dimensions of
health, including physical, mental, social, and spiritual health according to
WHO definition were present in the Islamic school of thought.
The results of the present study showed that Islam is a health-based
religion and human societies can maintain their health and well-being in the
light of Islam and its religious teachings.
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مقدمه
WHO: World

عواملی هستند که می توانند درک افراد از مشکالت

 ،)Health Organizationحالتی است از رفاه کامل

زندگی را تغییر داده و در بسیاري از موارد ،راه عبور از

جسمانی ،روانی و اجتماعی که تنها به نداشتن بیماري و

آنها را آسانتر نمایند ) .(4ارتباط مستقیم و

معلولیت محض محدود نمیباشد ( .)1ابعاد سالمتی

غیرمستقیم دین و سالمت در تمامی ادیان توحیدي به

عبارت هستند از :سالمت جسمانی (عملکرد صحیح نظام

وضوح قابلمشاهده میباشد (.)2

با اساسنامه سازمان جهانی بهداشت (

بدن) ،روانی (حالت توازن ،همزیستی و سازگاري بین
شخص و دنیاي اطراف وي) ،اجتماعی (توانایی فرد در

 .۹جایگاه سالمتی و اهمیت حفظ آن در مکتب

ایجاد تعامل مؤثر با دیگران و اجتماع براي برقراري روابط

اسالم

ارضاکننده شخصی و انجام نقشهاي اجتماعی) و معنوي

حفظ جان و سالمت در اسالم تا حدي اهمیت دارد

( اعتقادداشتن به معناي زندگی ،نظم حاکم بر جهان و

که خداوند در قرآن میفرماید" :نجات جان یک انسان،

قدرتی برتر که به زندگی فرد مفهومی عمیقتر میبخشد)

به منزله نجات کل بشریت بوده و کشتن عمدي یک

( .)2در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این

انسان ،به معناي نابودي کل انسانها است" (.)9

سؤال که آیا دین و مذهب با ابعاد سالمتی ارتباط دارند و

براساس نتایج مطالعات صورتگرفته ،اسالم آموزههاي

اگر ارتباطی وجود دارد ،این ارتباط مثبت است یا منفی،

مهمی درباره غایت حیات انسان دارد که پرداختن به

انجام شد.

آنها می تواند اطالعات و نشانه هاي مهمی را درباره
تعریف سالمت و بیماري بر مبناي هدف از حیات

مواد و روشها

بهدست دهد ( .)3در پژوهش حاضر ،مباحث سالمت و

مطالعه مروري حاضر در قالب گزارش کوتاه با هدف

بهداشت در سه منبع موثق و قابل استناد مکتب اسالم

بررسی جایگاه سالمت و ابعاد آن در اسالم با اولویت

شامل :قرآن کریم ،کتب حاوي روایات ائمه اطهار و

بهداشت و پیشگیري انجام شده است .بدینمنظور،

نهجالبالغه بررسی شده است.

زبان فارسی و انگلیسی در عناوین مقاالت پایگاههاي

 .۹-۹سالمت در قرآن

کلیدواژههاي "دین ،سالمتی ،پیشگیري و بهداشت" به
اطالعاتی نظیر  ISC ،Google Scholar ،Scopusو

SID

قرآن جامعترین راهنماي اندیشه و عمل انسان و

در بازه زمانی معین (سالهاي  )1336-69جستجو

جامعه در مسیر پیشرفت و دستیابی به حیات مادي و

گردیدند که در مجموع 242 ،مقاله یافت شد .پس از

معنوي همراه با سعادت میباشد .خداوند در آیات

مطالعه چکیده این مقاالت 131 ،مقاله بررسی محتوایی

متعددي به سالمت فردي و اجتماعی در ابعاد مختلف

گردیدند و در انتها 26 ،مورد به همراه منابع آنها

اشاره کرده است .مفهومشناسی سالمت در قرآن بهطور

دستهبندي شده و مورد استفاده قرار گرفتند.

مکرر در مطالعات مختلف ذکر گردیده است .در این راستا
در پژوهشی ،آموزههاي مدیریتی قرآن براي مدیریت

یافتهها و بحث

صحیح سازمانها از جمله سازمانهاي مراقبت بهداشتی و

در اکثر مطالعات رابطه بین دینداري ،نگرش و

درمانی پیشنهاد شده است ( .)8مصادیق بهداشت و

اعتقادات مذهبی با ابعاد مختلف سالمتی ،مثبت و

سالمت در قرآن کریم در موضوعات و ابعاد متفاوت

معنادار گزارش شده است ( .)3،2مطابق با گزارشات

سالمت قابلبررسی میباشند (.)6
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 .2-۹سالمت در روایات
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وابسته میباشد.

در اسالم از طریق روایات مختلف ،اهمیت حفظ
سالمتی و رعایت موازین بهداشتی به انسان گوشزد شده

 .۹-2بعد جسمانی سالمت

جمله آموزههاي سیره نبوي ،نوع برخورد رسول خدا(ص)

بدیهیترین نیازهاي انسان بسیار تأکید شده است؛ تا

نسبت به دنیا و مواهب آن و اهتمامورزیدن به نظافت،

جایی که بخش قابلتوجهی از آیات در قرآن مربوط به

پاکیزگی و رعایت بهداشت در زندگی فردي و اجتماعی

رعایت بهداشت بدن و پیشگیري از بیماريهاي جسمی

( .)6در این ارتباط ،سالمت و کاربرد مفهومی آن در

میباشد .آیاتی که در مورد برخی از عبادات مانند نماز،

روایات با تشریح عوامل ایجادکننده سالمت ،نتایج و

روزه و غیره هستند نیز بر سالمت جسم تأکید میکنند؛

عوامل اثرگذار بر آن ،کاربرد لفظی واژه سالمت در روایات

زیرا تمامی آداب مربوط به این اعمال ،دربردارنده

و مفهوم و کاربرد واژه بیماري در متون دینی در برخی از

مصالحی براي انسان است که بخشی از این مصالح به

مطالعات گزارش شده است (.)11

جسم انسان مربوط میشود .عالوهبراین در تأکید بر
سالمت جسمی انسان ،در آیاتی به انواع خوراکیهاي

 .۳-۹سالمت در نهجالبالغه

مفید براي انسان ،اهمیت رعایت موازین بهداشتی و حفظ

مباحث مربوط به سالمت در نهجالبالغه بهصورت

سالمتی در موضوعات بهداشت فردي ،بهداشت دهان و

اشارات علمی گذرا ،بیان شگفتیهاي علمی و در مواردي

دندان ،تغذیه و بهداشت مواد غذایی و ورزش اشاره شده

اعجازهاي علمی نشان داده شده است .مباحث مطرحشده

است (.)12

در نهجالبالغه ،در پی معرفی انسان و جامعه و ارائه
راهکارهایی براي مصونیت از آسیبها هستند .امام

 .2-2بعد روانی سالمت

علی(ع) با هدف انسانسازي در گرو حیات طیبه ،گستره

بسیاري از صاحبنظران وجود اعتقادات و باورهاي

سالمت را در حیطه جسم ،روح ،روان ،فرد ،اجتماع،

مذهبی را بهعنوان عاملی تأثیرگذار بر سالمت روانی افراد

اقتصاد ،مدیریت ،سیاست ،دنیا و آخرت مطرح میکند و

برمیشمارند که میتوانند به شکل مؤثري در امر درمان و

ابعاد مختلف سالمت را به یکدیگر پیوسته و اثرگذار بر هم

پیشگیري از اختالالت روانی به کار برده شوند و بر توانایی

میداند .ایشان نقش سالمت قلب و روان ،باور به عالم

افراد جهت تطابق و مقابله با بیماريها (بهویژه بیماريهاي

غیب و غیره را بر سالمت فرد و اجتماع اثرگذار دانسته و

روانی) بیفزایند ( .)13تاکنون مطالعات مختلفی با موضوع

سالمت و عافیت را فراتر از جسم و تن در نظر گرفته و

ارتباط سالمت روانی با باورهاي مذهبی و دین صورت

سالمت از گناه را یکی از جنبههاي سالمت برمیشمارد.

گرفته است که در بیشتر موارد ارتباط مثبت و معناداري

بر مبناي مطالعات صورتگرفته ،واژه سالمت در

بین آنها بهدست آمده است ( .)14بیماران بارها آرامش

نهجالبالغه ،بیشتر در ارتباط با سالمت غیرمادي و

پس از انجام عبادت را در مطالعات مختلف گزارش کردهاند

ارزشهاي اخالقی و الهی به کار رفته است (.)11

( .)12در برخی از مطالعات ،مداخله معنوي موجب بهبود
وضعیت روانشناختی بیماران مبتال به سرطان شده است

 .2جایگاه ابعاد سالمت در مکتب اسالم

( .)19بر مبناي گزارشات ارائهشده ،دینداري و اعتقادات

براساس نتایج مطالعات صورتگرفته میتوان گفت که

سبب افزایش آرامش ،میزان عزت نفس و سازگاري بین

ابعاد جسمانی ،روانی ،معنوي و اجتماعی سالمت بر

فردي در رضایت از زندگی و همچنین کاهش میزان

یکدیگر اثرگذار بوده و رشد و تعالی هریک به دیگري

استرس ،حساسیت ،افسردگی ،پرخاشگري ،وسواس
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و این امر موضوع تحقیق پژوهشگران قرار گرفته است؛ از

در تعالیم اسالمی بر سالمت جسم بهعنوان یکی از
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و شکایتهاي جسمانی شده و در مجموع موجب

توفیق بیشتري در همدلی ،مسئولیت ،انعطافپذیري،

افزایش سطح بهداشت و سالمت روانی افراد میگردند

رضایتمندي از کار و به دنبال آن کاهش فرسودگی

( .)13برخی از پژوهشگران سالمت روانی را در غالب

شغلی خواهند داشت (.)22،23

اصطالح "بهزیستی روانشناختی" ،عامل کارکرد مثبت
این مفهوم ،نداشتن بیماري براي احساس سالمت کافی

امام علی(ع) در نهج البالغه ،جامعه و انسانها را به

نیست؛ بلکه برخورداري از احساس رضایت از زندگی،

سوي سالمت فکري و معنوي رهبري میکند (.)11

تعامل کارآمد و مؤثر با جهان ،پیوند و رابطه مطلوب با

انسانی که از ایمان و باور صحیح برخوردار است ،در

اجتماع و غیره ،از ویژگیهاي فرد سالم میباشد (.)18

مسیر هدایت الهی گام برمی دارد و از آلودگیهاي

نتایج مطالعات انجامشده حاکی از آن هستند که فراگیري

اخالقی پرهیز می کند ،به مرحلهاي از سالمت روح

مجموعهاي از معرفتهاي بنیادین مذهبی اثرگذار بر

رسیده است که می توان آن را سالمت معنوي نامید

سالمت فکر و روان ضروري است؛ زیرا با ایجاد امید و

( .)24،22براساس آموزههاي دینی ،با بهرهگیري از قرآن

نگرشهاي مثبت میتواند هم عامل امنیت و بهداشت روان

میتوان به تعریف مناسبتري از سالمت معنوي در

بوده و هم عامل تصحیح و هنجارگرایی در رفتار شود (.)16

چهارچوب "حیات طیبه" دست یافت ( .)29سالمت

در بررسی راههاي مقابله با روانپریشی از نگاه قرآن و

معنوي را باید در برخورداري از اعتقاد صحیح و

روایات ،راهکارهاي کاربردي براي درمان روانپریشی ارائه

بهره مندي از اخالق الهی ،تعبد و بندگی جستجو نمود.

شده است (.)21

بر مبناي نتایج بهدست آمده از مطالعات گوناگون،
سالمت معنوي می تواند بر بهبود بیماريهاي جسمی

 .۳-2بعد اجتماعی سالمت

تأثیرگذار باشد ( .)23سالمت معنوي یکی از مفاهیم

از آنجایی که انسان و جامعه سالم تأثیر دو سویه بر

بنیادین در درمان بیماري هاي مزمن و ارتقاي سالمت

یکدیگر دارند ،حضرت علی(ع) ،رشد و بالندگی انسان و

عمومی افراد میباشد که سبب یکپارچگی دیگر ابعاد

رسیدن به تمامی شاخصهاي سالمت را در گرو وجود

سالمتی میشود .نتایج پژوهشهاي اخیر ،بر ارتباط

بستر اجتماعی و خانوادگی سالم میداند ( .)11مطابق با

معنویت با سالمت جسمی و روانی داللت دارند (.)28

گزارشات ارائهشده ،از  481مورد کلمه حکمتآمیز امام
علی(ع) در کتاب نهجالبالغه 112 ،مورد در حیطه بعد

نتیجهگیری

اجتماعی سالمت قرار میگیرند که از میان آنها ،حدود

مطابق با نتایج پژوهش حاضر ،هر چهار بعد سالمت

 98موضوع مرتبط بهصورت کاربردي و دستورالعملی در

شامل :سالمت جسمانی ،روانی ،اجتماعی و معنوي در

حوزههاي دانشی و نگرشی استخراج شدهاند ( .)2از سوي

آموزههاي اسالمی یافت شد .همچنین مشخص گردید که

دیگر ،در اسالم به نظافت و پاکیزه نگهداشتن اماکن

با معنا و مفهوم کنونی سالمت و ابعاد آن میتوان ادعا نمود

عمومی بهعنوان مصداقی از بهداشت اجتماعی تأکید شده

که اسالم دینی سالمتمحور است و جوامع انسانی در پرتو

است؛ بهگونهاي که پاکیزه نگهداشتن مسجد بهعنوان

آموزههاي آن و با رعایت دستورات و اعمال مراقبتها

مهمترین مکان عمومی ،یکی از وظایف بزرگان دین از

میتوانند به کمال صحت و سالمت خود دست یابند.

جمله پیامبران بوده است ( .)21نتایج مطالعات مختلف
نشان دهنده آن هستند که افرادي که در دین به اعتقاد و
یقین قلبی رسیده و در اعمال دینی خود موفق باشند،
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روانشناختی تلقی نموده و مفهومسازي کردهاند .مطابق با

 .4-2بعد معنوی سالمت

بررسی جایگاه سالمت و ابعاد آن در آموزههای اسالمی

Archive of SID
.انجام مطالعات لحاظ شده است

جزئیات ابعاد مختلف سالمت و بهداشت در متون اسالمی
.انجام شود

تضاد منافع
Downloaded from jrh.mazums.ac.ir at 12:06 +0430 on Tuesday April 7th 2020

.تضاد منافعی در این پژوهش وجود ندارد

حمایت مالی
پژوهش حاضر از سوي هیچ سازمان یا دانشگاهی

تشکر و قدردانی ض

.حمایت مالی نشده است

شایسته است از تمام افرادي که به نحوي در انجام
. قدردانی بهعمل آورده شود،مطالعه نقش داشتهاند

مالحظات اخالقی
در پژوهش حاضر تمامی موازین اخالقی مربوط به
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