
 ريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينش
 671تا  611 ، صفحات99سال چهارم، شماره دوم، تابستان 

611 

 
 پژوهشيمقاله 

 عوامل فرهنگي مؤثر بر سالمت
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 دهيچک
در . اجتماعی هستند -چرا که این دو به مثابه محصول فرایندهای پیچیده فرهنگی  ؛باشند سالمتی و بیماری مفاهیمی فرهنگی می :زمينه و اهداف

 .تواند دیدگاه بیماران و مراقبان سالمت را نسبت به سالمتی و بیماری تعیین نماید فرهنگ می کننده سالمتی و بیماری، کنار عوامل تعیین

فرهنگ بر سالالمت   تأثیرهدف از این نوشتار بررسی . روحی و معنوی روانی، اجتماعی، سالمت فردی، :ازجمله استهای مختلفی  سالمت دارای جنبه

ها فرهنگ اسالمی  پس فرهنگ برجسته در میان آن استکشور ما مسلمان و حکومت آن نیز اسالمی  از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت .است

 .گردد بحث می ای در فرهنگ اسالمی برخوردار است، سالمت معنوی که از جایگاه ویژه لذا در کل از سالمت و خصوصاً. های دینی است برپایه آموزه

آوری اطالعات استفاده شده است و اطالعالات و   جمع برایاست که با استفاده از روش اسنادی  یلیتحل - یفیتوصاین پژوهش، از نوع مطالعه :  روش

تخصصی و مراجع مکتوب گالردآوری و   های باها با روش غیرمستقیم و استفاده از اسناد بایگانی شده چه به صورت اسناد خصوصی و ویراسته،کت داده

 .مورد بررسی قرار گرفته است

که باعث ایجاد سالب  زنالدگی کارآمالد و     کردهاحکام گفتاری و رفتاری و ملکات اخالقی تولید فرهنگ  اعتقادات، الم با استفاده از باورها،اس: ها یافته

د که این شو روانی و روحی افراد می کننده سالمت و بهداشت جسمی، تأمینبینی الهی  توجه به جهان .است شدهجامعی برای پیروانش در کل جهان 

 .ها دارد سعادت و تعالی انسان تأمینسازی الهی برای  از فرهنگنشان 

فرهنالگ الهالی و    شالود   می تأمینها را  گردد که فرهنگی که سعادت دنیوی و اخروی انسان در پژوهش صورت گرفته اینگونه تبیین می :گيری نتيجه

ها  های سالمت معنوی نقش پیشگیرانه و درمان بیماری از مؤلفه .شود یم تأمیناسالمی بوده و سالمتی جامعه در تمام ابعاد با توجه به سالمت معنوی 

 .استاست که در این پژوهش سعی بر بیان این خصیصه مهم 
 

 پیشگیری، سالمت، سالمت معنوی، فرهنگ، فرهنگ اسالمی: ها واژه کليد

 

 مقدمه

چالرا کاله   . دارد انسالان  سالالمتی  برای مهمی پیامدهای فرهنگی رفتارهای

 مشالتر   یهالا  شالیوه  یا اعتقادات، دانش اجتماعی انتقال سیستم ی ، فرهنگ

 (.1)نمایالالد بالالروز مالالی و جوامالالع بالاله صالالورت متفالالاوتهالالا  گالالروه در کالاله اسالالت

(Hruschka, Hadley 2008;62:947–51) جنسالیت ، اقتصالادی  اجتمالاعی  وضعیت ،

 واکنش و سازی مفهوم، افراد تجربه چگونگی در همه اخالقی های ارزش و مذهب

 .(2) (Napier, Ancarno, 2014;384:1607–39). اساسی دارنالد  نقش خود یدنیا به

 کاله  مهمالی  نقش سیاسی اقتصاد و ساختاری یها نابرابری، این بر عالوه

 (.3)کننالد   مالی  ایفالا  بیمالاری  و سالالمت  در شده گرفته هم نادیده غالباً

 (Stonington, Holmes, Hansen et al. 2018; 379:1958–61)   مالل  سالالمت بالا عوا

هالای   مختلفی از جمله وراثت ژنتیکی، رفتارهای شخصی، دسترسی به مراقبالت 

( و شالرایط مسالکن   مانند کیفیت هوا، آب)بهداشتی با کیفیت و محیط زیست 

و  4) عالوه بر این سالمت با عوامل فردی، اجتماعی و فرهنگالی . شود تعیین می

 ((Berkman and Kawachi, 2000; Marmot and Wilkinson, 2006 در ارتباط است (5

فرهنگالی اسالت زیالرا فرهنالگ، از چگالونگی در  جهالان و        یسالمتی مفهالوم 

مالاری،  کننالده سالالمتی و بی   در کنار عوامل تعیین .گیرد تجربیات آن شکل می

 ن سالمت را نسالبت باله سالالمتی و   اتواند دیدگاه بیماران و مراقب می فرهنگ

 اخیر در بهداشت عمومی و ارتباطات، بهداشت اجتماعی. کندبیماری تعیین 
 

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 شیرازمرکز تحقیقات قرآن، حدیث و طب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  عضوو   دانشیار گروه معارف اسالمی: نویسنده مسئول. 1
 استاد گروه پاتولوژی و مدیر گروه اخالق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 2
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دهنده افزایش شناخت نقش مهم فرهنگ به عنوان  که نشان شود میحاصل 

رهای بهداشتی و همچنالین ابالزاری بالالقوه    عاملی در ارتباط با سالمت و رفتا

 (.7و  6)اسالت ها و مداخالت ارتباطات بهداشتی  برای تقویت اثربخشی برنامه

(Inst. Med. 2002, Inst. Med. 2003) معینالی  هالر گالروه   فرهنگی یها ویژگی 

 رفتارها، تصمیماتها،  اولویت با غیرمستقیم یا مستقیم طور هب است ممکن

 سالالمت  و بهداشالت  آمالوزش  یهالا  پیالام  وها  برنامه اذاتخ و پذیرش با یا و

 باله  .(Pasick R, D’Onofrio C, Otero-Sabogal R. 1996:41) (8) باشد مرتبط

 برخالی  توانالد  مالی  فرهنگی گروه ی  سنتی غذایی یها شیوه، مثال عنوان

 سساله ؤم گالزارش  در، مثالال  عنالوان  باله  کند ممانعت یا ترویج راها  بیماری

 (9) دیگالالالالر جاهالالالالای و ((1Inst. Med. 2002((IOM)( 6) پزشالالالالکی

(Resnicow K, Baranowski T, Ahluwalia J, Braithwaite R. 1999:10) پیشنهاد 

 و معالین  گالروه  یال   فرهنگالی  یهالا  ویژگالی  مطابقالت میالان  ، اسالت  شده

 میزان افزایش باعث است ممکن ،آن اعضای عمومی بهداشت رویکردهای

مختلفی از  انسان دارای ابعاد. ددبهداشتی گر یها برنامه و اطالعات پذیرش

که سب  زنالدگی افالراد بالا     استاجتماعی و معنوی  روانی، جمله فیزیکی،

فرهنگ جوامع ارتبالاط   ها شکل گرفته و توجه به فرهنگ خاص جوامع آن

 محسالنی، ) هالا دارد،  آن هالای اجتمالاعی   وثیقی با برطرف نمودن نیازمندی

 بالر مفالاهیم سالالمت و    هالای فرهنگالی    لالذا تفالاوت   (11)(1384 منوچهر،

 گالذار بالوده و هالر اجتمالاعی براسالان فرهنالگ خالود        تأثیربیماری جوامع 

 .(11) کنالالد  نحالالوه درمالالان و مراقبالالت در دوران بیمالالاری را بنالالا مالالی     

((Griffith, Christensen:1982 ها و اعتقالادات هالر    بنابراین براسان شناخت ارزش

گیالرد و اراهاله    هالای آن اجتمالاع شالکل مالی     فرهنگ و نظالام نیازمنالدی   جامعه،

خدمات درمانی نیز باید هماهنگ با باورهای بیمار باشالد تالا پالذیرش و اهالداف     

 بنالابراین  .عملکرد آن درمان و چگونگی مراقبت مورد پذیرش بیمار قالرار گیالرد  

نگالر از سالالمت و بیمالاری بالرای جوامالع دارای فرهنالگ دینالی         تعریفی جامعه

مت انسان بایالد باله تمالامی    دریافت مفهومی جامع از سال برایضروری است و 

ها نشان از متوسالل   تجربه بشری در تمامی فرهنگ .ابعاد وجودی او توجه نمود

 (.12) شدن انسالان باله یال  منبالع مقالدن و الهالی در شالرایط بحرانالی دارد        

(Potter P, Perry A. 2005)     باید اذعان داشت که توجه باله بعالد معنویالت در

ا دوره بال بلکه این مسئله  ؛بودهتنهایی ن علم پزشکی مختص جوامع دینی به

هالای   گذر از زمان پزشکی مدرن به سمت پزشکی پست مدرن باله جنباله  

توان از  که میطوری  بهشده است  معطوفمعنوی  ویژه بهاجتماعی و  روانی،

 ،بالود چند دهه پیش تاکنون شاهد تحول در تعریف ابعاد مختلف سالمتی 

 .آن جلب شده استبه  گونه ای که توجه پزشکان و متخصصان سالمت به

هالای مالدرن    اند که تکنولالوژی و روش  ها متوجه شده که آن بهاین صورت

این  بنابراین ؛باشد نمیتنهایی پاسخگوی مواجهه با بیماری و درمان آن  به

 شالده مسئله باعث بررسی علمی نقش سالمت معنالوی در علالوم سالالمت    

وی توانالایی  دهند کاله معنویالت و اعتقالادات معنال     مطالعات نشان می .است

مقابله ی  بیمار را با وقوع یال  بیمالاری بالار بالرده و سالرعت بهبالودی را       

حتی ممکن است بیمالارانی باشالند کاله اعتقالاد مالذهبی       .دهد افزایش می

در  ؛ بنالابراین ها نیازهای معنوی وجالود دارد  نداشته باشند اما در وجود آن

دهشیری و ) .ردها نیاز به معنویت در اولویت و اهمیت قرار دا تمام فرهنگ

توان  چنانچه از مطالب فوق برمی آید می( 13)(145ال129: 1387دیگران، 

دریافت که نقش معنویت و فرهنگ جوامع درمعتقد بودن به آن ناله تنهالا   

هالا مالؤثر عمالل کنالد کاله حتالی در پیشالگیری         تواند در درمان بیماری می

 .کند  ها نقش اساسی ایفا می بیماری

به تعریف مفاهیم اصلی پرداختاله و سال س باله    در این نوشتار در ابتدا 

 .پردازیم اهمیت جایگاه فرهنگ در سالمت می

 

 2شناسی فرهنگ مفهوم

برخالی   :اسالالت  شالالده  تاکنون تعاریف متعددی در مورد فرهنگ اراهه

انسالان از حیالوان   « فصالل جالداگر  » فرهنگ را به اصطالح منطقالی قالدیم،  

از راه فرهنالگ بالر    در واقع انسان موجالودی اسالت طبیعالی کاله    . دانند می

و بیرون چیره گشته و با بیرون آمدن از این طبیعت ( غریزه)طبیعت درون 

 وریتالی، ) .های تکامل فرهنگی را پشت سر گذاشته اسالت  گام مرحله به گام

در اصطالح علوم اجتماعی نیز فرهنگ اینگونه ( 14) (19 :1394 اکبر، علی

ها و احساسات و  از اندیشهای  مجموعه به هم پیوسته" :که شود  تعریف می

اعمال کم و بیش صریحی که به وسیله اکثریت افراد یال  گالروه پذیرفتاله    

 (.15)(136-135: 1374 محمود، ارمینی، روح) ".شود شده و منتشر می

آمالوزش   فرهنالگ  کاله  معتقدند طورکلی به اجتماعی علوم دانشمندان

 منتقالل  ساللی ن بالین  صورت به، شود می گذاشته اشترا  به، شود داده می

 الگوهالای هالا،   شالیوه ، هنجارهالا ، عقایالد ، گروه ی  یها ارزش در و شود می

 شود می منعکس اجتماعی یها نظم سایر و خانوادگی یها نقش، ارتباطات

(16 ،17 ،18 .)( Betancourt H, Lopez S. 1993:629- Herkovits M. 1948- 

Hughes D, Seidman E, Williams N. 1998:687) 

هنگ را به عنوان سالب  زنالدگی و آداب و رسالوم معرفالی     عده ای فر

و برخی فرهنگ را به مادی و  استکنند که متعلق به فرهنگ عمومی  می

های انسان برای  اگر فرهنگ را به معنی کوشش": کنند  معنوی تقسیم می

توانیم آن را به  ارضای نیازهای خالود و غلباله بالر طبیعالت بدانیم، آنگاه می

مالالادی و فرهنالالگ غیرمالالادی یالالا معنالالوی تقسالیم       دو قسمت فرهنگ

 

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
1. The Instituto de Microcirurgia Ocular: is a private institution dedicated exclusively to providing Ophthalmology medical and surgical care 

(consultations, examinations, treatments and surgeries), whose activity has been developed in the field of private medicine and health insurance. 

2. Culture 
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فرهنالگ مالادی، شالامل اشالیای قابالل لمالس اسالالت مثالالل         . کنیم

مسالالالکن، وسالالالایل زنالالالدگی، وسالالایل و ابالالزار و ادوات، هواپیمالالا،   

در عناصر فرهنگ آنچه را که مالادی نیست . آرت بیل، ماشیناتوم

هنر، زبان، ادبیات، فلسفه، سیاست، افکار و : فرهنگ معنوی گویند

 فکر و استدرل، قوانین و علوم در ایالن زمیناله جالای    هعقاید، نحو

کاله  ،اصاللی یال  فرهنگ ملی است هفرهنگ معنوی بدن. گیرند می

کند، زیالرا  را مشخص می یملالتقالدرت روحالی و نیالروی حیالاتی 

 هدانشالنام )فرهنگ معنوی نقطة تعالی و فرازگاه حیات ملی است 

 (.19)(1389الکترونی  رشد، 

 

 قرآن مفهوم فرهنگ از دیدگاه اسالم و
 اسالت در پژوهش حاضر منظور از فرهنگ معنوی همان فرهنالگ الهالی   

ف این فرهنگ ترین هد که انسان را دارای دو بعد جسم و روح دانسته و مهم

 211قالرآن در آیاله    .استسعادت دنیوی و اخروی انسان در پرتو وحی الهی 

فِی الْالخخِرَِ    الدَُّنْیَا حَسَنَةً وَ رَبََّنَا آتِنَا فِی مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ وَ :فرماید سوره بقره می

باله مالا در دنیالا    ! پروردگارا: گویند و گروهی از آنان می .حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النََّار 

 .نیکی و در آخرت هم نیکی عطا کن، و ما را از عذاب آتش نگاه دار

نادیالده  هالای انسالانی    از طرفی در فرهنگ مادی،اخالقیالات و ارزش 

گرفته شده و تنها سودجویی و منفعت طلبی را ارزش دانسالته کاله ایالن    

تالا جالایی کاله     شود ها می امر باعث افول انسانیت و تباهی سعادت انسان

وَقَالَ نُوحٌ رَب َّ لَا تَالذَرْ عَلَال     :می فرماید 27و  26قرآن در سوره نوح آیه 

نْ تَذَرْهُمْ یُضِاللَُّوا عِبَالادَ َ وَلَالا یَلِالدُوا إ لََّالا      إ نََّ َ إ . الْأَرْض  مِنَ الْکَافِر ینَ دَیََّارًا

هیچ ی  از کافران را بر روی زمالین  ! پروردگارا: و نوح گفت .فَاج رًا کَفََّارًا

کنند و جز  که اگر آنان را باقی گذاری، بندگانت را گمراه می .باقی مگذار

ه این است دهند که این نشان. کنند نسلی بدکار و ناس ان زاد و ولد نمی

ای نهادیناله   که باورهای غلط و اعمال ناشایسالت زمالانی کاله در جامعاله    

عنوان فرهنگ غالب آن جامعه شالد ایالن باعالث ممانعالت از     ه گشت و ب

هالا در دنیالا و    ها و انکار پیامبران شده کاله باعالث خسالران آن    هدایت آن

 ُِعْجَبَال َ کَثْالرَ  قُلْ لَالا یَسْالتَو ی الْخَب یالثُ وَالطََّی َّالبُ وَلَالوْ  َ      .گردد آخرت می

ناپالا  و پالا    : گالو ب .تُفْلِحُالونَ  لَعَلََّکُالمْ  الْأَلْبَاب   ُولِی یَا اللََّهَ فَاتََّقُواالْخَب یثِ 

[ مانند کافر و مؤمن، معصیت و طاعت، حرام و حالل، و معیوب و سالم]

پالس ای  . ها تو را به شگفت آورد یکسان نیستند؛ هر چند فراوانی ناپا 

 (111آیه  :سوره ماهده) .خدا پروا کنید تا رستگار شویداز ! صاحبان خرد

هالای دینالی    بنابراین فلسفه فرهنگ الهی و معنوی که براسان آمالوزه 

در راستای توجه به سالمت روح و روان بوده که سالمتی جسم را نیز  است

 .در پی خواهد داشت

 1مفهوم سالمت

حالالت رهالایی    :آکسفورد سالمتی اینگونه تعریف شده است نامه لغتدر 

 اسالت از بیماری و جراحات که مربوط به وضالعیت روحالی یالا جسالمی فالرد      

(21). (https://www.lexico.com)   آدام فلمالالالالن در رابطالالالاله بالالالالا سالالالالالمت

کامالل عالاطفی و جسالمی اشالاره      زیوی بهکلمه سالمت به وضعیت :گوید می

شت و درمان بالرای کمال  باله مالردم در حفال  ایالن وضالعیت        دارد که بهدا

سالالازمان جهالالانی  (Felman, Adam, 2020) .(21) اسالالتمطلالالوب بهداشالالتی 

 تالأمین سالمت عبارت است از »: گوید بهداشت در تعریف سالمت چنین می

باله   رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، نه فقط نبودن بیماری و نقص عضو

تالوان فالرد    بیماری جسمی نداشالته باشالد، نمالی    تنهااین ترتیب کسی را که 

سالمی دانست؛ بلکاله شالخص سالالم کسالی اسالت کاله از سالالمت روح نیالز         

 (.Constitution of the World Health Organization 2005) .(22) «برخوردار بوده

در نوشتار اندیشمندان مسلمان متقدم نیز تعالاریفی از سالالمت اراهاله    

زندرانی در شرح اصول کافی آورده اسالت  شده که از جمله محمد صالح ما

ای است که کارها به واسطه آن حالت و ملکه به  صحت حالت و ملکه" که

گیالرد و در مقابالل بیمالاری     شود و در مسیر کمال قرار می خوبی انجام می

ای که کارها در مسیر کمال و رشد خود قالرار   عبارت است از حالت و ملکه

 .(363 ص ق،.ه1182 ی،صالح مازندران)( 23) "گیرد نمی

سینا نیز در کتاب قانون خود سالمتی یا صحت را اینگونه تعریالف   ابن

صحت ملکه یا حالتی است که هر ی  از اعضا و جوارح انسانی  :است کرده

کار مربوط به خود را درست انجام دهند و مرض در مقابل صحت آن است 

وبی نتوانالد انجالام   که هر عضوی از اعضای بدن کار مربوط به خود را به خ

 .(67: 1389سینا، ابن)( 24) دهد

ملکه یا حالتی " :کردمالصدرا مفهوم سالمتی را اینگونه بیان 

نحوی و بدون هالیچ اخالتالل و آفتالی از     هشود افعال ب که باعث می

( 25) "انالد صالادر گردنالد    اعضایی که برای آن افعالال وضالع شالده   

 .(251-249: 1383 مالصدرا،)

 مکانیستی بینش یمبنا بر ،یجرا طب در نهفته یفلسف ضفرطرفالالالی از 

 خاصیتو  اردند دخو ایجزاز ا مستقل حیثیت هیچ کل که ستا ینا رت،کاد

 تاآن را  ،کل ی  شناخت ایبر الذ. ستا اجزا خاصیت یجبر جمع نهماآن، 

 اجزا شناخترا از  کل شناختو  دهکر تقسیم اجزا به ستا ممکن که نجاآ

 ستد به اءجزا خاصیت یجمعبندرا از  کل خاصیت هنگاو آ میکنند زغاآ

 ارستوا تلقی زطر همین بر نیز طبیعت بر تیاضیار متماو  متا لعماا. ندآورمی

کاله وجالود انسالان دارای     شالود   سالمت مشاهده می مفهوم اما با توجه به. ستا

روانی و معنوی که وجالود   اجتماعی، از جمله بعد جسمانی، استابعاد مختلفی 

هاسالالت کالاله سالالالمتی را بالالرای انسالالان بالاله ارمغالالان  تعامالالل میالالان آن ارتبالالاط و
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نگرانه نامید چرا کاله مشالکل    آورد بنابراین سالمت انسان را باید سالمت کل می

ی وی را باله مخالاطره   در هر کدام از ابعاد وجودی انسان چه بسا سالمتی عموم

 (.46: 1389شجاعی، محمدصادق، ( )26)اندازد 

در کل مفهوم سالمت در فرهنگ اسالمی و فرهنالگ غربالی متفالاوت    

بینی غرب اولویت با فرد است و بحث اصالت فایالده   چرا که در جهان است

کاله در فرهنالگ    درحالالی . اسالت نگالر  ءهالا جز  و پزشکی آن شود  مطرح می

و سالالمت   اسالت د و هم اجتماع در کنار یکالدیگر  بر هم فر تأکیداسالمی 

 .نگر را مدنظر دارد کل

 

 مفهوم سالمت از دیدگاه قرآن
گزند شالدن از   بی" ای است از ریشه سالمت و معنای آن واژه سالم که

فرهنالگ  ) "رهیدن و نجات یافتن، پاکی و رهایی از عیالب  ،عیب یا از آفت

اونالد  خد اسالامی مبالار   یکی از  و این واژه است (22) (1221عمید، ص 

 23و در آیاله  سالالمت اسالت    خدا از هرنقص و عیب و نابودیبوده چرا که 

 الْمَلِ ُ هُوَ لََّاإ  هَهُوَ اللََّهُ الََّذِی لَا إ لَ" :سوره حشر به این معنا اشاره شده است

اوست خدایی که جالز او هالیچ معبالودی نیسالت، همالان       ...:السََّلَامُ الْقُدَُّونُ

در برخی از آیالات قالرآن نشالان     "فرمانروای پا ، سالم از هر عیب و نقص

ماننالد سالوره    دعا سالمتی و امنیت وجود دارد، سالمدهد که در کلمه  می

 .96سوره انبیاء آیه ،5ر آیه سوره قد ،61سوره ماهده آیه  ،23نحل آیه 

ها را بالرای سالعادت    از طرفی بیان شد که دین اسالم بهترین شاخصه

هالای کاله در قالرآن در     شاخصه.است  کردهها بازگو  دنیوی و اخروی انسان

طالور   هبال  .اسالت ، توجه به تمام ابعاد وجودی انسان شدهبیان سالمتی ذکر 

ا کاله توجاله باله سالالمت     مثال خداوند در آیاتی از قرآن اهمیالت تغذیاله ر  

ها خود باعث پیشگیری و یا درمان بسیاری  و استفاده از آن استجسمانی 

 "وَالزََّیْتُالون   وَالتَِّالین  " :سالوره تالین   1 آیه: مانند کردهها را مطرح  از بیماری

درخت زیتونی : زَیْتُونَةٍ مُبَارَکَةٍ شَجَرٍَِ" :نور 35 آیه سوگند به انجیر و زیتون

فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْر جُ مِنْهُ حَبًَّا مُتَرَاکِبًا ": انعام سوره 99، آیه "پربرکت

از  :وَمِنَ النََّخْل  مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ وَجَنََّاتٍ مِنْ  َعْنَابٍ وَالزََّیْتُونَ وَالرَُّمََّالانَ 

و هایی از انگور و زیتون  های سر فروهشته و باغ شکوفه درخت خرما خوشه

 ثُمََّ کُلِی مِنْ کُل َّ الثََّمَرَاتِ فَاسْلُکِی سُبُلَ رَب َّ ِ ذُلُلًا" :سوره نحل 69آیه  ،انار

 لَخیَالةً  ذَلِال َ  فِالی  إ نََّ لِلنََّان  شِفَاءٌ فِیهِ  َلْوَانُهُ مُخْتَلِفٌ شَرَابٌ بُطُونِهَا مِنْ یَخْرُجُ

هالای   هالا بخالور، پالس در راه    محصورت و میوهآنگاه از همه  :یَتَفَکََّرُونَ لِقَوْمٍ

های  ها نوشیدنی با رنگ پروردگارت که برای تو هموار شده برو؛ از شکم آن

ایالن  قطعالاً در  . آید که در آن درمانی برای مردم اسالت  گوناگون بیرون می

 ."اندیشند ای ست برای مردمی که می نشانه

هایی از قرآن به سالمتی اجتماعی افراد اشاره شده است از  یا در سوره

 از و :لِلْکَالافِر ینَ   ُعِدََّتْ الََّتِی النََّارَ وَاتََّقُوا" :سوره آل عمران 131آیات  جمله،

 :عالراف سالوره ا  33آیه  ،"ب رهیزید است شده آماده کافران برای که آتشی

 الْحَق َّ ب غَیْر  وَالْبَغْیَ وَالْإ ثْمَ بَطَنَ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ رَب َّیَ حَرََّمَ إ نََّمَا قُلْ"

 :تَعْلَمُالونَ  لَالا  مَالا  اللََّهِ عَلَ  تَقُولُوا وَ َنْ سُلْطَانًا ب هِ یُنَز َّلْ لَمْ مَا ب اللََّهِ تُشْر کُوا وَ َنْ

ط کارهای زشت را چه آشکارش باشد و چه پنهالانش، و  پروردگارم فق: بگو

و اینکه چیزی را که خدا بر حقانیّت آن دلیلالی نالازل    گناه و ستم ناحق را

نکرده شری  او قرار دهید و اینکه اموری را از روی نادانی و جهالت به خدا 

 مَالا  اللََّالهُ  شَالاءَ  وَلَالوْ " :سوره انعام 117آیه  ."نسبت دهید، حرام کرده است

اگالر خالدا   : ب وَکِیاللٍ  عَلَالیْه مْ   َنْالتَ  وَمَالا  حَفِیظًالا  عَلَالیْه مْ  جَعَلْنَا َ وَمَا  َشْرَکُوا

و ما تو را بر آنان نگهبان و کارساز قرار  آوردند، خواست آنان شر  نمی می

 إ ثْمٌ فِیه مَا قُلْ یَسْأَلُونَ َ عَن  الْخَمْر  وَالْمَیْسِر " :سوره بقره 219آیه  ،"ندادیم

 قُالل   یُنْفِقُالونَ  مَالاذَا  وَیَسْأَلُونَ َ نَفْعِه مَا مِنْ  َکْبَرُ وَإ ثْمُهُمَا لِلنََّان  وَمَنَافِعُ ب یرٌکَ

درباره شراب و قمار از تو  :عَلََّکُمْ تَتَفَکََّرُونَلَ الْخیَاتِ لَکُمُ اللََّهُ یُبَی َّنُ کَذَلِ َ الْعَفْوَ

دهایی بالرای مالردم اسالت، و    در آن دو، گناهی بزرگ و سو: پرسند، بگو می

چه چیز انفاق کنند؟ : پرسند و از تو می. گناه هر دو از سودشان بیشتر است

خدا این گونه آیالاتش را بالرای شالما بیالان     . از آنچه افزون بر نیاز است: بگو

 ."کند تا بیندیشید می

در رابطه با سالمت روانی نیز آیات بسیاری در قرآن کریم ذکالر شالده   

 فَأَعْر ضْ عَنْهُمْ وَتَوَکََّلْ عَلَال  اللََّالهِ  " :فرماید سوره نسا می 81آیه  :است مانند

و  "و بر خدا توکل کن؛ و کارساز بودن  خدا کالافی اسالت  : وَکِیلًا ب اللََّهِ وَکَفَ 

بر خدا  :الْمُتَوَکَِّلِینَ یُحِبَُّ اللََّهَ إ نََّ فَتَوَکََّلْ عَلَ  اللََّهِ ":عمران سوره آل 159آیه 

 61در سوره روم آیاله   ".کنندگان را دوست دارد ؛ زیرا خدا توکلتوکل کن

پس  :یُوقِنُونَ لَا الََّذِینَ یَسْتَخِفََّنََّ َ وَلَا فَاصْب رْ إ نََّ وَعْدَ اللََّهِ حَقٌَّ" :فرماید نیز می

دارند تو نشکیبایی کن که یقیناً وعده خدا حق است، و مبادا آنان که یقین 

 ."ی وادارندرا به ناشکیبایی و سب  سر

 

 جایگاه سالمت و معنویت در فرهنگ مکاتب الهی 
و سالمت در ادیان بزرگ خصوصا  در هم تنیدگی تاریخی معنویت

مالامی ادیالان   در ادیان ابراهیمی بر کسی پوشیده نیست چرا کاله در ت 

تمالام  . انگارنالد  دهنده و پزش  را دوا دهنده مالی الهی پروردگار را شفا

ای دو بعد جسمانی و روحانی دانسته از این رو ادیان الهی انسان را دار

روح و  ،استمعتقدند همانگونه که جسم انسان نیازمند پزش  و دارو 

اما بعد از رنسالانس در   .استنفس انسان نیز نیازمند مراقبت و درمان 

گیری غرب به سوی دیدگاه اومانیسم بحث معنویالت در   غرب و جهت

بعد سالمت و پزشکی و به  صوصاًهای غربی خ تمام ابعاد زندگی انسان

تالا اینکاله اواخالر دهاله      .نهاده و مغفول ماند تأثیرتبع آن بر کل جهان 

عنالوان یکالی از ابعالاد چهارگاناله     ه هشتاد میالدی سالالمت معنالوی بال   

اما به دلیالل   ؛عرصه علوم پزشکی قرار گرفته است سالمت مورد توجه

ن تعریالف  اجتمالاعی و معنالوی در جوامالع تالاکنو     های فرهنگی، تفاوت

تعاریف متفالاوتی از آن اراهاله    بنابراین .است شدهمشترکی از آن اراهه ن

هالای دینالی در اسالالم     شده که همگی با تعریفی کاله براسالان آمالوزه   

 .استصورت گرفته متفاوت 
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فوق طبیعی و مرتبط با  "امور غیر مادی"در لغت به معنای  1معنویت

ون معنویالت را اینگوناله   الیسال  (Brown1993) .(28) استروح و روان انسان 

دهالد کاله همالراه بالا      معنویت این امکان را به انسالان مالی   :نماید تعریف می

کند که  و بیان می .های جسمانی به سمت سالمت معنوی حرکت کند رنج

معنوی که ی  عنصر مذهبی است نشالانه ارتبالاط بالا یال       زیوی بهمفهوم 

 .(Ellison.CW.1983:330-340)( 29) قدرت برتر یعنی خداست

دارد  های فرهنگی و اجتمالاعی  معنوی وابستگی وثیقی با زمینه سالمت

رفتارهالا، و بایالدها و نبایالدها و     هالا، باورهالا،   چرا که سرچشمه گرفته از ارزش

 .اسالت هالا   بینالی افالراد و جوامالع آن    قوانین نشأت گرفته از فرهنگ و جهالان 

فالت از جملاله   بینی و فرهنگ را در جهالان یا  توان دو نوع از جهان بنابراین می

بینی الهی که در نگاه مکاتب مادی سالمت معنوی  بینی مادی و جهان جهان

آرامالش و نشالاط اسالت کاله بالر       احساسات ملموسی از جملاله امیالد،   :شامل

 کنالد   های تمدد اعصاب تمرکالز مالی   ورزش و تکنی  هایی چون هنر، فعالیت

 (31) شالود  هالا اسالتفاده مالی    درمالان بیمالاری   بالرای که سالمت معنوی تنها 

چرا که در مکاتب مادی انسالان تال  سالاحتی    . (9: 1392 مجتبی، مصباح،)

بوده و تمام عواطف و احساسات و حارت روانی و معنوی او وابسته به جسالم  

 .دانند های شناخت توسط انسان را تنها حس و تجربه می و راه استوی 

شناخت هالدف   اما در مکاتب الهی خداشناسی و خداجویی و خدامحوری،

ت و زندگی و تالش در جهت تکامالل معنالوی و خودسالازی را باله عنالوان      خلق

: 1389 .سالیدمهدی  اصالفهانی، ) (31) کننالد  مبانی سالمت معنوی معرفی مالی 

بنابراین در مکاتب الهی انسان فقط بعد مادی نالدارد بلکاله عالالوه بالر     . (41-49

های دستیابی به شناخت منحصر به حالس   جسم دارای روح نیز می باشد و راه

 .استشهود باطنی و وحی نیز  بلکه شامل عقل، ؛تجربه نبوده و

توان اذعان داشت که تیم درمالانی از یال  سالو مسالئول      از این رو می

های مختلف بوده و از طرفی جنبه دیگر مراقبالت   مراقبت جسمانی با روش

ارتقالای   بالرای توانند  هاست که می نیز برعهده آن استکه مراقبت معنوی 

که مراقبت معنوی وابستگی وثیقی با  کنندآن استفاده  سالمت بیماران از

فرهنگ دارد تا آنجا که توجه به معنویت در بیمالاران جایگالاه بالا اهمیتالی     

های  درمان و مراقبت پیشگیری، برایجانبه تیم پزشکی  داشته و توجه همه

بنابراین توجه باله   .(1389راد، قاسمی،  سمیعی)( 32) طلبد تکمیلی را می

 .استها  ترین عامل مؤثر در پیشگیری و درمان بیماری نوی مهممراقبت مع

 

 (سالمت معنوی)جایگاه سالمت در فرهنگ اسالمی 
هالای خالود بالر سالالمتی      اسالم دین سرشت و خلقت است و در آمالوزه 

هالا تعالادل    و بین جسم و روح نیازها و ارزش کردهبسیار  تأکیدجسم و جان 

هالا   ادت دنیالوی و اخالروی انسالان   نماید چراکه هالدف خالود را سالع    ایجاد می

سالمتی و تعالی روح و خواسالتگاه سالالمتی و    محور، سالمتی جسم .داند می

. خاصالی بالر سالالمت معنالوی دارد     تأکیالد بنابراین اسالالم   .برتری عقل است

وضعیتی " :شود سالمت معنوی از دیدگاه فرهنگ اسالمی اینگونه تعریف می

ه حاصل ایمان و اعتقالاد و ارتبالاط   است هدفمند و معنادار از حیات انسانی ک

 .فرد با قدرت و کمال ریتناهی الهالی و زنالدگی ابالدی پالس از مالرگ اسالت      

 اطمینالان قلبالی،   منالدی،  رضایت امید، سالمت معنوی منجر به ایجاد نشاط،

آرامش و داشتن قلب سلیم در فالرد و رسالتگاری در دنیالا و آخالرت شالده و      

و محبالت بالا خالود و دیگالران و     عشق  ارتباط پویای مبتنی بر مکارم اخالق،

 .(1393:31 عزیزی، فریدون،)( 33) "کند جهان پیرامون ایجاد می

و اینکه  استبا توجه به اینکه انسان دارای دو بعد جسمانی و روحانی 

روح دارای اصالت و جاودانگی بوده پس سالمتی روح از بالارترین سالطوح   

در قرآن  .سلیم استو بارترین درجه سالمتی به داشتن قلب  استسالمت 

 کرده باشد می خداوند اشاره به قلب سلیم که یکی از ابعاد سالمت معنوی 

یَوْمَ لَا یَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ " :فرماید می 89و  88است و در سوره شعرا آیات 

دهد و ناله فرزنالدان؛    روزی که نه مال سود می. إ لَّا مَنْ  َتَ  اللَّهَ ب قَلْبٍ سَلِیمٍ

بنالابراین قلالب    "آن کس که با قلبی رسته از شر  به نزد خدا بیایالد مگر 

در . دور باشدبه  سلیم یعنی قلبی که از هر گونه بیماری و انحراف اخالقی

اِذا اَحَبَّ اهللُ عَبداً رَزَقَهُ قَلبالاً سَاللیماً وَ   »: فرمایند می( ع)امام علی این راستا

ا به دوستی خود برگزیند به او سالمت ای ر خُلُقاً قَویماً؛ هر گاه خداوند بنده

 .(1166عبدالواحد امدی، ( (34) «کند قلب و نیکی خُلق عطا می

یَهْدِی ب هِ اللََّهُ مَن  اتََّبَعَ ر ضْوَانَهُ " :فرماید سوره ماهده است که می 16آیه 

 صِالرَاطٍ  هْالدِیه مْ إ لَال   سُبُلَ السََّلَام  وَیُخْر جُهُمْ مِنَ الظَُّلُمَاتِ إ لَ  النَُّور  ب إ ذْنِهِ وَیَ

؛ خداوند هر که را از خشنودی او پیروی کند، به وسیله قالرآن باله   مُسْتَقِیمٍ

ها به  شود و به توفیق خویش، آنان را از تاریکی رهنمون می المتهای س راه

 ."کند برد و به راه راست هدایتشان می سوی روشنایی بیرون می

هالا و   الهی هر کدام شاخص ادی یاتعریف سالمت معنوی از بعد م بنابراین

ها و فرهنگ بومی و ملالی   ابزارهایی رزم دارند که برخاسته از باورها،ارزش

اند که پیشالگیری از بیمالاری دارای ساله     ن دریافتهامحقق .استآن جوامع 

 .پیشالگیری اولین،پیشالگیری دومالین و پیشالگیری سالومین      :اسالت سطح 

پیشگیری  .گیرد ی شکل میجلوگیری از شروع بیمار برایپیشگیری اولین 

دومالالین در راسالالتای شالالناخت بیمالالاری و درمالالان آن در مراحالالل اولیالاله و  

 بالرای پیشالگیری سالومین    .استجلوگیری از گسترش و سخت شدن آن 

که بتوانند آن را کنترل،کاهش اثرات و جلوگیری  استهای سخت  بیماری

سالالالمت  .(295-294: 1389 مسالالعودنیا،)( 35) از پیشالالرفت آن نماینالالد

هالا را داشالته    تواند نقش اساسی در پیشگیری از ابتال به بیماری عنوی میم

هالا   بیمالاری  باشد که از عوامل مؤثر نقش سالمت معنوی در پیشالگیری از 

 دکالر روانی و فیزیولوژی اشالاره   معنوی، های اجتماعی، توان به حمایت می

 .(92: 1389 عباسیان و همکاران،)( 36)
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و تنها چیالزی   استپیشگیری نیز  نگاه قرآن به سالمت عالوه بر درمان،

تواند انسان را از بحران بیماری خارج نماید نگاه پیشگیرانه اسالت کاله    که می

 بالرای آیالاتی در قالرآن نیالز     .باشالد  هزینه می های آن هم ساده و هم کم روش

 اشْالرَبُوا  وَ کُلُوا)سوره اعراف  31از جمله آیه شدهها بیان  پیشگیری از بیماری

ها  که نشان از سرچشمه بسیاری از بیماری (الْمُسْر فِینَ ریُحِبَُّ إ نََّهُ ر تُسْر فُوا وَ

دن باله آیالات و   کالر دانالد و بالا توجاله     با زیاده روی در خوردن و آشامیدن می

آیالات   .دکالر کالن   هالا را ریشاله   یاری از بیمالاری توان بسال  دستورات خداوند می

باله   تالوان  کاله مالی   استعنوان طب پیشگیری مطرح ه دیگری که در قرآن ب

 173 :سوره بقره آیات

1 ،219 

2 ،233 

 286 و 3

سالوره   ،3آیاله   5سالوره ماهالده   ،4

 .دکراشاره  ،62آیه  7منونؤو سوره م 11آیه  6انفال

 

 گيری بحث و نتيجه
گذار بوده تأثیراهیم سالمت و بیماری جوامع های فرهنگی بر مف تفاوت

و هر اجتماعی براسان فرهنالگ خالود نحالوه درمالان و مراقبالت در دوران      

ها و اعتقادات هر  بنابراین براسان شناخت ارزش .کند بیماری را ایجاد می

گیالرد و اراهاله    های آن اجتماع شکل مالی  فرهنگ و نظام نیازمندی جامعه،

اهداف  هنگ با باورهای بیمار باشد تا پذیرش وخدمات درمانی نیز باید هما

؛ عملکرد آن درمان و چگونگی مراقبالت مالورد پالذیرش بیمالار قالرار گیالرد      

نگر از سالمت و بیماری برای جوامع دارای فرهنگ  تعریفی جامعه بنابراین

از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشالور مالا   . دینی ضروری است

پس فرهنالگ برجسالته در میالان     استالمی مسلمان و حکومت آن نیز اس

بحالث   بنالابراین . هالای دینالی اسالت    ها فرهنگ اسالمی و توجه به آموزه آن

 . ای در فرهنگ اسالمی برخوردار است سالمت معنوی از جایگاه ویژه

 بالرای اسالم دینی است که براسان شناخت الهی بوده که از منابع مختلفالی  

 شالهود،  تعقالل،  حس، :است که شامل کرده ها استفاده اراهه مسیر صحیح به انسان

اشراق و همچنین در اختیار گذاشتن منابع موثقی مانند قرآن و سیره نبوی در این 

 اعتقالادات،  اسالم با استفاده از باورها،(. 1368 مرتضیمطهری، ( .(37) استمسیر 

باعث ایجالاد سالب     کردهاحکام گفتاری و رفتاری و ملکات اخالقی تولید فرهنگ 

بنالابراین دیالن   . اسالت  شالده ی کارآمد و جامعی برای پیروانش در کل جهان زندگ

 بر تفکر و شناخت انسان نسبت به جهالان پیرامالون،   تأثیرهای آن با  اسالم و آموزه

نگرش انسان را به سب  زندگی تغییر داده و باعث اصالح و هدایت افراد به سمت 

روانی و روحالی   ت جسمی،کننده سالمت و بهداش تأمینبینی الهی شده که  جهان

سالعادت و تعالالی    تالأمین سازی الهالی بالرای    که این نشان از فرهنگ شود  افراد می

که فرهنگی که سعادت دنیوی  شود  در انتها مسئله اینگونه تبیین می. ها دارد انسان

فرهنگ الهی و اسالمی بوده و سالمتی جامعاله   کند  می تأمینها را  و اخروی انسان

 .شود می تأمینبا توجه به سالمت معنوی در تمام ابعاد 
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Cultural Determinants of Health 
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Abstract 
Background: Cultural determinants of Health related concepts result from complicated socio-cultural processes. In 
addition to health and disease determinants, one’s culture can help assess the views of patients and health-care providers 
with regard to health .One’s health relates to various cultural beliefs, social, psycological and spiritual fundamentals.. The 
purpose of this article was to study the effects of culture on health. Islamic culture based on religious teachings is the 
prominent culture in our country , because the majority of the population are Muslims and the government is Islamic. In 
this article, health and spiritual health, which have a special value in Islamic culture are discussed. 
Methods: This was a descriptive-analytical study which was performed using the indirect method for collecting 
archived documents, private documents, and books. 
Results: Islam has produced a culture based on beliefs, convictions, as well as verbal, behavioral and ethical rules; it 
has introduced an efficient and comprehensive lifestyle for its followers all over the world. 
Attention to the divine view provides physical, psychological and spiritual health for people, which shows the 
creation of a divine culture to ensure bliss and excellence for mankind. 
Conclusion: This study explained that culture ensures bliss for mankind in this world and the next; the divine Islamic 
culture provides for health of the society in all aspects including spiritual health to prevent and treat diseases. 
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 إ نََّ اللََّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌۚ فَمَن  اضْطُرََّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إ ثْمَ عَلَیْهِ ۖ نََّمَا حَرََّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَالدََّمَ وَلَحْمَ الْخِنْز یر  وَمَا  ُهِلََّ ب هِ لِغَیْر  اللََّهِ إ . 1

 فِیه مَا إ ثْمٌ کَب یرٌ وَمَنَافِعُ لِلنََّان  وَإ ثْمُهُمَا  َکْبَرُ مِنْ نَفْعِه مَاقُلْ ۖ یَسْأَلُونَ َ عَن  الْخَمْر  وَالْمَیْسِر  . 2
 وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ  َوْلَادَهُنََّ حَوْلَیْن  کَامِلَیْ. 3
 ۚ نَا لَا تُؤَاخِذْنَا إ نْ نَسِینَا  َوْ  َخْطَأْنَارَبََّۗ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْ ۚ لَا یُکَلَِّفُ اللََّهُ نَفْسًا إ لََّا وُسْعَهَا . 4
 لِکُمْ فِسْقٌ ٰذَۚ ا مَا ذَکََّیْتُمْ وَمَا ذُب حَ عَلَ  النَُّصُب  وَ َنْ تَسْتَقْسِمُوا ب الْأَزْلَام  وْقُوذَُِ وَالْمُتَرَدَِّیَةُ وَالنََّطِیحَةُ وَمَا  َکَلَ السََّبُعُ إ لََّحُر َّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدََّمُ وَلَحْمُ الْخِنْز یر  وَمَا  ُهِلََّ لِغَیْر  اللََّهِ ب هِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَ. 5

 قُلُوب کُمْ وَیُثَب َّتَ ب هِ الْأَقْدَامَٰ ن  وَلِیَرْب طَ عَلَ کُمْ ر جْزَ الشََّیْطَاإ ذْ یُغَشَِّیکُمُ النَُّعَانَ  َمَنَةً مِنْهُ وَیُنَز َّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السََّمَاءِ مَاءً لِیُطَه َّرَکُمْ ب هِ وَیُذْهِبَ عَنْ. 6

 وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَۚ وَلَدَیْنَا کِتَابٌ یَنْطِقُ ب الْحَق َّ ۖ وَلَا نُکَلَِّفُ نَفْسًا إ لََّا وُسْعَهَا . 7
8. * Corresponding Author: Associate Professor of Department of Islamic Educati and Quran, Hadith and Medicine Research Center, Shiraz University of Medical Sciences 

9. Professor of Pathology, Head of Department of Medical Ethics, Shiraz University of Medical Sciences 
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