
 هوالشافی

 پیشگیری و مراقبت برای سالم ماندن

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

%از جمعیت امریکا مردند.مرگ بسیاری از آنان به سبب بیماریهایی نظیر آنفوالنزا و ذات الریه بود که امروزه 2م.تقریبا1900ًدر سال  

%در سال تقلیل یافت و الگوی بیماری دگرگون 1م.به کمتر از 1980نمی کنیم.میزان مرگ و میر در سال دیگر آنها را شدید تلقی 

مغزی بوده است.این  ۀگذشته ،بیماریهای عمده مهلک در برخی کشورهای غربی)بر حسب آمار(،بیماری قلبی،سرطان و سکتۀشد.در ده

ند و بیماریهای رو به وخامت و مزمن تلقی می شوند.انجام ندادن برخی بیماریها ناشی از عوامل متعددی نظیر وراثت و رفتار هست

 رفتارهای مهم بهداشتی ،به ایجاد این بیماریها کمک می کند.

پیشگیری مسئله ای مهم »بیماریهای قلبی و سرطان و سکته،به راحتی نشان می دهد که ۀتوجه به عوامل مهم رفتاری و شناخته شد

انیات ،فشار خون مهار نشده ،چاقی،قرار گرفتن در معرض نور آفتاب ،اجتناب از اقدامات مربوط به استعمال دخ«.و کلیدی است

معاینه،کلسترول باال ،دیابت مهار نشده ،فشارهای عاطفی و زندگی کم تحرک،همگی از عوامل بیماریهای فوق محسوب می شوند و 

حال حاضر ممکن نیست ریشه کن شوند.برخالف عفونتهای باکتریایی  راه حل عمده،پیشگیری از آنهاست ،خصوصاًکه این بیماریها در

که به سادگی از طریق آنتی بیوتیک ها قابل رفعند،این بیماریها به آسانی درمان نمی شوند و برخالف بسیاری از ویروسها)مانند 

،بر این باورند که کفشهای جدید در آبله(،از طریق واکسیناسیون قابل پیشگیری نیستند.برخی از دانشمندان مانند لوئیس توماس

پزشکی و فن آوری ،ممکن است روزی راه درمان یاواکسیناسیونی برای این بیماریها فراهم کند،ولی در حال حاضر تنها راه حل موجود 

 اقدام پیشگیرانه است.

ازیم .رفتار های بهداشتی پیشگیرانه در این فصل ،پس از تعریف پیشگیری ،به شیوه های مختلف آن از دیدگاه تعالیم اسالمی می پرد

رفتارهای بهداشتی برای جلوگیری از به وجود آمدن پیامد های منفی بیماری است.در این فصل  تنها به ۀبه معنای عام آن،شامل کلی

امی می پردازیم.پیشگیری اولیه،اصطالحی است که در سالهای اخیر شهرت قابل مالحظه ای یافته و شامل تم«پیشگیری اولیه»

اقداماتی است که افراد ظاهراًسالم به قصد کمک به خود،جهت نیل به حداکثر سالمت و اجتناب از بیماری انجام می 

 دهند.بنابراین،پیشگیری اولیه،هم شامل ارتقای سالمت و هم مراقبت برای حفظ سالمت و جلوگیری از بیماریهاست.



مراقبتهای بزرگسالی مورد توجه قرار دهیم.در این ۀنین رشد و تحول و حوزسۀپیشگیری را در منابع اسالمی می توانیم در دو حوز

 متون،در مورد بزرگسالی ،در ابعاد گوناگون:تغذیه،نظافت،ورزش،روابط جنسی و خواب و استراحت ،مطالبی آمده است.،

 پیشگیری و مراقبتهای دورۀ تحول

 الف(مراقبتهای پیش از تولد

اد نطفه تا موقع زایمان،گر چه محیطی محدود با عواملی محدود است،ولی تأثیرات آن بر موجود محیط پیش از تولد،از زمان انعق

درون رحمی،پایا و تا حد زیادی غیر قابل جبران است.در عین حال،با اطالعات و آگاهیهای الزم،می توانیم تا حد قابل توجهی از تأثیر 

می دهند،جلوگیری کنیم.برخی از این مراقبتها و پیشگیریها را می تواندر در معرض خطر قرار کودک را  عواملی که به نحوی سالمت

 مراحل مختلف زیر،در تعالیم اسالمی مالحظه کرد:

از ازدواج با بی خردان بپرهیزید؛زیرا مصاحبت و زندگی با آنان دشوار »امیر مؤمنان می فرمایند: .پرهیز از ازدواج با افراد ناشایست:1

ممکن است روایت به این مطلب اشاره داشته باشد که بر اثر وراثت و انتقال ژنها و یا از نظر «.تباه می شود است و فرزند شان نیز

ذهنی و یا حداقل فاقد سالمت عقالیی ۀچنین ازدواجهایی کودکان عقب ماندۀجنبه های تربیتی و مصاحبت مادر با فرزندان ثمر

لمی به خطر ازدواج با اشخاصی که نارسایی عقلی دارند،توجه نموده اند و در این خواهد بود.امروزه دانشمندان از راه تجربه های ع

خصوص ،به مردم سفارشهای الزم را می کنند.در روایات ،مکرراًبر انتخاب همسرازخانواده های شریف وبزرگوار و دارای اخالق کریمانه 

 تأکید شده و از خویشاوندی با خانواده های 

ع شده است.دلیل این امر ،عالوه بر جهات تربیتی آن ،که فعاًلمورد نظر ما نیست ،نکته مهمی از دیدگاه پست و پلید ،به شدت من

روانشناسی سالمت است؛یعنی برای داشتن فرزندان شریفی که از تنیدگیهای روانی حاصل از نزاعها و برخوردهای خانوادگی در امان 

دار جستجو کرد،خاندانهایی که سالهای طوالنی به پاکی زندگی کرده و در تمام  باشند،باید همسران را در خاندانهای شریف و ریشه

مواقع به خوبی امتحان پس داده اند ؛خاندانهایی متشکل از مردان شجاعی که در زمان هجوم دشمن در صف اول مبارزه بوده 

دم گذارده اند؛برای مصیبت دیدگان اند؛سخاوتمندانی که موقع قحطی و بدبختی ،هستی خود را با کمال خلوص در دسترس مر

مردم بوده اند؛چنین مردمانی می توانند صاحب فرزندانی با فضیلت ۀآرامش دل،و برای یتیمان پدری مهربان و نیز دوستدار همۀ،مای

ند با بیماریها بشوند.از همین رو ،باید از این خانواده ها همسر گرفت و معموالًفرزندان چنین همسرانی ،در آینده نیز بهتر می توان

 ،مصایب و فشارهای روانی مقابله کنند.



مساعدی جهت تعامل مثبت با سایر ۀبرای توضیح بیشتر ،می توان گفت:اخالق نیکو و فضایل اخالقی در هر یک از پدر و مادر زمین

ونریزی عاطفی نیز ممکن می مردم فراهم می کند و در پرتو تعامل اجتماعی مناسب،افراد مورد حمایت اجتماعی قرار می گیرند و بر

گردد همچنین روحیه شجاعت در فرد ،باعث می شود که وی در برابر چالشهای زندگی با قدرت و ایستادگی مواجهه کند و نامالیمات 

به خوبی  به آسانی او را از پای در نیاورد.این گونه افراد با ضرفیت باالیی به حل مسائل زندگی می پردازند و محیط خانواده و فرزندان

حمایت و هدایت می کنند.فرزندان نیز با پیرویاز همین شیوه و با الگوگیری از والدین،در زندگی از سالمت روانی و جسمی باالتری 

 برخوردار خواهند بود.

هر »ند:در تعالیم اسالمی،از آمیزش در حین مستی به شدت منع شده است.امام صادق)ع(می فرمای .مراقبتهای هنگام انعقاد نطفه:2

زنی به همبستری شوهر شرابخوار خود تن در دهد،به عدد ستارگان آسمان مرتکب گناه شده است و فرزندانی که از این مرد پدید 

دلیل عدم پذیرش توبه چنین فردی ناقص الخلقه یا «.آیند،ناپاک و پلیدند و خداوند از آن زن هیچ توبه و فدیه ای قبول نمی کند...

مستی زن یا شوهر در »روانی ،موجب شده،جبران نماید.الکسیس کارل ،دانشمند معروف در این مورد می گوید:عقلی و  ۀعقب ماند

 آمیزش ]یک[جنایت واقعی است؛زیرا کودکانی که در این شرایط به  ۀلحظ

 «.وجود می آیند ،اغلب از عوارض عصبی درمان ناپذیر رنج می برند

مکروه »مل نیز اشاره شده که هنگام آمیزش باید مراعات گردد و در کتب فقهی با عنوان در روایات اسالمی ،به برخی دیگر از عوا

در این موارد آمده است؛از جمله به برخی از حوادث حوّی مثل زلزله،طوفان،وزش بادهایتند،و برخی از زمانهای خاص «بودن مجامعت

 مانند بین الطلوعین ،هنگام غروب آفتاب و...

ن نسبت به خوردن برخی از غذاها سفارش شده  و برخی امور معنوی نیز با عنوان عمل استحبابی مورد توجه اشاره شده است.همچنی

قرار گرفته اند ،مانند:خواندن دو رکعت نماز ،دعا کردن،بسم اهلل گفتن و...رعایت این امور عالوه بر جهات معنوی آن،برای ایجاد آرامش 

 .او بسته می شود مؤثر باشدۀدر روحیات کودکی که نطف و رفع اضطراب نیز مفید است و می تواند

تخمی و رویانی،به شدت آسیب پذیر است و ۀجنین در طول زندگی درون رحمی و به خصوص در دو دور .مراقبتهای دوران حمل:3

باعث مرگ او روانی او را به خطر اندازند و یا حتی -عوامل متعددی به طور مستقیم یا غیر مستقیم می توانند سالمت جسمی

شوند.مهمترین و شایعترین عواملی که می توانند سالمت جنین را تحت تأثیر قرار دهند،عبارتند از:سن مادر)در مادران مسن،احتمال 

داشتن فرزندان مبتال به سندرم داون،هیدروسفال،لب شکری،شکاف کام و بیماریهای قلبی،بیشتر از مادران جوان است(،تغذیه ،بیماری 



،تشعشعات،مصرف دخانیات ،مواد مخدر و الکل ،و برخی عوامل دیگر)مثل RHونتها،داروهای مصرفی ،حاالت هیجانی،عامل مادرو عف

 مسمومیت مادر در دوران بارداری یا بیهوشی یا ضرباتی که بر شکم او وارد می آید(.

ز آنها و پیشگیری و مراقبتهای مناسب ،می توان این عوامل می توانند در سالمت جنین اختالل ایجاد کنند.بنابراین ،با آگاهی اۀهم

 بسیاری از موارد فوق را کنترل کرد.

 روانی کودک )مانند هوشمندی،حلم و خویشتنداری در برابر مشکالت و...(.-در روایات به تأثیر برخی خوراکیها و ویژگیهای جسمی

مراعات گردد،از جمله جلوگیری از ضربه های احتمالی جهات متعددی برای حفظ سالمت کودک باید  .مراقبتهای هنگام زایمان:4

وارده موقع زایمان )خصوصاًاگر کودک با روشهای غیر طبیعی متولد شود(؛دادن تنفس فوری به نوزاد ،بالفاصله بعد از زایمان)اگر 

 یا روانی را تقویت می کند( و...تنفس فوری انجام نگیرد،مقداری از سلولهای مغز از بین می رود و احتمال ابتال به بیماریهای جسمی 

 ب(مراقبتهای پس از تولد

مستقیمی با عوامل محیططی دارد.این عوامل در مقایسه با مراقبتهای پیش از تولد،بیشتر  ۀپس از تولد نوزاد،سالمت و بیماری وی رابط

 قابل کنترلند.این عوامل محیطی در دو عرصه محیط طبیعی و محیط اجتماعی قرار دارند.

که مقصود از آن،عواملی همچون آب و هوا،تغذیه و منطقه جفرافیایی است که کم . بیش بر ابعاد جسمانی نوزاد  .محیط طبیعی:1

عبارتند از:فراهم کردن مواد -که زمان خاص تحول و رشد کودک است–تأثیر می گذارند.دو نقش مهم و اساسی تغذیه در این دوره 

دیگری تأمین انرژی الزم برای برقراریفرایند های حیاتی.سوءتغذیه،عالوه بر ایجاد عقب ماندگیهای جدید؛و  ۀزندۀخام برای سنتز ماد

جسمی،از قبیل کاهش رشد قد و وزن ،موجب تغییر در کنشهای روانی نیز می شود و این امر ،با نمرات پایین آزمونهای هوش،تأخیر 

راین از دیدگاه روانشناسی سالمت،مراقبت در تغذیه کودک و فراهم نمودن در مراحل رشد و یادگیری ناقص خود را نشان می دهد.بناب

 مهمی است که از عوارض منفی جسمی و روانی در آینده جلوگیری می کند. ۀتمام مواد ضروری و الزم برای وی،اقدام پیشگیران

ن ،جامعه،فرهنگ،مذهب،وسایا ارتباط که از روابط میان افراد یک خانوادهآغاز می شود و سپس مدرسه،همساال .محیط  اجتماعی:2

جمعی و...را در برمی گیرد.روابط در هم تنیده عوامل محیطی با یکدیگر و کنشهای متقابل میان فرد و محیط ،از جمله علل پیچیدگی 

تواند متفاوت روابط اجتماعی است.در یک خانواده ،شرایط و عوامل محیط خانوادگی برای دو برادر که با هم اختالف سنی دارند،می 

باشد؛چرا که محیط کنونی برای برادر بزرگتر ،مشتمل بر حضور برادر کوچکتر و برای برادر کوچکتر ،شامل برادری بزرگتر است و 



همین مسئله،تفاوت روانشناختی معنا داری میان آنها ایجاد می کند که می تواند زمینه ساز بروز تعارضها و مشکالت روحی و روانی 

 شد.در آنها با

 خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی کودک،تأثیرعمیقی درانتقال ارزشهای اخالقی واجتماعی،باورها،

آداب و رسوم ،گرایشها ،آرزوها و عادات کودک دارد.والدین ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،از راه آموزش مستقیم،با الگو قرار گرفتن برای 

او نقش بسزایی دارند؛یعنی به طور کلی می توانند باورها و نگرشها ی او و همچنین کودک،در شکل دادن به شخصیت و رفتارهای 

یک زندگی ۀرفتار و سبک زندگی وی را نسبت به توصیه های بهداشتی و چگونگی مراعات آنها،شکل دهند و بر همین اساس ،شالود

از نظر سبک زندگی و -عالوه بر جهات اخالقی–رزندان توأم با سالمت یا بیماری بنا می شود.از این رو مسؤلیت والدین در تربیت ف

خانه »ارائه الگوهای نظافت،تغذیه،ورزش و...بسیار سنگین و مستلزم سطح باالیی از آگاهی و بصیرت است.پیامبر اکرم)ص(می فرمایند:

یه موفقیت در انجام این امر سجاد ۀوامام سجاد)ع(در صحیف«صحیح و حکیمانه بی بهره باشد،ویرانه ای بیش نیست ۀای که از برنام

 بزرگ را از خداوند متعال در خواست می کند:

بار خدایا...فرزندان کوچکم را برای من پرورش ده،...و بدن و دین و اخالقشان را سالم بدار و در جانها و اندامشان و در هر چه از کار    

من فراوان گردان...و مرا در پذیرش و تأدب و نیکی ایشان  ایشان به آن می کوشم،تندرستی ده و روزیشان را برای من و به دست

 یاری فرما....

 در سخن دیگری پیامبر اکرم)ص(این مسئولیت خطیر را با صراحت گوشزد می فرمایند:

د که شما فرمانروا و نگهبان هستید و در مورد فرمانبرداران خویش مورد مؤاخذه قرار می گیرید و مسؤلید...،مر ۀآگاه باشید که هم

 رئیس خانواده است،در برابر زن و فرزندان خویش مسؤل است.زن بر کودکان خود حاکم و در برابر آنان مسؤل است....

مسئله الگو پذیری فرزندان از والدین و مصونیت آنها در پرتو الگوگیری صحیح ،در حدیثی از امام باقر)ع(چنین مطرح شده 

امیر مؤمنان این شخصیت بزرگ الهی ،در .«،در پرتو صالحیت و شایستگی پدران آنهاست  مصونیت اطفال از خطرها و انحرافها»است:

 کمال صراحت به پرورشهای دوران کودکی خود تکیه می کند و به مربی الیق و بزرگوار خود،یعنی پیغمبر اکرم)ص(مباهات می نماید.

بهتر است »لکه مواجه شود؛امام موسی بن جعفر )ع(می فرمایند:البته  در این مسیر تربیتی ،کودک باید با مشقتهای زندگی آشنا و ب

که طفل در کودکی با سختی و مشکالت اجتناب ناپذیر حیات که غرامت زندگی است،رو به رو شود تا در جوانی و بزرگسالی،بردبار 

قامت و مقاومت در مقابل مشکالت و این مطلب در حقیقت پیشگیری و آینده نگری معقولی است که با ایجاد روحیه است« وصبور باشد.



با تحمل رنجهای بسیار و زحمات شدید،آدمی به درجات »،کودک را در برابر شداید غیر قابل اجتناب زندگی در آینده بیمه کنیم:

 «رفیع زندگی و آسایش دایمی نایل می شود

وصاًدر سنین نوجوانی(در مورد هنجارهای بعد از خانواده ،همساالن مؤثرترین عامل اجتماعی مورد قبول کودک یا نوجوان )خص

اجتماعی و نیز الگوگیری و انتقال باورها و ارزشها و نگرشها هستند که تأثیرشان در سبک زندگی و الگوی مقابله با مشکالت و 

وز به حساب می فشارهای روانی کامالًروشن است.در روایات ،همساالن برای یکدیگر به منزله اندوخته ای پایان ناپذیز و مونسی دلس

 آیند.از این نظر ،مسؤلیت نظارت والدین حایز اهمیت است.

بعد قرار دارند و در تثبیت الگوهای یاد شده و یا ایجاد تغییر در آنها،می ۀمدرسه و وسایل ارتباط جمعی و رسانه های گرو.هی در مرتب

،جهت بخشیدن به احساسات و عواطف ،ایجاد  توانند نقش مهمی داشته باشند)از طریق گسترش اطالعات و تغییرات شناختی

 حمایتهای اجتماعی و تبلیغی و...(.

 پیشگیری و مراقبتهای بزرگسالی

 الف(تغذیه

علمی است که از تغییر و تبدیل غذا در بدن و شرکت مواد مغذّی در بافتها،بعد از هضم و جذبشان،عمل مواد مذکور در »علم تغذیه 

و بالخره دفع آنها بحث می کند.مواد مغذی موجود در غذا اجزای شیمیایی تشکیل دهنده غذایی  فعل و انفعاالت بیولوژیکی بدن

 ایجاد انرژی ،تنظیم اعمال بدن و یا عمل رشد و ترمیم بافتهای بدن را به عهده دارند....ۀهستندکه در بدن سه نقش عمد

در زمان حاضر،بیشترین توجه متخصصان تغذیه،اجرای کاربرد شناخته شده است...1934علم تغذیه ،علم نسبتاًجوانی است که از سال 

صحیح اطالعات نظری جهت برقراری سالمت و پیشگیری و درمان بیماری است.میزان دقت ،کوشش و پولی که در حال حاضر صرف 

ارتباط مستقیم یا هزار مقاله در 4در یک گردهمایی علمی بیش از 1983تحقیقات تغذیه ای می شود،رو به افزایش است...در سال 

 غیر مستقیم با تغذیه ارائه شد....

-تغذیه انجام داده اندۀکه عضویت در آن محدود به دانشمندانی می شود که کمک قابل مالحظه ای در زمین-انجمن تغذیه امریکا

 عضو دارد....1800اکنون بیش از 



ط به کمبود مواد غذایی و از جمله مسائل تغذیه ای هستند اسکوربوت،راشیتیسم،بری بری ،پالگرو کواشیور کور،همه بیماریهای مربو

که شکست کاربرد اطالعات موجود در زمینه تغذیه را نشان می دهد.به عالوه،مسئله پر خوری نوع دیگری از سوءتغذیه در ممالک 

 پیشرفته است که متخصصان تغذیه با آن رو به رو هستند.

ک متخصصان علوم اجتماعی بتوانند این اشکاالت بر طرف کنند...پژهشگران طی سالها متخصصان تغذیه اکنون امید دارند که با کم

 «مطالعه نشان داده اند که تغذیه خوب و متناسب می تواند در برقراری سالمت افراد مؤثر باشد

یات مباحث علمی تغذیه با توجه به آنچه گذشت ،اهمیت تغذیه در سطح بین المللی کامالًروشن می گردد.بدون آنکه بخواهیم به جزئ

تنها در حدی که به موضوع بیماری و سالمت،مربوط می شود -که خود علمی مستقل است و مجال ویژه ای طلب می کند-بپردازیم

 و متناسب با کتاب حاضر است،به نکات مهمی که از تعالیم اسالمی قابل استفاده است،اشاره می کنیم:

دیان و مکاتبی )همچون برخی مکاتب شرقی و برخی نحله های صوفیه(که انسان را به ریاضت بر خالف ا .میانه روی در غذا خوردن:1

و دست کشیدن از طعام دعوت می کنند،اسالم نه تنها با خوردن غذاهای خوب مخالف نیست ،بلکه چنین تغذیه ای را مورد ترغیب 

ز[روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانید ؟بگو اینها ]نعمتها[در بگو:زیور هاییکه خدا برای بندگانش پدید آورده،و]نی:»قرار داده است 

 «.زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند

در عین «.و ایشان را جسدهای که غذا نمی خورند قرار ندادیم»پیامبران نیز همانند سایر افراد بشر نیازمند به غذا معرفی می شوند:

ید به میانه روی و اعتدال در خوردن غذا ها توصیه می کند،بلکه تقلیل آن را رمز سالمتی انسان می حال،اسالم نه تنها به طور اک

کسی که »،«بیماریها از پر خوری ایجاد می شود... ۀعمد»،«کسی که در خوراک میانه رو باشد،سالمت او بیشتر خواهد بود.»داند:

 «.سی که خوراکش زیاد باشد ،بدنش بیمار و قلبش تیره می شودخوراکش کم باشد،بدن او سالمتی و قلبش صفا می یابد و ک

پرهیز به »همان طور که متذکر شدیم،مقصود از این روایات و موارد مشابه،ترک طعام نیست،چنانکه صریحاًدر این روایات آمده است:

ل خوردن(وخوردن هنگام در برخی روایات ،پر خوری )تاحدسیری کام«.معنای نخوردن نیست ،بلکه مقصود کمتر خوردن است

سیری،منشأبسیاری از بیماریها و موجب آسیب دیدن بدن ذکر شده است.در برخی دیگر از روایات ،حد کمّی خوردن نیز)به تقریب(بیان 

 شده است.همچنین اشاره شده است که خوردن غذاهای مختلف با هم،موجب بروز بیماری می شود.

غذایی ۀمغزی،فشار خون باالو...داشتن برنامۀریهای مختلف ،نظیر ناراحتیهای قلبیفسکتیکی از مهمترین عوامل پیشگیری از بیما

مناسب )مثل کم چربی بودن غذا،کم کردن مواد کلسترول دار آن و...(است.از سوی دیگر،چاقی،این گونه بیماریها را تشدید می کند 



،کم کردن غذا بهترین مراقبت است و به تعبیر دقیقتر ،داشتن  این مواردۀو یا بهترین عامل زمینه ساز آنها به شمار می رود.در هم

 رژیم غـذایی مناسب )در ،زمیـنه های به وجـود آمدن این گونه بیماریها را به طور عمده از بین می برد و از 

آیه ای هست که این رو بهترین پیشگیری است.شاید سخن امام علی)ع(اشاره به همین مطلب باشد،آنجا که می فرمایند :در قرآن 

 «.بخورید و بیاشامید،ولی اسراف نکنید»تمامی طب در آن جمع شده است:

بیان شده است)البته اختصاص به دین اسالم هم ندارد(که «روزه داری»در تعالیم اسالمی دستور مستقلی تحت عنوان .روزه گرفتن:2

آورده اید ؛روزه بر شما مقرر شده است،همان گونه که بر ای کسانی که ایمان »بخشی از آن،یعنی یک ماه در هر سال الزامی است:

و بخشی دیگر هم به صورت ترجیحی وارد شده است،که «کسانی که قبل از شما]بودند[مقرر شده بود ؛باشد تا پرهیز کار شوید.

 زمانهای خاصی دارد و افرادی که تمایل داشته باشند می توانند از فواید آن بهره مند شوند.

عالوه بر جهات عبادی،اخالقی،تربیتی و اجتماعی ،دارای فواید بهداشتی خاصی است و زمینه های سالمت بدن و پیشگیری  روزه داری

روزه سپر »،«روزه بگیرید تا سالم بمانید»از بسیاری بیماریها را فراهم می سازد .در روایات نیز به همین مطلب تصریح شده است:

تأثیرات مثبت روزه داری و اینکه چگونه باعث سالمت بدن و پیشگیری ۀدر بار«.ظ می کند است؛یعنی شخص را از آفات دنیوی حف

 از بیماریها می شود،به نکات زیر می توان اشاره کرد:

 الف(بر اثر گرسنگی ،غدد فوق کلیوی ،ترشحات نامتعادل غدد را جذب کرده و آنها را برای مدتها متعادل می سازد.

 ی بدن را تازه می کند.ب(گرسنگی ،مواد بین بافت

ج(روزه گرفتن موجب می شود قند کبد در خون بریزد و چربیهایی که زیر پوست ذخیره شده است و پروتئین های عضالت و سلولهای 

کبدی آزاد شوند و به مصرف تغذیه بافتها برسند  و بالخره ،تمام اعضای بدن،مواد خاص خود را برای حفظ تعادل محیط داخلی و 

 ف می کنند و به این ترتیب،روزه تمام بافتهای بدن را شستشو و سموم بدن را دفع می نماید.قلب مصر

د(امروزه در کشورهای پیشرفته ای همچون سویس،آلمان،انگلستان،امریکا و...بیمارستانهایی وجود داردکه در آنها،بیماران را با روش 

چهار پنجم از بیماریها بر اثر تخمیر غذا در روزه ها ایجاد می »ی می گوید:،دانشمند فرانسو«گوئلپا»روزه داری درمان می کنند.دکتر 

 «.شود)که همه با روزه از بین می روند(.در مورد بیماریهای مختلف از جمله دیابت ،اثر درمانی روزه ثابت شده است



هر چیزی که »ت که برای انسان ضرر دارد.یکی از قواعد مهم فقهی ،لزوم اجتناب از چیزهایی اس .پرهیز از خوردنیهای مضر و حرام:3

در حقیقت ،یکی از دالیل منع بعضی از خوردنیها،مضّر بودن آنها برای بدن انسان «.خوردنش برای انسان ضرر داشته باشد،ممنوع است

 است.در روایات به برخی از این موارد اشاره شده است:

 نبالدارد.الف(خوردن خاک،بیماری ،بزرگی شکم و زردی چهره را به د

 «.مردار،خون،گوشت خوک و...را بر شما حرام کرده است»ب(خوردن گوشت خوک،در اسالم منع شده است:]خداوند[

ای کسانی که ایمان آورده اید ،شراب و قمار و بتها و »ج(نوشیدن شراب و الکل و مسکرات دیگر،در اسالم حرام شمرده شده اند:

 «..پس از آنها دوری کنید،باشد که رستگار شویدتیرهای قرعه پلیدند]او[از عمل شیطانند

قلب ،اختالالت مغزی)مثل اختالل ۀترک الکل خصوصاًبرای پیشگیری از بیماریهای مختلفی همچون التهاب کبد،کاهش انقباض ماهیچ

 ..الزم است.حافظه ،بیناییو سرگیجه(،نازایی،عقب ماندگی ذهنی در جنین،کنترل نداشتن در زمان رانندگی ،قتل و خودکشی و.

مالحظه می کنیم که آیات و روایات ،دربارهحرمت شراب و الکل و لزوم اجتناب از آنها،با تعبیرات شدیدالحنی سخن می گویند و با 

 این پیشگیری سالمت افراد و جامعه را تضمین می کنند.

 چیزهای مضر دیگری هست،که نیاز به ذکر آنها نمی بینیم.

ه دو سوم وزن بدن انسان آب است و از جهات متعدی مانند گوارش،گردش خون،جذب و دفع و...برای با توجه به آنک نوشیدن آب:

 ادامه حیات الزم است.در روایات نیز به نکاتی در این باب برمی خوریم:

 الف(بهترین مایعات برای بدن،آب است.

 غذاهای چرب نوشیدن آب زمینه ساز بیماری است. ب(پس از غذا،نوشیدن آب خوب است و کار معده را تسهیل می کند.البته بعد از

 ج(زیاده روی در نوشیدن آب مکروه است و موجب بیماری می شود.

د(بهتر است نوشیدن آب به صورت مکیدن باشدو یک ظرف آب چند جرعه نوشیده شود و یکباره و با یکنفس سر کشیده نشود؛زیرا 

 درد شکم در پی خواهد داشت.

 در روز،به حالت ایستاده و در شب به حالت نشسته باشد. بهتر است آب خوردنه(



بگوید و نیز یادی از امام حسن)ع(بکند.این نکته جنبه «الحمداهلل»و پس از آن« بسم اهلل»و(توصیه شده انسان قبل از نوشیدن آب 

 روانی دارد،که توضیح آن بعداًمی آید.-معنوی

اصول کلی ای که قبالًگفته شد،نکات دیگری در روایات وجود دارد،که توجه به آنها عالوه بر  .سایر نکات مربوط به تغذیه و سالمت:5

 می تواند در تضمین سالمت انسان نقش مهمی داشته باشد که به برخی از آنها اشاره می شود.

 الف(در ابتدای هر وعده غذذا،کمی نمک خورده شود.

 تأنی مدت غذا خوردن را طوالنی کرد.ب(در غذا خوردن نباید تعجیل کرد،بلکه باید با آرامش و 

 ج(غذا کامالًجویده شود.

 د(تا حد امکان از نوشیدن آب)و مایعات دیگر(در بین غذا پرهیز شود.ابن سینا در توضیح این مطلب چنین می گوید:

سریع الهضم است و  نوشیدن آب در موقع غذا خوردن و]بالفاصله[در پی غذا آب خوردن ،از زیان آور ترین کار هاست؛زیرا آب خود

به آسانی فرو می رود و طعام را قبل از آنکه از راه طبیعی هضم شود ،با خود به معده می برد و در نتیجه سبب تعفن و انسداد و...می 

 گردد.

لیتهای شبانه شام،اگر چه به مقدار کم باشد،نباید ترک شود؛زیرادر صورتی که معده کامالًخالی باشد ،انرژی مورد نیاز بدن برای فعاه(

 و موقع استراحت )مثل تنفس،گردش خون و...(از مواد ذخیره تأمین می گردد و موجبات ضعف بدن را فراهم می کند.

و(استفاده از میوه های مناسب هر فصل،موجب سالمتی است و خوردن میوه های فصول دیگر سال)یا خوردن آن در موقع تمام شدن 

 ی می شود.آن میوه در اواخر فصل(موجب بیمار

 ز(دمیدن)فوت کردن(در غذا از ارزش غذایی آن می کاهد و موجب حرکتدادن میکروبهای هوازی به سوی غذا می شود.

 ح(بهتر است که افراد از خوردن غذا یا نوشیدنی داغ اجتناب نمایند،و صبر کنند تا اندکی سرد شود.

 حرکت و راه رفتن اجتناب شود.ط(در شرایط معمولی)نداشتن کار فوری(،از خوردن غذا در حال 

و پروردگار تو به »از آن.قرآن کریم با عنایت خاصی عسل را موجب شفا دانسته است: ۀدر برنامه غذایی و استفاد«عسل»ی(قرار دادن 

پس از زنبور عسل وحی]الهام غریزی[کرد که در پاره ای از کوهها و برخی از درختان و داربستها خانه هایی برای خود درست کن .س



میوه ها بخور و راههای پروردگارت را فرمانبردارانه بپوی.]آنگاه[از درون ]شکم[آن شهدی که به رنگهای گوناگون است بیرون  ۀهم

 «.]قدرت الهی[استۀمی آید .در آن ،برای مردم درمانی است.راستی در این ]زندگی زنبوران[برای مردمی که تفکر می کنند،نشان

بخش که دارای خواص درمانی بسیار و نیز جنبه های پیشگیرانه است.عسل به دلیل دارا بودن پتاسیم،به عسل ماده ای است شفا 

رشد و تکثیر نمی دهد و دارای مقداری مواد ضد عفونی کننده مانند اسید فرمیک نیز هست؛یعنی هم خاصیت ۀمیکروب ها اجاز

ین جهت نیرو بخش است و در خون سازی فوق العاده مؤثر جلوگیری از رشد میکروب کش است.زود جذب خون می شود و به هم

است.همچنین از ایجاد عفونت در معده و روده جلوگیری می کند و برای کسانی که دیر به خواب می روند،به عنوان مسکّنو برای رفع 

ان آن و نیز برای رفع سرفه خستگی و کوفتگی عضالت نیز بسیار مؤثر است.در تقویت قلب،برای جلوگیری از بیماریهای ریوی و درم

مؤثر است.عالوه بر اینها،از آن داروهایی برای لطافت پوست و زیبایی صورت،و جلوگیری از ورم زبان و دهان ،ترک خوردگی پوست 

 و...می سازند.مواد و ویتامینهای موجود در عسل بسیار است،ازجمله:آهن،فسفر،پتاسیم،منیزیم سرب،مس،سولفور،نیکل،روی،

.در روایات به برخی از این موارد اشاره شده و بر جنبه های A،B،C، K،Eید الکتیک،اسید فرمیک و...و ویتامینهای ششگانه سدیم،اس

کسی که)حداقل(هر ماه یک بار عسل بخورد و شفایی »بهداشتی و درمانی آن تأکید رفته است.در یک روایت به طور صریح بیان شده:

 «.نوع بیماری شفا می بخشد77ند،خداوند او را از را که قرآن از آن یاد کرده طلب ک

برخی دیگر از خوردنیها نیز دارای جنبه های پیشگیرانه و بهداشتی هستند،که در روایات به پاره ای از آنها اشاره شده و استفاده از 

 آنها مورد توصیه و تأکید قرار گرفته است؛مانند شیر ،میوه ها و سبزیجات تازه.

از آنجا که اسالم آیین سعادت انسان است و توجه خاصی به استکمال معنوی و روحی  معنوی در هنگام غذا خوردن:.مراعات آداب 6

انسان دارد،عالوه بر عبادات و برنامه های خاصی که برای نیل به این اهداف واال تنظیم کرده،سعی دارد این جهت گیری معنوی و 

ا در این خصویپص ،رهنمودها و توصیه هایی برای افرادی که زمینه های انگیزشی و الهی را به تمام ابعاد زندگی تعمیم دهد؛لذ

زندگی است و به طور معمول ،ساعاتی از اوقات  شناختی مساعد تری دارند،مطرح می نماید.در این امر،تغذیه که از امور اجتناب ناپذیر

که در پی می آیند،در عین حال که این هدف مهم را عهده  روزانه انسان را اشغال می کند،مستثنا نیست.آداب معنوی غذا خوردن

 دار است،از دو جهت در تأمین سالمت نیز می تواند نقش داشته باشد:



است،هر «اتحادنفس و بدن».با توجه به تأثیر متقابل نفس و بدن یا جسم و جان)و خصوصاً بر مبنای نظر صدرالمتألهین که قائل به1

وجودی پیدا کند،بدن وی نیز در مقابل بیماریها و  ۀالهی پرورش یابد و سع–دها و توجهات معنوی چه روح انسان در پرتو پیون

 سالمت بیشتری داشته باشد. ۀنامالیمات قویتر و مقاومتر خواهد شد و از این رو می تواند دور

بهینه از غذاها را مطلوبتر  ۀاستفاد .رایت آداب معنوی ،آرامش و نشاط خاصی به انسان می بخشد که به صورت طبیعی ،روند جذب و2

 می سازد.

 اکنون به آداب معنوی تغذیه در تعالیم اسالم اشاره می کنیم:

.اطمینان از حالل و طیّب بودن غذا.این امر خصوصاًاز جهات روانی تأثیرات عدیده ای در بر دارد که در آیات و روایات به آنها اشاره 1

 خوردنیها پاک و طیّب استفمگر اینکه با دلیلی خالف آن ثابت شود(. غذاها وۀشده است)البته در اصل هم

.قصد و نیت خوردن،قوّت یافتن برای خدمت کردن در مسیر خداوند متعال باشد،که البته خدمت بی شائبه به مردم نیز می تواند 2

 در همین جهت باشد .همان طور که مولکولهای یک قطعه آهن هنگامی که 

ی قرار می گیرند ،انسجام و وحدتی در مسیر امواج مغناطیسی پیدا می کنند،تمام اجزای وجودی انسان و حرکات در میدان مغناطیس

ربوبی و سیر الی اهلل قرار گیرد و پرانکندگی وجود او به سمت توحید و یکپارچگی ۀو رفتار او نیز می تواند با نیت الهی در جاذب

 نسان در سالمت او ،از دیدگاه روانشناسی سالمت یک اصل مهم است.صیرورت پیدا کند .تأثیر وحدت و انسجام ا

بگویند  و در آخر نیز «بسم اهلل».شروع به خوردن،با نام خدا و ختم کردن غذا با حمد و شکر و سپاس از نعمتهای او باشد .در آغاز 3

 دعا کنند.

خود یا دوستان و آشنایان و برادران  ۀت که فرد با خانواد.به تنهایی غذا خوردن ناپسند است ،بلکه ترغیب و سفارش بسیار شده اس4

ایمانی بر یک سفره غذا بخورد؛همچنین به کثرت افراد سر سفره تأکید شده است؛به همین جهت،بر اطعام کردن و مهمانی دادن به 

اشد؛در چنین سفره هایی دیگران سفارش شده است.بدیهی است که این نکته از جهات متعددی می تواند در سالمت افراد مؤثر ب

معموالًافراد با نشاط و لذت بیشتری غذا می خورند)خصوصاًکه سفارش شده سر سفره سکوت حاکم نباشد ،بلکه در حدی که موجب 

نشاط گردد مختصر صحبتی در کار باشد(و غم و اندوه و افکار نامطلوب و ناخواسته ای که معموالًهنگام تنهایی به سراغ انسان می 

تأثیر مطلوب غذا را از بین می برد،در چنین مهمانیها و غذا خوردنهای دسته جمعی کمتر وجود دارد.البته غذا خوردن دسته آید و 



جمعی نیز آداب خاصی دارد؛ماننداینکه موجبات احترام افراد )خصوصاًمیهمانان (فراهم آید،به صورت آنها نگاه نشود و آداب دیگری 

 مت جسمی و روانی افراد و در عین حال ایجاد همدلی و صفا و صمیمیت بین آنهاست.که همه آنها در جهت تأمین سال

 ب(نظافت

تأثیر نظافت در سالمت انسان ،به عنوان یکی از محورهای بسیار مهم پیشگیری ،قابل توجه است.طی شبانه روز ،تحت تأثیر اموری 

ذاهای مختلف و...،انواع آلودگیها و میکروبها به بدن آدمی منتقل همچون:جریان هوا،گرد وغبار ،برخورد با انسانهای دیگر،خوردن غ

می شود.از این رو ،برای پیشگیری از بیماریهای مختلف و تضمین سالمت انسان ،مراعات نظافت در ابعاد گوناگون آن ضروری است.به 

عات نظافت داشته باشد ،محبوب همین جهت،اسالم اهمیت خاصی برای نظافت قائل است؛فردی که به طور مستمر عادت به مرا

با هر چه که در توان دارید ،در نظافت کوشا باشید،زیرا خداوند اسالم را برنظافت بنا کرده است و داخل بهشت »خداوند خواهد بود.

 خداوند»پاک و نظیف بودن ویژگی مهمی است که به خداوند نسبت داده شده است:«نمی شود ،مگر کسی که نظافت را مراعات کند

در روایت مشهوری از پیامبر اکرم)ص(نظافت از لوازم «طیّب است،و طیّب را دوست دارد،نظیف و پاکیزه است و نظافت را دوست دارد.

 نظافت در ابعاد گوناگون )از جهت پیشگیری و تأمین سالمت (می پردازیم:ۀایمان محسوب شده است.اکنون به توصیه های اسالم دربار

و از آسمان بارانی برای شما فرو فرستاد تا شما را با آن »د آب را وسیله طهارت و پاکیزگی قرار داده است:خداون .شستشو با آب :1

 «.از آسمانی آبی پاک فرو فرستادیم»؛«پاک گرداند

را بر  در روایات نیز بر این مطلب تأکید شده است که آب،خود گاک و پاکیزه است و می تواند نا پاکیها و آلودگیهای چیزهای دیگر

 طرف کند.درباره علت پاک کنندگی آب چنین گفته شده است:

موجودات ذره بینی در آب که مجاور سطح آبند،می توانند از اکسیژن در آب و اکسیژن هوا که مرتب در آب حل می شود استفاده 

شان به همان اکسیژن اندک محلول نمایند،که به آنها موجودات هوازی می گویند ،و موجودات ذره بینی دور از هوا،که رفع احتیاج

یا (CH4)یا متانCO2در آب است و به غیر هوازی می گویند .اینها با اندک اکسیژنی که می گیرند،کثافات و آلودگیها را به گاز

یژن و مواد آمونیاکی و...تبدیل می نمایند و در صورتی که غلظت مایع بر موجودات مذکور غالب نشود و اکس(H2S)هیدروژن سولفوره

الزم در دسترسشان باشد،باز عملیات ادامه می یابد...اعمال مذکور البته با صاف وخالص بودن آب تناسب مستقیم دارد و نیز هر چه 

 به علت جریان و تالطم و وزش باد،اکسیژن در آب بیشتر حل شود،قدرت پاک کنندگی اش بیشتر است....



با آب تأکید شده و در سالمت انسان و پیشگیری از بیماریهای نقش مؤثری  برخی از مواردی که در تعالیم اسلم برای شستشوی

 دارد،ذیالًذکر می شود:

الف(شستشوی دستها:قبل از غذا خوردن و پس از آن ،حتماًدستها با آب تمیز شسته شود.توصیه شده است که برای خشک کردن 

 ال هر گونه آلودگی از بین برود.دستها)قبل از غذا خوردن (حتی از حوله هم استفاده نشود تا احتم

ب(وضو گرفتن:هر مسلمان ،برای خواندن نمازهای پنجگانه الزم است وضو بگیرد؛یعنی اعضای خاصی از بدن را بشوید یا مسح 

تا ای کسانی که ایمان آورده اید،چون به ]عزم[نماز برخیزید،صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خودتان را »کند:

 «.برآمدگی هر دو پا مسح کنید

از جهات متعددی در سالمت انسان مؤثر است:اوالًاعضایی که معموالًدر معرض -که فعالًمورد نظر نیستت-عالوه بر جهات معنوی وضو

دن چرکها و گرد و غبار و آلودگیهاست و خصوصاًهنگام کار کردن به ناچار آلوده می شوند،روزانه با چندین نوبت شستشو ،از باقی مان

جرمهایی که مانع تنفس پوستی و طراوت آن است ،جلوگیری می شود.به ویژه توجه به امور مستحبی وضو،مانند مضمضه 

کردن)چرخاندن آب در دهان(و استنشاق)آب در بینی کردن(نیز تأثیرات مهمی در تصفیه و پاکسازی مجاری تنفسی و غذایی 

ن قسمتها می گردد و این نیز،باعث رفع خستگی و ایجاد نشاط و انرژی بیشتر و تجدید قوا دارد.ثانیاًموجب جریان بیشتر خون در ای

 برای کارهای بعد خواهد بود.

ج(استحمام کردن:در دستورات اسالمی برای استحمام سه هدف عمده ذکر شده است:یکی رفع آلودگیها و تمیز شدن؛دوم برای رفع 

وان یک وظیفه عبادی،مانند غسل زیارت و برخی غسلهای مستحبی دیگر.البته در بسیاری خستگی و کوفتگی و ایجاد نشاط؛سوم به عن

 از موارد ،مقاصد متعددی در نظر است،مانند غسل جنابت و غسلهای مربوط به بانوان.

لبته کسانی که در تعالیم اسالمی تعداد دفعات استحمام در هفته )در غیر موارد ضروری(برای افراد ،یک روز در میان توصیه شده؛ا

 چاق هستند،به منظور الغر شدن می توانند هر روز حمام بروند.

خانم دکتر مارسل پیون متخصص درمان بیماران با آب است،می گوید:به طور متوسط دو یا سه بار در هفته باید حمام کرد و هر روز 

 شکی پوست می شود....استحمام در وان برای سالمتی خوب نیست،زیرا استحمام مکرر سبب شکنندگی و خ

برخی نکات دیگر که مربوط به استحمام است و برای سالمتی انسان نیز مفیدند،به صورت دستورات مستحبی ومکروه بیان شده 

 است؛مثالًاز نوشیدن آب سرد در حمام و ریختن آن بر بدن منع شده است ،



 طور ناگهانی برای سالمتی مضر است. زیرا فضای حمام گرم است و سرد شدن قسمتی از ظاهر یا باطن بدن به

بهتر است زمانی که کسی وارد حمام می شود ،مقداری آب گرم بر روی سر و سپس پاهایش بریزد و قدری هم از آن بنوشد)یعنی 

از حمام الزم است آب مورد استفاده استحمام آن قدر پاک و تمیز باشد که بتوان آن را نوشید و به آن رغبت کرد(،و نیز هنگام خروج 

قدری آب سرد بر هر دو پا بریزد؛زیرا بیماری را از انسان دور می کند.همچنین خوابیدن در حمام )خصوصاً به پشت خوابیدن(،شانه 

زدن،مسواک کردن و به سر و صورت مالیدن لباسهای مخصوص پایینم تنه و یا کیسه ای که با آن قسمتهای دیگر بدن را می 

زیرا این امور باعث بیماریهای پوستی ،ریزش مو و...می شوند.بهتر است که انسان ،چه در زمستان و شویند،همگی منع شده است ؛

چه در تابستان،هنگام بیرون آمدن از حمام،سر خود را با پارچه )یا کالهی(بپوشاند؛رعایت این دستور تأثیر مهمی در جلو گیری از 

گی شدید وارد حمام شدن ناپسند است.بهتر است به کسی که از حمام در آمده بیماریها )خصوصاًسردردها(دارد.با شکم پر و یا گرسن

 است ،تحیت بگویند و برای خود فرد نیز خوب است که شکر وسپاس خداوند را به جای آورد)جهات معنوی و روانی(.

 در مورد شستشوی بدن انسان در سالمت انسان به اختصار باید گفت:

ن پوست جلوگیری می کند،برخی بیماریهای پوستی را تا حدی مرتفع می سازد،چربی خارج شده به شستن ،از بروز بپورات و ترکید

وسیله غدد زیر جلدی که با گرد و غبار محیط مخلوط شده و منفذ بدن را گرفته و مسدود نموده و مانع از تنفس جلدی می شود،از 

ز سیخ شدن و در هم شکستن حفظ می نماید .پوست با عرق کردن بین می برد...گیسوان و موهای دیگر را نرم و لطیف می کند و ا

به کار کلیه و ریه ها وکبد کمک نموده،سموم بدن و مواد مضر درونی را دفع می کند و نیز اکسیژن را جذب می کند و مکمل تنفس 

 است.بنابراین ،پاک نکردن پوست موجب مسدود شدن دستگاههای تصفیه ای دیگراست.

بهتر تکلم ،برای سالمت دهان و بدن ۀشستشوی دندانها عالوه بر افزودن بر زیبایی و سالمت دندان و در نتیجه،نحو.مسواک زدن: 2

نیز ضروریاست.اسالم  تأکید زیادی بر مسواک زدن دارد و آن را از جمله دستورات و سنتهای همه پیامبران می داند و تا حد وجوب 

متعددی برای سالمت انسان مفید است که در روایات به آنها اشاره شده است؛از آن جمله بدان توصیه می کند.مسواک زدن از جهات 

 است:پاکیزگی دهان،سفیدی دندانها،استحکام لثه ها،فزونی جال و روشنایی چشمها و اشتها برای غذا خوردن و...

الل کند،از ]پوسیدگی دندان و[درد و هر کس مسواک بزند و خ»مسواک زدن را بیان می کند: ۀبرخی روایات جنبه های پیشگیران

پاره ای دیگر از روایات به تأثیرات روانی مسواک زدن اشاره دارند:مسواک زدن موجب «.رنج کشیدن دندان با انبر ،در امان خواهد بود



وگیری نشاط و سر زندگی است،مایه خوشحالی مالئک و رضای پروردگار است.از وسوسه های فکری و خود تکلمی های منفی ،جل

 می کند.

در مورد دفعات مسواک زدن نیز،روایات متعدد تأکید دارد که حتی االمکان قبل از هر وضویی که برای نماز گرفته می شود ،مسواک 

به قدری جبرئیل مرا نسبت به »هم زده شود و حتی مسواک زدن جزئی از وضو قلمداد شده است.نبی مکرم اسالم )ص(می فرمایند:

پیامبر نیز چنان بود که عالوه بر نمازهای روزانه ،برای  نوافل شب نیز ۀسیر«.کرد که بر دندانهایم ترسیدم مسواک زدن سفارش

مسواک را در کنار خود می گذاشتند و رویش را می پوشاندند و برای هر مرتبه که جهت خواندن نافله شب بر می خاستند ،مسواک 

گونه امکان رشد میکروبها یا تخمیر آنها از بین می رود؛و نیز آن حضرت می فرماید:پس می زدند.با این مقدار تکرار در مسواک زدن،هر 

از مسواک زدن،سه مرتبه آب را در دهان مزه مزه یا غرغره کنید و بیرون بریزید.عالوه بر اینها ،استفاده از خالل دندان را هم توصیه 

الًبا مسواک زدن بیرون نمی آید ،خارج شود.نکته جالب توجه اینکه توصیه می کند تا ذرات غذایی باقیمانده در میان دندانها که معمو

های بهداشتی نیز می گوید :بهتر است مسواک زدن قبل از خواب و بعد از آن با دو مسواک متفاوت صورت گیرد،تا یکی خشک شود 

و سفت آن آمادگی پیدا می کند و هم آنچه با  و به کار برده شود و دیگری برای نوبت بعد آماده بعد آماده شود؛زیرا هم موهای زبر

رطوبت سازگار است ،بر اثر خشک شدن از بین خواهد رفت،و شگفت اینجاست که نقل است امام رضا )ع(مسواکهای متعددی داشتند 

 و برای هر نوبت در روز از یکی از آنها استفاده می کردند.

اینکه ناخنها و موها ،مواد زاید بدن را خارج می کنند ،کوتاه کردن به موقع آنها  با توجه به .ناخن گرفتن و کوتاه کردن موهای زاید:3

موجب کمک به تصفیه بدن از آلودگیها می شود و نیز از جمع شدن میکروبها و گرد و غبار در کنار آنه پیشگیری می کند و از این 

ه مورد توجه واقع شده و حداقل یک بار در هفته توصیه شده موجبات سالمت بیشتر انسان را فراهم می نماید .در روایات ،این مسئل

 است.

عمل تخلیه و قضای حاجت،نظافتی است که افراد به صورت اجتناب ناپذیر انجام می دهند .لیکن در تعالیم اسالمی  .توالت رفتن:4

 آداب خاصی برای آن ذکر شده ،که در سالمت انسان نقش مهمی دارند:

از خـواب .نکـات قابل توجهی در این امر وجود دارد:یکی اینکه این موضوع می تواند به تدریج به صورت الف(دستشویی رفتن قبل 

یک عادت در آید و گوارش و جذب غذا را در انسان تنظیم کند.دوم اینکه هنگام شب که زمان استراحت است و چندین ساعت طول 

می شود ،درذ حالی که این سموم برای انسان زیان آور است .مهم این می کشد،با گذشت زمان مقدار بیشتری از سموم مدفوع جذب 

 است که شخص خود را به دفع و قضای حاجت قبل از خواب عادت بدهد تا همه فضوالت خارج گردد.



 ب(بهتر است که شخص با پای چپ به توالت وارد شود و هنگام دفع بر پای چپ تکیه کند.

ازله)کان دساندان(که به مقعد ختم  می شود،در طرف چپ قرار دارد و با این وضع )سمت این دستور برای این است که قولن ن

 چپ(نشستن،سیگموئید و رکتوم راحت تر باز می مانند و دفع به خوبی و آسانی انجام می گیرد.

یل آن را می توان ج(شستشوی موضع ادرار و مدفوع:مطابق دستورات اسالم،بهتر است موضع ادرار و مدفوع با آب شسته شود ؛دل

 چنین بیان نمود:

در غرب،همه محل دفع را با کاغذ پاک می کنند و محل ادرار را وامی گذارند و بعد خودشان آمار می دهند که در اروپا و امریکا و 

لت استفاده نمی جاهایی که خود را با آب نمی شویند،بواسیر رقم باالتری دارد.در کسانی که محـل دفـع را می شویند و از کاغـذ توا

کنند،ابتال به بیماری سینوس پیلونیدال در آنان فوق العاده نادر است ،ولی در افرادی که با کاغذ توالت خود را پاک می کنند ،سینوس 

 پیلونیدال وجود دارد...و نیز استعمال کاغذ توالت یکی از علل خارش مقعد است....

،چند مرتبه با دست فشردن برسطح مجرا،آن را از باقیمانده ادرار تنقیه و پاک د(استبرا:بهتر است قبل از شستشوی محل ادرار 

 ایجاد بیماریهای گوناگون را مرتفع می سازد.ۀکنند.این عمل ،از رسوب مواد قلیایی ادرار در مجرا جلوگیری می کند و زمین

وردن ،آشامیدن ،مسواک زدن و سخن گفتن در عدم اشتغال به کارهای دیگر در هنگام قضای حاجت :انجام دادن کارهایی مثل خه(

توالت منع شده؛زیرا اوالًمحیط آلوده است و ثانیاًاز تمرکز حواس برای دفع می کاهد و لذا دفع به طور کامل انجام نمی گیرد.طول 

 دادن زمان دفع نیز ناپسند است،زیرا موجب بواسیر و امراض دیگر می شود.

مهم بهداشتی و  ۀیه ترجیحی است،اگر چه ظاهراًکمی موجب اشمئزاز است،ولی شاید به نکتو(نگاه کردن به مدفوع:این یک توص

پیشگیرانه ای اشاره داشته باشد.فرد با نگاه کردن به مدفوع ،اگر خون ،چرک،انگل و...یا تغییر رنگ قابل توجهی مشاهده کند،می تواند 

لوگیری کند.این نکته به ویژه در مورد ابتال به برخی از انواع سرطان سریعاًبه پزشک مراجعه کرده،از کهنه و مزمن گشتن بیماری ج

بسیار مهم است و اگر همان ابتدا،شخص متوجه آن شود)که از رنگ مدفوع تا حدودی قابل تشخیص است(،احتمال کنترل آن بسیار 

 زیاد خواهد بود.

 ج(ورزش



هوازی مثل پیاده روی،دو،شنا و دوچرخه سواری که مصرف اکسیژن آثار ورزش در سالمت و پیشگیری از بیماریها)به ویژه ورزشهای 

قلبی،جلوگیری از پوکی استخوان -را افزایش می دهند(،عبارتند از:کاهش فشار خون،کنترل وزن و کلسترول ،تقویت سیستم عروقی

گی و بهتر کردن کیفیت زندگی ،کاهش نیازهای تنفسی،به تأخیر انداختن ناتوانی جسمی ناشی از سالخوردگی ،افزایش امید به زند

مشتمل بر خواب آرامش بخش کم شدن اضطراب و افسردگی ،و ارتقای عزت نفس و به این ترتیب،در واقع ورزش می تواند علل 

 مرگ ومیر را کاهش دهد.ۀعمد

ورزش کردن بهتر می شود؛گنجایش ورزش ،اعصاب را در برابر فشار روانی مقاوم می کند؛قدرت انقباض و نظم ضربان قلب،پس از مدتی 

ریه ها بیشتر می گردد و در نتیجه،اکسیژن بهتر و بیشتری به بدن می رسد و مقدار سوخت بدن کاهش می یابد ؛یعنی از مواد غذایی 

ناگهانی جذب و دفع بهتر می شود و در برابر مختصر فعالیت ۀخود بهتر استفاده می کند؛رشد و نمو به طور مناسب انجام می گیرد؛قو

تنگی نفس پیش نمی آید؛تعداد ضربان قلب افزایش نمی یابد و بدن دیرتر خسته می شود و عرق می کند.همچنین بین اعصاب و 

مراکز عصبی هماهنگی ایجاد می شود؛اعصاب تقویت می گردد  و کارهای فکری آسانتر انجام می گیرد.از آنجا که ورزش سرعت 

می شود سرعت تبادلی بین پالسمای خون و مایع بین سلولی افزایش یابد و گلبولهای انباشته جریان خون را زیاد می کند،موجب 

شده در جدار رگها هم در اثر شدت جریان وارد خون شوند)سرعت جریان خون در مقدار تبادل مواد اهمیت بسیار دارد(.افرادی که 

دگی توأم با ورزشهای سبک مثل پیاده روی  دارند،کمتر دچار شغل آنها با فعالیت جسمی روزانه همراه است و اکثر کسانی که زن

 سکته قلبی می شوند.

به طور کلی،اسالم عنایت ویژه ای به ورزش داردو به موازات ترغیب پیروان خود به پرورش روح و روان و تزکیه و تهذیب نفس،از آنها 

را به ج.انمردی و شجاعت می دهد و شجاعت را در تسلط بر  می خواهد که دارای بدن قوی و نیرومند باشند.اگر چه اولویت و تقدم

،لیکن سهل انگاری در تقویت قوای «(شجاعترین افراد،کسی است که بر هواهای نفسانی اش تسلط داشته باشد.»هوای نفس می داند)

سخ به معترضان انتخاب طالوت جسمانی را هم نمی پذیرد.این نکته را در آیات و روایات نیز مشاهده می کنیم .خداوند متعال در پا

به فرماندهی ،برتری وی در دانش و قوای جسمانی را به عنوان دلیل ذکر می کند؛دختر شعیب پیامبر نیز در ترغیب پدر به پذیرش 

او بهترین کسی است که استخدام می کنی،]زیرا[هم نیرومند]و هم[در »حضرت موسی)ع(به عنوان کارگر،وی را چنین توصیف کرد:

 «.اعتماد استخور 

پروردگارا!قوای جسمانی ام را برای انجام تکالیف قدرتمند ساز »امیرالمؤمنین )ع(در دعای کمیل از خداوند درخواست می کند که:

خدایا مرا برای به پا داشتن و انجام دادن تکالیف :»؛امام سجاد )ع(نیز در دعاهای ماه مبارک  رمضان در همین مضمون می فرماید 



مؤمن توانمند بهتر و دوست داشتنی تر از مؤمن ناتوان »در پاره ای از روایات نیز به این تعابیر برخورد می کنیم که:«.قوی گردان

مرحبا و آفرین به کسی که تسلیم خداوند است و زندگی اش را در حد کفایت اداره می کند و از نظر جسمانی هم قوی »و«است

 «.است

 ی جسمانی ،از دو جهت است:تأکید اسالم بر ورزش و تقویت قوا

و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهای »آن در قرآن آمده است:ۀاول ،در بُعد نظامی و دفاع از کیان اسالم و مملکت اسالمی ،که دربار

و خدا که شما نمی شناسیدشان -آماده بسیج کنید،تا با این]تدارکات[،دشمن خدا و دشمن خودتان و]دشمنان[دیگری را جز ایشان

در این بخش ،اسالم بر ورزشهایی مثل شننا،تیراندازی،اسب سواری و موارد مشابه آنها تأکید دارد و «.بترسانید-آنان را می شناسد

حتی مسابقه و شرط بندی را که در امور دیگر جایز نمی شمارد،برای اهداف نظامی و تقویت بنیه مسلمین ،مجاز و بلکه الزم می 

 مت ارتباط مستقیم به بحث ما ندارد(.شمارد)البته این قس

دوم،برای تأمین سالمت و اینکه انسان بتواند در مسیر الهی ،وظایف فردی و اجتماعی خود را به نحو احسن انجام دهد و مراتب 

رد.عالوه بر استکمال را بپیماید.آیات و روایات فوق و موارد دیگری که ذکر نشد،بدون تردید داللت بر ترغیب اسالم در این جهت دا

 تأکید کلی در این خصوص،می توانیم موارد زیر را نیز از منابع اسالمی استفاده کنیم:

پیاده روی از بهترین ورزشها برای سالمت انسان است؛زیرا ورزشی است که برای هر کسی ،با هر سن و سال،متناسب  .پیاده روی:1

ر و وسایل و مربی و هزینه های مختلف نمی خواهد و به راحتی انجام فصول سال امکان پذیر است،ابزاۀاست.ورزشی است که در هم

می پذیرد.پیاده روی،عضالت و مفاصل را به کار انداخته،نرم می کند،جریان گردش خون را در آنها بهتر می سازد،نیز در دفع فضوالت 

ری را بهتر می گرداند و در نتیجه،تغذیه و و رساندن اکسیژن و غذا به آنها کمک می کند.پیاده روی تنفس را عمیق و اکسیژن گی

همه بخشهای بدن بهتر انجام می شود .همچنین برای کسانی که یبوست دارند،کم اشتهایند،روحیه ای کسل و خسته  ۀتهوی

در تناسب بخشهای بدن اثر می گذارد و ۀدارند،عصبانی هستند یا کارهای فکری زیاد دارند،پیاده روی امری الزم است.پیاده روی بر هم

اینکه اجداد ما قویتر و ۀکلی اندام دارای نقش عمده ای است.مطابق آخرین اطالعات ،پیاده روی مانع تصلب شرایین می شود.دربار

سالمتر از ما بوده اند،دالیلی ذکر شده است،که از جمله پیاده روی زیاد بوده است.با توجه به تغییر یافتن سبک زندگی و خصوصاً 

لیتهای بدنی در آنها به کلی کاهش یافته است،پیاده روی )و یا ورزشهای مشابه آن(در زندگی امروز ،امری ضروریاست.از مشاغلی که فعا

همین رو،توجه مردم کشورهای پیشرفته به پیاده روی جلب شده است:در سویس،بعد از ظهرهای جمعه هر هفته ،رادیوی زوریخ 

هزار عضو وجود دارد.دکتر ارنست 330کلوپ راهپیمایی با 49الم می کند .در آلمان ،برنامه پیاده روی آخر هفته را به تفصیل اع



پیاده روی،بـهتریـن وسیـله تنـدرستـی جـامعه است و از تمام کمکهای بهداشتی »فروم،رئیس جامعه پزشکان آلمان فدرال می گوید

 «.و حتی از ساختن بیمارستانها و آسایشگاهها برای ملت مفید تر است

ات اول صبحگاهی،که هوا سالمتر،پر اکسیژن تر،بدون گرد و غبار و محتوی ذرات آهن یونیزه ای است که با اشعه های خورشید ساع

پراکنده می شود و درجه حرارت مناسب است،بهترین ساعت برای پیاده روی است.در مکانهای خلوت و با حالتی بشاش و به دور از 

 اگر پیاده روی در محلی پر از درخت باشد،اکسیژن به صورت بهتری جذب بدن خواهد شد. عصبانیت ،پیاده روی مفید تر است و

در تعالیم اسالم ،عالوه بر سفارشهای کلی در ترغیب به ورزش و سالمت،در خصوص پیاده روی نیز تأکیداتی وارد شده و از جمله 

 «.پیاده روی موجب سر زندگی و خرّمی است...»...آمده است که:

در صورتی که شنا کردن به اندازه کافی باشد و بر شنا گر فشار وارد نیاید،می تواند مانند پیاده روی برای سالمت بدن مفید  .شنا:2

 باشد؛زیرا تقریباًتمام عضالت بدن را به کار می اندازد .اسالم نیز شنا را ورزشی مفید می داند و یاد گیری آن را برای کودکان الزم می

 «.به فرزندانتان شنا بیاموزید:»رم)ص(می فرماید شمارد .پیامبر اک

این ورزش عالوه بر دارا بودن آثار مثبت پیاده روی ،از نظر صالبت و استواری کوه،دارای تأثیرات روانی ویژه ای  .کوهنوردی:3

ه پیمایی سرو کار داشته است.کوهنوردی در اعتماد به نفس و استحکام اراده بسیار مؤثر است.بسیاری از انبیای الهی با کوه و کو

اند)حضرت آدم)ع(با کوه سرندیب،حضرت نوح)ع(با کوه آرارات،حضرت ابراهیم)ع(و موسی)ع(با کوه طور،حضرت عیسی)ع(با کوه 

 ساعیر و حضرت محمد)ص(با کوه نور.

به های نظامی داشته در مورد ورزشهای دیگر به اجمال می توان گفت:در صورتی که نقش آنها در سالمت بدن احراز شود و یا جن

 باشند،از نظر اسالم مورد تأییدند ،البته مشروط بر اینکه موجب وارد آمدن ضرر و خسارت به خود یا حریف نشوند)مانند بوکس و ...(.

 ورزش بانوان و دیدگاه اسالم در این زمینه است.معیار اساسی در این خصوص ،این ۀمهمی که باید در اینجا متذکر شویم،مسئل ۀنکت

است که ورزش برای بانوان،اوالًقبل از هر چیز باید حافظ سالمت و زیبایی آنان باشد ،نه آنکه موجب خشونت عضالت شود.علی)ع(می 

؛یعنی تقویت عضالنی و تمرینهای سخت ورزشی بدین منظور ،با لطافت زنانه «زن مانند گل لطیف است و قهرمان نیست...»فرماید:

 منافات دارد.



پهای ورزشی بر این عقیده اند که از هر ده زن ورزشکار،فقط نُه نفر آنها کامالًزن باقی می مانند و به آنها لطمه ای وارد پزشکان اکی»

ثانیاًاز دیدگاه اسالم ورزش بانوان باید به دور از هر گونه خودنمایی «زنانه خود را از دست می دهند.ۀ%زنان ورزشکار روحی50نمی آید...

 و در این خصوص ،حریم عفت و عفاف به خوبی رعایت گردد.و جلوه گری باشد 

 د(روابط جنسی سالم

)ویروس نارسایی ایمنی(است که از طریق تبادل مایعات بدنی ،از جمله خون،منی و HIVاعتقاد بر این است که ایدز معلول ویروس

مورد ایدز در امریکا تشخیص 765و هزار139م.1990ترشحات مهبلی،از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود.طی ماه ژوئن سال

هزار مرگ ناشی از ایدز 260هزار مورد ایدز و 365م.1992داده و گزارش شده است.مراکز کنترل بیماری تخمین زدهاند که تا سال 

اینکه  میلیون نفر در امریکا به این ویروس آلوده باشند.مهمتر5/1در امریکا اتفاق خواهد افتاد.همچنین تخمین می زنند که یک تا

نهفتگی ویروس ایدز از زمان آلودگی به آن تا به بروز نشاننهایش ،هشت سال تخمین زده می شود)و ممکن است یازده سال هم ۀدور

طول بکشد(و طی این مدت ،فرد عاری از نشانه های بیماری است و ممکن است از طریق تماس جنسی و یا استفاده مشترک از 

وس را به دیگران نیز منتقل کند...بهترین شیوه برای پیشگیری از سرایت بیماری از طریق تماسهای سوزن تزریقات درون وریدی ،ویر

جنسی،داشتن روابط جنسی تک همسری با فردی غیر آلوده است.اقداماتی که برای پیشگیری از سرایت ویروس ایدز انجام می شود،به 

قل می شوند نیز کمک می کند،امراضی مانند تبخال ،سوزاک،کالمیدیا جلوگیری از سرایت امراض دیگری که از راه اعمال جنسی منت

 .Bو هپاتیت

ارضای نیازهای جنسی در حد اعتدال ،به عنوان یکی از نیازهای فیزیولوژیک موجب سالمت انسان است و از بیماریهای جسمی یا 

،به ارضای آن در زمینه ای مناسب)یعنی ازدواج(توصیه روانی مربوط به آن جلوگیری می کند.اسالم با توجه به همین نیاز طبیعی انسان 

 «.بی همسران خود را همسر دهید...»و ترغیب نموده و از جمله می فرماید:

اسالم ،ازدواج را از سنتهای نبوی دانسته است و ترک تزویج و رهبانیت )بدون دلیل(را صحیح نمی داند.ازدواج نه تنها مایه سالمت 

 نیروهای شهوانی(،بلکه به تصریح آیات قرآن،آرامش و آسایش روان را نیز به ارمغان می آورد:ۀق تخلیجسمانی فرد است)از طری

 از نشانه های او اینکه از ]نوع[خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید،و میانتان دوستی و 

 هایی است.رحمت نهاد،آری،در این ]نعمت [برای مردمی که می اندیشند،قطعاًنشانه 



سالمت فرد و جامعه بوده و ۀتأمین کنند-که از فواید مهم ازدواج است–کنترل شهوت و ارضای آن به صورت طبیعی و مشروع 

 مهمترین راه پیشگیری از آلودگیها و انحراف جنسی است.

جامعه منافات دارد ،اشاره می در این قسمت ،ابتدا به مواردی که از نظر اسالم انحراف جنسی محسوب می شود و با سالمت فرد و 

 کنیم . سپس آداب روابط سالم در تعالیم اسالمی را مطرح خواهیم کرد.

خود شخص است.در مورداستمنا روانشناسان نظرهای مختلفی ۀاستمنا یا خود ارضایی ،نوعی ارضای شهوت به وسیل .خود ارضایی:1

انهای استمنا از نظر علمی ثابت نشده باشد،آنچه مسلم است اینکه تمام دارند،که بدون وردد در مباحث آنها و بر فرض آنکه همه زی

ادیان آسمانی از آن به عنوان عملی نامطلوب یاد کرده اند و پیروان این ادیان چنین عملی را گناه مسلم می شمارند.بنابراین،آثار و 

 ن برای یک بار نیز راه را برای تکرار آن باز می کند.تبعات روانی آن اجتناب ناپذیر خواهد بود.شواهد نشان داده است که تجویز آ

مردم ،و فردی را که به این عمل مبادرت می  ۀتعالیم اسالم چنین فردی را از رحمت خداوند دور و مورد لعن فرشتگان الهی و هم

ید و عذاب دردناکی را برایشان کند،از کسانی می شمارد که خداوند در روز قیامت به آنها نظر رحمت نمی کند و با آنها سخن نمی گو

،خود ارضایی «پس کسانی که فراتر از این جویند،آنان از حد در گذرندگانند»شریفه قرآن:ۀبشارت می دهد.امام رضا)ع(با اشاره به آی

عنوان نکاح  فوق می داند که خداوند از آن نهی فرموده است.برخی از احادیث،استمنا را بهۀرا گناهی عظیم می شمارد و از مصادیق آی

 با خود تلقی نموده،از آن نهی کرده اند؛و در نظام جزایی اسالم نیز این عمل دارای مجازات و تعزیر است.

همان طور که بی مباالتی و بی نظمی در رژیم غذایی و تغذیه زمینه د،چرا که آن همواره زشت و بد راهی  .روابط جنسی نامشروع:2

 «.است

زد،بی بندو باری در روابط جنسینیز از جهات مختلف جسمی و روانی در سالمت فرد و جامعه اختالل های بیماری را فراهم می سا

به کارهای زشت چه علنی آن و چه »ایجاد می کند.در آیات و روایات ،به حرمت زنا و اینکه از گناهان کبیره است،تصریح شده است:

 «.ن همواره زشت و بد راهی استبه زنا نزدیک نشوید ،چرا که آ»،«پوشیده]اش[نزدیک مشوید

را از گناهان کبیره می شمارد:و]کسانی که[زنا نمی کنند و هر کس اینها را «زنا»شریفه زیر ،ۀامام صادق)ع(در روایتی با استناد به آی

ند؛مگر کسی انجام دهد،سزایش را دریافت خواهد کرد.برای او در روز قیامت ،عذاب دو چندان می شود و پیوسته در آن خوار می ما

 ۀکه توبه کند مختلف و ایمان آورد و کار شایسته کند.پس خداوند پلیدیها یش را به نیکیها تبدیل می کند و خدا همواره آمرزند

 مهربان است.



مفاسدی خداوند متعال زنا را به سبب »...در روایات مختلف ،دالیل حرمت زنا بیان شده که کامالًبا بحث ما در ارتباط است.امام رضا)ع( 

و «آنها کشتن انسانها،از بین رفتن نسبها،ترک تربیت  و توجه به کودکان ،از بین رفتن مواریث،...ۀکه در آن وجود دارد حرام کرد،از جمل

ای مسلمانان از زنا »مواردی دیگری از این قبیل پاره ای از روایات ،به تبعات و نتایج زنا نیز اشاره کرده اند :رسول خدا)ص(فرمود:

رهیزید ؛زیرا که شش خصوصیت به دنبال دارد،که سه مورد آنها مربوط به دنیاست:آبرو را می برد،باعث فقر و بدبختی است،بدی بپ

 ۀدر روایات دیگر،تعجیل در مرگ،مرگهای ناگهانی)مثل سکته(و سرایت فساد به خانواد«حساب و جاودانگی در آتش به بار می آورد.

 باری جنسی ذکر شده است. فرد ،به عنوان نتایج بی بند و

بنابراین ،روابط جنسی نامشروع ،از ابعاد جسمانی )که در روایات به آنها اشاره شد،مثل مرگ ناگهانی ،تعجیل در مرگ و...که البته 

ل کیفیت آن از نظر علمی هنوز کامالًروشن نشده است( و نیز ابعاد روانی )به جهت اضطرابهای مختلفی که به وجود می آورد ،مث

احتمال آبروریزی ،فساد افراد خانواده و...(برای سالمت انسان مضر است و عمر فرد را کوتاه می سازد .همچنین به جهات مختلف 

 شیوع بی بند و باری،

 بی توجهی به کودکانی که از این طریق احتماالًبه دنیا می آیند و یا کشتن آنها )سقط جنین( اختالط و 

ین کودک از آن کدام مرد است(.و مهمتر از همه تزلزل و فروپاشی بنیاد خانواده ها ،سالمت جامعه را به اشتباه در نسب افراد)که ا

 خطر می اندازد.

 اسالم برای پیشگیری از این امر موحش،دو راه در نظر گرفته است:

پسران جوان نیز ،اگر احتمال ارتکاب  اول:تسهیل امر ازدواج و تأکید و توصیه بسیار بر  آن ،به خصوص تسریع در ازدواج دختران.برای

اجتماعی دارد،که دولت و نهاد های مربوطه باید تسهیالت  ۀگناه در کار باشد،ازدواج ضرورت می یابد .البته این مسئله تا حدی هم جنب

ا تنبیه کردند،فرمودند:از کسی که استمنا کرده بود،پس از آنکه او ر ۀالزم و اقدامات مقتضی را انجام دهند.امیرالمؤمنین علی)ع(دربار

 بیت المال مسلمانان اسباب ازدواج او را فراهم کنید.

دوم:پیشگیری از به وجود آمدن مقدمات و اسباب بی بندو باری جنسی؛یعنی اسالم به مردان با ایمان دستور می دهد که دیدگان 

یگر است.اسالم به زنان با ایمان نیز سفارش می کند که با خود را از نامحرمان فرو بندند؛زیرا نگاه کردن زمینه ساز زنا و گناهان د

رعایت حریم عفاف و حجاب ،خود و مردان را از لغزشگاههای ایمان دور نگاه دارند.بدون  تردید اگر این دو امر به موازات هم مراعات 

 امان خواهد ماند.گردد،جامعه در مسیر پاکی و سالمت قرار خواهد گرفت و از تبعات بی بند و باری جنسی در 



اولین نکته ای که به وضوح قابل فهم است،اینکه،عمل همجنس گرایی بر خالف فطرت آدمی و مسیر طبیعی  .همجنس گرایی:3

مردم را شامل ۀخلقت اوست.اسالم،در این بخش با لحنی شدیدتر از قسمتهای قبل برخورد می کند،و لعنت خداوند و فرشتگان و هم

داند و مجازات آنان را فقط مرگ می داند.در برخی روایات ،شدت حرمت آن از زنا باالتر بیان شده است،به این چنین افرادی می 

 دلیل که خداوند ،قومی را به جهت این کار هالک کرده است؛در برخی روایات ،این عمل در حد کفر معرفی شده است.

تی ذکر شده است:امام رضا)ع(علت حرمت آن را قطع نسلها،از هم پاشیدن علت تحریم آن ونتایج چنین کار شومی ،در روایات نکاۀدربار

نظام خانواده و خرابی دنیا ذکر کرده اند.این عمل ،زمینه ساز بیماریهای متعددی است)چنانچه در ابتدای این قسمت شواهد آن ذکر 

بوسیدن از روی شهوت نیز حرام دانسته شده شد( و مرتکبان آن مورد لعن پیامبر خدا)ص(هستند.حتی برای پیشگیری از این امر ،

 است.

همان طور که ذکر شد،مهمترین راه پیشگیری از انحرافات جنسی و روابط ناسالم و نامشروع ،ازدواج است که در پرتو  .آداب آمیزش:4

فشارهای زیاد جسمی و جنسی در بستر طبیعی خود ارضا می شود؛زیرا تا زمانی که این امر به طور طبیعی انجام نگیرد، ۀآن،غریز

روانی ناشی از غریزه جنسی ،سرانجام فرد را به بیراهه می کشاند و یا در سالمت او اختالل ایجاد می کند و توانمندیها و خالقیتهای 

 او تقلیل می یابند.بنابراین ،تسهیل ازدواج به عنوان یک پیشگیری عمومی و اساسی برای حفظ سالمت فرد و جامعه مطرح است.

تعالیم اسالم برای آمیزش جنسی نیز نکاتی بیان شده است،که سالمت جسمانی و روانی زوجین را به مراتب افزایش می دهد؛در  در

 زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

 .آمیزش با یاد خدا صورت گیرد.این امور در جهت ایجاد آرامش روحی و روانی آنان مؤثر است.1

نباید در اتاق باشد؛زیرا آثار روانی ناوطلوبی در وی می گذارد -حتی یک کودک شیر خوار بیدار-گری.هنگام آمیزش ،هیچ شخص دی2

 و در آینده ممکن است زمینه ساز انحراف جنسی یا اخالقی او گردد.

 .عمل آمیزش با آرامش و طمأنینه و بدون اضطراب انجام شود.3

پس »ام عادت ماهانه است(پرهیز شود؛زیرا خداوند صریحاًدر قرآن کریم از این عمل نهی کرده است..از آمیزش با حائض )زنی که در ای4

این عمل از نظر بهداشتی نیز برای «هنگام عادت ماهانه ،از ]آمیزش با[زنان کناره گیری کنید و به آنان نزدیک نشوید تا پاک شوند 

 ،احتمال جذام یا بیماریهایی از این قبیل وجود دارد. زوجین خوب نیست و در صورتی که فرزندی به وجود  آید



 .از آمیزش در حالت ایستاده اجتناب شود.5

.از سخن گفتن هنگام آمیزش پرهیز شود؛زیرا این امر برای فرد مضر است و اگر فرزندی به وجود آید،در سالمت  او اختالل ایجاد 6

 خواهد شد.

 ز شود؛زیرا شدیداًبرای سالمت بدن مضر است..در هنگامی که شکم پر است،از آمیزش پرهی7

 .فرد قبل از آمیزش باید در همسر خود آمادگی جسمی و روانی ایجاد کند.و از تعجیل کردن پرهیز نماید.8

 .به طور کلی تقلیل دفعات آمیزش ،موجب سالمت بدن و طول عمر است.9

 خواب و استراحته(

آن،دارای ابعاد پیشگیرانه ای نیز هست و در سالمت انسان نقش مهمی ایفا می کند.در خواب و استراحت کافی،عالوه بر جهات درمانی 

 خواهیم پرداخت:-خصوصاً با توجه به تعالیم اسالم –این قسمت،به توضیح نکات مربوط به آن 

 ا کارآمدی نسبی.خواب دست کم دو کار کرد عمده دارد:جبران و ترمیم ،و نیز حفظ انرژی در طی یک دوره از ن .ضرورت خواب:1

در مورد محرومیت از خواب ،مطالعاتی انجام گرفته و آثار متعدد آن مشاهده شده است.به نظر می رسد که تحریک پذیری و کاهش 

یافتن مقاومت در برابر بیماریها ی عفونی از عواقب عادی کم خوابی مزمن باشند...جلوگیری کردن از خواب رفتن فرد،کار بسیار 

پس از تقریباًشصت ساعت ،او آنچنان به سرعت به خواب می رود که بیدار نگهداشتن او نیاز به مراقبت دایم مشکلی است،و 

دارد...شخص محروم شده از خواب،می تواندبرای مدتی کوتاه کارایی یک شخص عادی را داشته باشد؛اما چنین شخصی نمی تواند 

د؛سطح هوشیاری پایین می آید،تفکر غیر منطقی که در نتیجه محرومیت برای مدت طوالنی دقت پیگیر خود را به چیزی معطوف کن

تفکر در بعضی از بیماریهای روانی ،مخصوصاًاسکیزوفرنی پارانویایی شباهت دارد.این مطلب  ۀاز خواب به افراد دست می دهد، به نحو

و خواب »؛«آرامشیۀشی قرار دادو خواب را مایو اوست  کسی که شب را برای شما پوش»در آیات متعدد قرآن با اشاره بیان شده است:

 «.[آسایش گردانیدیمۀشما را ]مای

سبت)بروزن وقت(و در اصل به معنای قطع کردن بوده و سپس به معنای تعطیل کردن کار به منظور ۀدر لغت از ماد«سبات»کلمه

انی به هنگام خواب است؛زیرا می دانیم در موقع استراحت به کار رفته است.در حقیقت ،این تعبیر،اشاره ای به تعطیل فعالیتهای جسم

خواب بخشهای مهمی از حرکات بدن به کلی تعطیل می شوند و قسمتهای دیگر،همچون قلب و دستگاه تنفس،برنامه های عادی 



و به اندازه،عالوه خود را بسیار کم کرده و به صورت آرامتر به کار خود ادامه می دهند،تا رفع خستگی و تجدید قوا شود .خواب به موقع 

قدرت و بهترین وسیله برای آرامش اعصاب است و بر عکس ،قطع  ۀتمام نیروهای بدن است،نشاط آفرین و مایۀبر اینکه تجدید کنند

 خواب برای مدت طوالنی بسیار زیانبار و حتی مرگ آفرین است....

موجب رهاییاز درد »؛ «اب موجب استراحت و آرامش بدن استخو»رروایات نیز به این مطلب اشاراتی دارد؛از جمله در آنها آمده است:

و نیز در مورد ضروری بودن خواب آمده است که در «.خواب سبب تسلط قوای ذهنی و استواری و قوّت بدن است»؛ «و ناراحتی است

 .شش چیز بندگان خدا دخل و تصرف نتوانند کرد و از جمله آنها خواب و بیداری است

مان طور که گفته شد،نقش اصلی خواب،ایجاد آرامش و استراحت جسمی و روانی است،که در ضمن آن انرژی ه .آداب خوابیدن:2

بدن هم جبران و ترمیم می گردد.بنابراین،برای نیل به سالمت بیشتر ،باید در این خصوص ،آدابی را که از جهات جسمی یا روانی 

انسان بوده و برخی دیگر دارای جهات معنوی است،که به طور غیر مستقیم مؤثرند،مراعات کنیم.برخی از این آداب،مستقیماًسالمت 

 در سالمت تأثیر بسزایی دارد.در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

 الف(با وضو و طهارت خوابیدن.

کند و با پاداش یا تنبیه  ب(محاسبه:یعنی فرد نگاهی به اعمال روزانه خود بیندازد و آنها را مطابق معیارهای ارزشی و اخالقی ارزیابی

این عمل قبل از خواب می تواند درمانی برای مسائل تنیدگی زا و فشارهای -خود)استغفار یا شکر گذاری(،در جهت اصالح خود بکوشد

شیوه های خود «)خود تنظیمی»روانی روزانه باشد،مسشابه و بلکه عمیقتر از آنچه در روشهای درمانی،تحت عنوان

 ،کنترل و ...در مکاتب رفتارگرا(عنوان می شود.تقویتی،خودتنبیهی

ج(توبه:یعنی انسان از هر امری که بین خود و خدایش باعث تیرگی شده است،اجتناب ورزد و آن را اصالح نماید،و نیز سفارش شده 

د.نکته مهمی که این وصیت نامه ای داشته باشد که در آن وضعیت مالی خود را با دیگران و دیونی را که به گردن دارد،مشخص نمای

تسکین ۀتوصیه در بردارد،از بین بردن هر گونه اضطراب و نگرانی ای است که میتواند در خواب آرامش بخش انسان و رؤیاهایی که جنب

 روانی دارند،اختالل ایجاد کند.

شده است،از جهت آرامش در د(دعا و تالوت قرآن هنگام خواب:خواندن قرآن و نیز قرائت دعاهای خاصی که هنگام خوابیدن سفارش 

 حال خواب،تنظیم رؤیاهایی که انسان به هنگام خواب می بیند و تمرکز ادراکی و اشتغاالت ذهنی به آنها ،می تواند مؤثر باشد.



به سمت قبله خوابیدن:دستور آن به دو صورت توصیه شده است:یکی آنکه شخص به پشت بخوابد و پاهایش به سمت قبله باشئ.دوم ه(

بر پهلوی راست بخوابد و صورتش به طرف قبله باشد)البته مطابق روایات صورت دوم بهتر است(.همچنین خوابیدن بر پهلوی  آنکه

چپ و بر صورت ،ناپسند و مذموم است.دلیل آن نیز این است که به صورت خوابیدن ،وضعیت نامناسبی بر دستگاه تنفس و همچنین 

خوابیدن نیز ،با توجه به آنکه کبد در سمت راست بدن قرار داردو طرف راست بدن  معده و قلب تحمیل می کند.به پهلوی چپ

سنگین تر است،بر سمت چپ بدن ،فشار وارد می کند؛ولی هنگامی که فرد به سمت راست بدن می خوابد ،قسمت سنگین بدن در 

مورد جهت خوابیدن که تأکید می شود به سمت  پایین قرار می گیردو قلب و ریه ها نیز عمل خود را بهتر انجام می دهند.البته در

قبله باشد،عالوه بر ابعاد معنوی آن)به یاد خدا بودن(،ممکن است حکمتهای دیگری نیز وجود داشته باشد که فعالًبرای ما مجهول 

 است.

نظر زمان خواب  اگر چه تنظیم چرخه فعالیت و خواب و بیداری انسان تا حدودی به دست خود اوست،اما از .زمان خوابیدن:3

 ،اولویتهایی مشاهده می شود که با طبیعت انسان بیشتر سازگار بوده و برای سالمت انسان بهتر است:

الف(خواب شبانه بر خواب روزانه ترجیح دارد.پژوهشهای علمی صورت گرفته بر روی هشت پرستار در یکی از بیمارستانهای آلمان)با 

و ثبت تمام متغیرهای فیزیولوژیک(ثابت کرده که خوابیدن در روز،نمی تواند بی خوابی شب  استفاده از دستگاههای مجهز الکتریکی

را جبران کند و خواب روز ،حتی در اتاقی ساکت و بدون سر و صدا و تاریک که همه چیزش بهداشتی باشد،از نظر کیفیت دارای مزایا 

أیید می کند.برخی از آیات قرآن ،به این حقیقت علمی اشاره و خصایص خواب شب نیست.پژوهشهای علمی دیگر نیز این مطلب را ت

اوست کسی که شب را برای شما »،«اوست کسی که برای شما شب را قرار داد تا در آن بیارامید و روز را روشن ]گردانید[»دارد:

 «.آرامشی ۀپوششی قرار داد و خواب را مای

ک واقعیت مسلّم علمی که دانش امروز آن را به ثبوت رسانده؛پرده های آرامش و سکون که هدف از آفرینش شب قرار داده شده ،ی

اجباری برای تعطیل فعالیتهای روزانه است،بلکه اثر مستقیمی روی سلسله اعصاب و عضالت آدمی و سایر  ۀتاریکی نه تنها یک وسیل

 جانداران دارد و آنها را به حالت استراحت و خواب و سکون می برد....

 «.پیروان ما اول شب می خوابند»شب بهتر است .امام باقر )ع(می فرماید:ب(خواب اول 

شب  ۀچهارم خواب بیشتر است و این مرحله در نیمۀآزمایشات ویلیام وینت و محققان دیگر ثابت کرده است که نیاز انسان به مرحل

 ت.رخ می دهد .خواب در این مرحله عمق طوالنی تری نسبت به دیگر زمانها بر خورداراس



در بین مسلمانان افرادی که مقید به آداب اسالمی)خصوصاًعبادت سحرگاهان(هستند،معموالًسر شب به بستر می روند و قبل از طلوع 

فجر بر می خیزند.چنین افرادی دارای نشاط بیشتر و عمری طوالنی تر هستند)این نکته امری مشهور است،البته جای بررسی علمی 

 دقیق هم دارد(.

خواب نیمه روز )قیلوله( از آداب مشهور اسالمی است و زمان آن قبل از غذا خوردن ظهر با بعد از آن می باشد)خواب  ج(مطلوبیت

سبک و کوتاه بعداز ظهر ،برای هضم غذا نیز مناسب است(.از روایات استفاده می شود که خواب نیمه روزی برای تقویت قوای 

 است.برخی تحقیقات علمی نیز این مطلب را تأیید می کند:عقلی)خصوصاً حافظه ورفع فراموشی(نیز مفید 

پژوهشگران آلمانی به تازگی دریافته اند که خواب نیمروز برای کودکان و بزرگساالن بسیار مفید است.تحقیقات این پژوهشگران نشان 

مؤثر باشد.پژوهشگران اعالم کردند داده است که خواب بعد از ظهر هر چند کوتاه باشد،می تواند در باز کردن انرژی و تمرکز ذهن 

زندگی خود اضافه کنند،تا نیروی از ۀافرادی که هشت ساعت خواب شبانه دارند ،باید یک خواب کوتاه نیمروزی را نیز به برنامۀهم

های کار دست رفته بدنشان تجدید شود آنان می گویند :اگر عصبی،زود رنج و فراموشکار هستید،خواب کوتاه نیمروزی را در برنامه 

 خود بگنجانید.

د(خواب اول صبح و هنگام عصر)نزدیک غروب(ناپسند و مذموم است؛زیرا موجب بیخردی ،سفاهت و نادانی و نیز زردی چهره می 

 گردد،که همگی با سالمت جسمی و روانی ناسازگارند.

ساعته تغییر می کند و این چرخه 24ۀچرخ میزان خواب و بیداری همانند دما و سایر فعالیتهای بدنی،مطابق یک .مقدار خوابیدن:4

 توسط خود بدن به وجود می آید.

بنابراین مقدار خواب تا حدی بستگی به عادت شخصی دارد،ولی معموالًبین پنج تا هشت ساعت در هر شبانه روز است تعالیم 

ی گذرانند و به خواب و استراحت نمی اسالم،اعتدال در این مسأله را توصیه می کند و حتی از کسانی که تمام شب را به عبادت م

پردازند،انتقاد می کند.از طرف دیگر،زیاده روی در خواب را نیز مذمت می کند؛زیرا انسان را از نیل به مقاصد دنیوی و اخروی باز می 

یاهای آشفته دارد و زمینه ساز حسرت و اندوه وی می گردد.همچنین در روایات اشاره شده است که زیاد خوابیدن موجب دیدن رؤ

 می شود،که از جهات روانی انسان را دچار پریشانی و خستگی می کند.



ولی مهمتر از همه اینکه هدف تعالیم اسالم در مورد تقلیل خواب شب)و نیز تأکید بر خوابیدن سر شب که قبالًگذشت(،توجه دادن 

در سالمت انسان نیز -که قابل احصا نیست-معنوی آن به بیداری سحرگاهان و راز و نیاز با معبود بی همتاست که عالوه بر جهات

 تأثیر دارد:

]مؤمنان کسانی هستند که[پهلوهایشان در دل شب از خوابگاهها دور می شود]و[پروردگار خود را از بیم و امید می خوانند و از آنچه 

ن است،به ]پاداش[آنچه انجام می روزی شان کرده ایم انفاق می کنند.هیچ کس نمی داند چه چیز از آنچه روشنی بخش دیدگا

 دادند،برای آنها پنهان کرده ام.

نماز شب چهره را زیبا ،اخالق را نیکو،بدن را خوشبو،روزی را فراوان ،دین ر »امام صادق)ع(در مورد تأثیرات نماز شب می فرمایند:

 «.ادا،غم را بر طرف و دیده را روشن می کند

ات مثبت روحی،مانند خوش خلقی است و نیز به غم زدایی اشاره دارد که مورد توجه متخصصان این ویژگیها در بر گیرنده بخشی از صف

نماز شب بخوانید و بدان ملتزم باشید که سنت پیامبر شما و از عادات »بهداشت روانی و سالمت است.در روایات دیگر می فرماید:

در مورد کیفیت تأثیر آن در سالمت انسان از بُعد «.ل می کندصلحای قبل از شماست   و نیز درد و بیماری را از اجساد شما زای

 شناختی و عاطفی،در فصل چهارم بحث خواهیم کرد.
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