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 مقدمه

 

دی  آسمانی از آن جهت که پیام هدایتگر خداوند مهربان بوه آدمیوان و   

خداوندی است، همواره به عنوان منبو   برگرفته از دریای بی کران علوم 

اصیل، جام  و مطمئ  در پاسخگویی بوه نیازهوای معرفتوی و معیشوتی     

مورد توجه اندیشمندان جهان قرار داشته است. بررسوی قورآن   ها،  انسان

دهد که خداوند تاکید زیادی بور سوالمتی بنودگان خوود      می کریو نشان

کمال را دارند و جامعوه سوالو   دارد و چون افراد سالو توانایی رسیدن به 

شود از ای  رو بر آن شده توا گریوزی کوتواه بور      می از افراد سالو تشکیل

که در رابطوه بوا بهداشوت و طو  در قورآن      هایی  قرآن بزنیو و پژوهشی

کریو انجام شده را به اختصار نقل کنیو. دی  مبی  اسوالم بورای انسوان    

ر تعوالیو جوام  وکامول بوه     ارزش و ایترام فوق العاده ای قائل است و د

مثابه به یك آئی  بهزیستی به تمامی مسوائل ییواتی انسوانی از جملوه     

بهداشت و سالمت عنایت خاص دارد. در اینجا مروری کوتاه بر بهداشوت  

با توجه به نظور صوای     شود. می و سالمت در آیات قرآن کریو پرداخته

سوالمت وجوود   نظران در قرآن کریو آیات زیادی در زمینوه بهداشوت و   

در قورآن  دارد که دستورات بهداشتی ذیل از آنها قابول اسوتنباا اسوت.    

آیه به مسائل پزشکی اشاره شده اسوت و آیوات قورآن بوا      1100بیش از 

اشارات صریح، استنباطی و اجمالی گواهی بر ای  امر است کوه خداونود   

بیش متعال هرآنچه انسان نیاز داشته در قرآن بیان کرده است. قرآن در 

آیه، ماده علو را به کار برده و مسلمانان را بوه تفکور و تعمور در     700از 
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آیوه بوه خداشناسوی از     7۵0های طبیعت دعوت کرده است.یدود  پدیده

شود و در کنار ای  دعوت عمومی بوه دانوش،    راه علوم طبیعی مربوا می

کنود  آن جوا کوه     هوای علووم پزشوکی متمایول موی      انسان را بوه شواخه  

پو  انسوان بنگورد کوه از چوه      «: فلینظر االنسان مو خلور »د: فرمای می

آیا به شتر «: افال ینظرون الی االبل کیگ خلقت»چیزی خلر شده است. 

«: فلینظر االنسوان الوی طعاموه   »نگرند که چگونه آفریده شده است؟  نمی

 پ  انسان به غذای خویش بنگرد. 

           ازل نشوده                                                     قرآن برای بیان جزئیات مقوله سالمت و پزشکی موردم نو  

                                                                    است و امکان عقلی آن نیز وجود ندارد، ولی کلیات و مبانی و اصول آنهوا  

                                                                        را بیان کرده است  زیرا ای  اصوول و مبوانی در راسوتای هودایت انسوان      

                                                                است. هدایت مردم زمانی میسر است که مردم سالو و تندرسوت باشوند.   

                                                                  در آیات بسیاری به مسئله بهداشت و سالمت اشاره شوده اسوت. ایکوام   

                                             ً                   تکلیفی اسالم نیز با سالمت انسان مرتبط است. قطعاً همان خودایی کوه   

                                                                          انسان را خلر و قرآن را نازل نموده، بی  ایو  دو رابطوه سوازگارانه نیوز     

                                                    البته برخی تعارضات ظاهری و ابتودایی بوی  قورآن و      .               برقرار کرده است

                                                                   پزشکی ادعا یا توهو شده که با تأمل و دقت در آیات و علووم پزشوکی و   

                                        شود  لذا تعارض مستقر و یقیقی بی  قورآن                         بهداشت مرتبط برطرف می

                                                                      و علو وجود ندارد  به عبارت دیگر، باید یا در تفسیر خوود شوك نمواییو    

  .                             یا در نظریه علمی تردید نماییو

اسوت کوه بورای ایجواد     هوای  قرآنوی، آموزه هوای  از مهو تری  آموزه

زندگی مطلوب و مناس  در دنیا و آخرت فروفرستاده شده است. در ای  

میان بهداشت برای دست یابی به طهارت ظاهری و باطنی به جهواتی از  
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باشود  زیورا سوالمت جسوو و روان      می جایگاه ویژه و یساسی برخوردار

بوه  بخشی از کماالت انسانی و یا دست، کو بسوتر اساسوی دسوت یوابی     

های باشد. بنابرای  اگر از نظر شریعت اسالمی و آموزه می کماالت انسانی

 قرانی راه مستقیو همان بهره گیری از چیزهای بهداشوتی و پواك اسوت   

توان گفت که هر گونه بهره گیری از چیزهای غیر بهداشتی و ناپواك   می

در یقیقت گام نهادن در راه شیطان و ابلی  است. در اهمیت بهداشوت  

ی  ب  که اسالم در میان شرای  نسبت به بهداشوت چنوان یسوا     هم

بوده و اهمیت قایل شده است که طهارت ظاهری تو  و یتوی لبوا  را    

در همه یال به ویژه در اموور آیینوی و مناسوك واعموال عبوادی شورا       

دانسته و هرگونه یضور غیر بهداشتی در پیشگاه خداوند را امری مردود 

همیت و ارزش بهداشت همه جانبه همی  ب  و باطل شمرده است. در ا

دارد و آنوان را بوه عنووان     موی  که خداوند افراد پاك و پاکیزه را دوسوت 

کند. خداوند پرهیز از آلودگی هوا و   می دوستان خویش انتخاب و معرفی

یابى به رستگارى  اى براى دست بهداشت و طهارت کامل انسان را، زمینه

ن گفت که هرکسی اگور بخواهود بوه هودف     توا می شمارد. بنابرای  می بر

بایست ای  راه و روش را سرمشر زندگی خوویش   می آفرینش دست یابد

 قرار دهد و بهداشت کامل و جام  را مراعات نماید.

        ّ                                                      باید توجّه داشت که، قرآن کریو یك کتاب علمی مودون بوه معنوای    

                                                                   مصطلح روز نیست بلکه کتاب هودایت، ارشواد، تربیوت و پورورش رو  و     

                                                                       وان است، ولی از آنجا که در ارتبواا مسوتقیو بوا انسوان و رو  و روان      ر

                                                             توووان بعضووی از اصووول اساسووی بهداشووت روانووی را کووه در               اوسووت مووی
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       صوورت                                                              روانشناسی بیان شده و یا در آینده بیان خواهد شد در قرآن بوه 

                        های اخالقی به دست آورد.                      های شرعی و یا توصیه             دستور العمل

                                          الی سوعی گردیوده کلیوات سوالمت جسومی،                             لذا در ای  مورور اجمو  

                                                                رویی، روانی و اجتماعی و در واق  معنای کامل سالمت را در ایات قرآن 

                     جدید و عمیر توری از      های                                        بیان کنیو و امید است با پیشرفت علو جنبه

                                         ای  آموزه ها کشگ و وارد زندگی بشریت شود.
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