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در نوشتار حاضر اهمیت و جایگاه بهداشت فردی
و اجتماعی درآموزههای دینی با استفاده از مکتوبات
و بیانات آیتاهلل مکارم شیرازی بررسی شده است.
***
انسان برای حفظ سالمت جسم خود ناچار است
مراقبتهاى مختلف بهداشتى داشت ه باشد ،پيش
از خوردن هر نوع غذا و زندگى در هر محيط بايد
در امورى كه ممكن است سرچشمه بيماريهاى
[]1
گوناگون گردد دقت كند.
گاهى انســان مجبور است براى پيشگيرى از
بيماريها تزريق واكسن كند .گاهى بايد رژيمهاى
خاصــى از نظر غذا و غيره را بپذيرد و گاه و بیگاه
خود را براى معاينات دقيق طبى در اختيار پزشكان
حاذق بگذارد و پس از ابتالى به بيمارى و درمان
آن ،تا مدتى بايد براى جبران نقاهت و رفع آثار سوء
[]2
آن ،به تقويت بنيه خويش بپردازد.
همه این مســائل نشان میدهد انسان سالم و
نيرومند ،سالمت خود را مرهون دهها سال زندگى
صحيح با رعايت اصول بهداشتى است؛[ ]3در نتیجه

جســم و جان انسانها خطرآفرين است (و ممكن
اســت خود انســان خطر آنها را هنــوز در نيافته
[]20
باشد).
از مجموع آموزههای اســامی كه شــرح همه
آنها به طول مىانجامد به خوبى اســتفاده مىشود
كه چگونه اسالم يك نهضت علمى نيرومند را پايه
گذارى كرد و به همين دليل با گذشت دو سه قرن
اين نهال برومند رشد و نمو كرد و شاخ و برگ آن
سراســر جهان اسالم را زيرپوشش خود قرار داد و
چنان به ثمر نشست كه در مدت كوتاهى كتابهاى
فراوان در رشتههاى مختلف علمى بهویژه در طب
بهداشت ،تأليف و تصنيف شد؛ كه بخشى از آن به
صورت ترجمه و بخش ديگرى به صورت تحقيقات
جديد دانشمندان اســام ،در رشتههاى مختلف
[]21
علمى انتشار يافت.

پیشگیری مقدم بر درمان است

طب امــروز در حقيقت به دو بخش تقســيم
مىشود« :طب درمانى» و «طب بهداشت» .منظور
از طب درمانى روشــن اســت؛ اما منظور از طب

رسول خدا(ص) فرمود« :با هر
چيزى كه توان داريد نظافت
كنيد ،چرا كه خداوند متعال،
اسالم را بر اساس نظافت بنا
كرده است و جز انسان پاكيزه
و پاك وارد بهشــت نشود».
در اصل به معناى هر موجود موذى است؛ و چنين
فان ّ ِ
الش
ــیطان
َ
لن اَحدکم شــارب َ ُهَّ ،
فرمود« :ال یُ َط ّ ِو َّ
مخبأیس َتت ُِر بِهِ؛ قطعا هيچيك از شما سبيل
یتّخذ ُه َ
خود را بلند نكند ،زيرا اگر بلند كند ،شيطان آن را
[]31
كمينگاه خود قرار مىدهد».
ِين؛
رسل َ
الم َ
ِطر مِن ُس َن ِن ُ
امام كاظم (ع)فرمود« :الع ُ
[]32
استفاده از عطر ،از شيوههاى رسوالن خداست».
ولاَهلل ِ يُ ْنف ُِق
ان َر ُس ُ
و نيز امام صادق(ع)فرمودَ « :ك َ
يب أَ ْكث ََر ما [م َِّما] يُ ْنف ُِق َعلَى ا َ َّ
َعلَى ا َ ّ ِ
لط َعا ِم؛ رسول
لط ِ

در كلمات بزرگان ديــن ،وجود طبيب حاذق
براى هر جامعهاى ضرورى دانسته شده است؛ امام
صادق(ع)فرمود« :ال يَستَغني ُ
أهل ُك ّ ِل بَلَ ٍد َعن ثَالثَ ٍة
يَف َز ُع إلَي ِهم فِي أم ِر ُدنيا ُهم وآخِ َرت ِ ِهمَ ،فإِن َعدِموا ذل َ
ِك
كانــوا َه َمجاًَ :فقي ٍه عال ٍِم َو ِر ٍع  ،و أمي ٍر خَ ّ ِي ٍر ُمطاع ،و
بيب بَصي ٍر ث ِ َقهٍ؛ مردم هر شــهرى نيازمند به سه
َط ٍ
گروهند كه در امر دنيا و آخرتشان به آنها مراجعه
كنند كه اگر آنها نباشند ،اوضاع آنان نابسامان است:
فقيــه آگاه و پرهيزكار ،فرمانرواى نيكوكار و مورد
[]42
پذيرش و طبيب آگاه و مطمئن».
وجــود طبيب ماهــر در كنار فقيــه پرهيزكار و
فرمانرواى نيكوكار و مورد قبول جامعه ،نشان از اهميت
[]43
وجود پزشكان متخصص و متعهد در جامعه است.
در عصر رســول خدا(ص) گاه براى كسانى كه
جراحت سختى داشتند ،پيامبر دستور مىداد براى
او طبيب حاضر سازند .از جمله نقل شده است كه
شــخصى در زمان پيامبرمجروح شد؛ رسول خدا
ِيب؛ بــراى او طبيب حاضر
فرمــود« :ا ْد ُعوا ل َ ُه َطب َ
سازند» .برخىها گفتند :آيا او نياز به طبيب دارد

بن كلده برود تا وى را درمان کند.
دستورات طبى كه از ناحيه پيامبر اكرم و ائمه
معصومين(ع)به مردم ارائه مىشد و توجهى كه به
سالمتى مردم در بيانات آنها آمده نيز همگى حاكى
از برجستگى اين حقيقت در مسير رشد و توسعه
جامعه اســت .البته در آن زمان كه مسائل طبى و
اجتماعى ،گســترش امروز را نداشت در آن شكل
[]47
محدود عمل مىشد.
[]46

خود درمانی ممنوع!

اسالم دســتور داده عالوهبر رعایت بهداشت،
اگر بيمار شــديد به سراغ پزشــك و دارو برويد،
حتى اگر طبيب كافر باشــد ،چنانکــه به هنگام
ضربــت خوردن علــى(ع) طبيــب نصرانى براى
[]48
آن حضرت آوردند.

بهداشت اجتماعی در اسالم

ت و درمان برويم تا
همگان باید به ســراغ بهداش 
[]4
سالمت ما تأمين شود.
در این میان ،اسالم دين پاك و پاكيزهاى است
و پاكيزگى را دوست دارد و به آن سفارش مىنمايد
[]5
و بر اساس آن احكام و قوانينش را تنظيم مىكند.
ت و پاكيزگى در اين دين مقدس ،آنقدر
نظافــ 
ارزشمند و مهم است كه در برخى روايات ،به عنوان
بخشــى از ايمان از آن ياد شــده است؛[ ]6يعنى
ت را رعايت
مسلمانى كه طهارت و نجاست و نظاف 
[]7
نمىكند ايمانش كامل نيست.
اين دين پاك و مبرا از هرگونه تحريف و پيرايه،
دســتوراتى در زمينه نظافت فردى دارد و نیز به
نظافت اجتماعى سفارش مىكند .عمل كردن به
اين دســتورات ،مخصوصاً در عصر و زمان ما ،الزم
[]8
و ضرورى است.
آنچه كه در اين نگاشته مطرح مىشود ،بخشى
از مسائلى است كه اين دين پاك آسمانى ،در اين
زمينه مطرح كرده است .اميد است كه بدان توجه
[]9
و سپس عمل كنيم.

بهداشت فردي و عمومی
در فرهنگ اسالمي در یک نگاه

انسان مجموعهاى است از جسم و جان و روح
و تن و طبعاً دستورات آسمانى ما جامع ميان ماده
و معنا و براى تكميل هر دو جنبه اســت .از جمله
دستورات خداوند براى تربيت جسم و پرورش اندام
ما و مزاياى بهداشتى و در جستوجوى فوايد طبى
و بهداشتى میباشــد ]10[.چرا که طب جسمانى،
رابطــه نزديكى با طب روحانى دارد؛ به بيان ديگر
مســائل مربوط به سالمت جسم رابطه نزديكى با
سالمت روح دارد ،ازاينرو سالمت جسم نيز مورد
[]11
توجه اسالم بوده است.
در این بین از استحباب پوشيدن لباس نظيف و
گرفتن ناخن و زدودن تار عنكبوت و نخوردن آب از
كوزه شكسته و پرهيز از آبى كه خودش يا ديگرى
در آن غســل كرده است گرفته ،تا حتی نمازها و
نيايشها و راز و نياز با خدا میتواند عالو ه بر آثار
اخالقــى و معنوى و روحانى ،به خاطر اثرات مفيد
«روان تنى» و وسيلهاى براى تسكين آالم روحى
[]12
و دردها و اضطرابها مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر امروزه كتابهايى به نا م طب النبى
(صلىاهلل عليه وآله) و طب االئمه(علیهمالسالم) و
طب الرضا (عليه السالم) در اختيار داريم كه در آنها
سخن از يك رشته دستورات طبى و بهداشتى نقل
شده از معصومين(ع)است ،گاه نيزاشاراتى از قرآن
مجيد در آنها ديده مىشود؛ مث ً
ال امروز دانشمندان
غذاشناســى آثار فوقالعادهاى براى عسل قائلند و
هرچه زمان مىگذرد خواص بيشترى براى آن در
[]13
ت و درمان بيمارىها كشف مىكنند.
بهداش 
اين در حالى اســت كه قرآن مجيد با صراحت
اس؛[ ]14در آن ،شفا برای
مىگويد« :فِي ِه شِ ــفَا ٌء ل ِل َّن ِ
مردم است»؛ و همچنين تعبيرات ديگرى كه پرده

نگاهــى گذرا به عنوان بهداشــت در فقه اســامی ،جامعيت و شــمول آن را نســبت به دو حوزه فــرد و اجتماع
به اثبات مىرســاند؛ شــاهد اين ســخن در حوزه فرد ،وجود كتاب طهارت و نجاســت در فقه اســت براى حفظ
ى و كتابهاى اطعمه و اشــربه براى رهايى از غذاهايى كه يا ضرر جســمى دارد يا ضرر معنوى
مســائل بهداشــت 
و اخالقــى؛ و در حوزه جامعه نيز تحريم بعضى از تصرفهاى زيانبار در طبيعت كه محيط زيســت را ويران مىكند.
بهداشت ،پيشگيرى از بوجود آمدن بيماريها و از
بين بردن عوامل آن اســت و از آنجا كه جلوگيرى
از پيدايش بيمارى به مراتب آسانتر از درمان آن
اســت ،بهداشــت ،اهميت فوقالعادهاى در حيات
افراد و سرنوشت اجتماعات دارد و لذا بودجههاى
ســنگينى صرف آن مىشــود ]22[.و ســازمان و
تشــكيالتى براى بهداشــت ،درمان و توليد دارو،
[]23
همراه با بيمارستانهاى مجهز احداث میشود.
اين نكته نيز بسيار قابل دقت است كه معموالً
طب پيشگيرى (بهداشت) از طب درمانى مؤثرتر،
كم هزينهتر و به طور كلى مفيدتر است و ضايعات
آن به مراتب ،كمتر مىباشد ]24[.لذا كسانى كه براى
ت خويش سختگيرند باید بدانند این
هزينه بهداش 
مسئله خود ،سبب مىشود كه دو يا چند برابر آن
[]25
را صرف درمان بيمارىها كنند!
روى اين اصل ،جلوگيرى از بروز اينگونه حوادث
با تدبيرهاى پيشگيرانه ،بسيار اميد بخشتر است تا
[]26
پرداختن به اصالح بعد از بروز فساد.
در این میان نقش ســازمانهای درمانی براى
رســيدن به اين منظــور انکار ناپذیر اســت ،این
سازمانها میتوانند از طريق تعليم پيگير و آموزش
مستمر به افراد ،نيرو و توان دهند كه در برابر عوامل

رابط ه وضو و غسل با بهداشت جسماني

بدون شك «وضو» داراى فايده روشن بهداشتی
اســت؛ از نظر بهداشتى شستن صورت و دستها،
آن هم پنج يا الاقل ســه بار در شبانهروز ،اثر قابل
مالحظهاى در نظافت بدن دارد ،مســح كردن بر
سر و پشت پاها ،كه شرط آن رسيدن آب به موها،
يا پوست بدن است ،سبب مىشود كه اين اعضا را
نيز پاكيزه بداريم ،ضمن اينكه تماس آب با پوست
بدن ،اثر خاصى در تعادل اعصاب «ســمپاتيك» و

زندگى در تمام جنبههاى مثبت مىشود که یقیناً
[]49
بهداشت و نظافت از اركان آن است.
لذا جامعهاى مورد ســتايش اسالم است كه از
ســطح مطلوب نظافت و بهداشت برخوردار باشد؛
خوراك و آب آشــاميدنى سالم و وسايل شستشو
و حمام در آن در حد اســتاندارد وجود داشته ،از
[]50
پلشتىها دور باشد و مردم آن آلوده نباشند.
ور ُه؛ آدم
پيامبر اكرم (ع)فرمود« :بِئ َ
ْس ال ْ َع ْب ُد الْقَا ُذ َ
[]51
كثيف و ژوليده بد آدمى است».
گاه پيامبر افرادى را مىديد كه رعايت نظافت
نمىكنند ،آنها را نكوهش مىكرد که آیا این شخص
چیزی برای پاک کردن لباسش پیدا نکرده؟!]52[.
قرآن كريم از نعمتهاى خداوند را فروفرستادن
َ
الس َما ِء
آب تميز و پاك كننده مىداندَ « :وأن َزل ْ َنا م َِن َّ
َمــا ًء َط ُهوراً؛[ ]53و از آســمان ،آبی طاهر و مط ّهر
نازل کردیم»]54[.
در دستورات دين ،از آلوده كردن آب پرهيز داده
شــده و پيامبرحتى بول كردن در كنار رودخانه را
[]55
ناپسند(مکروه) شمرده است.
هواى ســالم و ناآلوده از امورى اســت كه در

در كلمات بــزرگان دين ،وجود طبيب حاذق بــراى هر جامعهاى ضرورى
دانســته شــده اســت؛ امام صادق(ع)فرمود« :مردم هر شهرى نيازمند
به ســه گروهند كــه در امر دنيا و آخرتشــان به آنهــا مراجعه كنند كه
اگر آنها نباشــند ،اوضاع آنان نابســامان اســت :فقيه آگاه و پرهيزكار،
فرمانرواى نيكوكار و مورد پذيــرش و طبيب آگاه و مطمئن» ،وجود طبيب
ماهر در كنار فقيــه پرهيزكار و فرمانرواى نيكــوكار و مورد قبول جامعه،
نشــان از اهميت وجود پزشــكان متخصص و متعهد در جامعه اســت.
بهداشــت محيط و ســكونت مطلوب مؤثر است.
در رهنمودهاى بزرگان دين داشــتن هواى پاك و
سالم از شرايط محل سكونت دلپذير شمرده شده
َالث :ال َهوا ِء َّ
السكنى إ ّ
ال بِث ٍ
ب...؛
الط ّ ِي ِ
است« :الت ُ
َطيب ُ
محل سکونت پاک نمیشود مگر با سه چیز :هوای
[]56
پاک و.» ...

معاشرتها و حضور در مراکز عمومی
صحیح نیست

در مدينه و يا اطراف آن اطبايى بودند كه براى درمان مجروحان از آنها استفاده
مىشد؛ این امر گویای آن است که رسول خدا دارو و درمان بيمار را به قضا و
قدر الهى و مانند آن واگذار نمىكرد ،بلكه از مسير طبيعى خود استفاده مىكرد،
كه در واقع نشانگر اهتمام آن حضرت به طب و طبيب در آن جامعه است و در
واقع قضا و قدر اين است كه مردم در اينگونه امور به دنبال عالم اسباب بروند.
از روى مســائل بهداشتى و درمانى بر مىدارد؛ از
جمله دستور معروف پيامبر(ص)بر اينکه تا گرسنه
نشدهايد غذا نخوريد و تا كامال سير نشدهايد دست
از غذا بكشيد[ ]15كه در واقع ناظر به آيه شريف ه « ُك ُلوا
َواشْ َربُوا َو َل ت ُْس ِر ُفوا(،از نعمتهای الهی) بخورید و
[]17
بیاشامید ،ولی اسراف نکنید» ]16[.است.
همچنین بسيارى از دستورهايى كه در زمينه
نوشــيدنىها و غذاهاى حالل و حرام وارد شــده
مربوط به تأثيرات خوب و بد آنهاست؛ تحريم شراب
و مواد مخدر ،تحريم گوشت حيوانات درنده ،خوردن
خون و گوشــت مردار و ماهيانى كه در آب مرده
اند و امثال اينها همگى ارتباط نزديكى با زيانهاى
[]18
بهداشتى آنها دارد.
توصيه به خوردن ميوهها و سبزىها و دانههاى
غذايى ارتباط آشكارى با فوائد بهداشتى آنها دارد.
روايات طبى نقل شده از پيغمبر اكرم و ائمه هدى
(عليهمالسالم) نيز با صراحت اين مسائل را بازگو
[]19
مىكند.
نگاهى گذرا به عنوان بهداشت در فقه اسالمی
نیزجامعيت و شمول آن را نسبت به دو حوزه فرد
و اجتماع به اثبات مىرساند؛ شاهد اين سخن در
حوزه فرد ،وجود كتاب طهارت و نجاســت در فقه
اســت براى حفظ مســائل بهداشتى و كتابهاى
اطعمه واشربه براى رهايى از غذاهايى كه يا ضرر
جســمى دارد يا ضرر معنوى و اخالقى و در حوزه
جامعــه نيز تحريم بعضى از تصرفهاى زيانبار در
طبيعت كه محيطزيست را ويران مىكند به طور
كلى تحريم اضرار به نفس و آنچه براى ســامت

خدا(ص)آنچــه را كه بــراى مصرف عطر و بوهاى
خوش خرج مىكرد ،بيشتر از آن بود كه براى غذا
[]33
مصرف مىکرد».
رسول خدا فرموده است« :با هر چيزى كه توان
داريد نظافت كنيد ،چرا كه خداوند متعال ،اسالم را
بر اساس نظافت بنا كرده است و جز انسان پاكيزه
[]34
و پاك وارد بهشت نشود».
ت در
مطابق روايــات فراوان ،پرداختن به نظاف 
روز جمعه ،بسيار خوب است ،از جمله شستن سر
با خطمى[ ]35سبب رهايى از جذام و برص و جنون
مىشود ]36[،و در روايات متعددى از امام صادق(ع)
آمده است كه گرفتن ناخن و شارب در روز جمعه،
[]37
سبب فزونى روزى مىشود.

و آيا طبيب مىتواند براى او كارى كندَ « :هل يُغني
نه َّ
بيب؟» ،رسول خدا فرمود« :إ ِ َّن اهللَ عز وجل
َع ُ
الط ُ
َ
ل َ ْم يُ ْن ِز ْل َدا ًء إ ِ َّل أن ْ َز َل ل َ ُه شِ فَا ًء؛ خداوند متعال براى
هر دردى درمانى فرستاده است (كه بايد سراغ آن
[]44
رفت و از آن بهره گرفت)».
اين بخش از تاريخ پيامبرنشان مىدهد كه در
مدينه و يا اطراف آن اطبايى بودند كه براى درمان
مجروحان از آنها اســتفاده مىشــد؛ عالوهبر آن
مىرســاند كه رسول خدا دارو و درمان بيمار را به
قضــا و قدر الهى و مانند آن واگذار نمىكرد ،بلكه
از مسير طبيعى خود استفاده مىكرد ،كه در واقع
نشانگر اهتمام آن حضرت به طب و طبيب در آن

فســاد «مصونيت» پيدا كنند و به هنگام بروز يك
بيمارى به «واكسيناسيون» عمومى افراد بپردازند و
محيط بدن را براى پرورش ميكروب هاى بيمارىزا
[]27
نامساعد مىكنند.

بهداشت فردی در آینۀ روایات

نمىتوان انــكار كرد كه بســيارى از حوادث
دردناك زندگى انسان از خود او سرچشمه مىگيرد،
مث ً
ال بســيارى از بيمارىها به خاطر بىاعتنائى به
ت و حفظ الصحه و يا افراط در غذا
اصول بهداشــ 
و پرخورى ،يا عدم دقت در نظافت يا عدم تحرك
و گوشــهگيرى ،يا عدم پرهيز از مناطق آلوده ،يا
اشخاص آلوده ،حاصل مىشود و اگر انسان اصول
و قوانينى را كه خدا در عالم آفرينش و تكوين مقرر
[]28
داشته رعايت كند ،گرفتار آنها نمىشود.
لذا در روايات اسالمى و گفتار امامان معصوم (ع)
از هر عاملى كه موجب ناپاكى و كثيفى مىشود نهى
شــده و به هر امرى كه باعث پاكيزگى و بهداشت
فردی مى شود تأكيد شده است .به عنوان نمونه
امــام باقر(ع)مىفرمايد« :ناخنهــا به اين خاطر
گرفته مىشــوند كه آنها محــل خوابگاه (تجمع)
[]29
شيطان(میکروب) است».
رسول خدا (صلىاهلل عليه وآله) دندان چند نفر از
مسلمانان را زرد ديد ،به آنها فرمود« :چرا دندانهاى
[]30
شما زرد و كثيف است؟ چرا مسواك نمىزنيد؟»
از آنجا كه سبيل بلند ،كمينگاه ميكروب خواهد
شــد و عملى بر خالف بهداشــت و نظافت است،
پيامبراكرم براى فهماندن مطلب به مردم عصرش،
به جاى ميكروب ،از شيطان نام برده ،چرا كه شيطان

«پاراسمپاتيك» دارد.
همچنین وجوب غسل جنابت يك الزام اسالمى
براى پاك نگه داشــتن بدن و رعايت بهداشت ،در
طول زندگى اســت؛ زيرا بســيارند كسانى كه از
نظافت خود غافل مىشوند ،ولى اين حكم اسالمى
آنها را وادار مىكند كه در فواصل مختلفى خود را
شستشو دهند و بدن را پاك نگاه دارند ،اين موضوع،
اختصاصى به مردم اعصار گذشــته ندارد ،در عصر
و زمان ما نيز بسيارند كسانى كه به علل مختلفى
ت تن غافلند( .البته اين حكم
از نظافت و بهداشــ 
بصورت يك قانون كلى و عمومى است حتى كسى
[]38

در روايات اســامى و گفتار
امامــان معصــوم(ع)از هر
عاملى كه موجــب ناپاكى و
كثيفى مىشــود نهى شده
و به هــر امرى كــه باعث
پاكيزگى و بهداشــت فردی
 مىشــود تأكيد شده است.
را كه تازه بدن خود را شسته شامل مىشود).
در نتیجه ،از آنجا كه نمازگزار در برخى از مواقع
همه بدن را بايد به عنوان «غسل» بشويد و معموالً
در شبانهروز چند بار وضو بگيرد و پيش از غسل و
وضو تمام بدن را از هر نوع كثافت و آلودگى پاك
ســازد؛ ناچار يك فرد تميز و نظيف خواهد بود .از
ت كه يك
اين نظر نماز به بهداشت و موضوع نظاف 
[]40
امر حياتى است كمك مىكند.
[]39

اهمیت و جایگاه پزشکی در اسالم

جامعه توسعه يافته ،افزون بر داشتن بهداشت
و نظافت مطلوب ،نيازمنــد دارو و درمان كافى و
اســتاندارد اســت كه بتوان بيماران را به آسانى و
با پزشــكان حاذق و بيمارستانهاى مجهز درمان
[]41
كرد.

جامعه است و در واقع قضا و قدر اين است كه مردم
[]45
در اينگونه امور به دنبال عالم اسباب بروند.
از اطباى معروف عصر رسول خدا حارث بن كلده
اســت .در تاريخ آمده است ،روزى رسول خدا آن
حضرت به عيادت سعدبن ابىوقاص رفت؛ و چون
بيمارى او مشكل قلبى بود به او فرمود ،سراغ حارث

در خاتمه و با توجه به شرایط پیش آمده و پیدا
شدن عالئمی از ابتالی گروهی از مردم به ویروس
کرونا ،لزوم رعایت نکات بهداشتی ضروری است.
همچنین باید بر اعصاب خود مسلط باشیم و از
ترس و استرس پرهیز کنیم.
خوب اســت در تمام خانهها زیارت عاشــورا و
حدیث کسا خوانده شود ،زیرا این دو به همه روحیه
میدهد و آثار گرانبهایی دارد.
باید دانســت از جمله مسائلی که بر هر انسانی
واجب است ،حفظ جان و سالمت است و اگر در این
زمینه کوتاهی کند ،در پیشگاه خداوند مسئولیت
دارد ،لذا در این مقطع زمانی معاشرتها و حضور
در مراکز عمومی صحیح نیست.
بیتردیــد اگر مــردم به وظایف خــود از نظر
بهداشــتی بهدرستی عمل کنند ،انشااهلل مشکلی
نخواهد بود و ما هم دعا میکنیم و امیدواریم موثر
[]57
واقع شود.
* پایگاه اطالعرســانی دفتر آیــتاهلل مکارم
شیرازی makarem.ir
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پانوشتها

قال االمام الصادق(ع)« :من ملک نفسه اذا رغب ،و اذا رهب،
و اذا اشتهی ،و اذا غضب ،و اذا رضی ،حرماهلل جسده علیالنار»
امام صادق(ع) فرمود :کسی که بر خویشتن خود در چند حالت مسلط
باشــد ،به هنگام تمایل و به هنگام ترس و به هنگام شهوت و به هنگام
غضب و به هنگام رضایت و خشنودی از کسی (آنچنان بر اراده خویش
مسلط باشد که این امور ،او را از فرمان خدا منحرف نسازد) خداوند جسد
()1
او را بر آتش حرام میکند.
____________
 -1وسائلالشیعه ،ج  ،11ص 123

ترديدى نيســت كه از شــاخصههاى توسعه
يافتگى ،داشــتن محيط پاكيزه ،شهر و خيابان و
كوچه تميز و هواى پاك و غذا و آب سالم و بهداشتى
است ،زيرا توسعه به مفهوم عام ،شامل گستردگى

اهمیت بهداشت فردی و اجتماعی در اسالم
آیتاهلل مکارم شیرازی

قدرت کنترل هواهای نفسانی

غایت دین ،تجلی مکارم اخالق

در روایتی آمده است مردی به خدمت پیامبر اکرم(ص) مشرف شد و
در مقابل آن حضرت ایستاد و پرسید :یا رسولاهلل! دین چیست؟ حضرت
فرمود« :حسن خلق» پس به جانب راست آن حضرت آمد و دوباره پرسید
یا رسولاهلل! دین چیست؟ حضرت فرمود« :حسن خلق» پس به جانب
چپ آمد و همان ســوال را تکرار کرد و همان جواب را شــنید ،پس در
عقب آن حضرت ایستاد و باز همان را پرسید .حضرت به جانب او توجه
نمود و به او خطاب کرد که آیا متوجه نمیشوی که دین خدا آن باشد
()1
که غضبناک نشوی و با خلق خدا درشتی نکنی؟
____________
 -1بحاراالنوار ،ج  ،68ص 393

پرسش و پاسخ
منطق قدرت()6

پرسش:
از منظر آموزههای وحیانی ،قدرت در منظومه فکری و
عملی فرد مسلمان و جامعه اسالمی از چه جایگاه و پشتوانه
منطقی برخوردار است؟
پاسخ:
در بخشهای قبلی پاسخ به این سؤال در خصوص قوت و قدرت
در احادیث به برخی از احادیث امام علی(ع) و امام حسین(ع) درباره
منطق قدرت پرداختیم .اینک در ادامه دنباله مطلب را پیمیگیریم.

غیبتکنندگان

جمله دیگری از امیرالمومنین (ع) در باب غیبت نقل میکنم.
از علی(ع) میپرسند :چه کسانی غیبت میکنند و همیشه دلشان
میخواهد پشت سر مردم حرف بزنند و بدگویی کنند و از بدگویی
دیگــران لذت میبرند؟ علی (ع) میفرمایــد :ضعیفها ،عاجزها،
ناتوانها« :الغیبه جهد العاجز»
غیبت منتهای کوشش یک آدم ناتوان است .یک انسان قوی و
مقتدر و آن کســی که در روح خود احساس قدرت میکند ،عار و
ننگش میآید که غیبت کند و غیبت را کار دنیها و ضعفا و کاری
پست میداند .یک انسان قوی حاضر نیست پشت سر مردم غیبت
کند و یا غیبت دیگران را بشنود .علی (ع) غیبت را مستند به ضعف
میکند و میگوید« :انسان قوی و مقتدر و یک روح مقتدر هرگز
غیبت نمیکند» (نهجالبالغه -حکمت )461

خائن نبودن غیرتمندان

حتی علی (ع) زنا را هم به ضعف تعلیل میکند ،میفرماید« :ما
زنی غیور ّ
قط» (همان ،حکمت )305
در همه دنیا یک آدمی که یک جو غیرت داشته باشد ،با زنی زنا
نکرده و به ناموس مردم خیانت نکرده است؛ فقط آدمهای بیغیرت
زنا میکنند .آدم بیغیرت آدمی است که در خودش هم احساس
ضعف میکند ،یعنی آدمی که واقعاً اگر دیگران هم نسبت به ناموس
او کاری کنند ،آن قدرها ککش نمیگزد .فقط بیغیرتها هستند
کــه زنا میکنند ،غیورها هرگز زنا نمیکنند« :ما زنی غیور قط».
(تجلی پیام ،ص )532

قدرت در نگاه نیچه

ولی آقای نیچه این قدرتها را دیگر نمیشناسد .از نظر او قدرت
یعنی فقط زور بازو ،یعنی اسلحه ،یعنی آهن داشتن و با آهن به سر
دیگری زدن و کوبیدن .مرد برتر از نظر او یعنی یک حیوان گنده،
یک مردی که زور بازویش خیلی زیاد است ولی این آدم از ق ّوت و
قدرت روحی اساساً خبر ندارد و چیزی نمیداند.

اسالم موید انسان قادر

پس در مکتب اسالم بدون شک ،قدرت یک ارزش و یک کمال
انســانی و یکی از خطوط چهره انسان کامل است .اسالم ،انسان
«ان اهلل یبغض المومن ّ
الضعیف» (کافی ،ج
ضعیف را نمیپسنددّ :
 ،5ص)59
خدا از آدمهای سست و ناتوان بدش میآید.
پس اسالم ً
اول تنها ارزش انسان را قدرت نمیداند و در کنار آن
به ارزشهای دیگری هم قائل اســت و ثانیاً تعبیر قدرت در اسالم
با تعبیری که آقای نیچه و سوفسطائیان و ماکیاول و امثال اینها از
قدرت میکنند ،متفاوت است .اسالم قدرتهایی را در انسان سراغ
دارد و آن قدرتها را تقویت و تحریک میکند که نتیجهاش غیر
از چیزی است که نیچه گفته است ،بلکه خیر جامعه در آن است.
ً
«اصل اینکه انســان دلش میسوزد ،از ضعف
نیچه میگوید:
اضیت است
فی
صحبت
نیست،
این
صحبت
گفت:
است ».باید به او
ّ ّ
صحبت جود و کرم است ،صحبت خیر رساندن است .چرا مطلب
را از این طرف نمیبینی؟ آقای نیچه! این حرف را به این شــکل
مطرح کن :آیا یک آدم قدرتمند فیضش به دیگران میرسد یا یک
آدم ضعیف؟ فیض رساندن از قدرت است یا ضعف؟ فیض رساندن
از قدرت است نه از ضعف( .مجموعه آثار ،ج ،23ص )267
ادامه دارد

انتخاب کارکنان بر اساس رفاقت
نه کارآمدی ،کار شیطانی است

ی ســالک راه خدا!) اگر چنانچه انســان دنبال این باشد که
(بدان ا 
حاالیی که من رئیس دولت هســتم ،بروم دنبال رفقایی که همراه من
هستند ،کارآمد باشند یا نباشند ،به این کار نداشته باشد ،بداند که این
()1
کار ،کار شیطانی است.
____________
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