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  :چکیده

دقیق ھر علمی، می بایست، اصول آن علم، مبانی ھمه زوایای برای شناخت عمیق و :مقدمه

پیش فرض شناسی آن علم از مباحث بسیار مھم و جدی ھر علم .آن، مورد بررسی قرار گیرد

است که بدون پژوھش و شناخت آن، درک و فھم زوایای آن علم از عمق و ریشه بر خوردار 

  .نخواھد بود

م چیست؟حفظ الصحه در اسالم بر روی چه اصولی اصول و مبانی حفظ الصحه در اسال:ھدف

اصول ھر علم بر مبانی آن علم استوار است و مبانی ھر علم نیز وابسته و اخذ .استوار است

. ھدف این پژوھش ، شناخت اصول و مبانی حفظ الصحه اسالمی است.شده از منابع می باشد

ظ الصحه بر روی آن بنا شده است در این تحقیق به برخی از آن اصول و پایه ھای اساسی که حف

  .، اشاره می شود

این پژوھش که در راستای تحلیل و بررسی اصول و مبانی حفظ الصحه در اسالم است، : روش

، قران و روایات و کتاب ھای معتبر صورت گرفته ابع اصیل و دست اول منابع اسالمیبا مطالعه من

  .است

ام سالمت در اسالم بر فطرت پاک انسان استوار اصول و مبانی حفظ الصحه و نظ: نتیجه گیری

از این رو، مصادیق حفظ الصحه اسالمی،مورد تنفر ھیچ فطرت پاک انسانی نبوده و . شده است

ھمچنین بر پایه  مسولیت پذیری ھمگانی و نیز اصل تقدم مصلحت عمومی بر منافع . نیست

زش حفظ الصحه و جامعیت نظام شخصی و نیز اصل تکلیف و ھمچنین اصل ایمان در ایجاد انگی

  .حفظ الصحه اسالمی استوار است

 

  حفظ الصحه؛ اصول و مبانی، فطرت، طب اسالمی :کلید واژه

 

  :مقدمه

این در حالی . موضوع اصول و مبانی علوم برای پژوھشگران آن علم، جدی گرفته نشده است

یز پیش فرض ھای علم، است که فلسفه آن علم، تاریخ ھمان علم، اصول و مبانی آن علم و ن

موضوع ھایی ھستند که آن علم بر این عناوین پایه ریزی شده است که بدون شناخت دقیق و 

پس از نقد و بررسی و فھم . کامل این عناوین ، شناخت زیر مجموعه ھای آن، عمیق نخواھد بود

ی ، پیش اصول و مبان. این مقدمات کلیدی و اساسی است که درک خود علم، ممکن خواھد بود

مگر ممکن است بدون جھان بینی . فرض ھا ، فلسفه علم و مانند آن، دروازه ورود علم است

  .خاص و پیش فرض ھای ویژه و اصول و مبانی خاصی شکل بگیرد

اصل اولیه در دانش طب، حفظ الصحه است و حفظ الصحه اسالمی مبتنی بر اصول و مبانی و 

دایت انسان است، نه طب  و یا سایر علوم، اما در قران مجید، کتاب ھ. پیش فرض ھایی است



در عین حال اصول کلی و . راستای ھدایت انسان ، دستور العمل ھای زیادی در حفظ الصحه دارد

می شود » علیھم السالم« مبانی حفظ الصحه اسالمی از آیات قران کریم و روایات معصومان 

  :فظ الصحه در اسالم اشاره می شوددر ذیل به برخی از اصول و مبانی ح. استنباط کرد

 

  حفظ الصحه اسالمی با فطرت ھماھنگياصل : الف

ھاي اسالم است كه براي ھمه نیازھاي ثابت و دائم بشر  ھماھنگي با فطرت، يكي از ويژگي

به . قوانین ثابت و اليتغّیر درنظر گرفته و براي اوضاع و احوال متغّیر، قوانین متغّیر تنظیم كرده است

يعني تا آخرين است ١»و اعدوا لھم ما استطعتم من قوه«يك اصل اجتماعي اسالم عنوان مثال، 

دانش بر : رو است كه پیامبر فرمود از اين. حد امكان در برابر دشمن نیرو تھیه كنید و نیرومند باشید

ه حفظ الصح. واجب عیني و گاه واجب كفايي استآموزش برخي علوم . ھر مسلمان واجب است

  . بر ھر فرد مسلمان واجب شرعی است

ھماھنگي دستورات حفظ الصحه اسالمي با فطرت و  ،ھاي اصول طب اسالمي يكي از ويژگي

. است بندي احكام رابطه عّلي و معلولي و احكام با مصالح و مفاسد واقعي و درجه. طبیعت است

  .٢»فعلم ما يقوم به ابدانھم«

ت در فطرت آدمي نھاده و طیبات، بیزاري از ناپاكي و خبائت خداپرستي، طلب خیر و پاكي، طھار

  »٣حنیفًا فطرت اهللا التی فطر الناس علیھا دينفاقم وجھك لل«. شده است

حفظ الصحه و بھداشت اسالمي، بر مبناي فطرت و قوانین و رھنمودھاي اسالم از جمله سالمت 

  .ھا است و پرھیز از حرام ھا مصلحت و خیر انسان در پیروي از حالل. آدمي بنا شده است

علي عباده و احل لھم ما  رم ذلكحاهللا تبارك و تعالي لم ي ان«: فرمود» لیه السالم ع«امام باقر 

خلق الخلق فعلم ما  علیھم و لكنه تعالي حرمهاحل لھم و ال زھد فیھا فیھا من رغبته  سوي ذلک

يضرھم فنھاھم و حرمه  ھم و ما يصلحھم و احله لھم و اباحه و علم مايقوم به ابدان

خود داری خود وچیزی  چیزی را بر بندگان حرام نکرد، به جھت» تبارک و تعالی «خداوند ٤»علیھم

آفریننده وپروردگار ھمه نظام  ، بلکه خدای سبحان میل و رغبت خود را حالل نفرمود به سبب

پایداری و ثبات  او بھتر از ھر کس می داند، چه چیزھای سبب قوام وھستی و انسان است،پس 

در حالل و مباح  الھی ، مصلحت . اوست و چه اموری به مصلحت و خیر آنان است و استواری

بنده لحاظ شده است و حرام او در چیزھایی است که به ضرر بنده می باشد و مورد نھی قرار 

  .گرفته است

نیاز فطري  الصحهو حفظ  چون نیاز به سالمت. تغذيه و سالمت در اسالم اين خصوصیت را دارد

ه وصول به اين مقصود را را ،ھا، حالل كردن پاكیزگي ث و پلیدياسالم با تحريم خبائ.انسان است

  .فراھم کرده است

طبیعت انسان  بیان شده است تا بابا ظرافت بسیار دقیق  ،الصحه اسالم  قوانین سالمت و حفظ

  .سازگار باشد
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ر داده شده است، به اين جھت است كه خداوند اينكه حفظ الصحه و پاكیزگي در بطن دين قرا

. ھاي جسمي و رواني را در فطرت انسان به وديعه نھاد ب پاكي و بیزاري از ناپاكيلط ،حكیم

  .به واسطه ھمین نكته است رھنمودھاي حفظ الصحه اسالم

كه چنان نیست . سازد اسالم توازن مطلق و تناسب كامل را میان نیروھاي زندگي بشر برقرار مي

بلكه . يكي از نیازمنديھاي فطري بشري فراموش شود و نیرويي از نیروھاي آدمي فرو كوفته شود

اسالم به روح و جسم انسان با اعتدال . ھر چیز بايد به اندازه باشد و از جاده اعتدال بیرون نرود

و  رو، جامع ھمه چیزھا از اين. شده استاسالم ديني است كه براساس فطرت بنا . نگرد مي

  .است سالمتی ھای ظاھری و باطنی

  

  یاسالمحفظ الصحه مسئولیت ھمگاني در  اصل: ب

 ھمه رھنمودھا و احكام، از جمله حفظ الصحه با توجه به فلسفه و ھدف آفرينش طراحي شده

  . ھمه مردم در برابر اين رھنمودھا مسئولیت دارند ٥است

ھر کس کوشش نداشته باشد که به  ٦،»من اصبح و لم یھتم بامور المسلمین فلیس بمسلم«

فعلیکل مسلم ان یحزن لحزن المسلمین و « مردم مسلمان خدمت کند ، مسلمان نخواھد بود،

یفرح لفرحھم ومن اصبح و لم یھتم بامور المسلمین فلیس منھم، فالمسلمون کلھم کانھم جسم 

ھیچ مسلمانی حق ندارد، در اندوه برادر مسلمان  ٧»واحد تداعت له االعضاء االخرواحد،اذا اوذی 

دیگرش بی تفاوت باشد، مسلمان کسی است که در غم مسلمان، اندوھگین و در خوشحالی 

اه که به عضوی دردی گزیرا ھمه مسلمانان مانند یک پیکر و جسم ھستند، ان. او، شادمان باشد

کلکم راع و کلکم مسئول عن « .برسد، ھمه اعضای بدن با آن ھمسو و ھماھنگ عمل می کنند

  .ھمه شما نگاھبانید و از ھمه شما سؤال شده و ھمه مسئول ھستید. ٨»رعیته

بر ھر فرد مسلمان واجب است در مسايل اجتماعي و سیاسي و اقتصادي، فرھنگي و علمي و  

و ھر آنچه در حفظ الصحه انسان و نیز سالمت و بھداشت فرد و جامعه موثر  عمراني و دفاعي

شركت كند و موضع قاطعي داشته باشد، تا براي حق و عدالت سودمند افتد و براي  است،

ھیچ کس حق ندارد، اقدامی در راستای ضرر رساندن به  .اسالم و مسلمانان مفید باشد

  . ھر اقدام که سبب آسیب به سالمت فرد و جامعه است، جایز نیست. مسلمان نماید

ھدف اسالم فراتر از نیازھاي .زھاي اولیه جامعه انساني استاز نیا ،طب و از جمله حفظ الصحه

  .جامعه است

  

  اصل تقدم مصلحت عمومي به منافع شخصي: ج

ايجاد آمادگي بر » ٩من قوه ماعدوا لھم ما استطعت«. رعايت مصلحت جامعه اسالمي الزم است

  .ترين مصالح مسلمانان است از مھم ،ايجاد امنیت جاني، سالمتي در جامعه. ھمه واجب است

بر  .گذاري، گسترش حفظ الصحه و بھداشت است ترين سرمايه پربارترين و از سوي ديگر كم خرج

مسئوالن و سیاست گذاران سالمت و حفظ الصحه ایران اسالمی، واجب و ضروری است که 

ه سبب زیان جسم و روح زمینه سالمت آحاد جامعه را به معنی واقعه کلمه فراھم نماید و ھر آنچ
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در آیه شریفه وسیع و گسترده است و یکی از مصادیق  »قوه«واژه . آنان است، جلوگیری نماید

برجسته آن،حفظ الصحه وسالمت جسمی و روحی ھر فرد از اجتماع انسانی و نیز آمادگی کامل 

  .ای سالمت استبا اصل استقالل در پیشگیری و درمان با تکیه بر توانمندی داخلی در ھمه زوای

  

  در حفظ الصحه اسالمی اصل تكلیف: د

بیان ) وجوب، استحباب، حرمت و كراھت(بخش زيادي از نظام آموزشي اسالم در قالب احكام 

 عبادی مسلمان، انگیزه الزمبھداشتي در برنامه  حفظ الصحه و  قراردادن مسايل. شده است

  .ضمانت اجرايي اين احكام است» ١٠ يريبان اهللالم يعلم «. نمايد براي اجراي آن ايجاد مي

در اين صورت ريختن فضوالت آلوده در معابر، .رعايت اصول بھداشتي با الزام شرعي ھمراه است

ساختن محیط   و آماده ، ایجاد آلودگی صوتیھاي آلودگي و عفونت ھا، ايجاد كانون كردن آب آلوده

اند، توسط پاسبان دروني و ايمان ھر  براي رشد و فعالیت حشرات كه عوامل توسعه آلودگي

با اصل وجوب تکلیف شرعی حفظ الصحه، وظیفه ھر فرد مسلمان . منع خواھد شد ،شخص

یز نسبت به خود و نیز وظایف خویش نسبت به سایر مسلمانان در احترام به حفظ الصحه آنان و ن

  . مسئوالن بخش ھای مختلف در این موضوع مھم، توجه به این نکته بسیار ضروری است

 ،ھر كاري كه سبب آسايش مسلمانان و حفظ سالمت آنان باشد بداندكه مسلمان و ھر مسئولی

  .استقبال خواھد كرد ،خدمت در جھت رضاي خدا است، از حفظ الصحه افراد ديگر و جامعه

صدقه  :ثالثقطع عمله اال من اذا مات ابن آدم ان«توجه به حديث امه با در باب وقف و خدمات ع

بھداشتي مانند حفظ الصحه و بسیاري از اعمال »  ١١جاريه او علم ينتفع به او َوَلد صالح يدعوله

، تدوین كز بھداشت، آب سالم، آموزش حفظ الصحه و بھداشتاپاكسازي محیط، ايجاد حمام، مر

از این . خواھد بود "علم ينتفع به"از مصاديق صدقه جاريه و  ی دقیق و الزمقوانین اجرایی و نظارت

 .بسیار زيادي بر حفظ الصحه نسبت به ديگران داشته باشدانگیزه باید مسلمانان رو، 

دعا فرزندي صالح كه براي او . شود، مگر از سه چیز قطع مي ،، عمل از اووقتي فرزند آدم بمیرد

صدقه جاريه مانند مسجد و ساير بناھاي خیر، . از آن و صدقه جاريه ، عملي كه نفع يابندكند

  . شوند مند مي باقي است و مردم از آن بھره آن احداث راه تا وقتي كه آثار ،كاشتن درخت

بعد از . پس اعمال او را در میزان گذارند. آورند در قیامت فردي را به پاي میزان سنجش اعمال مي

به او گفته . ورند و به اعمال او اضافه كنند كه سبب رجحان حسنات او گرددچیزي مانند ابر بیا ،آن

شود، اين آن عملي است كه در دنیا به  خطاب مي. گويد نه شود، میداني اين چیست؟ مي مي

  . ١٢به آن عمل كردند ،مردم آموختي و آنان پس از تو

  

  

  

  

  اسالمیبزرگترين انگیزه حفظ الصحه  ،ايماناصل : ـھ

. زيرا حفظ الصحه بخشي از ايمان و الزمه ايمان است. بر حفظ الصحه تاكید فراوان دارداسالم 

اسالم با قراردادن بھداشت و .دوري از آلودگي جسمي و روحي، خواست فطرت ھر انسان است
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بھداشت و پاكیزگي را  حفظ الصحه، نظافت در برنامه عبادي فرد مسلمان، انگیزه الزم براي رعايت

  .كند ايجاد مي

بكل ما استطعتم فان اهللا تعالي بني االسالم علي النظامه و لن  تنظفوا«: اکرم فرمود پیامبر

اسالم  ،زيرا خداوند. توانید نظافت را رعايت كنید به ھر مقدار كه مي» ١٣الجنه اال كل نظیفيدخل 

  .زه باشدگردد مگر اينكه پاكی را بر پايه نظافت بنا نھاده است و ھرگز كسي وارد بھشت نمي

فرد مسلمان ملزم است بھداشت را امر . نظافت و بھداشت و حفظ الصحه نظام خاصي دارد

 .ارايه دھد ،شرعي و ديني بداند و آن را در ھر حال

النظافه من «: فرمود) لی اهللا علیه و آله و سلمص(رسول خدا . اسالم به نظافت بسیار تاكید دارد

حضرت . شخص چركین و كثیف است ،بدترين بنده ١٥»لقاذورهبئس العبد ا«: و نیز فرمود ١٤»الدين

خداوند زيبا است و زيبايي را دوست  ١٦»ان اهللا جمیل يحب الجمال«: فرمود) علیه السالم(امیر 

ايي بیارايد  دارد كه بنده خداوند زيبا است و دوست مي: فرمود) علیه السالم(امام صادق . دارد مي

يعني . اگر خداوند نعمتي به شما عنايت كرد، بايد اثر آن نعمت در زندگي شما نمايان گردد... 

نه خود را با گچ، سفید كند، بیرون خانه خا. بوي خوش استعمال كند. ، نظیف باشدجامه شخص

  . ١٧را جاروب كند

و در  است كه حدود ھزار سال پیش سابقه دارد »كافي«کتاب ھاي اسالمي،  ترين كتاب از قديمي

یعنی حفظ الصحه، رعایت بھداشت و رسیدگی و .»التجّمل و باب الّزي«، بابي است با عنوان آن

  . زئی در فقه بیان شده استتوجه به نظافت و شکل ظاھر به صورت ج

ھاي خويش را پاكیزه  يعني جامه ١٨»و ثیابك فطّھر«: نخستین آياتي كه در قرآن نازل شد فرمود

يعني نظیف باشید و خود را شبیه به  ١٩»تنظفوا و التشتبھوا بالیھود«: رسول خدا فرمود. گردان

دين من . ت دستور نفرموده استمرا به رھبانی دخداون: روست كه حضرت فرمود از اين. يھود نكنید

لم يرسلني اهللا تعالي بالرھبانیه و «. روشي منطبق بر واقعیت و در عین حال ساده و آسان است

رسول خدا را براي شريعتي فطري و آسان و با  خدای سبحان،٢٠»لكن بعثني بالحنیفه السمحه

  . گذشت فرستاده است

بايست وضو بگیرد،  پیش از نماز مي. دستور داده استخداي متعال عبادت را نیز مقرون به نظافت 

وقتي  ٢١»اذا قمتم الي الصاله فاغسلوا وجوھكم و ايديكم الي المرافق«. خود را پاكیزه كند

نکته مھمی است که  .خواھي نماز بخواني، ابتدا وضو بگیريد، صورت و دستھايتان را بشويید مي

اگر جنب ھستید، بايد تمام بدن را  ٢٢»نبًا فاطّھرواان كنتم ج«. با عبادت توأم شده است ،نظافت

خواھم كه در آن حقوق اجتماعي  من پرستشي را مي: فرمايد خداي متعال مي. دشستشو دھی

فرش زير پايش از مال  باید.رو، مكان نمازگزار نبايد غصبي و از مال حرام باشد از اين. رعايت شود

                                                 
  ٢٦٠، ص ٢كنز العمال، ج ١٣
  ٢٧٧، ص ١وسایل الشیعه، ج 14
  ٢٧٧، ص ١وسایل الشیعه، ج ١٥
  ٢٧٧، ص١وسایل الشیعه، ج 16
  ٢٧٨، ص ١الشیعه، ج وسایل 17
  ٤: مدثر18
  ٤٠٣، ص ١٩مطهري، جمموعه آثار مطهري، ج 19
  ٤٩٤، ص ٥كايف، ج 20
  ٦:مائده21
  مهان22



پر واضح است،  .نداشته باشد مانند خمس و زكات حالل باشد و ھیچ حقوقي از فقیران در ذّمه

افراد جامعه ای که به چنین دین غنی و جامعی که خیر و صالح دنیا و آخرت آنان را می خواھد، 

به سالمت و حفظ الصحه ھمه جانبه آنان بسیار تأکید دارد، به گونه ای که ھر چه مومن بیشتر 

  . ماید، بیشتر به ایمان نزدیک تر استبه حفظ الصحه خود و دیگران پایبند و توجه ن

 

  :نتیجه گیری

ھیچ کس حق . حفظ الصحه در اسالم بر ھر فرد مسلمان، واجب شرعی و عقلی است -

  .ندارد، اقدامی بر خالف حفظ الصحه خود و دیگران و جامعه انجام دھد

بر ھمه مسوالن و مجریان و سیا ست گذارانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در  -

موضوع حفظ الصحه وظیفه دارند ، الزم است، تمام توان و وقت  خود را مصروف به فراھم 

  .کردن زمینه عملی و علمی این مھم نمایند

حفظ الصخه اسالم، بر فطرت آدمی بنا شده است و خدای سبحان ھمه مصالح و خیر  -

  انسان را در پیروی از حالل و پرھیز از حرام قرار داده است

  .موضوع حفظ الصحه خود و دیگران و جامعه مسولیت دارند ھمه مردم در -

حفظ الصحه در متن عبادات اسالمی گنجانیده شده است و مسلمانان می بایست انگیزه  -

  .باالیی نسبت به دیگران در حفظ الصحه داشته باشند

از این رو ، در منابع دینی و کتاب ھای فقھی و در . حفظ الصحه بخشی از ایمان است -

وایای اصول و فروع دین ، موضوع حفظ الصحه به عنوان یک اصل مھم نگریسته ھمه ز

  .شده است

حفظ الصحه اسالم، بسیار جامع است ، به گونه ایی که نظیر این نوع حفظ الصحه را در  -

  ھیچ کدام از مذاھب و مکاتب نمی توان یافت
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