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 دهيچک
زندگي به صورت جمعي را برگزيد تا يكايک افراد در وظااي  و   بنابراينانسان به تنهايي قادر نيست نيازهاي خويش را برطرف سازد؛  :زمينه و هدف

ر که هر يک از افراد جامعه به سالمتي جسم و روح نيازمند هستند، جامعه نيز بسان طو همان. ها سهيم باشند و تقسيم کار ميان آنان برقرار شود بهره

هاي ديني هر دو بُعد سالمت فرد و جامعه مورد توجه قرار  در آموزه. به سالمت جسم و روح نياز دارد -که متشكل از آحاد جامعه است-اي واحد  پيكره

يني اجتماعي در سالمت اجتماع با تكيه بر تفسير الميزان، گامي در مسير تبيين سالمت جامعه پژوهش حاضر در زمينه نقش رفتارهاي د. گرفته است

 .هاي ديني است از منظر آموزه

هايي که بر نقش رفتارهاي دينيِ اجتماعي در سالمت  گزاره. گيرداين تحقيق با روش توصيفي تحليلي و با تحليل مفهومي و اَسنادي صورت مي:  روش

 .فسير الميزان داللت دارند، جمع آوري، تدوين و تبيين شده استاجتماع در ت

انفاق، صبر اجتماعي، پرهيز از تفاخر، اتحاد، تعاون، تقوا، امر به معروف و نهي از : هاي پژوهش حاکي از اين بوده است که عواملي مانند يافته :ها يافته

 .منكر بر سالمت اجتماع تأثيرگذار هستند

، جامعه در قبال معضالت اخالقي، اقتصادي، اجتمااعي و سياساي خاود را مسا ول     دينيِ اجتماعياسته شدن جامعه به رفتارهاي با آر: گيری نتيجه

 .مند شكل گيرد مند، متحد و سعادت اي سالم، پويا، نشاط ها برخواهد تا جامعه دانسته و در پي حل و برطرف کردن آن
 

 ين، رفتار اجتماعيريزي بهداشت جامعه، د برنامه :ها كليدواژه
 

 مقدمه
را به ذهن جسمي و  روانيمت ال، بيشتر سمفهوم سالمت در نزد عموم

 متالسا  :ت ساه پاياه اساساي دارد   المتر س اما به صورت دقيق رساند؛ مي

تارين و مشاهورترين    مهام (. 0)و ساالمت اجتمااع  جسمي مت ال، سرواني

ساالمت  : سات تعري  سالمت، مربوط به تعري  سازمان بهداشت جهاني ا

عبارت است از برخورداري از آسايش کامل جسمي، رواناي و اجتمااعي و   

 (. 2)شود را شامل نمي نداشتن بيماري و نقص عضوتنها فقط 

 ،سالمت  يتعر تكميل يمربوطه برا نمازسا  ،يتعر نياز ارائه ا پس

 غمر به. دشو هگنجاند سالمت تعري در  يعد معنوبُ تاکرد  حمطررا  بحثي

 هنشد ضافها تعري  به سمير رطو به بُعد ينا زهنو ،انجام شده تاماقدا

 توجه ردمو تخدما ئهارا سطحدر  يمعنو سالمت عموضو تنهاو  ستا

س ساابر (.3)ستا گرفته ارقر لملليا بينگذاران  ستسيانظران و  حبصا

ان، يراپزشكي م علون فرهنگستا، سالميري اجمهوم حاکم بر نظال صوا

 ،يسالمت معنو، ين تعري در ا. ستاري  کرده تعي را سالمت معنو

 وها  متناسب با قابليت آن درکه  نتب گوناگوامر دارايست اضعيتي و

که  روحتعالي  ايبر زمنايي الاتو و ها يشاگر ،ها بينش د،فر يها ظرفيت

ت مكانااکه همه اي  به گونه .دشو هم ميافر ،ستاند اوبه خد بتقر نهما

گرفته ر به کار مذکوف جهت هددل در تعامو هماهنگ رت ني به صودرو

ا، نسبت به خدها  آنني متناسب با وبيرو ني ري دروختياي اهارفتاو رشوند 

 .(3)يابد مير طبيعت ظهوو جامعه د، فر

 و مساتقيم   وناد  يپ  در  ساالمت اجتمااع    و رواني سالمت   اب  معنوي سالمت 

  ساالمت    هکنناد  نيتاأم   تواند يم  معنوي سالمت .  است  هيدوسو  و  مثبت  تعاملِ 

 ساالمت    باه   تواناد   يما   زيا ن ي روحا   و ي روان سالمت   و  باشد  فرد حي رو  و   يروان

 هکنناد  نيتاأم   تواناد  ماي    ي معناو    ساالمت    چنانكه  ؛برساند مدد  انسان  ي معنو 

 انساان   معناوي  سالمت تواند به  مي زين  سالمت اجتماع  و  باشد  سالمت اجتماع 

 معناوي  ساالمت    بارگااه   و  بستر که  داشت  توجه  ديبا  لحا  نيع  در  برساند  مدد 

ياه  ما  و رواناي  ساالمت    موجب تواند  مي  جهت  نيدب  و  است  انسان  روح  اي  نفس 

سازمان جهاني بهداشت مفهاوم ساالمت اجتمااع را    . (4)شود  سالمت اجتماع

اجتمااعي، بهزيساتي اجتمااعي، چگاونگي      هااي  هاي فعاليت کالمتمرکز بر م

فاردي، حمايات و پشاتيباني اجتمااعي،      ارتباطاات اجتمااعي، ارتباطاات باين    
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 نقش رفتارهاي ديني اجتماعي در سالمت اجتماع در تفسير الميزان

 440/و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ  ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

 (. 0)  است کردههاي اجتماعي بيان  خاطر و مشارکت در نقش رضايت

اجتماع شامل گروهي از افراد اسات کاه در ياک منطقاه جیرافياايي      

اناد و   هويت مشاترک  داراي فرهنگ و. کنند خاص در کنار هم زندگي مي

هاايي کاه اعضااي     فعاليات . کنناد  ها شرکت ماي  پيوسته با هم در فعاليت

کنناد داراي مااهيتي سياساي، آموزشاي و      ها شارکت ماي   اجتماع در آن

چه که از امور ديگر مربوط باه ايان گاروه از افاراد      اقتصادي است و هر آن

رگى است جامعه در حقيقت انسان بز(. 6)شود شود، اجتماعي محسوب مي

هاى يک انسان کوچک را دارد و نسبت يک اجتماع  که همه نيازها و هدف

اجتمااع  . به اجتماعى ديگر مانند نسبت يک انسان به انسانى ديگار اسات  

توان گفت نياز اجتماع  همانند افراد به امنيت و سالمتى نياز دارد؛ بلكه مى

 (. 6)بيشتر از نياز يک فرد است

ها و از جملاه ساالمت اجتمااع توجاه      المت انساندر آيات و روايات به س

جايگاه اجتماع در قارآن باه قادري ساترت اسات کاه       . (0)شاياني شده است

(. 6)  داللات دارناد  ون اساالم   اجتماعى بودن همه شا  از آيات قرآن بربسيارى 

و در ارتبااط فارد باا     ها در اسالم جنبه اجتماعى دارداى از عبادتبخش عمده

 نماز جماعت، حج، زکات، خماس، صادقه و   :مانند يابند؛ مي ديگران موضوعيت

و جنبه اجتماعي ايان عباادات،   ( 4)حتى دعا به نوعى از اين جنبه خالى نيست

، ارتباط با افاراد  نماز جماعتسالمتي را نيز با خود در پي دارد، چنانكه در پرتو 

تقيمي جامعه، موجب پيشگيري از جرايم و گناهان اجتماعي شده و تاأثير مسا  

 (.4)در سالمت فردي و اجتماعي خواهد داشت

هاا و   محور است و جوامع انسااني در پرتاو آماوزه    اسالم ديني سالمت

اهميت (. 01)توانند به کمال سالمتي دست يابند رعايت دستورهاي آن مي

هاا در   هاي ديني چنان است که اصل بر ساالمت انساان   سالمتي در آموزه

فَامْنُنْ عَلَيَّ قَبْلَ »: از دعاي صحيفه آمده است همه ابعاد دانست، در فرازي

! ايخادا » (:00)«الْبَلَاء  بِالْعَاف يَةِ وَ قَبْلَ الطَّلَبِ بِالْجِدَةِ وَ قَبْلَ الضَّالَالِ بِالرَّشَااد   

 شيو پ ؛يو قبل از درخواست، به توانگر ت؛يو عاف ياز بال، به تندرست شيپ

اصالت ( ع)سجاد امام ،فقره نيدر ا. «گذار بر من منّت تيبه هدا ،ياز گمراه

از آنكاه دچاار    شيخواهاد پا   يدارد و از خداوند ما  يم انيب يرا در سالمت

 .ديفرما تيرا عنا يسالمت ،شود يماريب

يكي از از تفاساير برجساته معاصار تفساير الميازان نگاشاته عالماه        

هاايي صاورت گرفتاه     در زمينه سالمت اجتماع پاژوهش . طباطبايي است

بررسي بُعد اجتمااعي ساالمت در   »مقاله ( 0340)حيدرنيا: ت، از جملهاس

مقالاه  ( 0344)، طاالبي و ديگاران  (02)«(ع)آميز امام علي کلمات حكمت

بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت اجتماع دانشجويان دانشگاه آزاد »

نقش اخالق اجتماعي در »مقاله ( 0344)، رستمي و ديگران(03)«دهاقان

اعتماااد اجتماااعي از منظاار قاارآن کااريم بااا تكيااه باار تفسااير    فراوانااي

هااي انجاام شاده، تااکنون      با وجود پاژوهش . اند را نگاشته( 04)«الميزان

پژوهشي درباره نقش رفتارهاي دينيِ اجتماعي در سالمت اجتماع با تكيه 

 . بر تفسير الميزان سامان نيافته است

 روش
يخي، توصايفي، همبساتگي،   تاار )تحقيقات علمي بر اساس ماهيات و روش 

هايي است کاه باراي    تحقيق توصيفي شامل روش. شوندتقسيم مي( تجربي، عليّ

مناد موقعيات ياا بحاث ماورد عالقاه باه صاورت دقياق اساتفاده           توصي  نظام

الازام در پاي کشا  و      در پژوهش توصيفي به معناي اخص آن باه (. 00)شود مي

هاا و پايش بيناي رويادادها     ن فرضيهآزمود ها و احتماالًتوضيح روابط، همبستگي

هاا و  نويسي از موقعيت نيست؛ بلكه توجه بيشتر در جهت توصي  کردن و گزارش

تحقيقات توصيفي (. 06)وقايع براساس اطالعاتي است که تنها جنبه توصيفي دارند

تحليلاي تقسايم    -خود به دو نوع تحقياق توصايفي محا  و تحقياق توصايفي     

في تحليلي محقق عالوه بر تصويرسازي آنچه هسات  شوند که در تحقيق توصي مي

 (. 00)پردازد به تشريح و تبيين داليل چگونه بودن و چرايي وضعيت مس له مي

و  يمفهاوم  ليا از ناوع تحل  يلا يتحل يفيپژوهش حاضر با روش توصا 

کاه   ييها با استفاده از روش مذکور، گزاره. گيرد ميصورت  ياسناد ليتحل

 زانيا الم ريدر سالمت اجتمااع در تفسا   يتماعاج ينيد يرفتارهانقش بر 

 بندي دسته تحقيق اهداف به توجه ي شده، سپس باآور داللت دارند، جمع

در ساالمت   ياجتمااع  ينا يد يرفتارهاا و پس از آن باه تحليال    شود مي

بر اساس آنچه که بيان شد، مراحل انجام پژوهش . شود پرداخته مياجتماع 

 -2مطالعه چاارچوب نظاري تحقياق؛     -0: حاضر، به شرح ذيل بوده است

بندي مباحث مرتبط با ابعااد ساالمت اجتمااع در تفساير      بررسي و دسته

تحليل مباحث مارتبط باا ابعااد ساالمت اجتمااع در تفساير        -3الميزان؛ 

 .گيري بحث و نتيجه -0تحقيق؛   پاسخ به پرسش -4الميزان؛ 

 

 ها يافته
 نقش انفاق در سالمت اجتماع

نظياري در ساالمت    ارهاي دينيِ اجتماعي کاه نقاش کام   از مهمترين رفت

 يازهاا ين توانناد  يافاراد جامعاه ما   از طرياق انفااق،   . جامعه دارد، انفاق اسات 

 شيرا به صورت متقابل بارآورده کنناد و در آساا    گريكدي يو اقتصاد يشتيمع

عالمه طباطبايي در تفسير الميازان باا   (. 04)را رقم بزنند يسالم يزندگ شتر،يب

گيري از آيات و روايات در اين موضوع سخن راناده و ابعااد مختلا  آن را     بهره

سوره بقره از انفاق سخن باه مياان آماده و     204تا  260آيات  در. کاويده است

با تعبير گوناگون و متنوعي به مباحثي چاون کيفيات انفااق، مواناع و آثاار آن      

ه نقش انفااق در  عالمه ذيل اين آيات مباحث عميقي دربار. پرداخته شده است

 .سالمت جوامع و جلوگيري از فساد و خونريزي دارد

ها در دنيا و  عالمه بر اين باور است که هدف قرآن، سعادت همه انسان .0

آخرت است و بستر تأمين اين هدف در توزيع عادالنه ثروت در پرتاو  

هدف قرآن اين است که زندگى »: نوشته است بنابراينباشد؛  انفاق مي

کاه   کناد تاربيتش   چناان نظام بخشد و  آن ون مختل  ش بشر را در

در  هادفي چناين   .«کناد سعادت انسان را در دنيا و آخارت تضامين   

 خرماي و  يزگي، گواراييدر پاک ها انسان که زندگى نوع-محيطى پاک 
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 رسول محمدجعفري و مريم اصفهاني

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /444

زمااني باه وجاود    محايط   اين. گيرد شكل مي -باشد يكديگرشبيه به 

 امار باا  و ايان   شاود مين أتا  ها انسان زندگى هاي نيازمندي آيد که مي

 هاا  انداختن اندوخته جريانها و به  مالى و تعديل ثروت مسائلاصالح 

هاا و   انفاق از اندوخته نيز با اين مقصود دستيابي بهراه  .يابد سامان مي

 (.6)  اند تحصيل کردهدرآمدي است که با تالش مازاد 

المت معناوي  عالمه عدم توزيع عادالنه ثروت و انفاق را موجب زدايش سا  .2

گار بياان کارده اسات، وي      هاي ويران گيري جنگ و مادي جوامع و شكل

آن، نتيجاه   .اخاتالف طبقااتى رذائال اخالقاى را برانگيخات     »: نويساد  مي

 برابار در ( و ثروتمناد  دسات يته)گروه فرودسات و فرادسات  آرايى دو  ص 

بود ديگر را ناا شد و يكور  و آتش فتنه و نزاع در بين آنان شعله شديكديگر 

گياري   شاكل زميناه باراى    شاد و  برافروختهالمللى  هاى بين جنگ .کردند

حقيقت و فضيلت به کلى از ميان بشار رخات    مآالًد، و شکمونيسم فراهم 

 .(6)«شدو آرامش درونى و گوارايى زندگى از نوع بشر سلب  بربسته

ابِرُوا وَ رابِطُوا يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ ص»: عالمه طباطبايي ذيل آيه

، مباحث باديع و جديادي در   (211: عمران آل)«وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْل حُونَ

از جمله . زمينه اهميت اجتماع و جامعه شناسي قرآني به ميان آورده است

مباحثي که بدان اهتمام داشته، اهميت انفاق در سالمت جامعه است، وي 

. نى بسان تني واحاد باا اعضااى مختلا  اسات     انسا  جامعه»: نوشته است

اعضاى آن هر چند اسامى و اشكال مختل  دارند؛ اما در مجموع يک تن را 

هار ياک از اعضااي    . صدا هساتند  دهند و در هدف زندگى يک تشكيل مى

جامعه عضوى از يک مجموعه هستند، اگر فردي دچار فقر و نيازمندي شد 

، قلبش از رذائلى که فقر ايجااد کارده،   اول: و با انفاق، مشكل او مرتفع شد

گويي  شود و سوم، نيک شود، دوم، چراغ محبت در دلش روشن مي پاک مي

بر زبانش جاري يافته و عملش شاداب خواهد بود و اين فوائد همه جامعاه  

گيرد؛ زيرا افراد جامعه با يكديگر مارتبط هساتند، از ايان روي     را دربر مى

ل هزاران نفر از افراد جامعه است، بويژه اگر اين انفاق به يک نفر، اصالح حا

 .(6)  «انفاق در رفع نيازهايي مانند تعليم و تربيت باشد

 

 نقش صبر اجتماعی در سالمت اجتماع

اي در تاأمين ساعادت زنادگي    يكي از فضائل اخالقي که نقش عماده 

اي مؤثر ظرفيات  صبر به عنوان يک روش مقابله. ها دارد، صبر است انسان

دهد و از پيامادهاي  رد را در رويارويي و سازگاري با مشكالت افزايش ميف

جزع و فزع در اتفاقاات  (. 04)کندعاطفي و هيجاني استرس جلوگيري مي

باا مهاار هيجاناات و    . ها پيامد ديگاري نادارد  ناگوار جز افزودن بر سختي

احساسات و سازش با مشكالت است که انسان از تالطم روحي تا حدودي 

اي نياک باراي حال مشاكالت     کنار مانده و با تسلط بر فكر خود چااره بر

در آياات  (. 21)شاتابد کم به سوي آرامش روان خود مييابد و يا دست مي

بساياري از آيااتي   . قرآن فراوان از صبر و صابران سخن به ميان آمده است

 .نوعي ناظر بر صبر اجتماعي هستندها سخن از صبر است، به  که در آن

 افاراد  برابر در صبر :کلي عنوان دو به توان مي را اجتماعي صبر يقمصاد

 جامعه، افراد برابر در صبر تقسيم کرد؛ اجتماع، مسائل برابر در صبر و اجتماع

هااي   عاداوت  حتاي  و هاا  کاستي ها، ضع  بر جامعه اعضاي يكايک صبوري

 بار  معهجا اعضاي صبر اجتماعي، مسائل برابر در صبر و طلبد، مي يكديگر را

 و پيشارفت  باراي  هاا،  و کاستي دشمنان دسيسة اهداف، دوري کار، سختي

که در آن بر هر -ترين آيات مرتبط با صبر  از برجسته(. 20)خواهد مي ترقي

  آلساوره   211آيه  -دو بُعد صبر فردي و اجتماعي داللت داده شده است

بِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صا» :استعمران 

شاود،   ماي  يشامل همه موارد صبر انفاراد « اصبِرو» در اين آيه،. «تُفْل حُونَ

. رديا گ يرا دربار ما   يصابر جمعا   قيهمه مصاد« صابِروا»چنان که فرمان 

 (.22)با هم صبر کردن است يو به معنا يناظر به صبر جمع« صابِروا»

يي ذيل اين آيه مباحاث اجتمااعي مهماي را مطارح کارده      عالمه طباطبا

مراد آن است کاه گروهاي باا    »: نوشته است« صابِروا»وي در تبيين واژه . است

ها را تحمل کنناد و هار ياک صابر خاود را باه صابر         پشتيباني يكديگر، اذيت

ديگرى تكيه دهد تا تأثير صبر بيشتر شود و ايان اقادام هام در فارد و هام در      

شود کاه يكاياک افاراد نياروى خاود را باه        ثر است؛ زيرا موجب مىاجتماع مؤ

اهلل جاوادي ساخني    آيات (. 6)  «يكديگر پيوند زنند و تماام نيروهاا يكاى شاود    

 يانساان موظا  اسات در کارهاا    « صابِروا اصبِروا و»طبق فرمان »: مشابه دارد

 همنوعاان  ريباا ساا   زيا ن ياجتمااع  يکند و در کارها شهيپ يصبر انفراد يفرد

کاه ضاع     کند، چنان انرا با صبر خود جبر گرانيصبر کرده و ضع  د شيخو

مرحله برتار صابر اسات     يصبر گروه. جبران خواهد شد گرانيبا صبر د زياو ن

 (. 22)«دشو مي يو قوت نظام اجتماع يسبب استوار ابديکه اگر تحقق 

 

 نقش پرهيز از تفاخر در سالمت اجتماع

ماعي، فخرفروشي افراد جامعه تحات  هاي مهلک اجت از جمله بيماري

زباان، رناگ   ي در ثروت و قادرت،  برتر يدعاا. هر عنوان و جايگاهي است

تفاخر  دستاويز ،تيو مل تيقوم ،پوست، نوع اندام، اصل و نسب، استعدادها

که  شوند ميو غرور سرمست  يچنان از باده خودخواه است و فخرفروشان

عقال   دهيچنان د يخواه ند و فزونپندار ميخود  عيرا مسخر و مط گرانيد

ده و کردراز  گرانيبه حقوق د يدست تجاوز و تعدکه گاه  دکن آنها را کور

 .کنندآنان را از حقوق خود محروم 

خودبيني و تكبر ريشه فخرفروشي و بلكه ريشه تمام گناهاان و نخساتين   

شيطان نخستين کسي باود کاه مرتكاب    . گناهي است که در عالم ظهور يافت

شد؛ به تعبير عالمه طباطبايي، خودبيني آغازين گنااهي باود کاه باا آن از     آن 

فرمان الهي سرپيچي شد؛ لذا همه معاصاي باا تجزياه و تحليال، بازگشات باه       

درخشاد،   البالغاه ماي   اي که بر تاارک نهاج   بلندترين خطبه(. 6)  خودبيني دارد

بار آدمياان و    به فخرفروشي شيطان( ع)قاصعه نام دارد، در اين خطبه امام علي

به خدا سوگند، او بار اصال شاما    »: دشمني او با اين رذيله اخالقي اشارت دارد

تر از گوهر خود شمرد، و بر تبارتاان حملاه آورد و    فخر کرد و گوهرتان را پست
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 نقش رفتارهاي ديني اجتماعي در سالمت اجتماع در تفسير الميزان

 444/و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ  ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

 (.23)«سوارانش را بر سر شما تازاند و با پيادگانش راهتان را مسدود گرداند

ين آيات اجتماعي قارآن اسات، ايان    آيه سيزدهم سوره حجرات، از مهمتر

ها در آفرينش و شناساندن تقوا باه عناوان    آيه با تبيين اصل تساوي همه انسان

معيار برتري، خط بطالن بر فخرفروشي و برتري طلبي دنياوي کشايده اسات،    

لْنااکُمْ  وَ جَعَ  يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ م انْ ذَکَارو وَ أُنْثاى   »: خداوند فرموده است

 .«شُعُوباً وَ قَبائ لَ ل تَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَكُمْ ع نْدَ اللَّه  أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ

مفساران آياه را در   »: عالمه طباطبايي در تفسير آيه مذکور نوشاته اسات  

معناي آيه اين است کاه ماا شاما را از    . اند سياق نفي تفاخر به نسب بيان کرده

ايام و فرقاي مياان سافيد و ساياه، عارب و عجام         در و مادر خلق کارده يک پ

دهاي   ايم؛ قرار دادن شما در گروه هاي بزرت و کوچک باراي فضايلت   نگذاشته

يكاديگر را  . بعضي بر برخي ديگر نيست؛ بلكه باراي شاناخت هماديگر اسات    

شناخته تا بدين طريق امور اجتماعي شاكل گرفتاه و رواباط و تعاامالت شاما      

اگر افراد جامعه قادر به شناخت يكديگر نباشد، پيوندهاي اجتماعي . ر شوداستوا

ها  بندي انسان اين حقيقت، هدف تقسيم. نهد گسيخته و بشريت رو به زوال مي

 (.6)  است و نه فخرفروشي به نژاد و مباهات به پدران و مادران

 هايي که در جواماع  اختالف»: نويسد عالمه در تكمله مطالب سابق مي

رسد، تنها براي رسيدن باه شاناخت اسات تاا      بزرت و کوچک به نظر مي

رسااني جاز باا     ها قوام يابد، زيرا يكپارچگي و تعاون و يااري  اجتماع انسان

هاا بادين جهات وضاع شاده اسات ناه         شود، اختالف شناخت ميسر نمي

فخرفروشي به نژاد و نسب و ادعاي برتاري باا مساائلي چاون سافيدي و      

اي ديگار را در ياوغ بنادگي     ها عده اي از انسان بهانه عده سياهي تا به اين

جويي کنند و به ظهور فساد در  خود درآورند و گروهي برگروه ديگر برتري

 (.6)  ها بينجامد ها وانسان تمام زمين و نابودي نعمت

هاا در   براي نفي تفاخر و يكسان شناساندن هماه انساان  ( ع)امام علي

به مالک اشتر نخعي مردم را دو دسته تقسيم  آفرينش در نامه تاريخي خود

اي برادر ديني و دسته ديگار همتااي در آفارينش کاه      نموده است؛ دسته

و مبااش همچاون جاانورى شاكارى کاه      »: اناد  جملگي سزاوار مهارورزي 

اى برادر دينى  دسته: اند چه رعيّت دو دسته! خوردنشان را غنيمت شمارى

 (.23)«تو همانندتواند، و دسته ديگر در آفرينش با 

 

 نقش اتحاد در سالمت اجتماع

قرآن کريم، مسلمانان بلكه تمام پيروان انبياي الهي را با هار رناگ، ناژاد و    

(. 20: ؛ مؤمناون 42: انبيااء )«إِنَّ هذ ه  أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واح ادَةً »: داند مليتي، واحد مي

مياان آناان توصايه    مؤمنان را برادر يكديگر دانسته و به اصالح و رفع اخاتالف  

در »(: 01: حجارات )« إِنَّمَا الْمُؤْم نُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْل حُوا بَايْنَ أَخَاوَيْكُم  »: داشته است

(. 24)«حقيقت مؤمنان با هم برادرند، پاس مياان برادرانتاان را ساازش دهياد     

 يو ابوالادردا  يسالمان فارسا   انيا م( ص)امبريپ ،نازل شد هيآاين که  يهنگام

حمازه   نيو با  ،پوسات  ديساف ي خثعما  حهيپوست و ابور اهيل سبال نيعرب، ب

 (.20)عقد اخوت برقرار کرد( برده سابق)حارثه  بن ديو ز( امبريپ يعمو)

اجنتااب  ، باورهاا و  هاا  ديادگاه اخاتالف در  عالمه طباطبايي معتقد اسات  

درک و فهام افاراد مختلا     زيارا   ؛و جلوگيرى از آن ممكن نيسات  ناپذير بوده

نطور که بروز اختالف ضرورى است، برطرف شدن آن باه وسايله   هما امااست، 

 هاا  ند اختالفنتوا ها با يكديگر به خوبى مى است و اجتماع بدن نيز الزماجتماع 

عالمه در ادامه در خصوص اهميت نقاش اتحااد در ساالمت    . دنرا برطرف ساز

، کناد برطارف  را  اخاتالف گر امتى نخواهاد  ا»: نويسد جامعه از منظر قرآن مي

 يش راخاو  ناابودي و  به وجاود آورده  را خود اختالف اندست باستمگر است و 

ماورد تأکياد   دعوت به اتحاد را بسيار م قرآن کري، از اين روي فراهم کرده است

ايان امات   کاه  دانسته  مىبه شدت نهي کرده است؛ زيرا و از اختالف  قرار داده

 .(6)  «شوند ختالف مىدستخوش ا ها و بلكه بيش از آنپيشين  هاي مانند امت

خداوند به مسلمانان دستور داده است به ريسمان الهي که قارآن و اساالم   

: چنگ زده و متفرق و گاروه گاروه نشاوند    (26)و هر گونه وسيله وحدت باشد

عالماه طباطباايي   (. 013: آل عمران)«وَ اعْتَص مُوا بِحَبْلِ اللَّه  جَم يعاً وَ ال تَفَرَّقُوا»

مسالمانان باا   است کاه   آن، دليل دعوت بر اتحاد»: نويسد آيه ميدر تبيين اين 

 آثار گاواراي و  دشمني، پيامدهاي ناگوار همبستگي،اتحاد و  مزايايچشم خود 

و در  اناد  هلبه پرتگاه آتش رفت بهتفرقه با و  اند هالفت و برادرى را چشيد ،محبت

 .(6)  «اند هآتش نجات يافت آن اثر اتحاد و الفت از

گراياي،   در جنگ اول جهاني، استعمار غربي باا دميادن روح قوميات   

قدرت جهاني اسالم را از درون متالشي سااخت و باا زناده شادن حاس      

پرستي که در اسالم مرده بود ناگهان خالفت وسيع اسالمي به چندين  قوم

ها است وحدتي  ، اين در حالي است که در اسالم قرن(20)قطعه تجزيه شد

در جماع  (. 24)عقيده و ايدئولوژي باه وجاود آورده اسات    بر اساس فكر و

اين سخن عالمه طباطباايي   نقش اتحاد در سالمت اجتماعبندي مباحث 

و تعاون به حاد کماال     سعادت نوع بشر جز با اجتماع»: شايان توجه است

و تعااون زمااني اسات کاه وحادت در        روشن اسات کاه اتحااد   . رسد نمى

اعضاى اجتماع و اجزاى آن با يكديگر متحد  پديد آيد و  ساختمان اجتماع

شوند، به طورى که تمامى افاراد اجتمااع چاون تان واحاد شاوند، هماه        

 (.6)  «هماهنگ با يک جان و يک تن، فعل و انفعال داشته باشند

 

 نقش تعاون در سالمت اجتماع

نقش تعاون در سالمت و بلكه کمال انسان چناان اسات کاه از نظار عالماه      

ي طورکل هب. تواند راه رسيدن به کمال را بپيمايد تماع تنها با تعاون ميطباطبايي اج

هاى خاود را   نقش اجتماع اين است که افراد دست به دست هم دهند، و استعداد

 (.6)  به حد کمال و نهايت هدفى که براى آن خلق شده برسانند

و هر  دهامر کر« و تقوا يكين» يبر مبنا يتعاون و تعامل امت اسالمبه قرآن 

کارده  طرد  «دشمنيو  گناه»و تعامل را براساس  يرسان ياريگونه مشارکت و 

وَ لَا تَعَاوَنُواْ عَلىَ الْاثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ  إِنَّ   تَعَاوَنُواْ عَلىَ الْبرِّ وَ التَّقْوَى وَ» :است

اين است که « اوَنُواْ عَلىَ الْبرِّ وَ التَّقْوَىتَعَ وَ»معناى . (2 :مائده)«اللَّهَ شَد يدُ الْع قَاب

و به عبارت ديگر بر ايمان و عمل صالح ناشاى از   ،و تقوا يكينجامعه اسالمي بر 
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 رسول محمدجعفري و مريم اصفهاني

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /441

نقطه مقابل . کنند، و اين همان صالح و تقواى اجتماعى است  ترس خدا اجتماع

ب يعنى عمل زشت که موج« گناه». است «دشمنيو  گناه»بر اساس آن تعاون 

يعني تعدى بر حقاوق  « دشمني»عقب افتادگى از زندگى سعادتمندانه است، و 

 (.6)   حقه مردم و سلب امنيت از جان و مال و ناموس آنان است

 هيتر از تعاون بر پا آسان يتعاون بر اساس گناه و تعدجاهليت عرب  در

 هيا آ .نداشات  ييبود که رنگ خادا  يطياز مح ناشي نيو تقوا بود و ا يكين

ها باا   زند و اخالق و ارزش وندينازل شد تا قلوب آنان را با خداوند پ ذکورم

 تيها را از حم تا عرب و همه انسان فرود آمدشوند؛  دهيسنج ياله نيمواز

و  يو تحرکاات احساساات شخصا    کيا و تحر مارگوناه يو تعصب ب يجاهل

 (.24)به هنگام تعامل با دوست و دشمن باز دارد يا رهيو عش يخانوادگ

بديلي در نشاط و سالمت اجتمااع   ها نه تنها نقش بي بنابراين تعاون انسان

شاود؛ بلكاه موجاب دساتيابي      ها و تعصبات نادرست مي داشته و مانع تبعي 

هاا   کمال انسانبه باور عالمه طباطبايي، . ها به کمال و سعادت خواهد بود انسان

 تعااون  باا د نا آن ندار و هدفى بزرگتر از ندسته سعادتى که همواره در پى آنو 

اسات کاه     اي امور مختل  به اندازهو تنوع  فراواني. شود در انجام امور محقق مي

 (. 6)  ها را انجام دهد همه آن تاآيد  از عهده يک انسان برنمى

 

 نقش تقوا در سالمت اجتماع

در آياه  قارآن  (. 6)    استوند امر و نهى خدا ت نسبت بهبه معناى مراقب تقوا

 يهاا  لتيها را تقوا و فضا  انسان يسنجش برتر زانيم گانهه حجرات، يسور 03

صفت تقوا از مؤثرترين عوامل سالمت فرد و اجتمااع و  . شناسانده است ياخالق

ايان مهام در ساخنان اماام     . هاا اسات  از کارآمدترين ابزارهاي درمان بيمااري 

رس از خداسات  دلهاتان ت داروى درد »: البالغه تبلور يافته است در نهج( ع)علي

سات و درماان بيماارى    ا هااى کاور شاما    و ترس از خدا موجب بيناايى درون 

کنناده   هاتاان را پااک   هاى جاان  پليدي. هاتان کالبدهاتان و زداينده فساد سينه

: هاا نوشاته اسات    شهيد مطهري درباره رابطه تقوا و سالمت انسان. (23)« تاس

دل و ظلام، نيكوکااري و   دري، عا  به طور کلّاي گنااه و طاعات، توباه و پارده     »

باشند که در سرنوشت بشار از   ها از اموري ميبدکاري، دعا و نفرين و امثال اين

 .(31)«باشند نظر عمر و سالمت و روزي مؤثّر مي

عالمه طباطبايي در پرتو قرآن و سنت ابعااد مختلا  نقاش تقاوا در     

 هااي از آن  سالمت اجتماع را مورد بحث کرده است، باه اختصاار، گوشاه   

ترين احكام  مهمدر منظومه فكري عالمه، اول اينكه اسالم . شود مطرح مي

تقاواى ديناى را    طاورکلي  باه انفااق و   ،نمااز  ،جهاد ،حج :مانند قوانينشو 

 (.6)  ه استقرار داد  براساس اجتماع

دوم اينكه وي معتقد است همه جوامع بشري ملزم به رعايات تقاوا باراي    

أَيُّهَاا النَّااسُ اتَّقُاوا رَبَّكُامُ     »عالمه در تبيين آيه . حفظ و پايداري جامعه هستند

هماه ماردم باه تقاوا     »: ، نوشته است(0: نساء)«...الَّذ ي خَلَقَكُمْ م نْ نَفْسو واح دَةو

ميان زن و مارد، کوچاک   . اند؛ زيرا در اصل انسانيت يكسان هستند دعوت شده

نسبت باه زن، و بازرت    و بزرت، ناتوان و نيرومند در جامعه فرقى نيست و مرد

کشااند،   ظلم، جامعه را باه ناابودي ماي   . نسبت به کوچک حق ندارد ظلم نكند

که جامعه با احكاام و قاوانين نجاات بخاش و باا هادف دساتيابي باه          درحالي

روشن است که ماراد از ايان تقاواي عماومي،     (. 6)»  سعادت تشكيل شده است

ها به وديعات نهااده اسات و     تقواي فطري است که خداوند در نهاد همه انسان

ايان تقاواي فطاري موجاب     . اناد  فارغ از ايماان، باه رعايات آن دعاوت شاده     

فرو پاشيدن جامعه، موجاب انازواي   . گيري و استواري جامعه خواهد بود شكل

 .افراد جامعه و در نتيجه بيماري روحي اجتماعي را در پي خواهد شد

سْتَقيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُاوا السُّابُلَ   مُ  وَ أَنَّ هذا ص راطي»: سوم اينكه، از آيه

، عالماه ايان   (003: انعام)«فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيل ه  ذل كُمْ وَصَّاکُمْ بِه  لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

معنا را از اين آيه بيان کرده است که مؤمنان در جامعه موظ  به همكااري بار   

راه خداوند، راه تقاوا  »: نوشته است بنابراينند؛ اساس تقوا و پرهيز از تفرقه هست

اند، موظ  به تعاون بار اسااس    است و مؤمنان جامعه که به اين راه دعوت شده

تقوا هستند و اين آيه از سرپيچي نسبت به خداوناد و ايجااد تفرقاه اجتمااعى     

تقواي مبتني بر ايمان به خداوند، موجاب اساتواري جامعاه    (. 6)  «کند نهى مى

گماان   باي . و بسترسازي براي اجراي وظاي  اخالقي و فقهي خواهد باود  ديني

 . اي از سعادت و سالمت برخوردار خواهد بود چنين جامعه

وَ ق يلَ ل لَّذ ينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُامْ قاالُوا خَيْاراً    »چهارم اينكه، عالمه از آيه 

، استفاده کرده اسات کاه تقاوا    (31: نحل)«نَةٌل لَّذ ينَ أَحْسَنُوا ف ي هذ ه  الدُّنْيا حَسَ

پيشگان در اين دنيا از زندگي نيكو و جامعه سعادتمند برخوردار خواهناد باود،   

مردم با تقوا چون اهل نيكي هستند به دستورات قرآن عمال  »: گويد عالمه مي

اي که در  شوند، جامعه نمايند و با عمل به قرآن از جامعه صالح برخوردار مى مى

که بر اساس رشد و سعادت   ن عدل، احسان و زندگى گوارا حاکم است، زندگىآ

 (.6)  «شوند در نتيجه خودشان هم از دنيايي شادمان برخوردار مى. استوار است

 

 نقش امر به معروف و نهی از منکر در سالمت اجتماع

هاي اسالمي، امار باه معاروف و نهاي از      ترين آموزه از مهمترين و برجسته

اين دو رفتار ديني از چناان اهميتاي برخاوردار هساتند کاه اماام       . است منكر

. (23)اناد  ها را از صفات خداوند سبحان بياان داشاته   البالغه آن در نهج( ع)علي

اين دو فريضه نقش بسازايي در ساعادت و ساالمت و جلاوگيري از شاقاوت و      

اصالح کاار   ،را  معروف  امر بهفلسفه وجوب ( ع)اميرمؤمنان. بيماري جامعه دارند

 (.23)اند دانسته خردان بازداشتن بي ،همگان و نهى از منكر را

عالمه طباطبايي در خصوص کارکرد امر به معروف و نهي از منكار در  

برخي از محورهاي آن . سالمت اجتماع از زواياي مختل  سخن گفته است

 :از قرار ذيل هستند

به معروف و نهى از امر خداوند با وجوب : ضامن دست يابي به سعادت .0

مأمور کرده است تا باه  اجتماعى   حفظ وحدت همه مردم را بهمنكر، 

(. 6)  اسات، دسات يابناد    ساعادت حقيقاى   که هماان  يهدف مشترک

اي کاه ايان دو    جامعاه . باشد سالمتي يكي از فروع سعادت جامعه مي

 فريضه را در آن زنده باشند، بيدار، پويا و سالم خواهد بود؛
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 نقش رفتارهاي ديني اجتماعي در سالمت اجتماع در تفسير الميزان

 440/و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ  ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

مين أاساالم باراى تا   : ت بر حكومت باراي رسايدن باه ساعادت    ابزار نظار .2

 کارد  آغااز  اصالحات خود را از دعوت به توحيد ،سعادت دنيا و آخرت بشر

آن گااه ضامانت اجارا را در    ، و قوانين خود را بر همين اساس تشريع نمود

نهااد،    درجه اول به عهده حكومت اسالمى و در درجه دوم به عهده جامعه

علمى و عملى و با داشتن حق امار   شايستهد جامعه با تربيت تا تمامى افرا

تارين   محاوري (. 6)  و نهى از منكر در کار حكومت نظارت کنناد   معروف  به

ها در پرتو حاکميات روح توحياد در    عنصر سعادت و استقرار همه فضيلت

روح تعبير لطيا  عالماه طباطباايي ايان اسات کاه       . فرد و اجتماع است

اخالق اين د و نشو اخالق و اعمال مى، قرار گيرد  نزول  ستوحيد اگر در قو

 ؛(6)  دنشو و اعمال در قوس صعود همان روح توحيد مى

علام  از که  اي شايسته جامعه: روي و سقوط آحاد افراد جامعه مانع کج .3

علم و تمدن خود را کند تا  تالش مي، برخوردار است صالحو عمل  نافع

از آن علام  کاه   کساي  اي، چنين جامعهاد افر. نمايدبا تمام نيرو حفظ 

رهاا  را به حال خاود   رو راههيو ب نمايند ارشاد مي ،سرپيچي کرده نافع

شر و به ورطه  کرده ودر پرتگاه منكر سقوط  دهند اجازه نميو  نكرده

ماانع از انحاراف ديگار     جامعاه افاراد آن   يكايکفساد فرو افتد، بلكه 

 ؛(6)  اعضاي جامعه خواهند شد

التَّاائ بُونَ الْعابِادُونَ الْحام ادُونَ    »در آياه  : باني نسابت باه جامعاه    ديده .4

السَّائ حُونَ الرَّاک عُونَ السَّاجِدُونَ الْآم رُونَ بِالْمَعْرُوف  وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

، خداوند اوصااف  (002: هتوب)«وَ الْحاف ظُونَ ل حُدُود  اللَّه  وَ بَشِّرِ الْمُؤْم نينَ

مي از مؤمنان را بيان داشته اسات، اوصاافي کاه برخاي فاردي و      مه

برخي ديگر اجتماعي هستند؛ توبه، عبادت، آمد و شاد باه مسااجد و    

ها، رکوع و سجود، اوصاف فردي، و امر باه معاروف و نهاي از     عبادتگاه

. ، اوصااف اجتمااعي آناان اسات    دونا مقرّرات خداي از پاسدارامنكر و 

ي آن باشد که ابتدا بايد فرد تالش خاود  شايد علت تقديم صفات فرد

گاه با امر به معروف و نهاي از منكار    را به اين فضائل آراسته کند و آن

عالماه طباطباايي   . ها آراسته گردند تالش کند ديگر افراد جامعه بدان

پس از تفكيک صفات فردي و اجتماعي مؤمنان، آمران باه معاروف و   

بيه کرده است کاه اجتمااع خاود را    ناهيان از منكر را به ديدبانانى تش

 (.6)  آورند وجود مىه برا صالح  اي دهند و جامعه به نيكي سوق مى

 گيری بحث و نتيجه
ها توجاه   که به همه ابعاد رشد و کمال انسان است ينياسالم تنها د

داشته است، از ايان روي قاوانين و مقرراتاي باراي دساتيابي آناان باه        

 ه تعاليم و قاوانين خاود را نياز بار پاياه     سعادت بنيان نهاده است و هم

اساالم اصاالح   و قاوانين   ميهدف تعال نيتر مهم. استقرار داده  اجتماع

، سعادتي که در يكايک افاراد  است و دستيابي به سعادت حقيقي جامعه

. يابد تبلور مي -که بسان پيكري واحد هستند -جامعه و در کليت جامعه

رتباطات ساالم، ساازنده، منطقاي و    نمود سعادت جامعه در تعامالت و ا

اطاالق   توان بدان ساالمت اجتمااع   عقلي آحاد افراد جامعه است که مي

گيري و اساتواري ساالمت اجتمااع     هاي ديني براي شكل در آموزه. کرد

در تفسير الميزان تاألي  عالماه   . هاي کاربردي وضع شده است رهيافت

اجتماعي تبياين شاده    اي اين رفتارهاي دينيِ طور شايسته طباطبايي به

طبق نتايج اين تحقيق در تفسير الميزان، انفاق، صابر اجتمااعي،   . است

پرهيز از تفاخر، اتحاد، تعاون، تقواي اجتماعي، امر به معاروف و نهاي از   

با آراسته شدن جامعه . اي در سالمت اجتماع دارند منكر، نقش برجسته

خالقاي، اقتصاادي،   به اين رفتارهاي ديني، جامعاه در قباال معضاالت ا   

اجتماعي و سياسي، خود را مسا ول دانساته و در پاي حال و برطارف      

مناد، متحاد و    اي ساالم، پوياا، نشااط    ها برخواهاد تاا جامعاه    کردن آن

 .مند شكل گيرد سعادت
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Abstract  

Background: Man is not able to meet his needs alone, and so chose to live in a society, so that each person can contribute to 

the duties and benefits, and division of labor is established. Just as each member of the society needs to be mentally and 

physically healthy, the society also needs the health of body and soul as a single body - which consists of members of the 

society. In religious teachings, both aspects of the health of the individual and society have been taken into consideration. The 

current research investigates the role of religious and social behaviors in community health, relying on Al-Mizan's 

interpretation, and is a step in explaining community health from the perspective of religious teachings. 

Method: This research is conducted using a descriptive analytical method with conceptual and documentary 

analysis. Propositions that indicate the role of social religious behavior in the health of society in the al-Mizan 

interpretation of the holy Quran were collected, compiled and explained. 

Results: Our findings indicated that factors such as charity, social patience, avoiding boasting, unity, cooperation, 

piety, enjoining good and forbidding evil have an impact on the health of society. 

Conclusion: Since the society is adorned with religious and social behaviors, the society considers itself responsible 

for moral, economic, social and political problems and seeks to solve them so that a healthy, dynamic, cheerful, 

united and prosperous society is formed. 
 
Keywords: Community Health Planning, Religion, Social Behavior 
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