
 

  

  

  در قرآندر قرآن  سالمتسالمتبهداشت و بهداشت و مبانی مبانی 

  )التحصیل تخصصی تفسیر و فارغ پزشک( عالیی ینعلیحسدکتر 

  )ر و علوم قرآنیارشد تفس یکارشناس( حجت االسالم حسن رضا رضایی

  دهیچک

ا پردازد. نویسنده ب بهداشت و پزشکی در قرآن می ،نوشتار حاضر، به مبانی سالمت

مقوله جزئیات بیان برشمردن برخی از مبانی بهداشت و سالمت نشان داده که قرآن براي 

آن نیز وجود ندارد، ولی کلیات و نشده است و امکان عقلی سالمت و پزشکی مردم نازل 

مبانی و اصول آنها را بیان کرده است؛ زیرا این اصول و مبانی در راستاي هدایت انسان 

اي بیمار جامعه  نی میسر است که مردم سالم و تندرست باشند. جامعهاست. هدایت مردم زما

راکد است، اما دین اسالم دین حرکت و رشد و بالندگی است، به عبارت دیگر، سالمت، 

  توان آن را به اثبات رساند. در متن دین نهفته است که از برخی آیات و احادیث استفاده می

عدم توجه به بهداشت مساوي با مرگ تدریجی،  مبانی مانند:برخی در این مجموعه به 

روي در بهداشت، رشد علوم  امر به معروف در مسئله بهداشت، بدن ابزاري براي روح، میانه

  پزشکی و عدم تسلط دشمن، بدن در تسخیر روح و... اشاره شده است. 
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  مفهوم شناسی

یک چیز آمده است (راغب اصفهانی، » شالوده و اساس«لغت به معناي در » مبانی«

هایی است که پذیرش و باور آنها مسلم  مبانی همان پایه ).1/252مفردات الفاظ قرآن، 

. شود می متفاوت تفسیري همه یا برخی از آنها، قواعد انگاشته شده است و بدون پذیرش

  .)40مبانی تفسیر قرآن، دب، ؤم: ر.ك( است بنیادین هاي فرض پیش همان، مبانی

حسن عمید، (است.  »دانشی براي مداواي بیماران«به معناي زبان فارسی در » پزشکی«

از نامه دهخدا، فرهنگ بزرگ سخن، انوري، ذیل واژه پزشکی)  فرهنگ فارسی عمید، لغت

به نیز ن هاي جسم و روح و روا براي درمان بیماريه واژاین شود که  این تعریف استفاده می

  .رود کار می

درمان، به معناي عالج و دارو است و به منظور رفع حالت بیماري روحی و جسمی 

نامه دهخدا، ذیل واژه درمان) امروزه درمان را به دو دسته تقسیم  گیرد. (لغت صورت می

کنند: یکی درمان خود بیماري و دیگري درمان پیشگیرانه که در اصطالح بهداشت  می

)hygiene (نامیده می ) 9صپاکیزگی و بهداشت در اسالم، ، صانعیشود(.  

معین، در لغت به معناي نگه داشتن، تندرستی و پیشگیري آمده است. (» بهداشت«

وقی: الجسم، (العین، ذیل واژه  یۀهاي وقا فرهنگ فارسی، ذیل واژه بهداشت) در عربی با واژه

مجلسی، ، (حفظ الصحۀ) ه وقایۀ لمحمدووقاه اهللا وقایۀ بالکسر: حفظه، ومنه اللهم اجعل

الدعوات، الدین راوندي،  قطب( البدن صحۀ) 78/175، (همان،الجسم سالمۀ) 59/78بحاراالنوار،

  .شود لسان العرب، ذیل واژه العافیه) از آن تعبیر میابن منظور، ( العافیۀ) و 81

  کنیم: را بیان میدر اینجا به برخی از مبانی سالمت و بهداست که در قرآن مطرح شده 

  . مرگ تدریجی نتیجه عدم توجه به بهداشت و سالمت1

هاي جهان سوم بر اثر عدم رعایت بهداشت (فردي، جمعی، مادر،  بیشتر مرگ و میر

افتد. قرآن با  ) اتفاق می21محیط، کودك، تغذیه، جنسی، و...) (بهداشت براي خانواده، ص

 .)195(بقره/  کند:  صراحت از رفتن به سوي مرگ نهی می
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داند  شیخ طوسی هر عملی را که عواقبش هالکت و نیستی باشد مصداق آیه فوق می

)؛ براي مثال، شروع به جنگی که قدرت بر دفاع نباشد (همان)، فقر 2/151(تفسیر تبیان، 

مصداق آیه و نوعی  ،از ظرفیت (همان))، احسان بیش 2/86پرتوي از قرآن، طالقانی، زیاد (

نیز قلمرو  .)2/361، و مرحوم طیب 1/167االء الرحمن ، بالغی( رفتن به سوي مرگ است

اند. آیت اهللا  اند و تفسیري عام از آن به دست داده آیه را به مورد خاصی محدود نکرده

در هواي بد یا  مکارم شیرازي نیز عدم جواز عبور از جاده خطرناك و بدون وسائل ایمنی

اند (مکارم  خوردن غذایی که به احتمال قوي آلوده به سم است از مصادیق آیه دانسته

توجهی به سالمتی و  رو، عدم رعایت بهداشت و بی از این ؛)2/36شیرازي، تفسیر نمونه، 

عدم مراجعه به پزشک مساوي با حرکت به سوي مرگ تدریجی است که مصداق آیه فوق 

  را منع کرده است. است و قرآن آن

  . امر به معروف در امر بهداشت و سالمت مردم2

امر به معروف در اسالم از جایگاه خاصی برخوردار است و براي آن مصداق خاصی 

به  آن خوبی که است فعلی هر »معروف«نویسد:  مشخص نشده است. راغب اصفهانی می

قرآن معروف را به خیر تفسیر  (مفردات، ذیل واژه عرف).. شود شناخته شرع یا عقل وسیله

و باید «)؛ 104عمران/ (آل کند:  می

از میان شما، گروهی (مردم را) به سوي نیکی دعوت کنند، و به [کار] پسندیده فرمان 

)، شامل هر عمل 3/373ایی است (المیزان، امر به معروف هر چند واجب کف...». دهند

شود. در احادیث به اصل امر به معروف تأکید فراوان شده و از جهاد فی سبیل اهللا  خیري می

) و کسانی که به امر به معروف 374برتر معرفی گردیده است (نهج البالغه، کلمات قصار، 

). 2/807البیان،  معاند. (طبرسی، مج پردازند جانشین خدا و رسول معرفی کرده می

اند؛ براي مثال، ضیاء الدین  دانشمندان گذشته و حال دایره امربه معروف را محدود نگرفته

در آخر ) م1250/ق 648مصر ( شافعی محدثان از اخوه محمد بن محمد معروف به ابن

 وظایف و امور ،عمومی بهداشت به »معالم القربۀ فی احوال الحسبه«کتابش با عنوان 
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 کفایی واجب را پزشکی علوم نبوي، فراگیري احادیث از استفاده با و دارد اشاره پزشکان

وي امر به معروف در زمینه  .)254، صمعالم القربه فی احوال الحسبهداند (ابن اخوه، می

نویسد: اگر در مغازه لبنیات فروشی  سالمت و بهداشت مردم را مورد تأکید قرار داده، می

ف ماست و شیر باز و لباس فروشنده کثیف باشد، امر به معروف مگس فراوان و درب ظرو

  الزم است (همان).

هاي  یابیم توصیه با مالحظه طب نبوي و طب الصادق و طب الرضا و رساله ذهبیه در می

ارشادي و در راستاي امر به معروف و نهی از منکر بوده است؛ زیرا  بهداشتی معصومان

  عروف و خیر است.دعوت مردم به سالمتی بهترین م

  روي در بهداشت . میانه3

شناسان اسراف را تجاوز از حد در تمامی  روي از مبانی بهداشت قرآنی است. واژه میانه

روي  زیادهشیرازي مصرف زیاد و  مکارم کارهاي انسان (راغب، مفردات، ذیل واژه سرف) و

) و شیخ 6/149، نمونه، گرایی و اتالف در مال (مکارم شیرازي در کمیت و کیفیت و بیهوده

کریم عمل  ). قرآن4/386نامند (طوسی، تبیان  طوسی خروج از حد وسط را اسراف می

 20) و به بیش از 147عمران/ ؛ آل43اسراف را از گناهان کبیره معرفی کرده است (غافر/

) فسادگري 31؛ اعراف/141مورد از مصادیق آن را اشاره دارد؛ مانند: خوردن (انعام/

) قتل و قصاص 6) مصرف مال یتیم (نساء/53) اسراف در نفس (زمر/2ـ151/(شعراء

)، مقابله با 12) فراموشی خدا (یونس/8گرایی (اعراف/ ) همجنس33؛ اسراء/32(مائده/

). در احادیث تأکید شده که استفاده از هر چیزي که به صالح و 19ـ18پیامبران (یس/ 

زمانی است که به بدن ضرر برساند (برهان،  سالمتی بدن باشد، اسراف نیست، بلکه اسراف

) رعایت تغذیه و 31(اعراف/ ). مکارم شیرازي از آیه 2/532

کند. (نمونه، ذیل آیه) عالمه طباطبایی ذیل  عدم اسراف و ضررهاي آن را بیان می

 /17داند (طباطبایی، المیزان  نفس را تجاوز بر نفس می) اسراف بر 53(زمر  /

روي در مسائل بهداشتی مانند شستشوي بیش از حد  رو، اسراف و زیاده )؛ از این278
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روي در مسائل جنسی و... با  روي در تغذیه، زیاده روي در مسواك زدن، زیاده (وسواس) زیاده

  ).69/60(مجلسی، بحاراالنوار » اوسطها خیر االمور«مبانی و اصول قرآنی یا سازگار است: 

  دشمن جلوگیري از تسلط و پزشکی علوم . تالش براي رشد4

نیازهاي  و علمی تسلط به بهانه فقر، مسلمانان بر دشمن تسلط شگردهاي از یکی

هاي  خواسته به تواند می باشد؛ زیرا از این طریق و بهداشتی می نظامی و فرهنگی اقتصادي،

 را کند که دشمن (یهود و نصاري) شما اشاره می پیامبر به ند خطاببرسد. خداو خود

) 120(بقره/ خواهد:  می تابع و ضعیف

: کند می بر مسلمانان اشاره دشمن تسلط عدم به صراحت اي دیگر به در آیه و

 )/مؤمنان بر را کافران هرگز خداوند و«؛ )141نساء 

 را عموم معناي و است نفی سیاق و در نکره» سبیل«کلمه  که آنجا از ».است نداده تسلّطی

 نظامی، نظر از بلکه منطق، نظر از تنها نه کافران که شود می استفاده آیه از رساند، می

است که  الزم رو، این از شد؛ نخواهند ایمان چیره با افراد بر و... اقتصادي فرهنگی، سیاسی،

برسند که راه تسلط دشمن را سد  حدي پزشکی به و بهداشتی علوم مسئله مسلمانان در

  :فرمایداین باره می در خمینی نمایند. امام

الم تا جایی باشد که دشمن، اگر خطر تسلط سیاسی و اقتصادي دشمن بر حوزه اس«

جامعه اسالمی را به اسارت سیاسی و اقتصادي خود بکشاند و موجب سستی اسالم و 

ل ئن واجب است با وساانان شود و آنان را ضعیف سازد، در این صورت بر مسلمانامسلم

  ).1/445(امام خمینی، تحریر الوسیله، » آنچه شبیه دشمن دارند، از خود دفاع کنند

حوزه بهداشت و نیازهاي آن از مواردي است که  که است آن توجه البج نکته

 .ابندی تسلط ما ساز تسلط دشمن است که نباید اجازه دهیم بر زمینه

  سالمت پرتو در و کمال بشر . هدایت5

  است: بشر معنوي  تربیت و هدایت قرآن نزول اهداف از یکی

 و مرض از مملو و بیمار جامعه. نیست ممکن بشر سالمتی بدون هدایت این و) 91انعام/(
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 از باشد؛ اخروي و دنیایی سعادت مایه تواند نمی سالمت و اصول بهداشت رعایت عدم

دارد؛  اعضاء و جوارح سالمتی با مستقیم رابطه که هستیم احکامی رو، در اسالم شاهد این

هاي  غذا ایستادن، غسل، نخوردن قبله روزه، رو به در غذا از نماز، امساك براي مانند: وضو

). قرآن با سه مقوله اخالقی، احکام و عقاید 2، ج فلسفه احکام ،(ر. ك: اهتمام... حرام، و

توان سالمتی  براي بشر نازل شد و هر سه با بهداشت روان و جسم بشر رابطه دارد و نمی

در دعاي صحیفه  جسم و روان را از احکام و اخالق جدا کرد. همان طور امام سجاد

خدایا سالمتی را روزي من قرار  ؛)200(دعاي  وارزقْنی صحۀً فی عبادةٍ«سجادیه فرمودند: 

  ». ده تا بتوانم عبادتت نمایم

  گیري از جهان هستی به عنوان اسباب الهی در سالمت . بهره6

 مادي وسایل و اسباب کمک با که را مخلوقی خداوند ابیمی درمی الهی آیات بررسی با

: فرماید ها می انسان خلقت درباره مثال، کند، براي می مطرح جمع صیغه با باشد کرده خلق

 /تغذیه مادر، پدر، ، در حالی که نقش»کردیم خلق را شما ما« ؛)57(واقعه 

 باران نزول درباره همچنین. نیست انکار در خلقت انسان قابل اسباب و وسایل عنوان به... و

 قطعاً» کردیم نازل را آبی آسمان از ما« ؛)18(مؤمنون/ : فرماید می

از قبیل خورشید، ابر،  دیگري اسباب نیازمند خداوند، قدرت بر عالوه آسمان از باران نزول

 اشاره تا کند مییاد  جمع صیغه با از خودش سبب خداوند همین به باشد؛ ... میدریا، باد، و

  کنند. اسباب دیگر به عنوان مأمور ویژه خدا در جهان طبیعت ایفاي نقش می نماید

فرماید:  اشاره لطیفی دارد و می در حدیثی به فعل خدا همراه با اسباب امام صادق

 پسنددنمی و داشته اباء ؛ خدابباًس ءشَی لکُلِّ فَجعلَ بِالْأَسبابِ إِلَّا الْأَشْیاء یجرِي أَنْ اللَّه أَبی«

 هر براي آویزها، پس دست و اسباب وسیلهه ب گرداند؛ مگر برقرار و جاري را چیزها که

  .)90/  2األنوار،  (مجلسی، بحار »داد قرار سببی چیزي

به پزشک مراجعه نکرد  ،بیمار شد زمانی که حضرت موسی ،استآمده در حدیثی 

خداوند خطاب به ایشان کرد. از خدا طلب  ، بلکه شفاي خود رادندو از دارو استفاده ننمو
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اینها اسباب شفاي من هستند تا از آنها استفاده  .شفاي من در پزشک و داروست :فرمود

و مخلوقات دیگر جزء  ماه، خورشید کره .)81/211(همان،  نیست ما طرفشفایی از  ،نکنی

آنها در سالمتی  تأثیر انکار به قادر سک هیچ اسباب الهی در سالمتی انسان هستند که

هستند؛ در نتیجه،  تأثیر داراي انسان روان و نشاط در زرد و سبزهاي  رنگ حتی. نیست

طبیعت و جهان خلقت تأثیر مستقیم در سالمت انسان دارد و ضرورت دارد از آنها به 

 صورت شایسته و بهینه استفاده شود.

  هیلزوم حفظ بدن به عنوان امانت ال .7

در قرآن آمده است: و جوارح انسان امانت الهی هستند.  اعضاء

... /در» ام» «هاست؟ یا چه کسی صاحب اختیار گوش [ها] و چشم) «31(یونس 

. است دار امانت انسان و خداست دست در انسان اعضاي مالکیت عنیی است، منقطعه آیه

 ) و116(بقره/ : تاس نیز آمده

... /امام خمینی9و  8(بلد .( حرام را بدن بر متنابه شخص جراحت 

به بدن ضرر داشته  هایی که ) حتی خوردنی580، ص3(استفتائات امام خمینی، ج داند می

 الهی امانت را جوارح و اعضا و بدن ) و273، ص3الوسیله، ج شمرد (تحریر باشد را حرام می

(امام خمینی، جهاد با . باشد کوشا آن حفظ و سالمتی در انسان معتقدند و کنند می تلقی

 )61نفس یا جهاد االکبر، ص

  سالمت و پزشکی، بهداشت علومهاي  قله به رسیدن براي . تالش8

  . است بشر فکري دغدغه از کیینهایت،  بی سوي به حرکت

. نامد می خورده فریب و باشد مغبون مساوي روزش را که دو کسی صادق امام

ها  زمینه تمام مسلمانان در برتري خواهان نظامی مسئله در قرآن )668(صدوق، أمالی، 

 باشد: می اسلحه و...) نظامی، انسانی، (نیروي

 )و هر چه در توان دارید، از نیرو و از اسب« ؛)60/انفال

 جنگی وسائل تنها نه» قوة«کلمه ». هاي آماده براي (مقابله با) آن (دشمن) ان، آماده سازید
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 به که را هاییقدرت و نیروها تمام گیرد، بلکهمی بر در را عصري هر مدرن هاي سالح و

. معنوي است و مادي نیروهاي از شود و اعم می شامل دارد، اثر دشمن بر پیروزي در نوعی

 بسیار نقش و هستند مندرج» ةقو«مفهوم  که در اقتصادي، فرهنگی، سیاسی نیز هايقدرت از

  .)7/223تفسیر نمونه مکارم شیرازي، ( کرد غفلت نباید نیز دارد، مندش بر پیروزي در مؤثري

 این مفهوم وسعت از که شده گوناگونی تفسیرهاي» قوة«کلمه  براي اسالمی روایات در

 از منظور: فرمود پیامبر که خوانیممی روایات از بعضی در کند؛ مثالًمی حکایت کلمه

 منظور عیاشی تفسیر و. داند می از اسلحه گونه هرآن را  دیگري روایت در و است» تیر«قوة 

 از یکی .)165 و 2/164نورالثقلین،  (حویزي، تفسیر بیان شده است سپر و شمشیر را آن از

 !کنند سیاه رنگ وسیله به را سفید آن است که مسلمانان موهاي آیه در قوة هايمصداق

 تا دهدمی تريجوان چهره سالبزرگ سرباز به که را موها رنگ حتی اسالم یعنی (همان)؛

تمامی  شامل و است عام »قوه« واژه است، لذا نداشته دور نظر از گردد، مرعوب دشمن

  .شود می... و سیاست بهداشت، اقتصاد، فرهنگ، و پزشکی موارد از جمله علوم

  . توجه به آزمایش بودن بیماري9

بر همین  و داند می انبندگ آزمایش، گیتی عرصه در را خلقت اهداف از کیی خداوند

: فرماید میباره  این در قرآن. آزماید می دنیا مصائب و بلیات به را مردم آن مبناء بر

 

] شما را به چیزي از ترس و گرسنگی و کاهشی و قطعاً [همه«)؛ 41؛ ر.ك: ص155(بقره/

 استفاده. »کنیم و به شکیبایان مژده ده ها و محصوالت آزمایش می ها و جان در ثروت

 هاي الهی امتحان از کییو...  سالمتی براي تالش و بیماري از آن حفظ و بدن از صحیح

  ).436/  1طبرسی، مجمع البیان، (ر. ك:  اند غافل آن از مردم اکثر که باشد می

استفاده کردند که  ؛)168(اعراف/ برخی از مفسران از آیه 

و 6/19شود. (اطیب البیان،  ن است که مورد امتحان قرار گرفته میدمراد از حسنات... صحت ب

 ). 34ب امتحان بوده است (ص/ و شفا گرفتن وي از با ) بیماري حضرت سلیمان106
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  بدن نیاز ترین . تغذیه، اصلی10

 است؛ تغذیه توجه خاصی شده به قرآن در و است بدن، تغذیه اصلی نیازهاي از یکی

؛ 24عبس/( غذا کیفیت به آن بار است که دو آمده» فلینظر« بار نمونه، چهار براي

دارد؛  اشاره )15حج/( مالاع به چهارمی و) 5طارق/( خلقت به آن ک باری و) 19کهف/

  .است مستقیمی رابطه او اعمال وو خوردن غذا  بشر خلقت یعنی بین

آنهاست.  اهمیت از نشان که )1تین/( کند می ادی موارد تغذیه قسم از برخی به قرآن در

: دارد اثر انسان اعمال و رفتار در غذا نوع که شود یم استفاده قرآن آیات همچنین از

 )/اي  سوره در و) 51مؤمنون

...: است دهینام رجس را غذاها ازی دیگر برخ

...  /جز اینکه مرداري باشد یا «)؛ 146(انعام

(ها) پلید است، یا (حیوانی که) از روي  خونِ ریخته شده یا گوشت خوك چرا که این

  .»نافرمانی، [به هنگام سر بریدن، نامِ] غیر خدا بر آن بانگ زده شده است

 کار هر نام رجس که شده نقل زجاج ازالبیان  مجمع در و آمده پلید معناي به رجس

 رجس با کارهایی که و چیزها مجید قرآن در )4/585(طبرسی، مجمع البیان،  است تنفرآور

 میته، خون و گوشت ،)90مائده/( هاخمر، قمار و بت: است زیر به قرار شده، توصیف

رابطه ترین رکن تشکیل جسم و  رو، تغذیه یکی از اساسی از این ؛)145انعام/(خوك 

  نزدیک با اعمال انسان دارد.

 عدم تحمیل مطالب حدسی بر قرآن در زمینه پزشکی و بهداشتی

ها بر هم  هاى بشرى است که در طى قرن ها و تجربه علوم پزشکی حاصل کاوش

انباشته شده است. برخى از قضایاى علوم پزشکی به معناى قطع روانشناختى قطعىاست؛ 

گردد؛  ه مشاهده یا به وسیله قراین دیگر بدیهى تلقی مىیعنى گاهى گزاره علمى از را

طور که گاهى انسان به وسیله  همچون خوردن خون که در عصر ما بدیهى شده است. همان

کند، در مورد یک گزاره علمى به  قراین خارجى یا دالیل عقلى که مطلب را پشتیبانى مى

  رسد. قطع مى
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شود و  هاى حدسی تفاوت گذاشته مى ظریهدر تفسیر علمى بین علوم پزشکی قطعى و ن

هاى حدسی گاهى  استفاده از نوع دوم در تفسیر علمى قرآن صحیح نیست؛ چرا که نظریه

بطلمیوسى   کند، (همچون نظریه ماند، سپس تغییر مى صدها سال در حوزه علم مى

)ptoemaos ن ـ قرن دوم م) در مورد اینکه زمین مرکز جهان است و خورشید و ستارگا

چرخند. این نظریه حدود چهارده قرن بر فکر بشر سایه افکنده  در هفت فلک به دور آن مى

گون شد و دیدگاه کنونى یعنى حرکت  بود. سپس توسط کپلر، کپرنیک و گالیله دگر

  توان تفسیر قرآن را بر آنها بنا نهاد. زمین به دور خورشید جاى آن را گرفت) پس نمى

  بهداشت و پزشکی از ظواهر آیات قرآن عدم استخراج تمامی علوم 

از ظاهر برخی از آیات استفاده می شود که علوم بسیاري از جمله  پزشکی در قرآن 

)، اما همه علوم بشري در 89(نحل/  موجود است، 

ایی خالف بداهت است. و ثانیاً اگر چنین ظواهر آن وجود ندارد؛ چرا که اوالً چنین ادع

شد. ثالثاً بررسی آیات  بایست یک قرآن چند صد جلدي نازل می ادعایی درست باشد، می

پزشکی قرآن نشان از آن دارد که به عمده مطالب آناتومی و فیزیولوژي بدن اشاره شده 

د لُبی دارد؛ یعنی هر اند که این آیه نیز قی است. رابعاً مفسران ذیل آیه فوق اشاره کرده

طباطبایی، المیزان،  چیزي که در رابطه با هدایت بشر است، در قرآن موجود است (ر.ك:

طور  ). بنابراین، همان31و  2/21؛ زمخشري، الکشاف، 4/298؛ طبرسی، مجمع البیان، 325

ها  که گذشت، استخراج تمامی علوم بهداشت و پزشکی  از قرآن صحیح نیست که برخی

ادعاي کردند. دیدگاه افراطی دربارة مسائل علمی قرآن ریشه در قرن پنجم دارد. چنین 

)، زرکشی در کتاب البرهان فی علوم القرآن 1/260ابوحامد غزالی در کتاب احیاء العلوم (

) جالل الدین سیوطی 340ـ2/336)، ابوالفضل مرسی (ذهبی، التفسیر والمفسرون، 2/181(

) طرفداران تحمیل علوم بر قرآن هستند (رضایی 2/396لقرآن (در کتاب االتقان فی علوم ا

). برخی از مفسران معاصر مانند سر سید احمد 302ـ292اصفهانی، درآمدي بر تفسیر قرآن، 

م) مؤلف تفسیر القرآن هو الهدي والفرقان و عبدالمنعم جمالی در  1898خان هندي (
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انی، طنطاوي، احمد حنفی، عبدالرزاق نوفل عبده در المنار، رافعی،  اسکندر التفسیر الفرید،

طرفداران وجود همه علوم یا تحمیل برخی از علوم بر قرآن هستند (ذهبی، التفسیر 

  ).373ـ367شناسی تفسیر،  ؛ بابایی و دیگران، روش424ـ2/333والمفسرون، 

  . لزوم پذیرش سازگاري بین قرآن و علوم پزشکی و بهداشت13

بهداشت و سالمت اشاره شده است. احکام تکلیفی اسالم  در آیات بسیاري به مسئله

نیز با سالمت انسان مرتبط است. قطعاً همان خدایی که انسان را خلق و قرآن را نازل نموده، 

  بین این دو رابطه سازگارانه نیز برقرار کرده است.

ا البته برخی تعارضات ظاهري و ابتدایی بین قرآن و پزشکی ادعا یا توهم شده که ب

شود؛ لذا تعارض  تأمل و دقت در آیات و علوم پزشکی و بهداشت مرتبط برطرف می

مستقر و حقیقی بین قرآن و علم وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، باید یا در تفسیر خود شک 

  نماییم یا در نظریه علمی تردید نماییم (ر.ك: رضایی اصفهانی، تعامل علوم و قرآن).

  نسانی. سالمتی، موافق کرامت ا14

از کرم به معناي » کریم«کرامت انسانی ریشه در ادیان الهی و مکاتب فلسفی دارد. 

 براي است اسمی شود، وصف واژه این با تعالی خداي گاه دادن است. هر نعمت و بخشش

» کرم«واژه  با انسان گاه و هر )40نمل/(  بخشیدن: نعمت و احسان

 وقتی شود تا او ظاهر می از که ايپسندیده افعال و اخالق براي است اسمی شود، وصف

رود (راغب اصفهانی، مفردات الفاظ  و به کار نمی نشود پسندیده ظاهر رفتار و اخالق که

  ).4/12قرآن، 

  :به معانی متعدد آمده استواژه کریم در قرآن 

  ؛)40/حاقه؛ 19کار رفته است (تکویر/که براي جبرئیل به ارجمند  کریم به معناي بزرگوار و. 1

  ؛)49 /(دخان پندارد کریم به معناي کسی که خود را بزرگوار می. 2

  ؛)40/نمل؛ 116/منونؤ(م ستاتعالی که آمرزنده گناهان  صفت پروردگار تبارك و. 3

  ).15/  ، فجر70و 62/(اسراء برتري یافته به معناي گرامی داشته شده و. 4
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معیارهایی و  ندارجمند شریف و ،، عزیزها است از اینکه انسانکرامت انسانی عبارت 

آفرینش هیچ  در آن دخالتی ندارد.... و چون رنگ، نژاد، زبان، جغرافیا، طبقه اجتماعی

خالفت  شایسته کرامت ذاتی و انسان داراي شرافت و و هدف نیست بی موجودي عبث و

 .الهی است

یعی انسان است که خداوند به بشر ارزانی و سالمتی یکی از حقوق طب حق حیاتداشتن 

هر موجودي حتی حیوانات و گیاهان نیز از و موافق کرامت انسانی است. و . داشته است

 برخوردارند. و سالمت حق حیات 

فرماید:  خداوند می

 /و بیقین فرزندان آدم را گرامی «)؛ 70(اسراء

ها  ها) سوار کردیم؛ و آنان را از پاکیزه داشتیم؛ و آنان را در خشکی و دریا، (بر مرکب

  .»ري دادیمبرت الًروزي دادیم؛ و ایشان را بر بسیاري از کسانی که آفریدیم، کام

  :توان در چند نکته بیان کرد پیام آیه را می

  انسان برتر از فرشته است، زیرا مسجود فرشتگان است.. 1

  توجه انسان به مقام و کرامت خود، سبب شکر و دوري از کفران است.. 2

  ، بلکه نسل انسان مورد کرامت و برتري و گرامیداشت است.نه تنها حضرت آدم. 3

، الحیاة(حکیمی،  ن با جانداران دیگر و برتري او، بسیار زیاد استتفاوت انسا. 4

) 4(تین/ مکارم شیرازي در ذیل آیه آیت اهللا ). 1/689

 از هم جسمی و نظر از آفرید؛ هم شایسته و موزون نظر هر از را انسان نویسد: خداوند می

 پیمودن براي را او داده و قرار او وجود در را استعدادي هرگونه عقلی؛ چراکه و روحی نظر

ساخته است تا اینکه شایستگی کرامت را یافته است  آماده عظیمی بسیار صعودي قوس

  ).196/  12(مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، 

رست بیماري و نقص اعضاء با کرامت و عزت انسان سازگاري ندارد. انسان سالم و تند

  تواند با عزت و کرامت زندگی کند و عهده دار امانت الهی باشد. می
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  تندرست، مطلوب خداوند و سالم . انسان15

 عرصه به پا جسم ترین سالم و شکل زیباترین به انسان که شود می استفاده قرآن آیات از

  ؛)7/سجده(  است: گذاشته طبیعت

  )؛4/(تین  ؛)3/تغابن(

 توسط که ما ابتدایی نقص و بیماري در خلقت خداوند وجود ندارد. خلقت ).14/(مؤمنین

هاي  الیه تا است ترائب و نطفه که منشأ آن صلب از گرفت، صورت الهی خودکار دستگاه

 مادر شیر از استفاده و تولد و مادر خون از تغذیه و رحم در آن رشد و مادر رحم هنگا سه

آید یا نتیجه نقص در  هر مشکلی که براي جنین پیش می. باشد می نقص بی و عیب بی... و

 ژنتیک.تغذیه است یا بیماري در پدر و مادر یا اختالل در 

  سالمتی و گناه . رابطه16

 از نیز یکی دیگر از مبانی سالمت در قرآن رابطه گناه با بیماري و سالمتی است. طبیعت

 متأثر از اعمال آسمان برکات: فرماید می خداوند. دهد می نشان العمل عکس انسان رفتار

: شماست

 /آوردند  ها ایمان می و اگر (بر فرض) اهل آبادي«)؛ 96(اعراف

کردند، حتماً برکاتی از آسمان و زمین بر آنان  و خودنگهداري (و پارسایی) می

نان حق را) تکذیب کردند؛ پس به خاطر آنچه همواره کسب گشودیم؛ ولیکن (آ می

  .»کردند، گرفتارشان کردیم می

 به و است چیزي استقرار و» ثبات«معنی  به اصل در کلمه است. این »برکت«جمع  »برکات«

)؛ 6/266گردد. (مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، می اطالق بماند، پایدار که موهبتی و نعمت هر

تواند دوام داشته باشد به شرط اینکه تقوا را در  متی برکت الهی است که میدر نتیجه، سال

  زندگی نهادینه شود.
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و هر مصیبتی به « ؛)30(شوري/ و آیه 

 اکثر مفسران بیماري و ضررهاي جسمی را نتیجه» شما رسد پس به خاطر دستاورد شماست

  .)47، ص9مجمع البیان، جطبرسی، دانند ( گناه می

  روان و جسم . تأثیر آرامش در سالمتی17

قرآن . هنوز به اهمیت آن پی نبرده است انسان که است بشري سرمایه باالترین آرامش

 . نماز:2 )؛21(روم/  . همسر: 1 :دارد اشاره بشر آرامش عوامل به آیه 5 در

 /؛103(توبه( خدا: 3 . )/؛28رعد( 

 در خوابیدن اسالمی فرهنگ ) در9(نباء/  شب: در . خوابیدن5و  4

). 118/ 16اراالنوار، (مجلسی، بح ظهر اذان از قبل قیلوله خواب مگر شده شمرده مذموم روز

 است، حیوانات وها  دهی به انسان آسایش ماه، آرامش بخشی و کره ثمرات از یکی به عالوه،

 خواب به آرامی با آن سایه در جانداران تمامی که نورهاست ترین بخش آرام ماه نور لذا

 و تأثیري ندارد شب در همچون خواب روز در خواب دارند اشاره دانشمندان. روند می

 همراه به را روان و روح آرامش، جسمی آرامش این .است مضر بدن بهداشت براي حتی

  .است معنویت و عبادت براي مقدمه و دارد

  شفاي جسمی در قالب احکام پیشگیرانهبیان . 18

است:  شده مطرح متعددي آیات در قرآن بودن شفا

 /و از قرآن، آنچه را که آن درمان و رحمتی براي مؤمنان «)؛ 82(اسراء

معرفی شده است:  سینه دردهاي شفاي قرآن دیگر، اي آیه در». فرستیم است، فرو می

  /هاستسینه در آنچه براي درمانی و) «57(یونس.«  

 ماده قرآن، ذیل قاموسسید علی اکبر قرشی، است ( سالمت و صحت معناي به» شفاء« واژه

 روحی و جسمی بعد دو داراي فردي هر. آیدمی نقص و بیماري، عیب آن مقابل در و شفاء)

 در اختالل موجب بعد هر در بیماري و بگیرد قرار بیماري معرض در است ممکن کدام هر است.

 ـ روحی. 2اعتقادي، . 1 نوع سه به را هابیماري توانمی شود؛ لذا انسان دیگر ابعاد کارایی
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 و از قبیل شرك اعتقادي هاي بیماري درمان براي هم قرآن کرد. تقسیم جسمی ـ3 ،روانی

مانند: کبر، غرور،  روحی هاي بیماري درمان براي هم و )14 و 15؛ مائده/1و 5کفر (ابراهیم/

 تفسیرمکارم شیرازي، ( ...وتشه مادیات، به کامل ، وابستگیترس ضعف و، نفاق حسد،

ك: .، (ربا قرائت قرآن اضطراب کاهش مانند روانی هاي بیماري هم و )12/239نمونه، 

افسردگی (همان،  کاهش ) و88روان،  بهداشت در دین نقش همایش مقاالت مجموعه

 )159عمران / آل و 3قرآن (احزاب/  ،)87یأس (یوسف/ از دوري امید، و روح دمیدن ،)79

؛ 31روانی... (نور/ سالمتی و حجاب ،)83بقره/ و 24انسان (اسراء/ آرامش در آن شنق و

  ) راهکار بهداشتی بیان داشته است.59احزاب /

  احکامی را بیان کرده است؛براي درمان بیماري جسمی همچنین 

  غذایی  بهداشت )الف

 ،)175(اعراف/ ممنوعیت غذاهاي غیربهداشتی ،)172(بقره/ پاك  خوردن غذاهاي

 ،)145(انعام/  گوشت مردارخوردن ، دوري از )31(اعراف/ غذامصرف اسراف نکردن در 

  ... .و  )219(بقره/شراب  ،)173(بقره/ گوشت خوك و خون

  )جسمی( شخصی بهداشت ب)

  . ...) و26زیست (حج /  محیط ) پاکیزگی4لباس، (مدثر/  طهارت ) غسل، (همان)6وضو، (مائده/ 

  جنسی مسائل بهداشت ج)

 )، از32زنا (اسراء/ از دوري )،222ماهیانه، (بقره/  عادت در زنان با آمیزش ممنوعیت

  ).5 ـ 7(مومنون / ... و استمناء ) و از80 ـ 81لواط (اعراف / 

  ).68 ـ 69(نحل /  جسمی هاي بیماري درمان و د) عسل

  ).35(احزاب /  جسمی هايبیماري درمان و هـ) روزه

  و تأثیرات آن در شفاي بیماري . باور به قرائت قرآن19

) 292/ 74) و احادیث (مجلسی، بحاراالنوار، 20قرائت قرآن مورد تأکید قرآن (مزمل/

نیکبخت . ك. رجراحی ( عمل از بعد جسمی دردهاي کاهش بر قرآن آواي است. تأثیر
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 در تئوري کی عنوان به امروزه که جسمانی) شفاي در کریم قرآن از استعانتنصرآبادي، 

  است. رسیده اثبات است، به مطرح پزشکی و علمی جامعم

 اشاره قرآن واسطه به انسان جسم و قلب و روح شفاي به البالغه نهج در علی امام

 که خواهید بهبودي و شفاء) قرآن( نور ؛ ازالصدور شفَاء فَإِنَّه بِنُورِه واستَشْفُوا«کنند:  می

 شفاء وسیله را قرآن علی امام ).110خطبهبالغه، ال نهج(» است بیمار هايسینه شفاي

  ).189 (همان، خطبه »هاستسینه شفاي قرآن: «نامد می بخش

بیمار روانی  تعدادي جمجمه روي بر را پزشکی پزشکی، تجهیزات تحقیق یک در

کردند.  پخش آنها براي را قرآن تالوت مدتی آن گاه کردند متصل مسلمان غیرو مسلمان 

 بر روانی فشار که داد نشان بود، متصل آنها مغز به که سنجی روان دستگاهاي مدتی از بعد

  .است شده کم افراد این روي

 شگرفی اثر قرآن تالوت که شد ثابت شد، منتشر آمریکا در که علمی تحقیق یک در

 بازي روانی هايبیماري و مشکالت کاهش در ايعمده نقش و دارد فرد مزاجی حالت بر

 تحقیقات این در. دارد تأثیر اضطراب کاهش بر قرآن که است شده اثبات نینهمچ. کندمی

 بود جالبی افراد، نتیجه این در مشکالت بارة یک کاهش و ناگهانی تأثیر این که است آمده

  (ر.ك: سایت ابنا). یافت تواننمی روانی هايدرمان از یکهیچ در را آن نظیر که

دهد که قرائت منظم قرآن، از انسان در ها نشان میرسیبر«گوید:  می درهوون وان پروفسور

هاي روانی دارد. کند و نیز نقش مهمی در معالجه بیماريمقابل تمامی مشکالت روانی دفاع می

بسیاري از بیمارانی که با روش من تحت درمان قرار گرفتند، غیر مسلمان هستند و بیشتر آنها 

را » اهللا«لذا ما به آنها کیفیت تلفظ صحیح لفظ جالله توانند به زبان عربی تکلم کنند؛ نمی

آوري در زمینه مشکالت  دهیم. پس از تمرین و فراگیري این کلمه به نتایج شگفتآموزش می

  .)83، ص17 ملل، ش اخبار خبررسانی (نشریه» روانی یا فشارهاي اجتماعی دست یافتیم

 آواي نشان داد که گرفته صورت باردار زن چند روي مشهد دانشگاه در که در تحقیقاتی

 و زایمان از قبل اضطراب زایمان، کاهش مدت کوتاهی و زایمان درد کاهش سبب قرآن
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، 1387، 3 روان، ش بهداشت اصول (مجله شودمی... و نابارور زنان در تخمگذاري تحریک

  .قرآن) آواي تاثیر مقاله

  . ریشه داشتن علوم پزشکی در وحی الهی20

الهی  وحی طریق از طب زمینه در نخستین انسان ضروري نیازهاي رسدمی نظر به

  :است آمده روایتی در. شدمی برطرف

خداوند، ؛ اهبط آدم من الجنۀ وعرفه علم کل شیء فکان مما عرفه النجوم والطب ان اهللا«

آدم را از بهشت فرود آورد و او را از آگاهی به همه چیز، برخوردار ساخت. نجوم و پزشکی 

  ).35/ 1بحاراالنوار، مجلسی، ( »ها آگاه کردیزهایی بودند که خداوند وي را از آناز چ

 وحی طریق از را داروها از بعضی نسخه انبیاء که است شده تصریح روایات از برخی در

 شکایت خدا درگاه به بدن ضعف از نوح: «فرمود اهللا رسول. آوردند می دست به

 در را برکت و قدرت بخور؛ چون و بپز شیر با را گوشت هک فرستاد وحی او به خداوند. برد

  .)66/  66(همان، » ام نهاده آن

(نجم/   است: وحی پیامبر کالم، بعالوه

اي که (به او) وحی  گوید. آن (سخن) نیست جز وحی و از روي هوي سخن نمی) «4ـ3

  خداست. کالم یقین کند، به بیان طب زمینه در مطلبی حضرت اگر یعنی ؛»شود می

 مردگان، بهبود کردن زنده: بود؛ مانند طبابت سنخ از عیسی حضرت معجزه

 ...همچون جذام و االعالج صعب هاي بیماري به بخشیدن شفا الل، و و کر به بخشیدن

  ).39شیعه،  مفسران طبقاتعقیقی بخشایشی، (

صدها آیه که در زمینه بهداشت و پزشکی زمینه رشد محققان و دانشمندان  قرآن نیز با

 هاي مؤکد بهداشتی و درمانی معصومان. و توصیهه استرا در حوزه طب فراهم نمود

، »طب النبی«هاي پزشکی و بهداشتی مدون شده است که از آن جمله به صورت مجموعه

پیرامون هاي زیادي  کتابنیز ندان مسلمان دانشم .مشهور است» الرضا طلب«و » الصادق طب«

ك: .(ر ؛انداحادیث طبی نگاشته و موجب رشد و شکوفایی پزشکی در بین مسلمانان شده
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 الحوزه، س پژوهش ؛ مجله110صطبی،  احادیث نگارشدکتر غالمرضا نورمحمدي، 

هرچند رو، پزشکی ریشه مقدس دارد؛ زیرا متصل به وحی الهی است؛  ) از این17ـ18پنجم، 

  بعدها به مرور زمان بر اثر تجارب رشد نموده است.

  نتیجه

) 89نباید با این بیان صریح قرآن مبنی بر اینکه قرآن همه چیز را بیان کرده است (نحل/

مرتکب این اشتباه شد که این کتاب الهی تمامی جزئیات علوم از جمله پزشکی را ذکر 

ب آسمانی کلیات و مبانی علوم را ذکر کرده کرده است، بلکه باید توجه داشت که این کتا

است. آنچه از مبانی و اصول قرآنی در زمینه بهداشت و سالمت که در این نوشتار آمد، 

نشان از آن دارد که قرآن کریم توجه جدي به سالمت مردم دارد و از فحواي آیات 

وم خواهند بود؛ شود که مردم و جامعه ناسالم، از مقدمات هدایت و کمال محر استفاده می

لذا ضروري است به این اصول و مبانی در علم پزشکی و بهداشت توجه جدي شود تا آثار 

  مثبت آن در فرد و جامعه مشهود گردد.
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