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چکیده:
بهداشت،به معناى حفظ صحت است ودراصطالح به مجموعه فعاليتها واقداماتى که براى بهبود وارتقاى تندرستى وتوانایى فردیاجامعه انجام
شود،بهداشت مىگویندوشامل همه دانشهاوروشهایى است که به حفظ سالمت فردوجامعه کمك میکنند .هدف ازاین مطالعه بررسی نظام بهداشت
ازدیدگاه اسالم ميباشد.این مقاله مروری بامراجعه به سایت های علمی معتبروبررسی مقاالت انجام شده باموضوعات مرتبط درزمينه نظام بهداشت
ازدیدگاه اسالم به انجام رسيده است .نظام بهداشـتی اسـالم،برنامـهای فـراگيراست کـه ازبهداشت فـردی دربعـدجسـمی(شامل:بهداشت اعضای بدن
بهداشت
وباعنوان
میپردازد
فردبادیگران
ارتباط
به
آغازميگرددوآنگاه
روانی
فردی)و
وابزارولوازم
خانوادگی،اجتماعی،حرفهای،محيط،مسکن،تغذیه،اقتصادی و ،...میتوان آموزههای فراوانی دردین اسالم یافت .قوانين بهداشتی اسالم با ظرافتی خاص
طراحی و بيان گردیده است تاباطبيعت و فطرت انسان سازگارباشد .دراسالم پاکيزگی پيش شرط پذیرش بسياری ازعبادات به شماررفته است.دربسياری
مواردنيزپاکيزگی به عنوان یك عمل عبادی ومستحب قلمدادشده است.تا جایی که اسالم درحدیك قاعده کلی،نظافت رااز ایمان میداند.پس نظافت
عنصراساسی بهداشت است و بدون رعایت آن نمیتوان ازسالمتی برخورداربود.ازاین رو،یك فردنمیتوانددرعين مؤمن بودن،به اصول نظافت بی اعتنایی
کند.درنتيجه عمل کردن به آموزه های دینی نقش بسزایی در ایجاد وتحقق جامعه ی سالم وتضمين سالمت جسم وروح آحادجامعه داردبنابراین دراین
راستا،مبانی اعتقادی وعملی بهداشت وحفظ محيط زیست وآموزه های فراوانی که درفرهنگ اسالمی وجودداردمی تواندسرلوحة تالش های فرهنگی
قرارگيرد.
کلمات کلیدی:بهداشت،اسالم،آموزه های دینی،سالمت
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مقدمه:
تعریف بهداشت
بهداشت ،به معناى حفظ صحت است و در اصطالح به مجموعه فعاليت ها و اقداماتى که براى بهبود و ارتقاى تندرستى و توانایى فـرد یـا جامعـه انجـام
شود ،بهداشت مىگویند و شامل همه دانشها و روش هایى است که به حفظ سالمت فرد و جامعه کمك مـیکننـد .در قـرآنکـریم بـرای ایـن معنـا از
واژههاى «طيّبات»« ،طهارت» و مشتقّات آن استفاده شده است.
بهداشت به طور کلی عبارت است از« :ایجاد کامل تندرستی بدنی ،روانی ،اجتماعی؛ نبود هر نوع ناتوانی جسمانی؛ مبارزه با بيماریهای همه گيـر؛ بـاال
بردن سطح زندگی؛ اصالح محيط؛ کشف داروهای تازه برای نابودی امراض؛ پاکسازی محيط روستایی و آلودگی آبها؛ مبارزه با عوامل مـزاحم تمـدن،
مانند :سر و صدا ،ازدحام و غيره» ()1
هدف بهداشت تأمين رفاه کامل جسمانی  ،روانی و اجتماعی است و فقط نبودن بيماری و نقص عضو نيست  .در فرهنگ اسالم رعایت بهداشت فردی و
محيطی گامی در مسير عبادت و جلب رضای خدا ،و در راستای توسعه اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی است  .بهداشت جهان زمانی بهبود می یابد کـه
مردم  ،در برنامه ریزی  ،اجرا و پرداختن به بهداشت و مسائل بهداشت مشارکت نمایند .البته این مشارکت  ،به طور ناگهانی به وقـوع نخواهـد پيوسـت
بلکه تدریجی است  .در این راستا ،مبانی اعتقادی و عملی بهداشت و حفظ محيط زیست و آموزه های فراوانی که درفرهنـگ اسـالمی وجـود دارد مـی
تواند سرلوحة تالش های فرهنگی قرار گيرد و در مواردی که موضوعات جدیدی مطرح شود  ،فقها براساس کليات و قواعد اصـلی  ،مـی تواننـد حکـم
موضوع را استخراج کنند)2(.
اهميت بهداشت در اسالم
درقرآن کریم برای این معنایعنی بهداشت ازواژههاى«طيّبات»«،طهارت»ومشتقّات آن استفاده شده است.نظافت وبهداشت دراسالم،نظام خاصـی دارد؛بـه
گونهای که فرد مسلمان خودراملزم ميداند بهداشت را امری شرعی ودینی بداند وآن رادرهرحال وبه طورمستمررعایت نماید.
خداوندیکتا ،خداپرستی ،طلب خير و پاکی وبيزاری ازناپاکی را درفطرت آدمی به ودیعت نهاده است» فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَ َر
النَّاسَ عَلَيْهَا؛(روم )30/پس روى(وجود)خود را به دین ،حقگرایانه ،راست دار؛(وپيروى کن از) سرشت الهى که (خدامردم رابراساس) آن آفرید ،که هيچ
تغييرى درآفرینش الهى نيست».
شاید قراردادن بهداشت وپاکيزگی دربطن دین،به این جهت باشد که خداوند طلب پاکی و بيزاری ازناپاکی (اعم ازجسمی،روانی،روحی و )...یاميل
وگرایش به پاکيزگی وتنفرازناپاکیها را درفطرت آدمی به ودیعت نهاده است .توصيههای مطرح در آموزههای دینی نيز بيانگر این امر فطری میباشند.
بهداشت درزندگی فردی و اجتماعی انسانها جایگاه ویژه ای دارد .با رعایت اصول بهداشت ،سالمتی تن وروان تأمين ميگردد.جامعه ای که بـه بهداشـت
اهميت ندهد ،نميتواند روی آسایش وسالمتی را ببيند .به بيان دیگر تفرج ،آرامش وسالمتی مردم عمدتاحاصل رعایت بهداشت است وبدون رعایـت آن
حيات فردی واجتماعی با خطرات وزیان های جدی روبرومی شود .سالمتی نيز عبارتست از رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی ،نه فقط نبودن بيماری
و معلوليت ،شخص سالم کسی است که عالوه برسالمت جسم از سالمت روان نيز برخوردار بوده و از نظر اجتماعی و روحی در آسایش باشد)3(.
اسالم بر بهداشت و نظافت تأکيد فراوان کرده و آن را بخشی از ایمان و الزمه آن معرفی نموده است .در واقع یکـی از ویژگـیهـای اسـالم ،تشـویق بـه
رعایت پاکی در ابعاد گوناگون زندگی است؛ زیرا دوری از آلودگی جسمی و روحی خواسته فطری هر انسان است .اسالم بـا قـراردادن نظافـت در برنامـه
ع بادی فرد مسلمان ،انگيزه الزم برای رعایت بهداشت و پاکيزگی را در او ایجاد نموده است .پيـامبر اسـالم 9صـلی ا عليـه و آلـه و سـلم مـیفرمایـد:
« تنظفوا بکل ما استطعتم فان ا تعالی بنی االسالم علی النظافه ولن یدخل الجنه اال کل نظيف»؛ (کنزالعمال ،ح « )26002به هر مقدار که مـیتوانيـد
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نظافت را رعایت کنيد؛ زیرا خداوند متعال اسالم را برپایه نظافت بنا نهاده است و هرگز کسی وارد بهشت نمیگردد؛ مگر این که پاکيزه باشد» .بنـابراین
نظافت و بهداشت در اسالم ،نظام خاصی دارد؛ به گونهای که فرد مسلمان خود را ملزم میداند بهداشت را امری شرعی و دینی بداند و آن را در هرحـال
و به طور مستمر رعایت نماید)1(.
در همة ادیان الهی و آیين های بزرگ  ،پاکی و تميزی و عدم آلودگی جزو وظایف دینی شمرده شده است  .حفظ پاکی در همه زمينه ها اعم از انسان ،
زمين  ،آب و هوا و غيره مطرح می گردد .بنابراین  ،جلوگيری از آلودگی ها ک ه امروزه جزء اهداف بهداشت محيط است  ،از قرن هـا پـيش  ،بلکـه از
وظائف فرد با ایمان بوده است  .با توجه به عدم آگاهی مردم در زمان گذشته  ،پيامبر(ص) و امامان عليهم السالم با شيوه های ثواب و عقاب یـا وجـود
شيطان  ،مردم را به رعایت بهداشت دعوت می کردند که در احادیث ارائه شده است )2(.قرآنکریم و توصيه های پيامبران و ائمه اطهار در قالب آیات و
احادیث و سيره ،بر ضرورت و اهمّيت موضوع سالمتی ،بهداشت و تأثير آن در زندگی دنيوی و اُخـروی اشـاره فـراوان دارنـد .بـر ایـن اسـاس در مبـانی
بهداشت اسالمی ،رعایت و حفظ سالمتی از مصالح عمومی نظام اجتماعی و بخشی از مسئوليت همگانی شمرده میشود که ایمان و فطرت بـزرگتـرین
خاستگاه و انگيزهاش میباشند از اینرو جامعيت دارد)1( .
لزوم حفظ بدن به عنوان امانت الهی جراحت متنابه شخص بر بدن را حرام میداند (استفتائات امام خمينی ،ج ،3ص )۵۸0حتی خوردنیهـایی کـه بـه
بدن ضرر داشته باشد را حرام میشمرد (تحریرالوسيله ،ج ،3ص )2۷3و بدن و اعضا و جوارح را امانت الهی تلقی میکنند و معتقدند انسان در سالمتی و
حفظ آن کوشا باشد( .امام خمينی ،جهاد با نفس یا جهاد االکبر ،ص) (61بلد ۸/و  .)9أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ (بقره )116/و بَلْ لَـهُ مـا فِـی
السَّماواتِ وَالْأَرْضِ کُلٌّ لَهُ قانِتُونَ( یونس« )31/یا چه کسی صاحب اختيار گوش [ها] و چشمهاست؟» «ام» در آیه منقطعه است ،یعنی مالکيـت اعضـای
انسان در دست خداست و انسان امانت دار است .نيز آمده است :أَمَّنْ یَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ…اعضاء و جوارح انسان امانت الهی هستند)4(.
در مقاله حاضر عالوه برتوجه به رویکرد قرآن به بهداشت ،نمونه هایی از رفتار و سيره نبوی در رعایت بهداشت وتوجه به سالمتی جسمی نيزتبيين شده
است.

مواد و روش ها
در مطالعــه مــرورری نظامنــد حاضــر  ،در ایــن منــابع جســتجو شــده اســت :پایگــاه هــای اطالعتــی فارســی شــامل  SI Dو موتورهــای جســتجوگر
 . Googl e,Yahooاین جستجو با استفاده از کليد واژه ها و جمالت مرتبط به بهداشت و اسالم صورت گرفته است.

یافته ها
سالمت از نگاه توحيدی ،با معرفت کامل و جامع نسبت به مبدأ هستی و توجّهی که آن ذاتِ احدی به تمامی مخلوقات عالم دارد،معنابخش خواهد بود .
همان گونه که در روایت ها انعکاس یافته ،سالمت یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی است که درکنار نعمت امنيت ،بيش تر مورد غفلـت و ناسپاسـی
قرار می گيرد .سالمت تنها در بُعدهای جسمی ،اجتماعی و روانی خالصه نمی شود و امروزهسالمت معنوی نيز بُعد چهارمی است که به سالمت افزوده
شده که به یقين در آینده بُعدهای گسترده تری نيز پيدا می کند)۵(.
هر چند در دهه های اخير تأثير دین و معنویت بر زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه اندیشـمندان و بـه ویـژه روان شناسـان قرارگرفتـه اسـت ،امّـا
پيچيدگی جامعه ی مدرن امروزی و تغييرهایی که در سبك زندگی ایجاد شده ،نياز به دین و معنویت وحضور آن درزندگی بشر را افزون تر نموده ،بـه
گونه یی که حتی در جامعه های مادی هم شاهد گرایش بيش تر مردم به معنویت هستيم؛ در نتيجه روان شناسان در درمان بيمـاری هـا ،روش هـای
پزشکی متداول را به تنهایی برای درمان مشکل های جسمی و روانی کافی نمی دانند و ازروش ها و مراقبت های معنوی نيز برای این مهـم مـدد مـی
جویند)۵(.
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امروز در راستای احيای تفکر دینی و با توجه به اینکه فرهنگ یکی از عوامل بسيار مهم و تأثيرگذار در اقدامات اجتماعی است  ،مبانی اعتقادی و عملی
بهداشت و آموزه های فراوانی که در فرهنگ اسالمی وجود دارد می تواند سرلوحة تالش های فرهنگی قرار گيرد .در نظام هستی رابطه انسان با محيط
زندگی اش واقعی و جدایی ناپذیر است  ،اسالم برای کلية جنبه های زندگی و روابط انسانی مقرراتی وضـع کـرده اسـت و در مـواردی کـه موضـوعات
جدیدی مطرح شده  ،فقها براساس کليات و قواعد اصلی  ،حکم موضوع را استخراج کرده اند .در جهان بينی اسالمی هر حرکت و عمل مثبـت انسـان ،
اگر از انگيزه و نيت الهی برخوردار باشد ،عبادت محسوب می شود .بنابراین تالش هر انسان مسلمان در جهت رعایت بهداشت و حفـظ محـيط زیسـت
حتی اگر به ظاهر کوچك به نظر برسد ولی با انگيزه الهی باشد ،عبادت محسوب شده و او را به سوی تعالی و کمال رهنمون می سازد)2(.
قرآن کریم در زمينه بهداشت در پوشش ،تغذیه ،بدن و سایر امور زندگی انسان به وضوح سخن گفته و آن را از مطالبات و درحد تکاليف شرعی مطرح
کرده است(.بقره60،219ومائده )91راجع به این رویکرد ،دهها آیه در قرآن هست که به روشنی در برخی از امـور رعایـت بهداشـت را الزم ميدانـد .بـه
همين جهت ،در سيره نبوی نيز اهتمام جدی در تمام امور به بهداشت دیده ميشود .گاهی حضـرت از مـردم بـا تاکيـد و سـفارش درخواسـت رعایـت
بهداشت را کرده و آن-را به عنوان نماد مسلمانی و جزئی از ایمان به خداوند و در درون معرفت الهی جای داده است .در سيره نبوی توجه به بهداشـت
در تغذیه و پوشش و محيط زندگی ،به عنوان برنامه دائمی رعایت شده و یکی از راههای ترقی معنوی انسان مطرح است)3(.
در نظام بهداشت و سالمتی اسالم ،بهره مندی انسان از نعمت های الهی برای رسيدن به تکامل و خشنودی خداوند ضروری است و مواظبت و پيشگيری
از آسيبها و آلودگیها واجب دانسته میشود؛ به گونهای که برای رسيدن به این ضرورت در ابعاد جسمانی و معنوی ـ در سه حيطة شناختی ،رفتاری و
عاطفی ـ نظامی مدوّن و اصول و قواعدی برای حفظ سالمتی انسان و رستگاری او ارائه میدهد و برنامه زندگیاش را از آغاز شکلگيری تـا رسـيدن بـه
روز رستاخيز ،در ابعاد مختلف فردی ـ اجتماعی ،در قالب وظایفی مثل رعایت بهداشت تغذیه ،سالمتی جسمی ،روحی و جنسـی ،تنظـيم مـیکنـد و در
اختيار جامعه بشری قرار میدهد)1( .
رعایت بهداشت در اجتماعات دینی
بهداشت صرفا یك مسئله فردی نيست ،بلکه می توان از بهداشت اجتماعی نيز سخن گفت .دستورات اسالمی نيز تنها بهداشت فردی را بيان نکرده اند،
بلکه به بعد اجتماعی آن هم پرداخته است .به عنوان مثال یکی از مهمترین جلوه های عبادی اجتماعی مسلمانان ،انجام مناسك حج است .امـام زیـن
العابدین عليه السالم درباره رابطه ای که بين این عبادت و بهداشت و سالمت وجود حج تمتع و حج عمره انجام دهيد تـا  » .حجـوا و اعتمـروا تصـح
ابدانکم و تتع ارزاقکم و تکفون مؤونات عيالکم  » :دارد می فرماید جسمتان را سالم و رزقتان را وسيع و نفقه های زن و فرزندان را کفایت کنيد «()3
رابطه زیبایی و بهداشت ظاهری با عبادات
مهمترین سفارشی که به پيامبر اکرم(ص) شده است ،فرمان به انجام عبادت اصيل اسالمی یعنی نماز است .جالب اسـت کـه خداونـد پـيش از نمـاز از
پيامبرش می خواهد لباس خود را پاکيزه و آراسته گرداند»وَثِيابَك فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ « و لباس خویشتن را پاک کن * و از پليدی دور شو
قرآن کریم درباره حضور آراسته و سالم در مساجد که مهمترین مکان عبادی اند می فرماید  ،و )اعراف» (31یا بَنی آدَم خُذُوا زینَتَکُمْ عنْدَ کُل مَسْجِدٍ
و کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفين« »اى فرزندان آدم ،جامه خود را در هر نمازى برگيرید« و بخوریـد و بياشـاميد ]ولـى[ زیـادهروى
مکنيد که او اسرافکاران را دوست نمى دارداین جمله مىتواند هم اشاره به "زینتهاى جسمانى "باشد که شامل پوشيدن لباسهاى مرتب و پاک و تميز،
و شانه زدن موها ،و به کار بردن عطر و مانند آن مى شود ،و هم شامل "زینتهاى معنوى " ،یعنى صفات انسانى و ملکات اخالقى و پاکى نيت و اخالص.
()3
ارتباط مسئوليت همگانی در اسالم با بهداشت
در اسالم همه کارها با توجه به فلسفه و هدف آفرینش انسان طراحی می شوند و چون آفرینش بيهوده نيست .أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثاً وَأَنَّکُمْ إِلَيْنَا الَ
تُرْجَعُونَ؛ (مؤمنون )11۵ /همه در برابر وظایف الهی ،یكدیگر و جامعه اسالمی مسئول هستند)1(.
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امر به معروف در امر بهداشت و سالمت مردم امر به معروف در اسالم از جایگاه خاصی برخوردار است و برای آن مصداق خاصی مشخص نشـده اسـت .
راغب اصفهانی می نویسد» :معروف « هر فعلی است که خوبی آن به وسيله عقل یا شرع شناخته شود .مفردات ،ذیل واژه عرف .قرآن معروف را به خير
تفسير می کندوَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمة یدْعُونَ إِلَی الْخَيرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ( آل عمران » (104/و باید از ميان شما ،گروهی مردم را به سوی نيکی دعـوت
کنند ،و به ]کار [پسندیده فرمان دهند ... «.امر به معروف هر چند واجب کفایی است شامل هر عمل خيری می شود .در احادیث به اصل امر به معروف
تأکيد فراوان شده و از جهاد فی سبيل ا برتر معرفی گردیده استو کسانی که به امر به معروف می پردازند جانشين خـدا و رسـول معرفـی کـرده انـد.
دانشمندان گذشته و حال دایره امربه معروف را محدود نگرفته اند؛ برای مثال ،ضياء الدین محمد بن محمد معروف بـه ابـن اخـوه از محـدثان شـافعی
مصردر آخر کتابش با عنوان»معالم القربة فی احوال الحسبه « به بهداشت عمومی ،امور و وظایف پزشکان اشـاره دارد و بـا اسـتفاده از احادیـث نبـوی،
فراگيری علوم پزشکی را واجب کفایی ميداندوی امر به معروف در زمينه سالمت و بهداشت مردم را مورد تأکيد قـرار داده ،مـی نویسـد :اگـر در مغـازه
لبنيات فروشی مگس فراوان و درب ظروف ماست و شير باز و لباس فروشنده کثيف باشد ،امر به معروف الزم است با مالحظه طب نبوی و طب الصادق
و طب الرضا و رساله ذهبيه در می یابيم توصيه های بهداشتی معصومان ارشادی و در راستای امر به معروف و نهی از منکر بوده است؛ زیرا دعوت مردم
به سالمتی بهترین معروف و خير است )4(.

بحث
در مراقبت های بهداشتی اوليه ما نه تنها باید به پيشگيری و مبارزه با بيماری ها،بلکه در جهت ارتقای سالمت و خدمات بهداشتی نيـز گـام بـرداریم .
تکنولوژی های بهداشتی ما باید متکی بر نياز و خواسته مردم باشد و کارکنان بهداشتی به عنوان یك تسهيل کننده برای افـراد ،خـانواده هـا و جامعـه
عمل کنند .ما باید از تطبيق جامعه با جوامع مرفه و دور از فشارهای اقتصادی  ،خودداری کنيم و نباید به زبانی سخن برانيم که با فرهنگ آنان ناسازگار
است در حالی که اغلب برنامه ها چنين اشکالی دارد)2( .
قوانين بهداشتی اسالم با ظرافتی خاص طراحی و بيان گردیده است تا با طبيعت و فطرت انسان سازگار باشد .شـاید قـراردادن بهداشـت و پـاکيزگی در
بطن دین ،به این جهت باشد که خداوند طلب پاکی و بيزاری از ناپاکی (اعم از جسمی ،روانی ،روحـی و )...یـا ميـل و گـرایش بـه پـاکيزگی و تنفـر از
ناپاکی ها را در فطرت آدمی به ودیعت نهاده است .توصيههای مطرح در آموزههای دینی نيز بيانگر این امر فطری میباشند .پزشکی و حرفههای وابسـته
به آن که امروزه خدمات بهداشتی را نيز به طور ویژه انجام میدهند ،از نيازهای اوليه جامعه انسانی است و با این که اسالم هدفی فراتر از تأمين بخشی
از نياز جامعه دارد ،مسائل بسياری در زمينه بهداشت ،تغذیه و  ...به انسان میآموزد )1( .در فرهنگ اسالم رعایت بهداشت فردی و محيطـی گـامی در
مسير عبادت و جلب رضـای خـدا ،و در راسـتای توسـعه اجتمـاعی  ،اقتصـادی و فرهنگـی اسـت.همانا خداوندتوبـه کننـدگان و پاکيزگـان را دوسـت
دارد(بقره)2()222

اصل پيشگيری بهتر از درمان
امير مؤمنان عليه السالم در بيان اهميت پيشگيری از بيماری فرمود« :الوقایة امنع من السالمة» (مجلسی ،بحاراالنوار) ۷4،2۸2اسالم با بيان قانون کلی
«پيشگيری بهتر از درمان است» ،همگان را به حفظ سالمتی دعوت میکند تا از بروز بيماری پيشگيری نماید .توصيههای طبی قرآن گاه در شکل نهـی
مخاطب از برخی امور است که در حقيقت نقش «پيشگيری» دارد ،مانند نهی از پرخوری و اسراف)1(.
نباید با این بيان صریح قرآن مبنی بر اینکه قرآن همه چيز را بيان کرده است(نحل )۸9/مرتکب این اشتباه شد که این کتاب الهی تمامی جزئيات علوم
از جمله پزشکی را ذکر کرده است ،بلکه باید توجه داشت که این کتاب آسمانی کليات و مبانی علوم را ذکر کرده است .آنچه از مبانی و اصول قرآنی در
زمينه بهداشت و سالمت که در این نوشتار آمد ،نشان از آن دارد که قرآن کریم توجه جدی به سالمت مردم دارد و از فحوای آیات استفاده می شود که
مردم و جامعه ناسالم ،از مقدمات هدایت و کمال محروم خواهند بود؛ لذا ضروری است به این اصول و مبانی در علم پزشکی و بهداشت توجه جدی شود
تا آثار مثبت آن در فرد و جامعه مشهود گردد .عالیی ،حسينعلی؛ حجت االسالم رضایی ،حسن رضا .مبانی بهداشت و سالمت در قرآن،مجلـه تخصصـی
قرآن و علم
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نتیجه گیری
مقدمات بسياری از اعمال عبادی ،رعایت اصول بهداشتی ذکر شده است .از سوی دیگر خيلی مستحبات هم با مقدمه رعایت بهداشـت ،بـه یـك عمـل
مستحب و دارای اجر اخروی و دنيوی قلمداد شدهاند .نظافت عنصر اساسی بهداشت است وبدون رعایت نظافت » النظافـة مـن االیمـان « نميتـوان
ازسالمتی برخورداربود .درنگاه دینی نيزنظافت جزئی ازایمان شمرده شده است  .پس توجه به انواع غسلهای واجب واستحبابی و وضـو نيـز در زنـدگی
عبادی افراد مومن ،جایگاه ،ارزش و اهميت نظافت را در اسالم نشان ميدهد .در مبارک بودن قرآن همين بس کـه توانسـته اسـت در مـدّت کوتـاهى،
انسانهاى بسيارى را از شرک به توحيد ،از تفرقه به وحدت ،از جهل به علم ،از توحش به تمدن ،از اسارت به امارت ،از آلودگى به نظافت ،از فقر به غنا ،از
رکود به حرکت ،از خرافات به حقایق ،از ذلت به عزّت ،از پيروى طاغوت به اطاعت معصوم ،از غفلت به هوشيارى ،از تزلزل به ثبات ،از کفر به ایمان و در
یك کلمه ،از ظلمات به نور برساند .بنابراین از نظر دین مبين اسالم ،مومن کسی است که اعتقاد قلبی و باور درونی به آموزه های دینی داشته باشد و از
جمله آموزه های دینی پایبندی و التزام به اصول نظافت و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در دین می باشد و کسـی مـومن اسـت کـه نـه تنهـا بـه
دستورات دین اسالم در مورد بهداشت و نظافت پایبندی نظری داشته باشد ،بلکه به آن آموزه ها ،عمل هم بکند)3( .
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