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 دهيچک
 يهاا  است که مؤلفه ياجتماع يها تیموقعل آن، ئن مسايتر ان، از مهمین مياز ابعاد مهم سالمت انسان است و در ا يماعسالمت اجت :نه و هدفيزم

 . است يدر منابع اسالم يسالمت اجتماع يها تیموقع ين پژوهش، بررسيهدف ا. ابدي يها بروز م در آن يسالمت اجتماع

ن ییتع يخبرگان برا ز گردیم، و روش ينيمنابع د يک در بررسیکالس يلیتحل - يفیروش توص :استفاده شده يبین پژوهش از روش ترکيدر ا :روش

 . ها افتهياعتبار 

گران، يد يها داشته( 0: ابندي ينه بروز میزم يت اجتماعیدر ده موقع يسالمت اجتماع يست و چهار مفهوم اصلیافته پژوهش آن است که بي :ها افتهی

جاان  یه( 8، يفارد  نیعواطا  با  ( 2شده،  افتيم دريتكر( 2شده،  افتيدر يبد( 5شده،  افتيدر يخوب( 0گران، يوشت دسرن( 3گران، يت دیمحروم( 7

گران اسات کاه   يا معطوف به ديدارد و  يکنش يتیا معطوف به فرد است که ماهي ،ها تیموقعن يا. قالب ارتباط( 01، ياجتماع يها مانیپ( 9، يارتباط

 .دارد يواکنش -و کنش  ينیطرف يتیعطوف به اصل رابطه و تعامل است که ماها ميدارد و  يواکنش يتیماه

م رفتاار دربااره اصال    یتنظا  گران وي، واکنش به رفتار ديمتمرکز بر کنش فرد يزير ت و برنامهین ده موقعين که با تمرکز بر ايجه اینت :يريگ جهينت

 .را ارتقا داد يتوان سالمت اجتماع يتعامل، م
 

 ، وضعیت بهداشت و تندرستيسالمت ياجتماععوامل  ،روابط اجتماعي، يريزي بهداشت برنامه، اسالم :ها واژهد يکل

 

 مقدمه
سازمان بهداشت جهاني در آغاز، سالمت را به معني نباود بیمااري تلقاي    

بعد ايجابي را نیز به اين مفهوم افزود و آن را ترکیبي  ،0902اما از سال  ؛کرد مي

وضعیت مطلوب جسماني، رواني و حتاي اجتمااعي   « بود» بیماري و« نبود»از 

تواند به عنوان يكاي   سالمت اجتماعي مفهوم جديدي است که مي( 0. )دانست

طبا   . از ارکان اصلي شرايط و نتايج سالمت در مفهوم عام آن به حسااب آياد  

تعري  کییز، سالمت اجتماعي به معنااي برداشات و گازارش فارد از کیفیات      

سالمت اجتماعي در اين مفهاوم يعناي درف فارد از    . گران استارتباطش با دي

اي معنادار، قابل فهم، داراي نیروي بالقوه براي رشاد   اجتماع به صورت مجموعه

و شكوفايي همراه با اين احساس که متعل  به جامعه است و خود را در اجتماع 

از  تفكرات اجتماعي صاحی  و برخاورداري فارد   . داند و پیشرفت آن سهیم مي

ذهنیت مثبت نسبت به جامعه براي داشتن زنادگي اجتمااعي بهتار، اولاین و     

در واقع در کنار سالمت باه معنااي   . ترين مرحله از سالمت اجتماعي است مهم

. پزشكي آن، جامعه نیازمند سالمت اجتماعي به عنوان ساز و کار ارتباطي است

يكپاارچگي   هاايي همواون   به عبارت ديگر سالمت اجتمااعي، شاامل ويژگاي   

اجتمااعي، شاكوفايي   ( مشاارکت )داشات   اجتماعي، پذيرش اجتماعي، ساهم 

شود مردم و نظاام ساالمت باه     اجتماعي و انسجام اجتماعي است که باعث مي

 ( 7)نوعي با يكديگر پیوند بخورند

هااي اساالمي باه تنظایم رواباط و مناسابات        بخش زيادي از آماوزه 

کمتر مفهومي را بتوان يافت که رنگ اي که شايد  گونه اجتماعي پرداخته به

قرآن کريم باه منظاور   در نتايج بررسي . اجتماعي و ارتباطي نداشته باشد

 58)سوره  22گانه سالمت نشان داده در  شناسايي آيات مرتبط با ابعاد سه

، آيات قرآن کريم مشخصاً، به يک، دو و يا هر سه بعد اصالي  (درصد 22تا 

سادات حسیني، ( 3. )ه استکرداشاره ( اعيجسمي، رواني و اجتم)سالمتي

مفهوم سالمت براسااس   دربارهپور در تحقیقي  الحاني، خسروپناه و بهجت

داشتن ( 0: متون ديني، سالمت اجتماعي را نیز مطرح کرده و آن را شامل

کم نشدن احترام ( 3وجود دلسوزي در خانواده، ( 7روابط خانوادگي مؤثر، 

تواناااايي برقاااراري ( 5ان باااه فااارد، تااارحم نكاااردن ديگااار( 0فااارد، 
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .در گروه سالمت اجتماعي فرهنگستان علوم پزشكي کشور استخراج شده است« ها و الگوي سالمت اجتماعي در منابع اسالمي مؤلفه»اين مقاله از پژوهش * 
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 دهيعباس پسند

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /738

 اعیهاي مفاهيم سالمت اجتم موقعيت -1جدول 

مفاهيم اصلی سالمت 
 اجتماعی

 موقعيت

 منزلت

 /ارزش و جايگاه فرد بین ديگران 
 منزلت فرد در جامعه

 فرد چه جايگاه و ارزشي نزد ديگران دارد؟
 اند؟ و نسبت به شخصیت او چه موضع و عملكردي دارند؟ ديگران چه جايگاهي براي او قائل

 الفت
 عواط  و احساسات بین افراد

 فراد چگونه است؟ چه حسي نسبت به هم دارند؟ آيا احساس صمیمیت و دوستي وجود دارد؟عواط  بین ا

 اخوت
 نسبت بین افراد

 ؟...چه نسبتي بین افراد وجود دارد؟ بیگانه يا 

 خانواده
 نسبت بین افراد

 ؟...چه نسبتي بین افراد وجود دارد؟ بیگانه يا 

 حريم/حرمت
 ها و دستاوردهاي افراد  داشته
 ها و دستاوردهاي فرد چگونه است؟ آيا از سوي ديگران احساس ايمني وجود دارد؟ ديگران نسبت به امنیت داشته موضع

 تعاون
 نیازهاي ديگران

 کند؟ ها برخورد مي موضع فرد با نیازمندي ديگران چیست؟ و چگونه با آن

 مواسات
 نیازهاي ديگران

 کند؟ ها برخورد مي با آنموضع فرد با نیازمندي ديگران چیست؟ و چگونه 

 ترجی  خود يا ديگري در چه کسي ترجی  دارد و مقدم است؟ ايثار

 رحمي دل
 ها و نیازها ضع 

 واکنش فرد نسبت به ضع  و کاستي ديگران چگونه است؟

 مدارا
 ها و اختالفات تفاوت
 شود؟ هاي بین فردي چگونه مواجه مي با تفاوت

 اخالقي خوش
 عاملاخالق در ارتباط و ت

 خل  او در ارتباط و تعامل با ديگران چگونه است

 انصاف

 ها براي ديگران خواسته
 واسته او براي ديگران چگونه است؟خ

 پسندد؟ پسندد و چه چیزي را نمي چه چیزي را براي ديگران مي
 چه حقي براي ديگران قائل است؟

 قدرداني
 نیكي و خوبي دريافت شده

 دهد؟ واکنشي نشان مي در برابر خوبي دريافت شده چه

 بردباري
 رفتارهاي جاهالنه ديگران

 کند؟ شود يا خردمندانه خود را کنترل مي دهد؟ برآشفته شده و خشمگین مي در برابر رفتارهاي جاهالنه و بي منط  ديگران چه واکنشي نشان مي

 گذشت
 بدي و ظلم دريافت شده

 بخشد يا نه؟ گذريد و فرد را مي دهد؟ آيا از ح  خود مي در برابر ظلمي که در ح  او شده چه واکنشي نشان مي

 فروتني
 بندي ارزشي بین خود و ديگران رتبه

 داند يا خود را؟ احساس فراتري نسبت به ديگران دارد يا فروتني؟ ديگران را بهتر از خود مي

 خیرخواهي
 سرنوشت ديگران

 ارد؟چقدر به فكر ديگران است و سرنوشت آنها براي وي مهم د

 گري اصالح
 اختالفات اجتماعي

 کند؟ چقدر ارتباط سالم بین ديگران براي وي اهمیت دارد و در راه اصالح آن تالش مي

 واداري و بازداري
 سرنوشت ديگران

 چقدر به فكر ديگران است و سرنوشت آنها براي وي مهم دارد؟

 داري امانت
 وديعه و امانت بین مردم
 کند؟ و چقدر در حفظ آن و بازگرداندن تالش دارد؟ رخورد ميبا امانت ديگران چگونه ب

 صداقت
 هاي زندگي واقعیت

 او يكي است يا نه؟« کرد»و « بود»هاست؟  چقدر زبان و کردار او مطاب  واقعیت

 وفاداري
 عهد و پیمان

 کند؟ هاي اجتماعي متعهد است و آنها را رعايت مي چقدر به قرارها و پیمان

 سرور
 بین فردي/باطهیجان ارت

 چقدر هیجان مثبت در فضاي ارتباطي بین افراد وجود دارد؟
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 يدر منابع اسالم يسالمت اجتماع يها تیموقع

 739/تقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ار ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

هاي زنادگي نباودن، و    در معرض حوادث و سختي( 2ارتباط مؤثر با جامعه، 

 باا رويكارد رواباط اجتمااعي،    ( 0.)اند ايفاي نقش خود در اجتماع، دانسته( 2

ت که عبارتناد  گانه روبط اجتماعي سالم را ارائه کرده اس موحدي الگوي پنج

الگوي حفاظ حاريم   ( 3الگوي استیناس، ( 7الگوي تفس  يا گشايش، ( 0: از

( 5.)الگوي همااهنگي قاول و فعال   ( 5الگوي انتشار، و ( 0خصوصي ديگران، 

البالغه به مفااهیمي   انور در بررسي روابط اجتماعي در نهج محققي و صحابت

تربیات اجتمااعي؛   ( 3، تعامل مؤثر اجتماعي( 7همیاري اجتماعي، ( 0: مانند

نوازي، حلم،  تبعیت از ح  نه اکثريت، هديه دادن، توسعه روابط، يتیم: شامل

اخالقي، و وجادان   هاي اخالقي به معني خوش فضايل و ارزش( 0مدارا، عفو، 

( 0: هاي اجتماعي به اموري چاون  و در آسیب. اند اخالقي در روابط، پرداخته

تنادخويي و خشاونت،   ( 5ظلم، ( 0نت، خیا( 3ضی  صدر، ( 7شكني،  پیمان

اساتبداد  ( 9تمل  و چاپلوسي، و ( 8چیني،  سخن( 2تكبر و خودخواهي، ( 2

 (2.)اند به رأي اشاره کرده

اي که به منظور کش  الگاوي ساالمت اجتمااعي در     براساس مطالعه

چهار مفهوم اصلي سالمت اجتمااعي باه    و منابع اسالمي انجام شده، بیست

تكاريم و دفااع اجتمااعي،    : شوند ه يازده مؤلفه تقسیم ميدست آمده که ب

ايمني اجتماعي، اهتمام /داري اجتماعي، امنیت کرامت اجتماعي، خويشتن

اجتماعي، سرمايه اجتماعي، درستكاري اجتماعي، اعتماد اجتماعي، پیوند 

هاا نیاز پانج     از تحلیل مؤلفه. اجتماعي، نشاط اجتماعي، و زينت اجتماعي

 : که عبارتند از( 2)آمدهبعد به دست 

 بعد عاطفي که ترکیبي از پیوند اجتماعي و  تمايز اجتماعي است؛ .0

 بعد هیجاني که شامل نشاط اجتماعي به اضافه زينت اجتماعي است؛  .7

بعد شخصیتي که به معني منزلت افراد بوده و شامل کرامت اجتماعي  .3

ديگران  سويه تكريم از سوي: کرامت اجتماعي دو سويه دارد. مي شود

 (.نگهداري خود حرمت)و سويه مراقبت فرد 

يكي سرمايه اجتمااعي کاه   : بعد نیازهاي افراد که شامل دو چیز است .0

خود ترکیبي از اهتمام اجتماعي از يک سوي رابطه و احساس پشتوانه 

اجتماعي از سوي ديگر است و دومي اعتماد اجتماعي که ترکیباي از  

ان کاردن از  نا وي تعامل و اطمیاجتماعي از يک س( تعهد)درستكاري

 سوي ديگر رابطه است؛ 

و بعد امنیتي ارتباط که امنیت اجتماعي نامیده مي شود و ترکیبي از  .5

 .پرهیز از آسیب زدن به ديگران و احساس ايمني داشتن از ديگران

هااي ساالمت    اما آنوه در اين نوشتار به آن پرداخته مي شود، موقعیات 

عیت اجتماعي، وضعیتي است کاه زمیناه باروز و    مراد از موق. اجتماعي است

در زناادگي اجتمااعي، شاارايط و  . ظهاور مفاااهیم ساالمت اجتماااعي اسات   

تواند جاز  ساالمت    آيد که کنش و واکنش در آن مي هايي پیش مي موقعیت

از اين زاويه به موضوع سالمت اجتمااعي  . اجتماعي يا آسیب اجتماعي باشد

تواند نقاط حساس و مهام   ها مي موقعیتشناسايي اين . پرداخته نشده است

ريازي   ها برناماه  هاي اجتماعي را مشخص سازد تا براي آن در روابط و تعامل

هاا مشاخص باشاند،     وقتي موقعیت. آموزشي و اجتماعي الزم صورت پذيرد

هاا تادارف الزم را دياده و از     توانند براي آن ريزان اجتماعي مي افراد و برنامه

 .سالمت اجتماعي را ارتقا بخشندها پیشگیري و  آسیب

 هاا، از روش میاز گارد خبرگاان     در گام بعد براي تعیین اعتبار يافتاه 

(Expert Panel) میز گرد خبرگان روشي است که هم به . استفاده شده است

بادين  . شاود  عنوان روش اصلي و هم به صورت روش تكمیلي استفاده مي

میاز گارد تهاران اعضااي      منظور دو میز گرد در تهران و قم تشكیل شد؛

محترم گروه سالمت اجتماعي فرهنگستان علوم پزشكي کشور، و میز گرد 

 02در مجماوع  . دوم برخي از پژوهشگران پژوهشگاه قرآن و حديث بودند

 .نفر از استادان محترم نظر خودشان را اعالم کردند

 

 ها یافته
ي مورد براي استخراج مفاهیم اسالمي سالمت اجتماعي، منابع اسالم

مطالعه قرار گرفت و متون مرتبط اخذ شدند که در اصطالح به آن خانواده 

اي از آياات قارآن کاريم و رواياات      وقتاي مجموعاه  )شاود   متون گفته مي

گیرناد،   به اعتبارهاي گوناگون، دور محور مشترکي قرار ماي ( ع)معصومان

به و خانواده متون يعناي مجماوع متاون مشاا    . يابد خانواده متون معنا مي

ها باه   وجه اشتراف اصلى اين متون، نظر داشتن آن. مرتبط با يک موضوع

هااي گاردآوري شاده از عنااوين و      داده(. 01)يک موضوع محاور  اسات  

 منطا  تحلیال در ايان   . ها، مورد تحلیل سط  يک قرار گرفتناد  کلیدواژه

ها در سالمت اجتماعي  هاي آن قسمت، يافتن نقش عناوين اسالمي و داده

مفهاوم در   70در ايان تحلیال،   . هاا باود   فتن مناسبات اولیه میاان آن و يا

 (. 2)سالمت اجتماعي به دست آمد
مفاهیم اسالمي سالمت اجتماعي، وارد تحلیال ساط  دو شاده و باا     

نگري بیشتر، به صورت مجموعي مورد مطالعه قرار گرفتند تا مناسبات  ژرف

شناسي و  موقعیت»تحلیل، رويكرد اين . و روابط آنها با يكديگر کش  شوند

هاا باه دسات     در اين رويكرد، موقعیت هر يک از مؤلفه. است« يابي نسبت

با توجه باه  . شود آمده و سپس مناسبات آنها و روابط میان آنها بررسي مي

اطالعاتي که از خانواده متون و توصی  نسبي هر مفهوم باه دسات آماده    

. شاد قرار گرفت و مشاخص  بود، موقعیت هر کدام از مفاهیم مورد بررسي 

 .گزارش شده است 0نتیجه اين بررسي در جدول 

ها نشان داد که برخي از آنها با يكديگر اشتراف  مطالعه مجدد موقعیت

ياابي، ماورد    تفاوت/از اين رو، اين مجموعه بار ديگر با رويكرد تشابه. دارند

ر تاداخل  ها نشان داد که برخي از آنها با يكديگ بررسي. بررسي قرار گرفت

. آورنااد تااري را بااه وجااود مااي هاااي باازر  داشااته و در نتیجااه موقعیاات

بندي شدند که در  هاي کالن سالمت اجتماعي در ده دسته طبقه موقعیت

 .کنید مشاهده مي 7جدول 

نتیجاه دو میاز گارد    . بندي در میز گرد خبرگان مطرح شد اين دسته

 .گزارش شده است 3خبرگان در جدول 
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 ها بندي موقعيت دسته -7جدول 

 مفاهيم ذیل هر موقعيت موقعيت

 اجتماعي، عزت و منزلت اجتماعي( حريم)حرمت هاي ديگران داشته

 اجتماعي( رحمت)رحمي تعاون اجتماعي، مواسات اجتماعي، انصاف اجتماعي، ايثار اجتماعي، دل ضع  و محرومیت ديگران

 ازداري اجتماعي، واداري و ب(نصیحت)خیرخواهي اجتماعي سرنوشت ديگران

 قدرداني اجتماعي (شده ادراف)شده خوبي دريافت

 گذشت اجتماعي، بردباري اجتماعي (شده ادراف)شده بدي دريافت

 فروتني اجتماعي شده منزلت ادراف

 محبت اجتماعي، الفت اجتماعي، رحمت اجتماعي، اخوت اجتماعي، خانواده اجتماعي عواط  بین فردي در رابطه

 وفاداري اجتماعي، صداقت و امانتداري قراردادهاي اجتماعي ها و پیمان

 آداب اجتماعي، حسن خل  شكل و قالب ارتباط

 نشاط اجتماعي هیجان ارتباط

 

 نتایج دو ميز گرد خبرگان -3جدول 

 موقعيت در زندگی اجتماعی هاي سالمت اجتماعی مؤلفه
 ميزان ضرورت ميزان ارتباط

 درصد (4-1)نمره درصد (4-1) نمره

 درصد 75/90 25/3 درصد 75/90 25/3 (مال، جان، ايمان، آبرو)هاي ديگران داشته اجتماعي( حريم)حرمت

تعاون اجتماعي، مواسات اجتماعي، انصاف اجتمااعي، ايثاار   

 اجتماعي( رحمت)رحمي  اجتماعي، دل
 درصد 5/97 2/3 درصد 91 2/3 نیازمندي، ضع  و محرومیت ديگران

 درصد 75/22 15/3 درصد 25 3 سرنوشت ديگران ، واداري و بازداري اجتماعي، (نصیحت)اعيخیرخواهي اجتم

 درصد 81 7/3 درصد 75/90 25/3 شده از ديگران خوبي دريافت قدرداني اجتماعي

 درصد 85 0/3 درصد 25/88 55/3 شده از ديگران بدي دريافت گذشت اجتماعي، بردباري اجتماعي

 درصد 75/20 85/7 درصد 85 0/3 خود در مقايسه با ديگرانمنزلت  فروتني اجتماعي

محبت اجتماعي، الفت اجتماعي، رحمت اجتماعي،  اخاوت  

 اجتماعي، خانواده اجتماعي، 
 درصد 95 8/3 درصد 95 8/3 عواط  بین فردي در رابطه با ديگران

 درصد 25/98 95/3 درصد 75/92 85/3 ها و قراردادهاي اجتماعي پیمان وفاداري اجتماعي، صداقت و امانتداري 

 درصد 25/83 35/3 درصد 85 0/3 شكل و قالب ارتباط با ديگران آداب اجتماعي، حسن خل 

 درصد 81 7/3 درصد 5/87 3/3 هیجان در ارتباط با ديگران سرور و شادي اجتماعي

 

 گانه محورهاي کالن سه
داد کاه   گاناه نشاان   هاي ده مطالعه اکتشافي مجدد روي اين موقعیت

هااي   بنادي  کنایم، دساته   وقتي آنها را در درون رابطه و تعامل بررسي مي

ها از منظر نسبتي  از اين رو، بار ديگر اين موقعیت. گیرند جديدي شكل مي

نتیجاه ايان بررساي    . که با رابطه و تعامل دارند مورد بررسي قرار گرفتناد 

معطوف باه  »اي ه گانه در سه دسته موقعیت هاي ده نشان داد که موقعیت

در . بندي شادند  طبقه« معطوف به رابطه»و « معطوف به خود»، «ديگران

 :پردازيم ادامه به توصی  و تبیین اين يافته مي

 

 هاي معطوف به دیگران موقعيت
. هاي سالمت اجتماعي معطوف به وضعیت ديگران اسات  برخي مؤلفه

: مانناد  دهناد؛  است که در مجموع وضعیت هر فرد را تشاكیل ماي   يامور

در ايان اماور،   . محرومیت، برخورداري، شخصیت، سرنوشت و مانند اينهاا 

سالمت اجتماعي بسته به موضعي است که فرد مقابل بايد اتخاذ کناد تاا   

هااي مرباوط باه ايان دساته       مؤلفاه . منافع طرف اول حفظ و تأمین شود

اجتماعي، تعاول اجتماعي، مواساات اجتمااعي،   ( حريم)حرمت: عبارتند از

نصاف اجتماعي، عزت و کرامت اجتماعي، خیرخواهي اجتماعي، واداري و ا

 :پردازيم ها مي ين دسته از مؤلفهدر ادامه به تحلیل ا بازداري اجتماعي

 

 هاي دیگران داشته( الف

. هايي دارد که براي وي محترم اسات  هر فردي در زندگي خود داشته

. شاود  و باورهاي فرد ماي  و عقايد( 00)مال، جان، آبرو: ها شامل اين داشته

سالمت اجتماعي يعني حرمت اين امور چهارگانه مصون بماند و گزندي از 

آسیب جاني موجاب پرداخات دياه و ياا     . جانب ديگران به آن وارد نشود

هاي خاص خود در شرع و قاانون   آسیب مالي نیز مجازات. شود قصاص مي

کاه اماري   شاود   همونین آسیب مالي شاامل حساادت نیاز ماي    . را دارد

کند که اموال ديگران از  سالمت اجتماعي اقتضا مي(. 05)ضداخالقي است

باه وياژه   . گزند ظلم و غصب و اتالف و حسادت و مانند آنهاا ايمان باشاد   

حرمت و شخصایت اجتمااعي افاراد، از    . حرمت آبرو اهمیت بیشتري دارد

حفظ حرمت و شخصیت اجتمااعي افاراد،   . ترين چیزها نزد آنان است مهم
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 يدر منابع اسالم يسالمت اجتماع يها تیموقع

 700/تقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ار ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

يک وجه آن خودِ فرد است کاه باياد در ابتادا از    . الگويي چند وجهي دارد

و ثانیاً با رعايت اصول و ( 02)قراردادن خود در موضع اتهام، خودداري کند

وجه ديگر اين الگو، ديگاران قارار   . آداب، بر منزلت اجتماعي خود بیفزايد

نااد شااكنانه مان ديگااران، از سااويي بايااد از رفتارهاااي حرماات   . دارنااد

زناي   و اتهاام ( 08)، آشكارسازي خطاا (02)، سرزنش گري(02)جويي عیب

خودداري کنند و از سوي ديگر باياد رفتارهااي مبتناي بار کرامات      ( 02)

هاا،   که مصادي  آن باه تناساب موقعیات   ( 09)داشته و فرد را تكريم کنند

هاي متعاددي  کردها و حتي فرهنگ و ديگر متغیرها،  ها، مكان افراد، زمان

آنوه مهم است اين که رفتار ديگران به گونه اي باشد که طرف مقابل . دارد

وجه سوم اين الگو، دفاع از فارد ماورد   . احساس کرامت و ارزشمندي کند

ديگاران  (. 030البالغه، حكمت  نهج)حمله در برابر تخريب شخصیت است 

وظیفه و مسئولیت اجتماعي دارند تا از فرد آسیب ديده و يا مورد هجاوم،  

فاع کنند و مانع آسیب ديدن منزلت و حرمت اجتماعي وي شاوند؛ چاه   د

 .هجوم در شكل اتهام يا غیبت باشد

 

 ضعف و محروميت دیگران( ب

محرومیت . در زندگي هر فرد، نقاط ضع  و محرومیت نیز وجود دارد

. هاي تشخیص سالمت و يا آسیب اجتمااعي اسات   و نیاز ديگران از زمینه

هاي  از شاخص. شوند خود به کمک ديگران محتاج ميهمه افراد در زندگي 

ن است که افراد در برابر نیاز و ضع  ديگران احسااس  ايسالمت اجتماعي 

از مفاهیم مهم در ايان زمیناه، تعااون    . تفاوت نباشند مسئولیت کرده و بي

اجتماعي است که موجب همیااري و مشاارکت در انجاام اماور شايساته      

مفهوم مساوات نیز در همین زمیناه قابال طارح    (. 7: قرآن، مائده)شود مي

است که بر اساس آن ديگران سهیم اموال و دارايي فرد بشمار رفته و از آن 

رحمي اجتمااعي نیاز در    اي ديگر، رحمت و دل از زاويه(. 71)برند بهره مي

وقتي عواط  انساني به خااطر ضاع  و نااتواني    . گیرد اين دسته جاي مي

 (. 70)شود ، رحمت نامیده ميشود ديگران برانگیخته

طور مستقیم، اما به عنوان پايه تأمین نیازهااي ديگاران،    هرچند نه به

وجود انصاف موجاب همانناد   . اند نیز قابل طرح( 71)مفاهیم انصاف و ايثار

انگیازد و   شود که احساس مسئولیت را بار ماي   دانستن ديگران با خود مي

بنابراين، تعاون و مواسات در . دهد ايثار حتي وي را بر خود فرد ترجی  مي

ها و نیازهاي ديگران را برطرف ساازد و   تواند ضع  بستر انصاف و ايثار مي

 .رود هاي مهم سالمت اجتماعي به شمار مي لذا از شاخص

 

 سرنوشت دیگران( پ

زنادگي  . سرنوشت ديگران نیز از بسترهاي بروز سالمت اجتماعي اسات 

بت و سارانجام خاوش داشاته باشاد تاا فارد       انسان هدفمند بوده و بايد عاق

در اين میان، افزون بار تاالش فاردي، ديگاران نیاز      . رستگار و کامیاب شود

هاي مهم سالمت اجتماعي، احسااس مسائولیت    از مؤلفه. نقش مهمي دارند

اي سالم، افراد نسبت به سرنوشات   در جامعه. در برابر سرنوشت ديگران است

. تفاوت باشاند  وانند نسبت به سقوط آنها بيت ديگران حساسیت داشته و نمي

. مفهوم نصیحت ياا خیرخاواهي اجتمااعي باه هماین امار اختصااص دارد       

نصیحت به معناي در اختیاار قاراردادن بهتارين نظرهاا باراي خوشابختي،        

مفهوم ديگر، امار باه معاروف و    (. 77)رستگاري و موفقیت طرف مقابل است

ه موفقیات و کامیاابي، و منكار،    معروف، عامل رسیدن با . نهي از منكر است

در جامعه ساالم، افاراد يكاديگر را نسابت باه      . سبب شكست و ناکامي است

دارند  کند، وا مي انجام کارهاي مفید و خوب که سعادت انسان را تضمین مي

 قرآن .دارند آورد بازمي روزي را به ارمغان مي بار و بد که سیه و از کارهاي زيان

و )مردان و زنان با ايمان ولاي  : فرمايد کريم در بیان صفات ممتاز مؤمنان مي

کنناد، نمااز را برپاا     يكديگرند، امربه معاروف و نهاي ازمنكار ماي    ( يار و ياور

قارآن،  . )کنناد  و خدا و رسولش را اطاعت مي پردازند دارند و زکات را مي مي

به موجب اين آيه، افراد مؤمن به سرنوشت يكديگر عالقمند بوده و ( 20:توبه

مجموعاه خیرخاواهي و واداري و باازداري    . باشاند  به منزله ياک پیكار ماي   

اجتماعي، به مثابه سیستم ايمني و سیستم تقويتي براي انسان اسات کاه او   

 .کند ت حفظ، و براي کمال و کامیابي تقويت ميرا از بیماري و هالک

 

 هاي معطوف به خود موقعيت

از امور در زندگي اجتماعي اين است که يک سري چیزها از ديگران به 

ها، کنش ديگران است به شكلي که آثار آن  مراد از دريافتي. رسد انسان مي

قارار  ( مثبات ياا منفاي   )رسد و زندگي وي را تحت تاأثیر   به فرد ديگر مي

تواناد شااخص ساالمت اجتمااعي را      هاا ماي   نحوه مواجهه با اين. دهد مي

 :پردازيم مشخص کند که در ادامه به آنها مي

 

 شده خوبی دریافت( الف

در برابر لط  و احسان، . رسد گاه خیر و خوبي از ديگران به انسان مي

است؛ « مقابلۀ برابر»يكي از آنها : توان نشان داد هاي مختلفي را مي واکنش

هااي   اين يكي از شااخص . يعني خوبي را با همانند آن خوبي، پاسخ دادن

است؛ يعني خوبي مردم « برتر همقابل»فراتر از اين، . سالمت اجتماعي است

اين همان چیزي اسات کاه در ادبیاات    . را با خوبي بهتر از آن پاسخ دادن

ديگار از  ايان نیاز يكاي    (. 73)شاود  ياد ماي « تشكر»دين، از آن به عنوان 

در فرهنگ اسالمي، تشكر از ديگران، . هاي سالمت اجتماعي است شاخص

تشكر از صاحب احسان، در . در راستاي توحید، و تشكر از خداوند قرار دارد

خداوند متعاال دوسات دارد کاه واساطه     . حقیقت، تشكر از خداوند است

كر نشاود،  کننده تش بنابراين اگر از احسان. نعمت نیز مورد تشكر قرار گیرد

گزاري فرد مقابل، از  تأثیر سپاس(. 70)در حقیقت، از خدا تشكر نشده است

شود کاه عاطفاۀ    گزاري سبب مي سپاس. است« پايدارتر»خودِ کار خوب، 

تري میان افراد برقرار شاود و در نتیجاه ايان تاأثیر،      مثبتِ بیشتر و عمی 

 .زمان بیشتري پايدار بماند
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 بدي دریافت شده( ب

انادازد،   هاايي کاه ساالمت اجتمااعي را باه مخااطره ماي        تاز موقعی

اشاتباه، ماورد قباول    . اشتباهات احتماليِ افراد در تعامل با يكديگر اسات 

ترديد، هر کدام از افراد، با خطا و لغزشي از  بي. نیست؛ امّا يک واقعیت است

تعامال  »و « خطاا  رفتار بي»انتظار . جانب طرف مقابل رو به رو خواهد شد

. مهم، واکنش ما نسبت باه ايان رفتاار باد اسات     . نبايد داشت« تباهاش بي

سالمت اجتماعي در چنین موقعي، بسته به مهارت ما در برخورد باا ايان   

ستاند  است که فرد ح  خود را مي« واکنش برابر»يک الگو، . واقعیت است

 تواند اين الگو مي(. 01و شورا،  090قرآن، بقره، )شود  و خواستار جبران مي

شاخصي براي سالمت اجتماعي باشد که فرد به مقابله برابر بسنده کناد و  

« هماننادي »خداوند متعال با تأکیاد بار اصال    . بیشتر از ح  خود نستاند

را داده « مقابله به مثل»میان پاسخ منفي و رفتار منفي، در مواردي، اجازۀ 

ش، ساتم  است که فرد، نه تنها در واکن« واکنش برتر»الگوي ديگر، . است

گاذرد و دل   کند؛ بلكاه از آن ماي   کند و نه تنها ح  خود را طلب نمي نمي

اين، يک واکنش کريمانه به بدي ديگران است (. 75)کند خود را صاف مي

باه نظار قارآن    . گاذرد  که از باب فضل و برتري، از اشتباه طرف مقابل مي

، گذشت و کريم، پاداش بدي، بديِ همانند آن است؛ ولي اگر در برابر بدي

گذشت، شاخصاي بااالتر   . اصالح صورت گیرد، پاداش آن، با خداوند است

 . براي سالمت اجتماعي است

. رفتار جاهالنه و نابخردانه ديگران، دريافتي بد از جانب ديگران اسات 

حلم، واکنشي خردمندانه از . واکنش مناسب به اين گونه رفتارها حلم است

حلم باه  . شود ست که موجب خشم مينوع مهار نفس به جهالت ديگران ا

معناي عجله نكردن، با متانت برخورد کاردن و باا شاتاب تالفاي نكاردن      

فرد بردبار، عاقالنه و باثبات و بدون تأثیرپاذيري از  . هنگام بروز خشم است

کند و واکنش چنین شخصي، از روي سابكي نخواهاد    هیجانات، عمل مي

ش همادلي و همیااري اجتمااعي    پیامد اجتماعي بردباري، افزاي(. 72)بود

وقتي مردم به عنوان ناظر جريان، بردباري را از فرد مظلوم مشااهده  . است

کنند، به سمت وي گرايش پیدا کرده و نوعي همدلي و همیاري اجتماعي 

همونین پیامد بردياري، صل  و آشتى اجتماعي . گیرد به نفع وي شكل مي

کنناده ساالمت    ضامین بنابراين، شااخص مهام ديگاري کاه ت    ( 72.)است

 .است« حلم»اجتماعي است، 

 

 منزلت ادراک شده( پ

در اين بعد، . از ابعاد ارتباط اجتماعي، ارزش و جايگاه افراد نزد ديگران است

مسئله اين است که فرد چه جايگاه و منزلت اجتماعي دارد؟ و نیز فرد خاود را  

کناد؟ دربااره    ابي ماي در مقايسه با ديگران به لحاظ ارزش و جايگاه چگونه ارزي

يكي منزلت نزد خود است؛ يعناي ارزش و  : منزلت خود، چند حالت وجود دارد

اين حالت يک مسئله فاردي و خاارج از   . اعتباري که فرد براي خود قائل است

در اين حالت، احساس کرامت و عزت نفس به . موضوع سالمت اجتماعي است

ر، منزلتي است که فارد  حالت ديگ. عنوان يک شاخص مهم فردي مطرح است

در اين حالت، چون پاي مقايسه با ديگران . براي خود در برابر ديگران قائل است

مقايسه »اينجا مسئله . شود آيد، يک مسئله اجتماعي و ارتباطي مي به میان مي

من بهتر »راهبرد : اين مقايسه، داراي دو راهبرد است. است« در روابط اجتماعي

ارزيابي افراد، ممكن است با يكاي  . «او بهتر از من است»د و راهبر« از او هستم

وقتاي از  . اسات « شایطان »راهبرد اوّل، راهبارد  . از اين دو راهبرد صورت گیرد

ماان از او »: چاارا باار آدم سااجده نكااردي؟ گفاات : شاایطان سااؤال شااد کااه

پیاامبر  . است« دين»اما راهبرد دوم، راهبرد (. 22 – 25قرآن، ص، آيۀ )«بهترم

. « هُاوَ خَیارم مِنّاي وَات قاي    : أحَداً إلّا قالَ  ال يَري»: فرمايد باره مي دراين (ص)خدا 

دارد که کساي کاه    پردازد و بیان مي به تبیین اين عامل مي( ص)سپس پیامبر 

زناد، ياا بهتار     شود، نسبت باه کساي کاه دسات باه مقايساه ماي        مقايسه مي

او از »لیااتي شادن راهبارد    ايشان در اين بخش، عم(. اشرار)يا بدتر( اخیار)است

عملیااتي شادن ايان    . فرماياد  بندي بیاان ماي   را در اين طبقه« من، بهتر است

د، در گروه اخیار، به اين است که برتري آناان را بپاذيرد و در برابار آناان     راهبر

در گاروه دوم  « او از مان بهتار اسات   »و عملیاتي شادن راهبارد   . فروتني کند

، به اين است که بگويد چه بسا شرّ او ظاهر و خیر او پنهان است و چاه  (اشرار)

بر ديگران چه خوب باشاند و  بنا بر اين، فروتني در برا. خیر شود بسا او عاقبت به

در پاياان   (ص)پیامبر خدا . هاي مهم سالمت اجتماعي است چه بد، از شاخص

پس هر گااه  : فرمايد مي« راهبرد او از من، بهتر است»پیامد  هسخن خود، دربار

 .«شود رود و آقاي اهل زمان خود مي چنین کند، حقیقتاً عظمت او باالتر مي

ديگران وظیفه دارند کاه  . د نزد ديگران استو اما حالت ديگر، منزلت فر

ايان  . اين فرد را تكريم کرده، ارزش و منزلت اجتماعي وي را رعايات کنناد  

به آن پرداخته شد؛ اما ( ال )چیزي است که بر عهده ديگران است و در بند 

يكاي  : همین حالت، دو فرض ديگر نیز دارد که معطوف به خاودِ فارد اسات   

يگاران و ديگاري واکانش وي باه تحقیار و تاوهین       واکنش فرد به تكريم د

بخشي . هاي بروز سالمت اجتماعي است اين دو فرض نیز از موقعیت. ديگران

از تعامل ما با ديگران را مسئلۀ تعري  و تمجید از يک سو، و توهین و تحقیر 

هاي ارتباطي  به همین منظور، بخشي از مهارت. شود از سوي ديگر شامل مي

ما بايد بدانیم چه واکنشي . شود ها مربوط مي ورد با اين پديدهبه چگونگي برخ

باه  ( ع)در حديثي، امام زين العابادين . در برابر اين پديده از خود نشان دهیم

د و راه رويارويي صحی  با آن نکن مسئلۀ تكريم شدن توسط ديگران اشاره مي

. آنان را بهتر بدانیماي که از ديگران طلبكار نباشیم و  د، به گونهندار را بیان مي

و اگر ديدي که مسالمانان،  »: دنفرماي هاي اجتماعي مي ايشان، در بارۀ تكريم

ايان  : دارناد، پاس بگاو    نهند و گرامي مي شمرند و حرمت مي تو را بزر  مي

که انساان، تكاريم ديگاران را     اين. «اند فضیلتي است که آنان به چنگ آورده

تكريم . هاي سالمت اجتماعي است شاخصبزرگواري خودشان بداند، از  هنشان

ديگران، ممكن است راه تكبّر را بگشايد و انسان را به جايي ببرد که خاود را  

اناد، از   بیان داشته( ع)کاري که امام  بهتر از ديگران بداند؛ امّا با استفاده از راه

هاي ديگران چه باياد کارد؟    امّا در برابر توهین. شود اين آفت، جلوگیري مي
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 يدر منابع اسالم يسالمت اجتماع يها تیموقع

 703/تقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ار ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

و اگر از آنان آزار و دوري کردن »: دنفرماي در ادامه حديث، مي( ع)مام سجاد ا

اين که انسان، (. 78)«ام اين، به خاطر گناهي است که انجام داده: ديدي، بگو

تكريم ديگران را به خودشان برگرداند و توهین آنها را نتیجه کاردار خاودش   

 . هاي مهم سالمت اجتماعي است بداند، از شاخص

 

 هاي معطوف به طرفين رابطه وقعيتم
ها در روابط و تعامالت اجتماعي، اختصاص باه طارف خااص     برخي جنبه

هاا، وابساته باه اصال ارتبااط و       اين جنباه . نداشته و مشترف بین هر دو است

« طرفین رابطاه »به ديگر بیان، برخي امور معطوف به . اند، نه طرف رابطه تعامل

تاوان در ساه دساته     ايان اماور را ماي   . «بطهرا»است و برخي ديگر معطوف به 

 :کنیم در ادامه اين امور را بیان مي. بندي کرد ها و آداب طبقه عواط ، پیمان

 

 فردي عواطف بين( الف

مراد از محبت . هاي سالمت اجتماعي، محبت اجتماعي است از مؤلفه .0

اجتماعي، وجود رابطه عاطفي گرم، دوستانه و همراه باا محبات باین    

ت؛ به گونه اي که يكديگر را دوست داشته و باه هام عشا     مردم اس

هاا، زنادگي    بدون پیوند عاطفي و تبادل عااطفي باین انساان   . بورزند

تواند  مي میزان محبت بین مردم، . اجتماعي سخت و دشوار خواهد بود

از مطالب مهمي کاه  . شاخصي براي تشخیص سالمت اجتماعي باشد

تأکید شده، کثارت و فراواناي ارتبااط    افزون بر برقراري ارتباط، بر آن 

در متون ديني تصري  شده بار تعاداد دوساتان خاود     . دوستانه است

(. 79)ياباد  انسان به اندازه دوستان و برادارن خود، توسعه مي. بیفزايید

يابد، گويا فارد باه هماان     وقتي ارتباط دوستانه با ديگران افزايش مي

ديگاران را باه توانمنادي    اندازه گسترش يافته است، چون توانمندي 

توان گستره و دامنه ارتبااط را نیاز از    از اين رو، مي. خود افزوده است

 .هاي سالمت اجتماعي دانست ديگر شاخص

لذا بهترين نوع ارتبااط عااطفي، الفات دو    . ارتباط، امري دو سويه است .7

معناي دو طرفه بودن ارتبااط ايان اسات کاه هار کادام از       . طرفه است

هااي مثبات در    از ويژگاي . د فرستنده و گیرنده الفت باشاند ها بايانسان

اناد، تاوان الفات گیاري و      ارتباط انساني که منابع ديني معرفاي کارده  

توانناد در   پذيري بوده و بدين معناست که ديگران باه راحتاي ماي    الفت

برخاي همانناد ياک    (. 02، 75)کنار آنها قرار گیرند و رابطه برقرار کنند

هاي صوتي و تصاويري را دارد و  قدرت جذب سیگنالجعبه معمولي، نه 

برخي ديگر، تنها قدرت جذب سیگنال را دارناد،  . نه قدرت ارسال آنها را

برخي ديگر تنها قدرت ارساال دارناد، همانناد    . همانند راديو و تلويزيون

و برخي ديگر هم قدرت جاذب دارناد و   . هاي راديو و تلويزيونفرستنده

الگاوي  : ن منظر چهار الگوي ارتباطي وجاود دارد از اي. هم قدرت ارسال

(. مهرنااورز  –مهرناپاذير  )« مهارورز »است و ناه  « مهرپذير»نخست، نه 

شاود و  احساسات و عواط  اين گروه، نسبت به کسي برانگیختاه نماي  

اينان نه نیااز عااطفي   . کنداحساسات و عواط  ديگران را نیز درف نمي

الگوي دوم، مهرپاذير  . عاطفي ديگران راکنند و نه نیاز خود را ارضا  مي

اين گروه عواط  ديگران (. مهرناورز –مهرپذير )است، اما مهرورز نیست

مناد  بارد و بهاره   شاود، لاذت ماي   کند و از آن خرسند ماي را درف مي

هار چناد ايناان نیااز     . شود، اما توان پاسخ عاطفي به آناان را نادارد   مي

الگوي . آوردند نیاز ديگران را برنمي سازند؛ اماعاطفي خود را برآورده مي

ايان  (. مهرناپاذير  –مهارورز  )باشد، اما مهرپذير نیست سوم مهرورز مي

گروه به هر دلیل ممكن است به ديگران مهربورزد، اما مهر متقابل آناان  

اينان شايد نیاز عااطفي ديگاران را برآورناد؛ اماا نیااز      . کندرا درف نمي

باالخره الگوي چهارم هم مهارورز اسات و   و . شودخودشان برآورده نمي

اين گروه هام تاوان مهرورزيادن باه     (. مهرپذير –مهرورز )هم مهرپذير 

از اين رو، هم نیااز عااطفي   . ديگران را دارد و هم توان درف مهر آنان را

  .سازند و هم نیاز عاطفي ديگران راخودشان را برآورده مي

انساان  . جتمااعي اسات  هاي مهم اين بحاث، رحمات ا   از ديگر مؤلفه .3

موجودي است نیازمند که به امور مختلفاي احتیااج دارد و در طاول    

افرادي که داراي توان . شودهايي مواجه ميها و کاستيزندگي با نقص

ت به ناتواني بنس شود وباشند، عواط  آنان برانگیخته ميرحمي مي دل

ي رحیم، هاانسان. دهندنوع خود واکنش مثبت نشان مي و کاستي هم

هم توان درف نیاز و نقص ديگران را دارند و هم توان همدلي و رحام  

را رأفات و  ( ع)قرآن کريم ويژگي پیاروان حضارت عیساي   . به آنان را

و الگااوي رابطااه پیااامبر ( 72: قاارآن، حديااد)کنااد رحماات ياااد مااي

، «شدت در برابر دشمن»و پیروانش با ديگران را افزون بر ( ص)اسالم

بنا بر اين، (. 79: قرآن، فت )کند  معرفي مي« ر دوسترحمت در براب»

 .هاي مهم سالمت اجتماعي، رحمت اجتماعي است يكي از مؤلفه

سؤال ايان  . از ديگر مباحث مهم در عواط ، نسبت میان افراد جامعه است .0

کنناد؟ از   است که افراد جامعه بین خود و ديگران چه نسبتي احساس مي

حساس بیگانگي و غريبي افاراد نسابت باه    هاي منفي در جامعه، ا شاخص

شاده و ايان خاود     ناشاناختگي يكديگر است که موجب گساترش ماوج   

اما در منابع اسالمي، نه تنهاا بار   . آورد پیامدهاي منفي زيادي به وجود مي

شدگي تأکید شده، بلكه نسبت فامیلي را باراي رابطاه باین افاراد      شناخته

. و بارادري اسات  « اخوت»زمینه، از مفاهیم مهم در اين . طرح کرده است

در حقیقات، مؤمناان، بارادران    الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۀم؛  إِنّما»قرآن کريم ، با جمله 

، قانونى را تشاريع کارده کاه براسااس     (01: حجراتقرآن، )«اند[ يكديگر]

شاود کاه پایش از     ، ايجاد مىبت و پیوند  میان يكايک مسلمانانآن، نس

ياک ساو باا    ، از ا تشريع قاانون بارادر ِ ديناى   اسالم، ب. آن، وجود نداشت

به مبارزه برخاسات و از ساو     ا  و حزبى ، قبیلهها  ناروا  نژاد  تعصب

را در امت اساالمى باه   ترين و کارآمدترين پیوندها  اجتماعى  ، قو ديگر

احاديث اسالمى، ناه تنهاا هماه مسالمانان را بارادر يكاديگر       . وجود آورد

يكاديگر از ياک پادر و ماادر      ، برادرکنند که آنان ، بلكه تأکید مىدانند مى
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 دهيعباس پسند

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /700

از موضوعاتي که در منابع اسالمي به عنوان يک مؤلفه مثبات يااد   . هستند

مراد از خاانواده اجتمااعي آن اسات کاه     . است« خانواده اجتماعي»شده، 

ترهاا بساان پادر،     اعضاي جامعه يكديگر را عضو يک خانواده بدانند؛ بزر 

اين منطا ، آسایب و آزار   ! د و همساالن بسان برادرترها بسان فرزن کوچک

افازون بار   . شاود  برد و مانع نارضايتي اجتماعي ماي  اجتماعي را از بین مي

 . آورد اين، حس نزديكي و خويشاوندي نسبت به ديگران را به وجود مي

نكته مهم مناسباتي است که به واساطه بارادري و اخاوت باه وجاود      

گرفته، مناسبات میان بارادري ديناي بادين     برپايه تحقی  صورت. آيد مي

 :شرح است

    حرمت جان و مال که پايه امنیت اجتماعي در حوزه جاان و اقتصااد

 شود؛ مي

 نهاي از  (اهادا  العیاب  )ها  ، گوشزد کردن عیب(نصیحت)خیرخواهي ،

شود و  منكر کردن، و ارائه راه درست که مايه اصالح فرد و مسیر او مي

 دهد؛ را نويد مي در نتیجه صالح اجتماعي

 قضاا   )و بارآوردن نیازهاا  ( اعاناه )، کماک کاردن  (نصارت )ياري دادن

و مقدم ( مواسات)هاي خود ، و سهیم کردن ديگران در داشته(الحوائج

که موجب همیاري و همكاري اجتماعي ( ايثار)داشتن ديگري بر خود

 دهد؛ شده و بار رواني و جسماني زندگي را کاهش مي

  و دور کاردن ناماليماات در    در غیااب ن کرد ىخیرخواهدعا کردن و

 شود؛ حضور که موجب احساس اطمینان هنگام بود و نبود مي

 (79.)شود که موجب دوام دوستي مي( عفو)ها گذشتن از لغزش

. نیز در اين بحث قابل طرح اسات  اجتماعيها، مسئله اصالح  افزون بر اين .5

ت به اصالح آن اقدام اي آسیب ديد، وظیفه ديگران است که نسب اگر رابطه

شود و موجب کدورت، قهار،   گاه روابط بین افراد دچار تنش و تضاد . کنند

اين اختالل نیازمند اصالح و ايان  . شود عداوت، قطع رابطه و سو  رفتار مي

تواناد ايان مهام را باه انجاام       از عواملي که مي. رابطه نیازمند ترمیم است

اطرافیاان،  . ديده است روابط آسیب برساند، ورود مصلحانه ديگران و اصالح

قارآن  . تفاوت بوده و مسئولیت دارند اين وضعیت را سامان دهناد  نبايد بي

ا  کند، او  هرکه وساطت پسنديده: فرمايد کريم در اهمیت اصالح گري مي

ا  کند او را از آن  را از آن نصیبى خواهد بود و هرکس وساطت ناپسنديده

از خدا بترسید و میان خود اصالح (. 85: سا قرآن، ن)نیز سهمى خواهد بود

هر چند رابطه تخريب شده با سالمت اجتمااعي در  ( 0 :قرآن، انفال) کنید

تضاد است، اما اصالح گري يک شاخص مهم سالمت اجتماعي اسات کاه   

 .تواند اين آسیب را از بین ببرد مي

 

 ها و قرارها پيمان( ب

شاود قاراري گذاشاته و     يزندگي شرايط مختلفي دارد که گاه الزم م

همونین گاه نیاز است تا چیزي نزد ديگري باه امانات   . پیماني بسته شود

هاا، شااخص    سالمت اجتماعي در هر کدام از ايان موقعیات  . گذاشته شود

 :پردازيم خاص خود را دارد که به آنها مي

« وفاداري»ها و قرارها،  هاي مهم سالمت اجتماعي در پیمان از شاخص .0

وياژه   ها باه  ري به معني تعهد و پايبندي به قرارها و پیمانوفادا. است

پیماان و قارار،   . هاسات  ها و خواساته  هنگام تضاد منافع و تضاد آرمان

پیماان حكومات باا    : شود؛ مانند اي از امور را شامل مي طی  گسترده

هااي مختلا  کاه     مردم و مردم با حكومت کاه در ادارات و ساازمان  

قرار تولیدکننادگان کااال باا     –يابد  مي وظاي  مشخصي دارند، تجلي

کنندگان که در کیفیت تولید و پشاتیباني و خادمات پاس از     مصرف

قرار شاهروندان باا يكاديگر در     –يابد  فروش و تضمین آنها تجلي مي

قرار ساکنان يک محله يا مجتمع با يكديگر براي  –رعايت حقوق هم 

ف مختل  از قبیل قرار صاحبان اصنا –همسايه داري خوب و شايسته 

باا  ... پزشكان، روحانیان، ورزشكاران، هنرمندان، خادمات مختلا  و   

 ....... و  –مردم در رعايت حقوق آنها و ارائه خدمات خوب وشايسته 

. يابد کاه باه قراردادهاا عمال شاود      امور زندگي اجتماعي وقتي سامان مي

هماین دلیال    باه . شاود  بدون وفا  به عهد و پیمان، نظام اجتماعي مختل ماي 

. هاا وفاادار باشاید    خداوند متعال به صراحت دستور داده است کاه باه پیماان   

(. 022: قارآن، بقاره  )و وفااداران را ساتوده اسات    ( 30: و اسارا  0:قرآن، مائده)

اسالم، بعد از آنكه عهد و پیمانى بسته شد، رعايت حرمت آن و پايبند  باه آن  

سى که پیماان بساته اسات از پیماان     داند، خواه آن ک طور مطل  الزم مى را به

تار از   تر و واجاب  مند شود؛ زيرا رعايت عدالت اجتماعى الزم متضرّر شود يا بهره

رعايت هرگونه منافع خصوصى يا شخصى اسات مگار اينكاه يكاى از طارفین      

تواناد، از بااب    معاهده عهد خود را بشكند که در اين صورت طرف ديگر نیز مى

به تعدّ  و تجاوز او، پیمان را ناديده بگیرد؛ چون ايان   مقابله به مثل و در پاسخ

جويى ماذمومى کاه ديان     شود که انسان از بند استخدام و برتر  کار باعث مى

 .ا برا  از میان برداشتن آن آمده است، رها شودالًاصو

داري  بدون امانت. موضوع ديگر، شاخص صداقت و امانتداري شايسته است .7

امانتاداري  . شاود  پاشد و جامعه از هم گسسته ماي  هاي اجتماع فرومي پايه

از . ساازد  شود و زندگي اجتماعي را ممكن مي موجب انسجام اجتماعي مي

هاا را، کوچاک    منظر اسالم، شخص مسلمان، موظّ  است که انواع امانات 

هاا    باشند يا بزر ، در هر حال و به همه اشخاص، حتى بادترين انساان  

ن، ح  ندارد حتّى به کسى که به او خیانات  رو  زمین، ادا نمايد و مسلما

در منابع ديني، هیچ حدّ و مرزي براي امانتداري وجود . کرده، خیانت کند

ندارد و هیچ چیز مانند رنگ و نژاد، ايمان و کفر، کم و زيااد، نیكوکااري و   

 (. 71.)مانعي براي امانتداري و مجوزي براي خیانت نیست... تبهكاري و 

 

 ارتباطشکل و قالب ( پ

از امور بین فردي، شكل و قالب ارتباط با ديگران اسات کاه از آن باه    

زندگي اجتماعي نیازمند ضوابط و . شود عنوان آداب ارتباط و تعامل ياد مي

اصول شرعي و عرفي براي ارتباط با يكديگر است که آداب اجتماعي نامیده 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 10

https://ijhp.ir/article-1-431-fa.html


 يدر منابع اسالم يسالمت اجتماع يها تیموقع

 705/تقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ار ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

ذا آداب اجتماعي ها و عدم تجاوز از مرزهاست و ل ادب، حفظ اندازه. شود مي

. شود يعني اصول و ضوابطي که در ابعاد گوناگون رابطه با ديگران، وضع مي

آنوه اينجا مهم است اين که رعايت آداب اجتماعي، باعث روابط پايادارتر،  

شاود و   تر و مؤثرتري میان افاراد جامعاه ماي    تر، شیرين تر، صمیمي عمی 

آداب در هماه ابعااد و    هاي سالمت اجتمااعي، رعايات   بنابراين از شاخص

هار حاوزه و   . اي به وسعت زنادگي دارد  آداب گستره. جوانب زندگي است

بعدي از زندگي داراي آداب خاص خود است که به آن زيبايي و متانات و  

هاي مختل  زندگي  منابع اسالمي به معرفي آداب بخش. بخشد کرامت مي

 (.31.)اند که بايد در جاي خود به آن پرداخت پرداخته

حسان  . همونین مفهوم حسن خل  نیز در اين بخش قابال طارح اسات   

بخاش مهماي از رفتارهااي    . کناد  خل ، اخالق ارتباط با ديگران را تعري  ماي 

پذيري  الفت: تعري  شده در حسن خل ، در اين بحث قابل بررسي است؛ مانند

 (30. )طبعي گويي، شوخ رويي، خوش خويي، خوش گیري، نرم و الفت

 

 ارتباطیهيجان ( ت

وجاود  . از موضوعات مربوط به طرفین رابطه، فضاي هیجاني آن است

هااي ساالمت    فضايي شاد و بانشاط در روابط اجتماعي، يكاي از شااخص  

مراد از نشاط اجتماعي، وجود شادي و سرور بین دو سوي . اجتماعي است

ن اي که روابط و تعامالت افراد در فضايي همراه با هیجا گونه رابطه است به

داشتن آراستگي و خوشرويي چشم نواز، و استفاده از . مثبت شكل بگیرند

عطر خوش بو، و شوخي و مزاح سرورآور، باعث ايجاد فضايي شاد و مفارح  

رابطه اي سالم است که به لحاظ هیجااني، در  . شود در روابط اجتماعي مي

، هاي شانیداري  فضايي شاد و بانشاط صورت گیرد و همراه با انواع محرف

 (.30)ديداري، گفتاري و بويايي مثبت و مشروع باشد

 

 گيري و نتيجه بحث
مفهاوم   70هاي اين پژوهش باه دسات آماد کاه مجماوع       از بررسي

اين يافتاه  . شوند اسالمي سالمت اجتماعي، در ده موقعیت طبقه بندي مي

دهد که ده موقعیت اجتماعي وجود دارد که بستر و زمیناه باروز    نشان مي

گانه،  هاي ده اين موقعیت. ست و چهارگانه سالمت اجتماعي استمفاهیم بی

با تمرکز . نقاط آسیب و سالمت اجتماعي در مقیاس بین فردي آن هستند

هاا پیشاگیري و ساالمت اجتمااعي را      توان از آسیب ها مي بر اين موقعیت

هاي چهارگانه يا  همونین اين پژوهش نشان داد که موقعیت. ارتقا  بخشید

ه خود فرد هستند، و يا معطوف به ديگري و يا معطوف به اصال  معطوف ب

هاي  بر اين اساس، برنامه. رابطه هستند که طرفین بايد آن را رعايت کنند

هاي متمرکز بر  برنامه. آموزشي بايد بر خود، ديگري و رابطه متمرکز شوند

مناسب و سالم باا ديگاران   « کنش »خود بايد به فرد آموزش دهند تا وي 

وي بايد بداند که در رابطه با ديگران، با ساه موقعیات کاالن    . شته باشددا

هاا و   ضاع  ( 7هااي ماادي و معناوي ديگاران،      داشته( 0: شود مواجه مي

راهبرد سالمت اجتماعي در . سرنوشت ديگران( 3هاي ديگران و  محرومیت

هاي ديگران را رعايت  ها اين است که حرمت و حريم داشته موقعیت داشته

. هاي آموزشي بايد بر حفظ حريم ديگاران متمرکاز شاوند    لذا برنامه. کند

راهبرد سالمت اجتماعي در موقعیت ضع  و محرومیت ديگاران، اهتماام   

هاي آموزشي بايد  لذا برنامه. داشتن و تالش براي برطرف کردن نیازها است

اوالً موجب برانگیختن عاطفي فرد نسبت به وضع نامناسب ديگران شده و 

و راهبارد  . یاً آنان را براي حل مشكل و رفع نیاز طرف مقابل برانگیزاناد ثان

سالمت اجتماعي در موضوع سرنوشت ديگران، رفع بي تفاوتي و اقدام براي 

هاي آموزشي باياد فارد را نسابت باه      نجات طرف مقابل است و لذا برنامه

 .سرنوشت ديگران حساس و آموزش الزم را براي نجات فرد ارائه کند

هاي متمرکز بر ديگران بايد بر آموزش واکنش ساالم و مناساب باه     رنامهب

فرد ممكن است با سه نوع کنش از ساوي ديگاران   . ديگران تأکید داشته باشد

راهبارد  . تكاريم و احتارام  ( 3بدي و آزار، و ( 7خوبي و احسان، ( 0: مواجه شود

کاردن باه آن   سازي و توجه  سالمت اجتماعي در برابر احسان ديگران، برجسته

هااي آموزشاي باياد باه فارد روش درف احساان ديگاران و         است و لذا برنامه

راهبرد ساالمت اجتمااعي در   . چگونگي سپاس و قدرداني را به ور آموزش دهد

هااي آموزشاي    سازي است و لذا برناماه  توجهي و پنهان بدي و آزار ديگران، بي

هاي گذشات و نیاز واکانش    بايد فرد را نسبت به اين راهبرد اقناع کرده و روش

راهبرد سالمت اجتماعي در احتارام و  . به آن را آموزش دهند( حلم)خردمندانه

از ايان رو  . توجهي و ناديده گارفتن آن اسات   تكريم شدن از جانب ديگران، بي

 . هاي آموزشي بايد بر مهار غرور و تكبر و افزايش فروتني متمرکز شوند برنامه

ر رابطه، طرفیني بوده و هار کادام ساهم خااص     هاي متمرکز ب و اما برنامه

( 7عواطا  در رواباط،   ( 0: اين بخش چند حالت خواهد داشات . خود را دارند

. هاا و قرارهااي اجتمااعي    پیماان ( 0هیجان ارتباط، و ( 3شكل و قالب ارتباط، 

راهبرد سالمت اجتماعي در بعاد عواطا ، کااهش عواطا  منفاي و افازايش       

هاي آموزشي بايد از سويي بر پیشگیري و رفاع   نامهعواط  مثبت است و لذا بر

عداوت و کینه و از سوي ديگر بر افزايش دوستي و ابراز عواط  مثبت متمرکاز  

راهباارد سااالمت اجتماااعي در قالااب و شااكل ارتباااط بايااد باار آداب  . شااوند

و ياا بار   ...( مثل آداب همنشیني، مساافرت، میهمااني و   )هاي مختل   موقعیت

والدين، معلم، همسر، همكار، مديران، زيردساتان  )ا افراد مختل  آداب مواجهه ب

هاي الزم را براي زيباسااختن و دلنشاین سااختن     متمرکز شود و آموزش...( و 

راهبرد سالمت اجتماعي در بعد هیجاني، بايد بر افزايش نشااط  . رابطه ارائه کند

هااي   و روشهاا   و شادابي در روابط و تعامل بین فردي متمرکز شاده و شایوه  

و باااالخره راهباارد سااالمت اجتماااعي در . نشاااط و شااادابي را آمااوزش دهااد

هاي آموزشي بايد افاراد   هاي اجتماعي، تعهد و وفاداري است و لذا برنامه پیمان

 . را به صداقت و امانتداري و تعهد و درستكاري تشوي  کنند

ريزان و  مهراگیر در اختیار برنافاي جامع و  تواند نقشه اين مجموعه مي

گذاران قرار دهد تا براي تأمین سالمت اجتماعي، اقدامات و تدابیر  سیاست

 .الزم انجام شود
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Abstract 
Background: Social health is one of the most important aspects of human health, and among these, one of the most 

important issues is the social situations in which the components of social health occur. The purpose of this study is 

to investigate social health situations in Islamic sources. 

Methods: In this research, a combined method: the classical descriptive-analytical method in the study of religious 

sources, and a panel of experts to determine the validity of the findings  were used. 

Results: The research finding is that the twenty-four main concepts of social health appear in ten social situations 

namely: 1) The possessions of others, 2) the deprivation of others, 3) the fate of others, 4) the good received, 5) the 

bad received, 6) the honor received 7) interpersonal emotions, 8) communication excitement, 9) social covenants, 10) 

communication format. These situations are either directed at the person who has an active nature, or at others who 

have a reactive nature, or has a reciprocal and action-reactive nature. 

Conclusion: The result is that social health can be improved by focusing on these ten situations and planning focused 

on individual action, reacting to the behavior of others, and adjusting behavior to the cause of interaction. 
 
Keywords: Health Planning, Health Status, Islam, Social Determinants of Health, Social Interaction 
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