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آله،  و  هيعل هللا يسل محمد بن عبدهللا صلالر    اکمل خاتم نيس اسالم، دمقد   نيد       

است و عمل به  يو اجتماع يفرد ياز بهداشت کامل در زندگ فيو ظر ينکات غن يحاو

اوست. البته در اسالم، حفظ  يو اجتماع يضامن سالمت فرد ،يبهداشت يها هيتوص نيا

بر همگان واجب است و حضرت رسول اکرم  ينعمت ارزشمند اله نيا ،يتندرست

 يسالمت يکي: دانند ينمدو نعمت است که مردم قدر آن را : »ديفرما يم آله و هيعل هللا يصل

در  ديخداوند متعال است، با يها نعمت نيتر از بزرگ ي. چون تندرست«يجوان يگريو د

 صولبه ا م،يريرا در آغوش بگ يمارياز آنکه بستر ب شيو پ ميحفظ آن بکوش

 ۀامبر اکرم)ص( و ائميانات گهربار پيم و بيات قرآن کريکه از آ يبهداشت

حفظ م، يم، توجه کنيينماين)ع( برداشت ميمعصوم يعمل ۀرين از سياطهار)ع( و همچن

  .ميکن يريگ شيتا حد توان پ يماريب جادياز ا يو روان يو عموم يبهداشت خصوص

هر مرض مزمن، اختالالت جهاز هاضمه است  ۀشيثابت کرده است که ر يعلم پزشک      

. معده ديآ يم ديناسازگار و ناسالم پد يخوردن غذاها ايو  يکه بر اثر پرخور

و خون اگر مسموم و  آورد يرا به صورت خون در م يانرژ رايز هاست؛ يماريکانون ب

  .کند يم ديتول يماريناسالم باشد، ب

دستورات مربوط به  -2شود: يمم ين خصوص به سه دسته تقسيدستورات اسالم در ا    

دستورات مربوط به  -3 دهايبات و يدستورات مربوط به رعا -1ز و ممانعت يپره

ن سه يآنها به ا ين مقاله ضمن دسته بنديم در ايدار يو درمان که ما سعمداوا 

 م. يژه بپردازيدگاه ويک ديمقوله با 

 

 يماريه، درمان، بي، تغذي، سالمتيبهداشت، تندرست د واژه:يکل   

 

 

 

 مقدمه 

امروزه، موضوع بهداشت و ضرورت حفظ آن، از چنان اهميتي برخوردار گرديده 

است که سازمان ها و نهادهايي در سطح جهاني، منطقه اي و  کشوري درباره اين 

موضوع، مشغول فعاليت شده اند و تالش وسيعي صورت گرفته است تا با بيان برنامه 
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طح بهداشت را در تمامي زمينه ها هاي مناسب، ارائه راه کارها و تشويق افراد، س

باال ببرند. نگرش جديدي که ميزان بهداشت هر جامعه را يکي از شاخص هاي رشد آن 

 مي داند، ناشي از همين تالش جهاني است. 

در قرن اخير، مسئله بهداشت از ابتدايي ترين موضوع؛ يعني بهداشت فردي و 

شدن ساير ابعاد انسان و زندگي جسمي آغاز گرديد؛ اما به مرور زمان و با روشن 

او، موضوعات بهداشتي و شعاع آن، گسترش يافته است. امروزه، اصطالحات و 

موضوعاتي مانند بهداشت رواني، بهداشت خانوادگي، بهداشت اجتماعي، بهداشت 

اقتصادي، بهداشت تغذيه، بهداشت کار، بهداشت محيط و بهداشت مسکن و محيط زيست 

، داراي حيطه تخصصي خود مي باشند. اکنون بايد ديد که دين رايج گرديده و هريک

 اسالم، به موضوع مهم بهداشت، چگونه نگريسته است. 

دين اسالم در همه ابعاد، پيش رفته و فراگير است. به انسان و اجتماع همه 

جانبه مي نگرد و آموزه هاي آن شامل همه ضروريات زندگي مي باشد. بنابراين، 

مر بهداشت که يکي از امور مهم زندگي انسان به شمار مي آيد، نيز الزم است به ا

به طور ويژه، توجه داشته باشد. به همين جهت در آيات و روايات، احکام و 

هاي فراواني پيرامون اين موضوع وجود دارد که مي توان با کنکاش در راهنمايي

 آنها نظام بهداشتي دين اسالم را به دست آورد. 

توان تمامي جهت نظام بهداشتي دين اسالم را آورد؛ مختصر نمي لهمقادر اين 

 ولي مي توان ويژگي هاي اين نظام را برشمرد: 

اسالم بر موضوع بهداشت و نظافت . ايجاد انگيزه قوي براي رعايت بهداشت: 1

تأکيد فراوان کرده و رساترين تعبير ممکن را در اين زمينه، به کار برده و 

از ايمان و الزمه ايمان معرفي نموده است. در واقع يکي از ويژگي نظافت را جزئي 

هاي دين اسالم، تشويق انسان به رعايت پاکي در ابعاد گوناگون زندگي است؛ زيرا 

خواسته ذاتي و فطري هر انسان، دوري از آلودگي هاي جسمي و روحي است. اسالم با 

زه الزم را در او ايجاد قراردادن نظافت در برنامه عبادي فرد مسلمان، انگي

 نموده است تا بهداشت و پاکيزگي را رعايت نمايد. 

 واله( مي فرمايند:  هيهللا عل يپيامبر اسالم )صل

بکل ما استطعتم فان هللا تعالي بني االسالم علي النظافه و لن يدخل  تنظفوا»

 « الجنه اال کل نظيف؛

هر مقدار که مي توانيد نظافت را رعايت کنيد؛ زيرا خداوند متعال، اسالم  به

را برپايه نظافت بنا نهاده و هرگز کسي وارد بهشت نمي گردد؛ مگر آنکه پاکيزه 

 باشد. 

نظافت و بهداشت در اسالم، ضابطه مند و تحت نظام خاصي است. به  بنابراين،

د بهداشت را امري شرعي و ديني بداند طوري که فرد مسلمان، خود را ملزم مي دان

 و آن را در هرحال و به طور مستمر رعايت نمايد. 
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نظام بهداشتي اسالم، برنامه اي فراگير مي باشد که از بهداشت . جامعيت: 2

فردي در بعد جسمي )شامل بهداشت اعضاي بدن و ابزار و لوازم فردي( و رواني 

با ساير افراد مي پردازد که با عنوان آغاز مي گردد و آن گاه به ارتباط فرد 

بهداشت محيط، بهداشت  اي،بهداشت خانوادگي، بهداشت اجتماعي، بهداشت حرفه 

مسکن، بهداشت تغذيه، بهداشت اقتصادي و ... مي توان آموزه هاي فراواني در دين 

 اسالم يافت. 

ريافت در نگاهي گذرا به آموزه هاي ديني مي توان د . داراي ضمانت اجرايي:3

که بسياري از نظام آموزشي اسالم در قالب احکام شرعي )وجوب، استحباب، حرمت و 

کراهت( بيان گرديده است. اين گونه بيان، مي تواند براي فرد مسلمان به عنوان 

آن بداند. به عبارتي ديگر، قرار  يتيک تکليف مطرح باشد که خود را ملزم به رعا

بادي فرد مسلمان، انگيزه الزم را در وي براي دادن مسائل بهداشتي در برنامه ع

 اجراي اين امور ايجاد مي نمايد و در حقيقت نوعي ضمانت اجرا است. 

قوانين بهداشتي در اسالم با ظرافتي خاص طراحي و بيان  . سازگاري با فطرت:4

گرديده است تا با طبيعت و فطرت انساني سازگار باشد. شايد قراردادن بهداشت و 

ي در بطن دين به اين جهت باشد که خداوند در فطرت آدمي، طلب پاکي و پاکيزگ

بيزاري از ناپاکي )اعم از جسمي، رواني، روحي و...( يا ميل و گرايش به 

ها را به وديعت نهاده است. توصيه هاي مطرح در آموزه پاکيزگي و تنفر از ناپاکي

 نسان مي باشد. هاي ديني نيز بيانگر اين امر فطري و يادآوري آن به ا

 

 در اسالم يقدمت علم پزشک -1

قدمت علم پزشكي در اسالم و بعد از آن بيشتر به زمان پيامبر اكرم            

)ص( و خصوصا" در عهد دولت الهي ايشان در مدينه باز مي گردد. دستورات موكد 

كالم هللا مجيد و توصيه هاي فراوان پيامبر )ص( در خصوص رعايت بهداشت ، نظافت كه 

( ، موجب رشد و گسترش مانيظافه من االآن را جزئي از ايمان معرفي كرده است )الن

طب در آن زمان گرديد. در اين باب خصوصا" توصيه هاي بهداشتي و درماني نبي 

اكرم )ص( و امامان )ع( به صورت مجموعه هاي پزشكي ويژه اي مدون شده كه از آن 

 ميان " طب النبي" ، " طب الصادق " و " طب الرضا " مشهور هستند.

بزرگ اسالم بنام " فردوس الحكمه " توسط علي بن ربن  نخستين اثر طبي  

هجري مي باشد. ايشان استاد محمد ابن زكرياي رازي بوده كه او  132طبري در سال 

را جالينوس آن زمان لقب داده بودند . وي بزرگترين پزشك باليني و مشاهده اي 

خ پزشكي شرق و را در تاري تاثيرعالم اسالم است و آثار او و ابن سينا بيشترين 

غرب جهان داشته است. علم پزشكي در ميان مسلمانان تا آنجا كه مي دانيم وقتي 

رسد ، منحني صعودي خويش را به قرن سوم و چهارم و به محمد زكرياي رازي مي

برجسته مي نمايد. بنا به ذكر ابوريحان بيروني ، تاليفات مهم طبي محمد زكرياي 
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كتاب بزرگ و كوچك مي رسد. مهمترين آنها كتاب " از پنجاه و شش  شرازي به بي

الحاوي " كه دائره المعارف مفصل پزشكي محسوب مي گردد كه پانزده سال شب و روز 

وقت خود را صرف اين كتاب نمود ، بطوري كه اين امر موجب ضعف بينايي و سستي 

ن الدوله الطبري پزشك رك دعضالت او گرديد. پس از رازي ، ابوالحسن احمد ابن محم

و داراي كتاب  مشهور " المعالجه البقراطيه "  ستهيديلمي كه در قرن چهارم مي ز

از آن اوست. ابو منصور حسن ابن نوح القمري كه از وي كتاب " غني و مني " در 

دست است ، به عنوان مشهورترين پزشكان پس از رازي محسوب مي گردند. همچنين علي 

عضدالدوله بوده و داراي كتاب " كامل الصناعه في  اهوازي ، پزشك سيبن عباس مجو

المسيحي الجرجاني  ييبن يح يالطب " معروف به " طب الملكي " است. ابوسهل عيس

پزشكي معرف ابن سينا كه به قولي يكي از استادان او در پزشكي بوده است كه 

طب ،  مهمترين بزرگان ازكتاب " الماه في الصناعه الطبيه " اثر برجسته اوست. 

ابو علي سينا پزشك عاليقدر پايان قرن چهارم و آغاز قرن پنجم و كسي كه پزشكي 

اسالمي را كمال بخشيد و به آن نظم منطقي و علمي داد و كتاب ارزشمند " قانون " 

. از ديگر پزشكان نامي ، اسمعيل بن حسن [2]وي اعتبار عظيمي به پزشكي بخشيد

ند " ذخيره خوارزمشاهي " ، " خفي عالئي " و " خالق اثر ارزشم جانيالحسيني الجر

يادگار " كه در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم كه پزشك نامدار دربار 

سلطاني عالء الدين تكش خوارزمشاه بود كه اين آثار را به زبان پارسي تاليف 

و به جامعه پزشكان  گينموده است. انتشار كتاب ذخيره خوارزمشاهي كمك بسيار بزر

اهل لغت و ادبيات زبان فارسي و نيز گوياي آن است كه در زبان فارسي آثار مهم 

علمي به زبان روشن و سليس تاليف و تحرير مي شده است و اكنون هم به مدد اين 

. پس [1]نوع كتب مي توان بجاي واژه هاي خارجي ، از كلمات فارسي استفاده نمود

ليت هاي ارزشمند طبي ، كتابهاي گوناگون مسلمان عالوه بر فعا اناز جرجاني پزشك

ديگري در اين علم " بصورت نسخ خطي " ارائه نموده اند كه بسياري از آنها شروح 

و حواشي است بر كتابهاي سابق. به هر حال ، بررسي خدمات و توانمنديهاي پزشكان 

بد بسيار فراتر را مي طل ي، به ويژه پزشكان ايران زمين به دانش پزشكي ، مجال

كوتاه نمي گنجد. باشد كه اين قبيل مطالعات، ما و آيندگان را  هكه در اين مقال

از مواريث گرانبهاي اجدادمان در زمينه هاي مختلف علمي ، به ويژه علم پزشكي 

 مطلع نمايند.

 قرآن دگاهيبهداشت از د -1

قرآن نوري است که در آن تاريکي يافت نمي شود و چراغي است که درخشندگي  

ي آن بلند و ريسماني که رشته ي آن محکم و پناهگاهي که قله ٬آن زوال نپذيرد

آبش را تمام نتوانند کشيد و شفادهنده ايست که بيماري  ٬درياييست که تشنگان آن

سرچشمه ي عدالت و نهر  ٬هاي دانشقرآن بهار دل چشمه ٬بزدايد هاي وحشت انگيز را

جاري زالل حقيقت است. پس درمان خود را از قرآن بخواهيد و در سختيها از قرآن 
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ي قرآن طلب کنيد و با دوستي قرآن به ياري طلبيد و خواسته هاي خود را به وسيله

بهتر از قرآن وجود  ٬اخدا روي آوريد زيرا وسيله اي براي تقرب بندگان به خد

 .[3]ندارد

طب و  يدرباره اصول کل ،يمطمئن انسان در تمام ابعاد زندگ يراهنما ،اسالم

 يامور را حرام و بعض يبرخ دي. قرآن مجدهد يبه مسلمانان م يدستورات زيبهداشت ن

ها بنابر حکمت  سفارش نيرا مباح و حالل دانسته است که به طور مسلم، همه ا گريد

اند. هر آنچه در قرآن،  شده حيتشر سانخاص خود و با توجه به وضع جسم و جان ان

و هر  انبارنديمردم ز يبرا يمعنو اي ياز لحاظ ماد شک يحرام شناخته شده است، ب

بر صحت جسم و روح  شود، يم اديکه در قرآن، از آن به حالل و مباح  يزيچ

کرده و فرموده  ينه هيدر تغذ يرو ادهيرا از ز يآدم مياست. قرآن کر رگذاريتأث

 :است

 . نَ ياْلُمسِْرف حِب  يَو اشَْرُبوا َو ال ُتسِْرُفوا ِإنَُّه ال  ُکُلوا

کنندگان را دوست  که خداوند اسراف دياما اسراف نکن د،ياشاميو ب ديبخور

 .[5]ندارد

 قاتياسالم است و بنابر تحق يدستورات بهداشت نيتر از مهم هيآ نيا مضمون

غذاست که در واقع، بار  يمصرف اضاف ها، يمارياز ب ياريسرچشمه بس زيدانشمندان ن

شروع انواع  يبرا يا نهيبدن بوده و زم يها دستگاه گريقلب و د يبرا ينيسنگ

از  ياريدرمان بس يبرا گام نينخست رو، ني. ازاباشد يم يجسم يها يناراحت

پاک  ياسالم است تا جسم و روح هيتوص نيا تيرعا يبرا داشتن يجد ميتصم ها، يماريب

 .ميم داشته باشو سال

   

 يبهداشت فرد -3

ها،  ؛ از نظر پوست بدن، دستيعبارت است از نظافت شخص يبهداشت فرد       

 .يل شخصيبدن، لباس و وسا يگر اعضايها، د سر، دندان يمو ها، پاها، ناخن

شود، مانند:  يشتر استفاده ميکه ب ءاياش يها بر اثر تماس با برخ دست        

چون:  ييا با انجام کارهايره و يها، پول و غ ه، دربيل نقليوسا داخل ياجزا

شوند.  يماران، آلوده ميوانات و تماس با بيزدن به ح دست ،يرفتن، باغبان  توالت

ن گونه موارد يها با آب و صابون پس از ا شستن دست ،يحفظ سالمت ين رو، براياز ا

امبر اکرم)ص( يهمان طور که پ .ار الزم استيبس حساس، يش از پرداختن به کارهايو پ

د يد، مسواک بزنيخود را کم کن يد و موهايز کنيخود را تم يهالباس»ند: يفرمايم

ان يب يت بهداشت فرديث اهمين حديکه در ا [5]....«د يزه باشيو آراسته و پاک

ده و يد گرديدر اسالم تأک يزگيت پاکيگر به اهميد يثين در حديده است. همچنيگرد
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زه نباشد به يد که هرکس پاکيزه باشيز پاکيزه است، شما نياسالم پاک»ند: يفرمايم

در  [0]«را دوست دارد... يزگيزه است و پاکيخداوند پاک»...و [ 6]«روديبهشت نم

د شده ا يده است و تأکيگاه بهداشت کامال ذکر گرديگر جايث ديث و احادين احاديا

 زه باشد. يد پاکيوندد بايان بپيبخواهد به جمع بهشت يست که اگر کس

 بهداشت پوست بدن -3-1

وشو داد   بدن را با آب و صابون شست شهيهم ديپوست بدن، با يزيتم يبرا      

و به  ابديخود را باز يو نرم يتا پوست از وجود چرک و کثافات پاک شود و تازگ

ُکلِّ ُمسِلٍم َأن  يَعلَحقٌّ لِلِ ِ » ند:يفرمايامبر اکرم)ص( ميپخود عمل کند.  يستيز فهيوظ

حق خدا بر هر مسلمان « »ِه َرأسَُه َو جَسََدهُ يف َغَتِسلُ يومًا ياٍم يِة أَ ُکلِّ سَبغَ  يَتِسَل فغَ ي

   .[8]«ديک بار غسل کند و سر و تن خود را بشوين است که هر هفت روز يا

ار يبدن بس ينفع حمام برا»ند:يفرمايخود م ۀن امام رضا)ع( در رساليهمچن     

ها ها و شوخآورد، چرکياعتدال بوجود م يرا حمام در بدن آدميقابل توجه است. ز

-يرو ميبدن ن يکند و به اعضايها را نرم مکند، اعصاب و رگيرون ميرا از بدن ب

-يها و مواد عفونت زا پاک مکند، پوست بدن را از عفونتيبخشد، فضوالت را آب م

 [ 0]«دينما

 ديکردن با که در استحمام ياصول نيتر مهم اتيث و رواياحادبا مراجعه به    

 :کرد، عبارتند از تيرعا

 ؛ستين حياستحمام، بالفاصله پس از صرف غذا صح .2

درست  نهياستحمام، از دوش استفاده کنند، استفاده از خز يالزم است افراد برا .1

 ؛شود يم يپوست يها يماريو باعث انتشار ب ستين

 ؛خود را شسته است، حمام کرد يگريکه د ياز آب ديدستور اسالم، نبابنابر   .3

 ؛مطمئن بود يآب مصرف زبودنياز تم ديبا .5

از  گرانيد لياستفاده از وسا راياستحمام استفاده شود؛ ز يشخص لي. از وسا2

 ؛شود يم يماريو... موجب انتشار ب ، حوله، صابونفي: شانه، لليقب

 د.ييتون چرب نمايا روغن زيان با روغن بنفشه ي. بدن را دو روز درم2

 

 بهداشت دهان و دندان - 3-2

کارهاست. نرم کردن غذا به  ياريانجام بس يمهم از بدن برا يدهان، عضو        

 يو کسان کند يکمک م اريدستگاه گوارش در هضم غذا بس فهيها، به وظ دندان لهيوس

دچار  يداخل يها يناراحت گريد ايهاضمه و  ندارند، به سوء يسالم يها که دندان

 . ميبکوش ها ندرست دندا ينگهدار يبرا ديبا رو، ني. ازاشوند يم

 :ديفرما يدرباره بهداشت دهان و دندان م آله و هيعل هللا ياکرم صل امبريپ

 .ُکل  الصالة يالََمْرُتهم بالسَّواکِ ف يام ت يال َاْن َاشُقَّ عل َلوْ »
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واجب  روانميهر نماز بر پ يترس از زحمت و مشقت نبود، مسواک را برا اگر

 «.کردم يم

الزم است: غسل جمعه، مسواک  يز است که بر هر مسلمانيسه چ»ند:يفرماين ميهمچن

  [ 29]«خوش يزدن و استعمال بو

 [22«]کنند.يکه در وضو و غذا مسواک م ييکند از امت من آنهايچه ن»

دارد چرا که  يير بسزاين تأثياد است که بر عبادات مؤمنيز ت مسواک آنقدرياهم

 ند:يفرمايحضرت م

  [21]«دو رکعت نماز با مسواک بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک است» 

که خداوند محمد)ص( را  يهنگام»از امام باقر)ع( نقل شده است که:      

 [23]«کرد يبه او وحل، سفارش مسواک زدن و خالل را يجبرئخت، توسط يبرانگ

 يپاک ۀي، سنت و ماينيدهان و ب يشستشو» )ع( نقل شده است که: ياز امام عل     

انواع  ۀبدن و هم يسالمت سر و پاکساز ۀيه کردن، ماياست و انف ينيدهان و ب

 . [25]«سردرد است

 ديبا بهداشت و دندانکه در  ياصول نيتر مهم اتيث و روايبا مراجعه به احاد   

 :کرد، عبارتند از تيرعا

 يال تا ذرات غذا از البه ميها را مسواک بزن الزم است پس از صرف غذا دندان .2

 ؛ها خارج شوند دندان

 ؛شسته شود زيبا آب تم دياگر مسواک در دسترس نباشد، دهان با. 1

استفاده از د از خالل دندان استفاده شود)يبا زيها ن دندان يال زکردنيتم يبرا. 3

 (؛شود يم هيدندان توصنخ 

 ديبا زيت نوک ياياش ايو  تيسنجاق، چوب کبر لهيها به وس لثه کياز تحر. 5

 ؛ کرد يخوددار

 د فرو برد؛ يشود نبايرون آورده ميدندان ب يرا که توسط خالل از ال ييزهاي. چ2

 بهتر است در روز دو بار مسواک زده شود؛. 2

 به طول دهان مسواک زده نشود؛ . مسواک به عرض دهان و لثه زده شود و0

 . پس از خالل و مسواک دهان شستشو گردد؛8

 . در حمام مسواک زده نشود؛0

 د(؛ ييه نمايگرفته و تخل ينيه گردد)آب را در بيانفبهنگام وضو گرفتن، . 29

 شود؛ يدن آب سرد خودداريگرم از نوش يزهاياز خوردن چ. پس 22

 خورده شود. يا تکه ناني، دهان شسته شود و ينيري. پس از خوردن ش21

 

 بهداشت مو و ناخن -3-3
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و شانه زدن و منظم کردن آن است.  يشگينظافت هم يمو در گرو يدائم يزگيپاک

آن  يبرا يسر و صورت و استفاده از شانه اختصاص يلذا کوتاه نگه داشتن موها

  . است يضرور

سر ، شانه زدن مکرر ، اجتناب از  يبه کوتاه نگهداشتن مو يمنابع اسالم در

آن و نامطلوب  ي، دقت در شستشوشيشانه کردن موها در حمام، کوتاه نگاه داشتن ر

سر و  ي، آراستن موها ينيب يقبضه ، کوتاه کردن موها کيبلندتر از  شيدانستن ر

را  يشدن شباهت دارد و چهره آدم مثلهکه به  يسر بنحو يموها دنياجتناب از تراش

لب ظاهر شود و از  يکه پوست باال يابگونه ليسازد، کوتاه کردن سبيم نديشاناخو

شده است و جالب توجه  هيشود توص يريشگيآب پ دنيبه آب هنگام آشام ليورود سب

شگفت  يسرشار از رهنمودها اتيبظاهر کوچک مثل بهداشت مو روا يااست که در مساله

  : شود يره مبه چند نمونه اشا الً يآور وجود دارد که ذ

،  بايز يوم» « الشعر الحسن مو کسوء هللا فاکرموه »  اند:فرموده () صامبر اکرميپ

فاغسلو  »اند: ن فرمودهيهمچن [22]«ديبدار يخدا است ، آن را گرام يلباس اهدائ

  [.22]«ديو از پوست مراقبت کن ديرا بشوئ موها»  « الشعر و اتقو البشره

 2قرار داده  زيچ 29) ع ( در  ميرا بر ابراه يزگيپاک فيحن خداوند          

، اصالح  شي، کوتاه کردن ر ليمورد در بدن، در سر کوتاه کردن سب 2مورد در سر و 

و غسل  کردنزائد، ختنه  يسر، مسواک کردن و در بدن زدودن موها يو مرتب کردن مو

  [. 20]فراوان يشستشوساختن بدن با آب و  هزيکردن و پاک

 

 

 

 ط يبهداشت مح -4

ساز سعادت و كمال انسان در دنيا و  به طور قطع يكى از امورى كه زمينه         

به  ناه آن،  ند در پ سان بتوا كه ان ست،  من ا سالم و ا طى  شتن محي ست، دا خرت ا آ

تربيت جسم و جان خويش بپردازد و اصوالً يكى از وظائف مهم بشر كه حفظ جان است، 

ت. بدين سبب شرط اوليه داشتن پذير نيس جز با زيستن در محيط سالم و زيبا امكان

شود كه انسان از  روحى سالم، جسم سالم است و جسم سالم نيز فقط زمانى حاصل مى

 مند باشد.  محيط زيست طبيعى سالم و دلگشا بهره

محيط زيست طبيعى سالم تأثير شگرفى بر روح و روان آدمى دارد. محيط پاك و      

بخش پرندگان،  سازد. شنيدن آواز روح مى آراسته و خر م، زندگى را شاداب و معطر

زاران، نسيم لطيف  ساران، صفاى سبز سبزه ترنم لطيف جويباران، آهنگ دلرباى چشمه

تأثير  مه  مه و ه يار، ه شهر و د بايى  تان و زي شين درخ قص دلن ستان، ر كوه

هاى  انگيزى بر زندگى و حيات انسان دارند. هر كسى از تماشاى چنين منظره اعجاب

كند.  ى احساس آرامش و نشاط كرده و امنيت و آسايش را در حيات خويش لمس مىزيباي
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بر عكس، آسيب رساندن به محيط زيست و نابودى طبيعت باعث وارد آمدن صدمات و 

 شود.  ناپذيرى به بشريت مى هاى جبران زيان

 كريم و روايات اسالمى فوائد بسيار آب، هوا، گياهان و درختان را با قرآن      

اند و از تأثير به سزاى آنها  انگيز برشمرده تعبيرهاى بسيار دقيق و گاهى شگفت

 اند.  بر تن و روان آدمى سخن گفته

  

 آثار آب و هوا بر انسان  -4-1

هاى مختلف، سخن  هاى اسالمى از تأثير طبيعت در انسان به گونه در آموزه         

و البلد »فرمايد:  اثر محيط زيست مى كريم درباره كه قرآن به ميان آمده است، چنان

كدا...؛ خرج اال  ن بث الي لذى خ باذن رب ه و ا ته  خرج نبا يب ي پاكيزه،  الط سرزمين 

زار، جز گياه  هاى بدطينت و شوره رويد؛ اما سرزمين گياهش به فرمان پروردگار مى

 [.  28]« رويد. ارزش، از آن نمى ناچيز و بى

شود همان طور كه طبيعت و سرزمين پاك در رشد و  از اين آيه شريفه استفاده مى    

مى مؤثر  يز  سان ن مل ان شد و تكا ست، در ر مؤثر ا هان  نه گيا شد، و  پرورش بهي با

رويد، محيط آلوده  گونه كه از زمينهاى شوره زار، جز گياهان بى ارزش نمى همان

 نيز تأثير منفى و اثرات زيانبارى بر تربيت انسان دارد. 

اخالق شمما پسمت، »فرمايد:  س، امام على)ع( در مذمت اهل بصره مىبراين اسا     

و [ 20]«هاى شما سست، سيره و روشتان دورويى و آب شهرتان شور)بدطعم( است. پيمان

در بيانى ديگر فرمود: خاك سرزمين شما بدبوترين خاكهاست؛ از همه جا به آب)سطح 

دهم بديها در 0پايين( كه دريا( نزديكتر و از آسمان دورتر است )منطقه پست و 

   .[19]محيط شماست

« مايه حيات»كريم  آب تأثير شگرفى بر جسم و روح انسان دارد، به تعبير قرآن     

ست يز آب ا مه چ ست: از  .[12]ه ندگى ا عم ز عم آب، ط صادق )ع( ط مام  يان ا به ب و 

، نه براى يادگرفتن بپرس»امام صادق )ع( در باره طعم آب پرسيدند، حضرت فرمود: 

 [.  11]«براى به دشوارى انداختن؛ طعم آب، طعم زندگى است

مراد از )طعم زندگى( اين »نويسد:  عالمه مجلسى )ره( در تشريح اين حديث مى       

مزه ساير  با  عم آب  كه ط ست  براى  ا سايل  باالترين و ست و از  سه ني بل مقاي ها قا

 [.   13]«ايجاد و بقاى حيات است؛ پس مزه آب، مزه حيات است

نگاه مسلمانان به آب، نگاهى سرشار از قداست و پاكيزگى و عظمت است، آب        

سازد. در شريعت  اى است كه زمينه ارتباط آنان با معبودشان را فراهم مى وسيله

تواند به راز و نياز با خدا بپردازد و در آستان مقدس او به  كس نمى اسالم هيچ

و اين شستشو با آب داراى [ 15]ود را شستشو دهدنماز ايستد، مگر اين كه با آب خ

 گيرد.  اى است كه اگر درست انجام شود، نام وضو و غسل به خود مى ه خصوصيات ويژگى
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تواند به طواف خانه خدا بپردازد، جز آن كه زمينه آن را  هيچ مسلمانى نمى      

كريم جايز نيست، مگر اين كه  با آب فراهم آورده باشد و نيز تماس با خطوط قرآن

 قبالً زالل آب تماس گرفته باشد. 

دهد، بلكه حالتى روحى و روانى در  آب نه تنها جسم ظاهرى را شستشو مى       

ج مىانسان اي مى اد  قدس  به او ت شد كند و  يافتن به حريم  ساز راه و زمينه[ 12]بخ

 شود.  مقدسات دينى مى

و انزلنا من السماء ماًء طهورًا ما از آسمان، آبى طهور »فرمايد:  قرآن كريم مى

 [.12]«فرو فرستاديم

اند: طهور يعنى، بسيار پاكيزه كه خود به خود  مفسران در تشريح طهور گفته     

هاى  دهد و پليدى كند، چرك را از جسم شستشو مى ك است و غير خود را پاكيزه مىپا

 [.  10]«زدايد روحى را از روان مى

در روايات اسالمى به مسلمانان توصيه شده است كه هرگاه براى تطهير يا        

الحمدلِل الذى جعل الماء طهورًا و لم يجعله »وضو نگاهشان به آب افتاد بگويند: 

سپاس خداى را كه آب را )طهور( قرار داد )پاك و پاك كننده( و آن را [ 18]؛نجساً 

اى مقدس به خود  كنندگى، چهره بدين سان، آب با وصف پاك« پليد قرار نداده است.

گاه كه آب  شود و )و آن گيرد كه رفتن به حضور خالق يكتا بدون آن ميسر نمى مى

اشد، بايد به جاى آن بر خاك پاك تيمم يافت نشود و يا به دليلى براى شخص مضر ب

طلبد. افزون بر اين، در روايات  و تماشاى آب، شكر و سپاس الهى را مى[ 10]كرد.(

شنايى آن  فزودن رو شم و ا جالى چ سبب  شده و آن را  صيه  جارى تو به آب  گاه  ن

چهار چيز چهره را روشن و »اند. چنان كه از امام صادق )ع( نقل شده است:  دانسته

ست. انى مىنور كى از آنها نگاه كردن به آب جارى ا كه ي مام  [39]«كند  يز ا و ن

كمماظم )ع( فرمممود: نگمماه بممه آب جممارى چشممم را جممال داده و بممه روشممنايى آن 

روايات نگاه كردن به آب جارى، خود نقشى به سزا در بر اساس اين  .[32]افزايد مى

شادى و انبساط روحى داشته و عالوه بر روشن كردن چشم دل و افزايش بصيرت انسان، 

 داراى تأثير قابل توجهى در تقويت نور چشم ظاهرى است. 

افزون براينها، برخى آبها، مانند آب باران، آب جوشيده، آب زمزم، آب فرات و 

مورد ت مى ... سم و روح آد بر ج نان  شگرف آ ثار  ته و از آ قرار گرف شترى  يد بي مج

 اشاره شده است. 

 

    تأثير گياهان بر انسان   - 4-2

شر           ندگى ب هم در ز سيار م شى ب سزا و نق به  سهمى  تان،  هان و درخ گيا

بخشمى از ممواد  دارند. تلطيف هوا، تعادل دماى محيط، حفاظت از خاك و تأمين

هاي فراوان آنهاست.  د نياز انسان و ساير موجودات، بخشى از سودمنديغذايى مور

ها و  تع و جنگل شامل مرا كه  سبز  ضاى  طوركلى ف به  هان و  ها، گيا بر اين فزون  ا

 شود، تأثير بسيار مثبتى بر روح و روان آدمى دارند.  پاركها مى
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ز مواردى تماشاى گياهان خرم و سرسبز و نگاه به مناظر جذاب آنها، ا         

است شريعت اسالم بدان دعوت نموده است، و تعبيرهاى پيشوايان معصوم )ع( نيز در 

 انگيز است.  ار حيرتيهاى خدادادى )گياهان(، بس بيان فوائد فراوان اين نعمت

دانسته و آنها را به « آفرين شادى»كريم در چندين آيه، گياهان را  قرآن         

 كنيم:  كند كه به جهت اختصار به سه آيه شريفه اشاره مى توصيف مى« انگيزى بهجت»

مى قرآن         يد:  كريم  ماء »فرما ها ال نا علي فإذا انزل مده،  ترى االرض ها و 

بينى و چون  زمين را مرده و فسرده مى[ 31]بهيج؛اهتز ت و ربت و انبتت من كل زوج 

آفرين  آب باران بر آنها فرستيم، بجنبد و بر دمد و انواع گياهان زيبا و شادى

 «  بروياند.

است كه به معناى شادى، خوشحالى و « بهج و بهجه»از ماده « بهيج»واژه        

سر بزرگ شيعه، شيخ سرورى است كه از نيكويى و زيبايى چيزى برخيزد. چنان كه مف

 فرمايد:  طوسى )ره( مى

نگرد، غرق در شادى  انداز زيبايى است كه وقتى انسان بدان مى بهجت، چشم»       

مى سرور  هيج»و  [33]شود ... و  لذت« ب شاى آن  كه تما ست  بايى ا آور و  صورت زي

 اين آيه شريفه مشعر بر اين است كه در پرتو فرود آمدن[  35]«سرورآفرين است.

اع گوناگون گياهان وكند و در پى آن، ان باران، زمين جنبشى سرورآميز را آغاز مى

نوازد و قلبش را سرشار  اى را مى رويد و سبزى و خرمى آن چشم هر بيننده در آن مى

 نمايد.  از شادى و بهجت مى

يه نين در آ مى همچ گر  يد:  اى دي سى و »فرما ها روا نا في مددناها و القي و االرض 

هاى بلند و استوار  زمين را بگسترديم و در آن كوه فيها من كل زوج بهيج؛ انبتنا

 [32]« افزا در آن رويانديم. نهاديم و از هرگونه گياه زيبا و بهجت

را به « ذات بهجه»باره در آيه ديگر خداوند متعال وصف زيباى   همچنين در اين

مى تان داده و  يد:  درخ ماء ف»فرما سماء  من ال كم  نزل ل حدائق و ا به  نا  انبت

هاى خرم و  بهجة؛خداوند براى شما از آسمان آبى فرو فرستاد كه بدان بوستان ذات

انگيزى گياهان و درختان در  اين طراوت، نشاط و بهجت [32]«آفرين رويانديم. شادى

كند و او را به سمت عمران و آبادانى زمين و اميدوارى  اى ايجاد مى انسان انگيزه

خرمى »نويسد:  دهد. چنان كه عالمه شعرانى )ره( در اين باره مى به زندگى سوق مى

گياه سبز و درخت و گل و شكوفه كه در اين آيات ذكر شده است، در انسان رغبت و 

مى جود  به و شاطى  شود و روزى  ن سيار  شت و زرع ب ند و ك باد ك مين را آ كه ز آورد 

 [   30]«مردم فراح گردد.

صو          بار مع سخنان گوهر هان و در  بت گيا سيار مث تأثير ب يز از  مان )ع( ن

است. در برخى از روايات، از  درختان در جسم و روح آدمى، تعبيرهاى گونانى آمده

ها و از بين  تأثير مناظر سرسبز بر تقويت ديده و بصيرت انسان و زودن افسردگى

ت لذت ها روحى و روانى، سخن به ميان آمده است، و در بعضى از رقاب رفتن بيمارى
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هاى ديگر بحث شده است، كه به جهت اختصار، به برخى از  تماشاى گياهان با لذت

 كنيم:  آنها اشاره مى

مود:           كه فر شده  قل  صادق)ع( ن مام  تى از ا هره را »در رواي يز چ هار چ چ

 [   38]«كند كه يكى از آنها تماشاى گياهان خر م و سرسبز است. نورانى و روشن مى

ثالثة يجلين البصر، النظر »مام كاظم)ع( نيز روايت شده كه فرمود: از ا        

نگاه به گياهان خرم و سرسبز،  الى الخضرة و النظر الى الماء الجارى و....؛

شود كه  گاهى احتمال داده مى [30] «افزايد. دهد و بر روشنايى آن مى چشم را جال مى

گونه روايات اين است كه نگاه كردن بر سبزى و خرمى گلها و گياهان،  مراد از اين

مى مى ها،  افزايد و چشم دل را روشن مى بر بصيرت آد خى تعبير سازد؛ زيرا در بر

 گونه آمده است:  اين

.. و پاكيزه نگاه به سبزى و نشستن روبه روى كعبه )و نگريستن بدان( ..»       

 [   59]«افزايد. نگه داشتن محل سكونت، بر قوت ديده مى

يابيم كه ذكر موارد ديگرى در رديف گياهان  اما با امعان نظر درمى          

چون  سبز، هم جارى»سر خواب»و « آب  گام  شيدن هن كه «سرمه ك ست  ين ا بر ا شاهد   ،

افزودن بر بصيرت آدمى،  موارد ياد شده در روايات، عالوه بر روشن كردن چشم دل و

ست مى به د مل عميق در تمام مخلوقات الهى  تأثير  كه با نظاره و تأ آيد داراى 

 مهمى در تقويت نور چشم ظاهرى است. 

الطيب نشره و العسل »در روايتى از امام رضا )ع( نقل شده كه فرمود :          

شره؛ ضره ن لى الخ ظر ا شره و الن كوب ن شره، و الر خوش،  ن سواركارى و بوى  سل،  ع

   [52]«شود. نگاه به مناظر سرسبز و خرم، باعث نشاط و شادى مى

مارى هان برخى از بي سبز گيا ناظر جذاب و سر به م گاه  ها را  بر طبق اين نقل، ن

زدايد. چنان كه تشريح  ها و غمها را مى برد و افسردگى روحى و روانى را از بين مى

عاى واژه  شره»من ست : « ن يد آن ا تى ن»مؤ مش وراح جب آرا كه مو ست  يزى ا شره چ

 «  شود، پس از آن كه دچار بيمارى و افسردگى شده است. اعصاب. مى

يابيم كه تماشاى سرسبزى و خرمى گياهان و  از مجموع روايات ياد شده درمى      

اى كه گاه شگفتى و حيرت انسان را  درختان لذت بخش و شادى آفرين است؛ به گونه

 كند.  ها رقابتى پيروزمندانه مى ا ديگر لذتها و خوشىانگيزد و ب برمى

مى       ضل   به مف صادق )ع(  مام  يد:  ا فى»فرما ما  سن  مع  لذذ بح من الت بات  الن

   [   51]«ء من مناظر العام و مالهيه. منظره و نظاراتها التى اليعدلها شى

تا        هان و درخ فراوان گيا نافع  تذكر م تدا م صادق )ع(، در اب مام  ن و ا

هاى رنگارنگ،  فرمايد: نگاه كن به گل گاه مى شود، و آن استفاده بيشتر از آنها مى

بخشد كه هيچ لذيى  هاى زيبا و درختان سرسبز و خرم، جنان لذتى به آدمى مى شكوفه

 توان كرد.  را با آن برابر، نمى

با  هاى خويش را سفره»در منابع روائى اسالم، بر اين نكته تاكيد شده كه       

 ذكر شده است: « هللا بسم»و نهادن سبزى در سفره، در رديف « سبزى آراسته كنيد
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با  سفره» مراه  سفره ه سبزى در  جود  يرا و يد؛ ز سبز كن سبزي، سر با  خود را  هاى 

هاى خود را با سبزى  هللا، دوركننده شيطان است؛ در روايتى ديگر آمده است: سفره بسم

 [   53]«زينت دهيد.

من همراه امام صادق )ع( بر سر »كند كه:  گزارش مى« حن ان»ت ديگرى، در رواي      

كردم، امام  سفره بوديم، حضرت سبزى ميل فرمود، ولى من به دليلى سبزى مصرف نمى

مى گر ن مود: م من فر هيچ به  كه  نى  غذا  دا لى )ع(  مؤمنين، ع براى اميرال گاه 

گفتم چرا؟ حضرت فرمود: آوردند، مگر اين كه در كنار آن سبزى وجود داشت؟  نمى

 [  55]«دلهاى مؤمنان سبز است و به سبزى اشتياق دارد.

اما علمت ان ى ال آكل على مائدة، »بر اساس روايت ديگرى امام كاظم )ع( فرمود: 

   [ 52]«خورم كه در آن سبزى نباشد. اى غذا نمى من از سفره  ليس فيها خضرة؟؛

ها داللت دارد و  نظاره و مصرف سبزى روايات ياد شده، به روشنى بر اهميت      

 ها بر جسم و روح آدمى.  تأكيدى است بر تأثير سبزى

ها، درختان، جنگلها و مراتع از  ها، شكوفه يابيم كه غنچه از آنچه گذشت درمى    

 اند كه خداوند در زمين به وديعت نهاده است.  هاى طبيعت ىيزيبا

 

 در اسالم يبهداشت روان -5

روان، از آنِ  نشياست. آفر ريانکارناپذ يتيروح و روان واقع يمتون اسالم در     

از ماده و روان است و  يبيقرآن، انسان ترک دگاهي. از دست يآن ابد اتيخداست و ح

 شرافت انسان، به روان اوست.

و  يو حداقل سالمت روان يروان يماريب يارهاياسالم، مع افتهيدر مکتب کمال      

آن  صيدر تشخ ،يماريب يارهاياند. مع شده فيتعر آل دهيا يارهايمع زين

 .رنديگ يمورد توجه قرار م ييو جزا ياند و از نظر حقوق کننده کمک

را، به  ياست که تظاهرات اختالل روان نيا يجالب در متون اسالم نکته       

 يذهن تيقطع ارتباط با واقع يها که نشانه يو تاز زمان پندارند يم يماريعنوان ب

معاف است و حق دخالت  يمذهب فيجنون وجود دارند، فرد از انجام تکال يعنيآنان، 

 يانجام امور عاد تواند يم ها تپس از رفع عالم يرا ندارد، ول شيخو ييدر دارا

 .رديرا بر عهده گ شيخو

که  يافراد يرا برا« مجنون»استفاده از واژه  آله و هيعل هللا ياکرم صل امبريپ     

 يتي. در رواخواند يم ماريو آنها را فقط ب داند يم حيدارند، ناصح يتظاهرات روان

 :نقل است السالم هيعل ياز حضرت عل

عرض  د؟يا چه گرد هم فراهم شده يگذشت و فرمود: برا يخدا بر جمع رسول     

. ميا و ما بر گرد او جمع شده کند ياست که غش م يا وانهيرسول هللا مرد د ايکردند: 

شما را از  اياست. پس فرمود: آ ماريبلکه ب ست،ين وانهيد نيرسول خدا فرمود: ا

آن است که  وانهيا رسول هللا! فرمود: دي يآگاه کنم؟ عرض کردند: بل يقيحق وانهيد
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 يز سر بزرگخود را ا يها تکبر راه رود، با گوشه چشمش نگاه کند، شانه ياز رو

و  ستنديبهشت دارد، مردم از شرش آسوده ن يآرزو کند، يبجنباند و با آنکه گناه م

  است. وانهيو او د ستين يديام رشيبه خ

َأال ِبِذْکِر هللا ِ َتْطَمِئن  » در قرآن فرموده است: يکه خداوند تبارک و تعال يهمانطور

 يها راه نيبهتر از [52].«ابدي يها آرامش م خدا دل اديکه با  دياْلُقُلوُب؛ آگاه باش

را  يترس و نگران دهد، يها را جال م ذکر قلب رايدرمان روان، ذکر خداست؛ ز ياساس

 ادي گريبه عبارت د آورد، يدر فرد به وجود م يدرون تيو احساس امن ديزدا يم

را به محبت و اضطراب را به  يو دشمن تيرا به امن يخداوند هر گونه نا امن

وجودش را فراگرفته  يسراپا يديفرد افسرده که ناام نيچن. همکند يم ليآرامش تبد

فرد در حضور خدا احساس  نيهم يول کند، ياو را درک نم يکه کس پندارد ياست، م

 ابدي يم نيقيکه  يبه حد داند، يو همواره خداوند را با خود همراه م کند يآرامش م

در قرآن فرموده است:  ميخدا او را رها نخواهد ساخت. خداوند کر زين ييدر تنها

 . [50]«کنم شما را اديمرا تا  ديکن اديپس »

َو ُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء  »د: يفرمايل مياسرائ يبن ۀخداوند در سور      

در قرآن آنچه  ميينما ينازل م و ِإال  َخساًرا. نَ يالظ اِلم دُ يزيَو ال  نَ يَو َرْحَمٌة ِلْلُموْءِمن

 . [58«] انيستمکاران را جز ز ديافزا يو نم نيمؤمن يرا آن شفا و رحمت است برا

مطلب دارد  نياشاره به ا فهيشر هيآ نيا ريهللا در تفس رحمه ييطباطبا عالمه      

وجود داشته باشند که  يامراض ديپس با م،يکه اگر قرآن را به منزله شفا بدان

 يبرا يگونه که دارو اثر شفابخش همان رد؛يقرآن صورت پذ قيآنها از طر يشفا

و  يهو ريو اس ابدي شيگرا تيچنانچه نفس انسان به ماد نيدارد. بنابرا ها يماريب

 او جز به مدد قرآن امکان ندارد. يماريب نيگردد، درمان ا يماد يها هوس

    

 جه ينت

ن يبه هم قائل است يفراوان تياهمنظافت و  زگىيبه پاك مقدس اسالمن يد        

داشت و در نظافت بدن و  ياديزعالقه  يو عموم يبهداشت فرد( به صرسول اكرم)ل يدل

 يدر خصوص بهداشت عمومها و دستورات اسالم هي، توصياحکام عملبود.  ريلباس بى نظ

از  ياريق دارد بلکه در بسيتطب يعلوم پزشک يهاافتهين ينه تنها با آخر يو فرد

 ياست که بعدها برا را مطرح نموده يز مسائل و موضوعاتيموارد جلوتر از آن ن

 د. ين آشکار خواهد گرديدانشمندان و محقق

سر، پوست بدن، دهان و دندان،  ياسالم در خصوص نگهداشت و بهداشت مو       

ن با يمسلم ۀم هميدواريکه ام دارد ياژهيط دستورات ويو بهداشت مح يبهداشت روان

 يبرا ييفاضله است، برسند و الگو ۀنينمونه که همان مد ۀت آنها به جامعيرعا

 ت باشند. يبشر
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 منابع و مآخذ

تدوين اكرم ارجح و ديگران /  ن / تنظيم و[ كتاب شناسي نسخ خطي پزشكي ايرا2]

 زير نظر رضا خاني جزني /

 2302اسالمي ايران ،  تهران : كتابخانه ملي جمهوري

الحسيني الجرجاني ، به كوشش  ذخيره خوارزمشاهي / تاليف اسمعيل بن حسن[ 1]

 2383ايرج افشار ، تهران : المعي  محمد تقي دانش و

 )ع(يامام عل 202و  208نهج البالغه قسمتي از خطبه هاي [ 3]

  32 ۀيآ اعراف ۀ[ سور5]

  300ث شماره ينهج الفصاحه حد[ 2]

 621  ث شمارهينهج الفصاحه حد[ 2]

  609  ث شمارهينهج الفصاحه حد[ 0]

  2308   ث شمارهينهج الفصاحه حد[ 8]

  08ص  -2308-انتشارات فواد-يعسگر يعالمه مرتض-[ طب الرضا و طب الصادق0]

  2122  ث شمارهينهج الفصاحه حد[  29]

 2352  ث شمارهينهج الفصاحه حد[  22]

  2850و  2220  ث شمارهينهج الفصاحه حد[  21]

 -ثيسازمان چاپ و نشر دارالحد -يشهر ير يمحمد – يث پزشکي[ دانشنامه احاد23]

  221ح  -200ص  -2382

 -ثيسازمان چاپ و نشر دارالحد -يشهر ير يمحمد – يث پزشکي[ دانشنامه احاد25]

  280ح  -192ص  -2382

  02ص  2ج  حضريمن ال  -053ص  1ج  عهيوسائل الش[ 22]

  12903، شماره  يوطيس - تيجامع الحاد[ 22]

  28ص  02جلد  -بحاراالنوار [ 20] 

  28سوره اعراف، آيه [ 28]

  23 صبحى صالح، نهج البالغه، خطبه [ 20]

 [ همان  19]

   39[ سوره انبياء، آيه 12]

   550 ،ص22 [ بحاراالنوار، ج11]

   550 ،ص22 [  بحاراالنوار، ج13]

   128 ،ص2 وسائل الشيعه، ج252و   ،ص2 [  عروة الوثقى، ج15]

   102 ،ص2 [ وسائل الشيعه، ج12]

   58[ سوره فرقان،آيه 12]

،تفسممير كشمماف، 392 ،ص0 ،تفسممير مجمممع البيممان، ج112 ،ص22 [ تفسمميرالميزان، ج10]

   185 ،ص3 ج
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   181و 229 ،ص2 [ وسائل الشيعه، ج18]

   2مائده،آيه ،سوره  53[ سوره نساء، آيه 10]

   180 ،ص02 [ بحار االنوار، ج39]

   255 ،ص20 و ج152 ،ص29 [ همان، ج32]

   21[ سوره حج،آيه 31]

 298 ،ص8 [ التبيان فى تفسيرالقرآن، ج33]

   130 [ همان، ص35]

   0[ سوره ق،آيه 32]

   29[ سوره نمل،آيه 32]

   00 [ نثر طوسى، ص30]

حاراالنوار، ج38] جه 05»:،ص03 ،و ج180 ،ص02 [ ب لى الو ظر ا جه: الن ضئن الو بع ي ار

 «الحسن، و النظر الى الماء الجارى، و النظر الى الخضرة و الكحل عندالنوم

قول 30] حف الع شعبه»[ ت بن  حار ج« ا طايى؛ ب ترجم ع و 255، ص 20 و ج 152 ، ص29 م

د ،الشوكانى، الفواي102 ،ص02 در ج« يجلون البصر»و با تعبير 52،ص 292 و ج102 ،ص02 ج

    152 المجموعه، ص

اربعه تقوى البصر: الجلوس تجاه الكعبه، الكحل عندالنوم و »[ قال الشافعى: 59]

 «  النظر الى الخضره و تنظيف المجلس.

   180 ،ص02 [ بحاراالنوار، ج52]

   210 ،ص3 [ بحاراالنوار، ج51]

   202 [ مكارم االخالق، ص53]

   223 ،ص22 [ وسائل الشيعه، ج55]

   232 ،ص22[ وسايل الشيعه، ج 52]

  18 ۀيآ رعد ۀسور[ 52]

  258 ۀيآ بقره ۀ[ سور50]

  82 ۀيآ لياسرائ يبن ۀ[ سور58]

 


