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Abstract 

 

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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 چكیده

 ههها ضمطالعهههاضرابهههدض هههاض هههگاض دالمههه ضباادهههادضمهههزم ض ض  عههها ض  ض الض مههه  دض

ض.ض مزم ض اض متفا دض  ضمد الضمنا عضعلم ض ضپژ  ش ض نجامضشگ

 اههه  ضمهههزمت  ضپیشهههدید ض ضض" ههها ضکلیهههگ   دمنظههه الض نجهههامض اههه ضمطالعههها ضض ههها

 الضضت ضمقههااا ا الضعنههض" مههزم+ هگ شهه " ضض" مههزم+مههزم " اههژدض ض ههاض" هگ شهه 

 الض هها دض مههان ضض  SIDو  Google Scholar ISCض Scopusنظیههدض هها ض عزعهها  ضضپاادههاد

مقالههاضاا هه ضشههگضکههاضضض542گد اگنههگ.ض الضمجمهه   ضضبسههتج (ض9736-69 هها ضمعههی ضامهها 

ض52ض الض نتههها ضمقالههاض دالمهه ضمیتهه  ا ضگد اگنههگض ضضضض979 هها ضپههاض  ضمطالعههاضه یههگدض  ضض

ض.گد تنگ م ال ض متفا دضقد ال   شگد نگ ض متاض ا  ضمنا عض مد دض اضم ال 

مههزم ضضشههام  ضمههزم ض عههگضههههاالض ههدض هها ضپههژ  ضضرابههد ضضمطهها بض ههاضاا تههاضض

 هگ شهه (ض الضضبهههان ضمهها ما ض عداهه ضا د مهها ضمعنهه  ض ض بتمههاع ضال  نهه  ضبسههمان  

ض.ضمشا گدضگد اگضم تبض مزم 

 ضب  معض نسان ض الضپد  ض مزمض ضضمی الض م نتااجضنشا ض   نگضکاض مزمض ان ضمزم 

   ننگض اضکما ضصی ض ضمزم ض اضم  ا ض ان ض اضالعاا ض مت ال تض ض عما ضمد قب  م  د

ضخ  ض م ضاا نگ.

 

ض ا  ضمزمت ض مزم ض هگ ش  ضپیشدید  ض:های کلیدیواژه

 

 

 

 مهندسی ارشد کارشناس -1

 علوم دانشگاه ،ايحرفه بهداشت

 ن،تهرا بهشتی، شهید پزشکی

  ایران

 مهندسی، گروه دانشیار -2

 ،و ایمنی کار ايحرفه بهداشت

شیراز،  پزشکی علوم دانشگاه

 ایرانشیراز، 

کارشناس فقه و حقوق،  -3

 ر بروجرد،نو امیدانشگاه پ

 رانیبروجرد، ا

 

 

 

  * مؤلف مسئول:

 مهدي جهانگیري

و  ايحرفه بهداشت مهندسیگروه 

 پزشکی علوم دانشگاه ،ایمنی کار

 ایرانیراز، شیراز، ش

    
Email: 
jahangeri_m@sums.ac.ir 
 

 

 

 ۹۳۱7 خرداد 50دریافت: 

 ۹۳۱8 آذر ۹6اصالحات: 

 ۹۳۱8 آذر 3۳پذیرش: 

 

 گزارش کوتاه
 .81-77صفحه:  8931سال  ،2 ، شماره7دوره 

 دين و سالمت 

 دین و سالمت، . های اسالمیآموزه زاده، سید محمد. بررسی جایگاه سالمت و ابعاد آن در؛ جهانگیری، مهدی؛ اسماعیلساحل، کارخاک :استناد

(.فارسی) 88-77 (:2)7؛9318 پاییز و زمستان
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 همقدم

سالمتی مفهومی اساسی در زندگی بشر بوده و مطابق 

 WHO: Worldجهانی بهداشت )اساسنامه سازمان با 

Health Organization،)  حالتی است از رفاه کامل

یماري و تنها به نداشتن ب که اجتماعی و جسمانی، روانی

ابعاد سالمتی  .(1)باشد محدود نمیمعلولیت محض 

نظام صحیح  کردعملعبارت هستند از: سالمت جسمانی )

سازگاري بین ، همزیستی و حالت توازن(، روانی )بدن

توانایی فرد در وي(، اجتماعی )شخص و دنیاي اطراف 

روابط  برقراري براي ثر با دیگران و اجتماعؤتعامل مایجاد 

 ( و معنويهاي اجتماعیارضاکننده شخصی و انجام نقش

اعتقادداشتن به معناي زندگی، نظم حاکم بر جهان و )

( بخشدتر میعمیققدرتی برتر که به زندگی فرد مفهومی 

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

المتی ارتباط دارند و سؤال که آیا دین و مذهب با ابعاد س

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

 انجام شد.

 

 ها مواد و روش

در قالب گزارش کوتاه با هدف  حاضرمطالعه مروري 

بررسی جایگاه سالمت و ابعاد آن در اسالم با اولویت 

منظور، بهداشت و پیشگیري انجام شده است. بدین

به  "بهداشت سالمتی، پیشگیري ودین، "هاي کلیدواژه

هاي مقاالت پایگاهن ویدر عنازبان فارسی و انگلیسی 

  SIDو Scopus، Google Scholar، ISCنظیر اطالعاتی 

 جستجو( 1336-69هاي )سال در بازه زمانی معین

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

محتوایی مقاله بررسی  131مطالعه چکیده این مقاالت، 

 هاآن منابع همراه به مورد 26 در انتها، گردیدند و

 .مورد استفاده قرار گرفتند شده و بنديدسته

 

 بحثو  هایافته

 و نگرش دینداري، بین رابطه مطالعات اکثر در

و  مثبت سالمتی، مختلف ابعاد با مذهبی اعتقادات

مطابق با گزارشات  .(3،2)است  شده دار گزارشمعنا

هاي توحیدي ات مذهبی و نگرششده، اعتقادارائه

توانند درک افراد از مشکالت عواملی هستند که می

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

. ارتباط مستقیم و (4)تر نمایند ها را آسانآن

غیرمستقیم دین و سالمت در تمامی ادیان توحیدي به 

 . (2)باشد مشاهده میوضوح قابل

 

ن در مکتب . جایگاه سالمتی و اهمیت حفظ آ۹

 اسالم

حفظ جان و سالمت در اسالم تا حدي اهمیت دارد 

نجات جان یک انسان، "فرماید: که خداوند در قرآن می

منزله نجات کل بشریت بوده و کشتن عمدي یک به 

 .(9) "ها استانسان، به معناي نابودي کل انسان

هاي گرفته، اسالم آموزهبراساس نتایج مطالعات صورت

مهمی درباره غایت حیات انسان دارد که پرداختن به 

هاي مهمی را درباره تواند اطالعات و نشانهها میآن

تعریف سالمت و بیماري بر مبناي هدف از حیات 

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

استناد مکتب اسالم بهداشت در سه منبع موثق و قابل

حاوي روایات ائمه اطهار و  شامل: قرآن کریم، کتب

 است. بررسی شده  البالغهنهج

 

 . سالمت در قرآن ۹-۹

ترین راهنماي اندیشه و عمل انسان و قرآن جامع

جامعه در مسیر پیشرفت و دستیابی به حیات مادي و 

باشد. خداوند در آیات راه با سعادت میمعنوي هم

متعددي به سالمت فردي و اجتماعی در ابعاد مختلف 

طور به شناسی سالمت در قرآنمفهوماست. اشاره کرده 

است. در این راستا  مکرر در مطالعات مختلف ذکر گردیده

هاي مدیریتی قرآن براي مدیریت در پژوهشی، آموزه

هاي مراقبت بهداشتی و زمانها از جمله ساصحیح سازمان

مصادیق بهداشت و  .(8)است درمانی پیشنهاد شده 

سالمت در قرآن کریم در موضوعات و ابعاد متفاوت 

 .(6)باشند بررسی میسالمت قابل
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 . سالمت در روایات۹-3

در اسالم از طریق روایات مختلف، اهمیت حفظ 

گوشزد شده  سالمتی و رعایت موازین بهداشتی به انسان

؛ از است ین امر موضوع تحقیق پژوهشگران قرار گرفتهو ا

)ص( رسول خدا برخوردنوع  ي،نبو یرهس يهاآموزهجمله 

به نظافت،  یدنورزو اهتمام آنو مواهب  یادننسبت به 

 یو اجتماع يفرد یبهداشت در زندگ یتو رعا یزگیپاک

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

روایات با تشریح عوامل ایجادکننده سالمت، نتایج و 

سالمت در روایات  عوامل اثرگذار بر آن، کاربرد لفظی واژه

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

 . (11)است مطالعات گزارش شده 

 

 البالغهنهج . سالمت در۹-۳

صورت البالغه بهسالمت در نهجمربوط به مباحث 

هاي علمی و در مواردي بیان شگفتی، علمی گذرا اتاشار

شده مطرحمباحث  است.ه شده شان دادنعلمی هاي اعجاز

 ارائهجامعه و و  معرفی انسان پیدر  ،البالغهنهجدر 

امام  هستند.ها مصونیت از آسیب ی برايهایکارراه

 گستره ،در گرو حیات طیبه سازي)ع( با هدف انسانعلی

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

کند و دنیا و آخرت مطرح می ،اقتصاد، مدیریت، سیاست

بر هم  اثرگذارپیوسته و  یکدیگرمختلف سالمت را به  ابعاد

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

دانسته و ر سالمت فرد و اجتماع اثرگذار برا غیره  غیب و

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

شمارد. هاي سالمت برمیاز جنبهسالمت از گناه را یکی 

سالمت در  گرفته، واژهبر مبناي مطالعات صورت

البالغه، بیشتر در ارتباط با سالمت غیرمادي و نهج

 . (11)است هاي اخالقی و الهی به کار رفته ارزش

 

 اسالم مکتبابعاد سالمت در  جایگاه. 3

 توان گفت کهگرفته میبراساس نتایج مطالعات صورت

سالمت بر ی اجتماعو معنوي  وانی،رجسمانی، د ابعا

به دیگري  یکو رشد و تعالی هراثرگذار بوده دیگر یک

 .باشدمیوابسته 

 

 بعد جسمانی سالمت. 3-۹

از عنوان یکی سالمت جسم به ردر تعالیم اسالمی ب

تا  است؛شده کید أتبسیار هاي انسان ترین نیازبدیهی

 ن مربوط بهتوجهی از آیات در قرآقابل بخشجایی که 

هاي جسمی رعایت بهداشت بدن و پیشگیري از بیماري

 ،عبادات مانند نمازاز آیاتی که در مورد برخی  باشد.می

 کنند؛تأکید مینیز بر سالمت جسم  هستند غیره روزه و

تمامی آداب مربوط به این اعمال، دربردارنده  زیرا

مصالحی براي انسان است که بخشی از این مصالح به 

کید بر أت براین در. عالوهشودجسم انسان مربوط می

 هايانواع خوراکیبه آیاتی در  ،سالمت جسمی انسان

، اهمیت رعایت موازین بهداشتی و حفظ براي انسانمفید 

ت فردي، بهداشت دهان و سالمتی در موضوعات بهداش

اشاره شده دندان، تغذیه و بهداشت مواد غذایی و ورزش 

 .(12)است 

 

 بعد روانی سالمت. 3-3

هاي ات و باورنظران وجود اعتقادبسیاري از صاحب

عنوان عاملی تأثیرگذار بر سالمت روانی افراد مذهبی را به

توانند به شکل مؤثري در امر درمان و شمارند که میبرمی

پیشگیري از اختالالت روانی به کار برده شوند و بر توانایی 

هاي ویژه بیماريها )بهافراد جهت تطابق و مقابله با بیماري

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

ارتباط سالمت روانی با باورهاي مذهبی و دین صورت 

داري گرفته است که در بیشتر موارد ارتباط مثبت و معنا

امش رها آبار بیماران .(14)است دست آمده ها بهبین آن

 اندمختلف گزارش کرده اترا در مطالع از انجام عبادت پس

بهبود  موجبمداخله معنوي ات، مطالعاز در برخی . (12)

است شده  شناختی بیماران مبتال به سرطانوضعیت روان

شده، دینداري و اعتقادات بر مبناي گزارشات ارائه. (19)

سازگاري بین و  میزان عزت نفس، آرامش سبب افزایش

میزان  همچنین کاهش و فردي در رضایت از زندگی

  افسردگی، پرخاشگري، وسواس، حساسیت، استرس
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 شده و در مجموع موجب  هاي جسمانیشکایت و

 گردند میسطح بهداشت و سالمت روانی افراد  افزایش

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

، عامل کارکرد مثبت "شناختیبهزیستی روان"اصطالح 

اند. مطابق با سازي کردهتلقی نموده و مفهوم شناختیروان

این مفهوم، نداشتن بیماري براي احساس سالمت کافی 

نیست؛ بلکه برخورداري از احساس رضایت از زندگی، 

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

. (18)باشد هاي فرد سالم میاجتماع و غیره، از ویژگی

شده حاکی از آن هستند که فراگیري نتایج مطالعات انجام

هاي بنیادین مذهبی اثرگذار بر اي از معرفتمجموعه

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

تواند هم عامل امنیت و بهداشت روان هاي مثبت مینگرش

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

پریشی از نگاه قرآن و هاي مقابله با رواندر بررسی راه

پریشی ارائه کارهاي کاربردي براي درمان روانروایات، راه

 .(21)است شده 

  

 المت بعد اجتماعی س. 3-۳

 رثیر دو سویه بأکه انسان و جامعه سالم ت ییاز آنجا

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

در گرو وجود  را هاي سالمتشاخص تمامیرسیدن به 

مطابق با . (11)داند میبستر اجتماعی و خانوادگی سالم 

 آمیز امامحکمت ورد کلمهم 481از شده، گزارشات ارائه

بعد  ورد در حیطهم 112 ،البالغهعلی)ع( در کتاب نهج

 حدودها، میان آن از کهد نگیراجتماعی سالمت قرار می
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از سوي  .(2)اند شده نگرشی استخراج و دانشیهاي حوزه

داشتن اماکن نگه یزهاسالم به نظافت و پاک دیگر، در

شده  یدکأتی از بهداشت اجتماع یعنوان مصداقبه یعموم

عنوان به داشتن مسجدنگه یزهکه پاکاي گونهبه است؛

 از ینبزرگان د ایفاز وظ ی، یکیمکان عموم ینترمهم

نتایج مطالعات مختلف . (21) است بوده یامبرانجمله پ

دهنده آن هستند که افرادي که در دین به اعتقاد و نشان

یقین قلبی رسیده و در اعمال دینی خود موفق باشند، 

پذیري، توفیق بیشتري در همدلی، مسئولیت، انعطاف

مندي از کار و به دنبال آن کاهش فرسودگی رضایت

 .(23،22)شغلی خواهند داشت 

 

 بعد معنوی سالمت. 3-4

ها را به جامعه و انسانالبالغه، )ع( در نهجعلیامام 

. (11) کندسوي سالمت فکري و معنوي رهبري می

انسانی که از ایمان و باور صحیح برخوردار است، در 

هاي دارد و از آلودگیمسیر هدایت الهی گام برمی

اي از سالمت روح کند، به مرحلهاخالقی پرهیز می

توان آن را سالمت معنوي نامید رسیده است که می

آن رگیري از قهاي دینی، با بهرهبراساس آموزه. (22،24)

تري از سالمت معنوي در توان به تعریف مناسبمی

سالمت  .(29) دست یافت "حیات طیبه"ارچوب هچ

و  معنوي را باید در برخورداري از اعتقاد صحیح

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

آمده از مطالعات گوناگون، دستبر مبناي نتایج به

هاي جسمی تواند بر بهبود بیماريسالمت معنوي می

سالمت معنوي یکی از مفاهیم  .(23)تأثیرگذار باشد 

هاي مزمن و ارتقاي سالمت بنیادین در درمان بیماري

سبب یکپارچگی دیگر ابعاد باشد که عمومی افراد می

هاي اخیر، بر ارتباط . نتایج پژوهششودسالمتی می

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

 

  گیرینتیجه

 سالمت بعد چهار هر نتایج پژوهش حاضر، مطابق با

در  معنوي و اجتماعی روانی، سالمت جسمانی، شامل:

همچنین مشخص گردید که . شد هاي اسالمی یافتآموزه

توان ادعا نمود آن می ابعاد با معنا و مفهوم کنونی سالمت و

تو و جوامع انسانی در پر محور استکه اسالم دینی سالمت

ها هاي آن و با رعایت دستورات و اعمال مراقبتآموزه

 توانند به کمال صحت و سالمت خود دست یابند.می

 

 پیشنهادات

شود مطالعات بیشتري در رابطه با پیشنهاد می
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جزئیات ابعاد مختلف سالمت و بهداشت در متون اسالمی 

 انجام شود.

 

 حمایت مالی

 انشگاهید یا هیچ سازمان سوي پژوهش حاضر از

 است. مالی نشده حمایت

 

 مالحظات اخالقی

 اخالقی مربوط به در پژوهش حاضر تمامی موازین

 است. لحاظ شده مطالعات انجام

 

 تضاد منافع

 تضاد منافعی در این پژوهش وجود ندارد.

 

ضتشکر و قدردانی

 انجام در ينحو به که يافراد تمام از است یستهشا

 .شود آورده عملهب یقدردان اند،داشته نقش مطالعه
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