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 چكيده 

گذاری مدنظر  سالمت اجتماعی از جمله مفاهیم نوظهوری است که در عرصة نظری و سیاست

اندیشمندان بوده است. این مفهوم در بعد نظری و اجرایی ناظر به شرایطی است که فرد پیوند چندالیه 

کند. سالمت اجتماعی به مفهوم سرمایة اجتماعی شهروندان و نهادهای  ناسبی را با جامعه برقرار میو م

های ارتباطی فرد و تعداد خطوط پیوندی فرد و  دیگر هرچه انگیزه  عبارت  یک جامعه اشاره دارد. به

مقاله، ضمن مرور شود. در این  جامعه بیشتر باشد، سالمت اجتماعی آن فرد و جامعه بهتر ارزیابی می

پارادایمی، نگاه قرآن به سالمت  مند و درون های مرتبط با سالمت اجتماعی، با خوانشی زمینه دیدگاه

اجتماعی و چگونگی طراحی و الگوسازی آن بیان شده است. در دیدگاه قرآنی، سالمت فرد و جامعه 

هش تحلیل محتوای کیفی با کند. روش این پژو میتعامل با یکدیگر و در پرتو وحی معنا پیدا در 

رویکرد استقرایی بوده است. مبتنی بر این روش و از نگاه قرآن سالمت اجتماعی دو بعد فردی و 

جمعی دارد. در بعد فردی، به سالمت معنوی به معنای اعتقاد به توحید، معاد و نبوت و معناداری 

ها و سالمت جسمی به  به فضیلتها و تقرب  جهان هستی، سالمت رفتاری به معنای پرهیز از رذیلت

معنای حفظ جان و تغذیه مناسب پرداخته شده است. در بعد جمعی سالمت نیز موضوعاتی مانند 

محیطی بررسی شده است. ابعاد  سالمت خانواده، سالمت محلی، سالمت سازمانی و سالمت زیست

هایی از قبیل توحید، ساز جامعة سالم هستند که با راهبرد فردی و جمعی سالمت اجتماعی زمینه

جویی،  والیت در سطح حاکمیتی، تعاون، اتحاد، عدالت در سطح عمومی و خردگرایی، کمال

طورکلی در دیدگاه قرآنی، جامعه وقتی  یابند. به جویی در سطح فردی تحقق می محوری و حق شریعت

 شود که مقدمات کمال فردی و اجتماعی در آن فراهم باشد. سالم محسوب می

 اسالم، الگوی جامعه سالم، سالمت اجتماعی، سالمت فردی و جمعی، قرآن.: های کليدی واژه

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
 علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  شناسی دانشگاه تهران و عضو هیئت . دکتری گروه جامعه1

fateminia.s@ut.ac.ir 

 . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه.2
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 مقدمه و بيان مسئله

بخشی به جامعه بوده  عبارتی سالمت دادن صراط هدایت و به  ظهور انبیای الهی با هدف نشان

شهر یا اتوپیا  ماناست. در کنار انبیا و اولیای الهی، فیلسوفان نیز به مباحثی مانند مدینه فاضله، آر

های  ترین موضوعات حکمت قدیم بوده است و در آرا و دیدگاه اند که از قدیمی پرداخته

(. 101: 1931افالطون با نگاهی انتزاعی و فلسفی به تصویر کشیده شده است )اکبری مطلق، 

گاهی همچنین در جهان اسالم، اندیشمندانی مانند فارابی، خواجه نصیر و متفکرانی دیگر با ن

ای دارد.  اند که از میان ایشان، فارابی جایگاه ویژه دینی به تفکر در مدینه فاضله مبادرت داشته

پردازان در  های فلسفی و دینی به این موضوع، در ادامه همین راه بسیاری از نظریه فارغ از نگرش

افات سدة هفدهم و هجدهم کانون توجه خود را بر موضوع نظم اجتماعی و مسائل و انحر

طور مستقیم و غیرمستقیم به  پردازان کالسیک و حتی مدرن به اند. بیشتر نظریه اجتماعی قرار داده

اند. درواقع جامعة نابهنجار/ بیمار  امر بهنجار/ نابهنجار یا وضعیت سالمت/ انحراف توجه داشته

 ه است.ای است که بسیاری از معیارهای اخالقی و رفتاری مبتنی بر آن شکل گرفت دوگانه

امروزه نیز با توجه مشکالت زندگی شهرنشینی و زندگی ماشینی تغییرات سبک زندگی و 

ریزان  ویژه برنامه های اجتماعی، جایگاه سالمت برای مردم جهان و به افزایش انحرافات و آسیب

سالمت در طول گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است. درواقع  اقتصادی، اجتماعی و سیاست

صورت یک هدف جهانی و دربرگیرندة کیفیت زندگی نشئت  از یک مفهوم انفرادی، به ها سده

ها چنان  (. به عبارت دیگر زندگی اجتماعی انسان212: 1931گرفته است )ادریسی و همکاران، 

درهم تنیده شده است که مفهوم سالمت اجتماعی در موضوعات دانشگاهی و امر 

طورکلی سه تلقی از مفهوم سالمت اجتماعی  است. بهای یافته  گذاری نقش برجسته سیاست

مثابة بعد اجتماعی سالمت فرد به رابطه او با جامعه نظر دارد.  . سالمت اجتماعی به1وجود دارد: 

منزلة وضعیت اجتماعی بهتر که  . سالمت اجتماعی به9مثابة شرایط اجتماعی سالمت بخش.  . به2

و  نیا یابد )درخشان یق و معانی عینی متفاوتی میبا توجه به اوضاع فعلی هر جامعه مصاد

(. درمجموع تعاریف موجود از سالمت اجتماعی بر کیفیت روابط فرد با 913: 1931همکاران، 

 (.2009؛ کییز، 1339جامعه تأکید دارد )الرسون، 
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های مکتبی است، سالمت  شهری متأثر از ایدئولوژی و ریشه همچنان که اندیشة آرمان

گیری در حوزة  گذاری و تصمیم گونه است. به همین دلیل تعریف سیاست یز ایناجتماعی ن

پردازان ارتباط دارد. دانش  بینی نظریه سالمت اجتماعی موضوعی است که با اندیشه و جهان

ها ترجمه شده که خود بر  آکادمیک موجود در حوزة سالمت اجتماعی براساس دیدگاه

است که ریشه در حکمت یونانی دارد. خالصه آنکه سالمت های انتزاعی/ فلسفی مبتنی  اندیشه

ها حساس است و به همین دلیل  بینی و ایدئولوژی شدت به جهان اجتماعی مفهومی است که به

پارادایمی از مفهوم سالمت اجتماعی در حل  پذیر باشد؛ بنابراین فهم درون تواند مناقشه می

ی کالن اجتماعی بسیار مؤثر است. در این ها گذاری بسیاری از مسائل و مشکالت و سیاست

های موجود در این حوزه، به روش تحلیل محتوای کیفی و با  مقاله، ضمن بررسی دیدگاه

 رویکردی استقرایی به مفهوم سالمت اجتماعی از نگاه قرآن پرداخته شده است.

 های پژوهش اهداف و پرسش

نگاه آیات قرآن بوده است. این هدف هدف اصلی این پژوهش معرفی ابعاد سالمت اجتماعی از 

اند  بر این پرسش اصلی استوار است که ابعاد فردی و جمعی سالمت اجتماعی از نگاه قرآن کدام

 هایی برخوردار است. و جامعة سالم از چه ویژگی و شاخص

 پيشينة پژوهش

های فراوانی دربارة سالمت اجتماعی انجام شده است، اما در ارتباط با دیدگاه اسالم به  پژوهش

( در 1932خانی ) های اندکی وجود دارد. صفی ویژه سالمت اجتماعی پژوهش سالمت و به

پژوهش خود، ضمن مرور دیدگاه ادیان توحیدی به مفهوم سالمت به آثار دینداری بر حفظ و 

توصیفی با تأکید بر  -( به روشی تحلیلی1932فیروزی و همکاران )پرداخته است. بهبود سالمتی 

کننده سعادت دنیا و آخرت او  مفهوم سالمت معنوی، آن را ناظر به حقیقت وجود انسان و تأمین

ای و  ( در پژوهش خود به روش کتابخانه1932اند. همچنین سام آرام و همکاران ) دانسته

افزارهای تخصصی گنجینه روایات نور، جامع  حدیثی، اخالقی و نرمتفسیری از قرآن، کتب 

های توکل و حسن ظن به خدا، ایمان و توجه به رضایت  تفاسیر نور و کتابخانه اهل البیت، مؤلفه
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الهی، انگیزه و نیت خالص، شکرگزاری، تواضع و فروتنی، صبر، تقوا، عدالت، نماز، ذکر خدا، 

عنوان  ناخت نفس و اعتقاد درست به زندگی پس از مرگ را بهتوبه، تفکر و تعقل، تفکر، ش

پور و  اند. یداهلل های اسالم بررسی کرده های سالمت معنوی مبتنی بر آموزه برخی از مؤلفه

درصد(، آیات قرآن کریم  13/33سوره ) 23اند که در  ( به روشی کمی نشان داده1931همکاران )

عد اصلی سالمتی )جسمی، روانی و اجتماعی( اشاره شکلی مشخص، به یک، دو یا هر سه ب به

کرده است. عمدة آیات قرآن کریم به ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سالمتی اشاره عام دارد، 

آیه  101بود که سهم سالمت اجتماعی  221اما تعداد کل آیات دربارة سه بعد اصلی سالمتی، 

آیه  23درصد( و سهم سالمتی جسمی  91/21آیه ) 31درصد(، سهم سالمتی روانی  93/22)

 درصد( بوده است. 22/19)

تحلیلی به این  -( در پژوهش خود به روش توصیفی1931طهماسبی بلداچی و قنبری )

ای است که ابعاد فردی و اجتماعی سالمت را به  ترین مؤلفه بودن مهم نتیجه دست یافتند که الهی

های  که مفهوم سالمت در آموزه دهد نشان می (1931نتایج تحقیق جواهری )دهد.  هم پیوند می

شود. قرآن و حدیث،  دینی در انحصار سالمت جسم نیست، بلکه سالمت معنوی را نیز شامل می

اند و این قانون الهی راهنمای درک حقیقت سالمت است. ایمان و  حقیقت قرآن را شفا دانسته

جانبة  نش انسان و ضامن سالمت همهآثار آن سازندة فرد و جامعة سالم است. عبادت راز آفری

فرد و اجتماع است. مفهوم و گسترة قلب سلیم و نمادهای آن در قرآن و حدیث تبیین شده 

دهندة فرد و جامعة سالم است. امامت نیز  است. همچنین شناخت حقیقت قلب سلیم نشان

 است. جانبة فردی، خانوادگی و اجتماعی راهگشای رسیدن به حیات طیبه و سالمت همه

شناختی و درنهایت نتایج و  پژوهش حاضر هم از حیث تمرکز موضوعی، هم از حیث روش 

طور کامل بر موضوع سالمت  های فوق متفاوت است. این پژوهش به ها، با پژوهش یافته

اجتماعی متمرکز است و به روش تحلیل محتوای کیفی، مفهوم سالمت اجتماعی را در آیات 

 هایت الگویی نظری از مفهوم سالمت اجتماعی ارائه داده است.قرآن معرفی کرده و درن
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 مالحظات نظری

 الف( تعریف مفاهيم

برای مفهوم سالمت اجتماعی تعاریف و ابعاد متفاوتی ارائه شده است یکی از پرکاربردترین 

ها تعریف کییز است. رویکرد او در تعریف سالمت اجتماعی مبتنی بر جامعه است.  آن

داشت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، یکپارچگی،  عی کییز، ابعادی مانند سهمسالمت اجتما

شکوفایی اجتماعی و پیوستگی اجتماعی را دارد. او معتقد است اگرچه این پنج مؤلفه بیانگر 

براساس نظر کییز، حلقه های فردی است، پیوندی ناگسستنی با محیط اجتماعی دارد.  ارزیابی

ویژه سالمت ذهن پاسخ به این سؤال  مربوط به سالمت و بهمفقوده در تاریخچه مطالعات 

است که آیا ممکن است کیفیت زندگی و عملکرد شخصی افراد را بدون توجه به معیارهای 

اجتماعی ارزیابی کرد. سالمت اجتماعی ترکیبی از چند عامل است که درمجموع نشان 

عنوان همسایه، همکار و  اش، برای مثال به دهند یک شخص چقدر در زندگی اجتماعی می

یک  1(. کییز معتقد است سالمت1: 2001شهروند عملکرد خوبی دارد )کییز و شاپیرو، 

ترتیب شاخص سالمت اجتماعی را ارزیابی شرایط و  اساس و بنیان اجتماعی دارد و بدین

(. عملکرد اجتماعی خوب در 2: 2003کند )چاالغان،  عملکرد فرد در جامعه تعریف می

گیرد  های اجتماعی را دربرمی چیزی بیش از سالمت جسمی و روانی است و چالشزندگی 

(. از نظر کییز، هیچ ادبیات پژوهشی دربارة سالمت اجتماعی در بعد 12: 1933)سام آرام، 

دهد که سالمت  فردی وجود ندارد؛ بنابراین وی در یک تحلیل عاملی گسترده پیشنهاد می

تشکیل شده است. براساس این ابعاد، فرد سالم از نظر  اجتماعی افراد از پنج جزء زیر

فهم و  ای معنادار، قابل صورت مجموعه اجتماعی زمانی عملکرد خوبی دارد که اجتماع را به

های اجتماعی خود است و  بالقوه برای رشد و شکوفایی بداند و احساس کند متعلق به گروه

 خود را در اجتماع و پیشرفت آن سهیم بداند.

فرد از کیفیت روابط متقابلش در جامعه و  ارزیابیبه معنای  2ارچگی اجتماعی:یكپ

کنند بخشی از جامعه هستند؛ بنابراین های اجتماعی است. افراد سالم احساس می گروه

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Well-Being 

2. Social Integration 
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کنند وجه مشترکی با دیگران دارند و  ای است که مردم احساس می یکپارچگی اجتماعی گستره

جتماعی هستند. این مفهوم در برابر بیگانگی و انزوای اجتماعی های ا متعلق به جامعه و گروه

 (.122: 1333گیرد )کییز،  و آگاهی طبقاتی مارکس قرار می 1سیمن

بیانگر ارزیابی فرد از ارزش اجتماعی خود است. کسانی که سطح  2داشت اجتماعی: سهم

و چیزهای ارزشمندی  مطلوبی از این بعد را دارند، معتقدند که عضو مهمی در اجتماع هستند

دهندة آن است که مردم چگونه و تا چه داشت اجتماعی نشان برای ارائه به دیگران دارند. سهم

دهند، برای جامعه مهم و ارزشمند است و  کنند که آنچه در جهان انجام می حد احساس می

 (.1: 2001شود )کییز و شاپیرو،  عنوان کمک اجتماعی تلقی می به

های دیگران است. افرادی که این بعد از  تفسیر فرد از جامعه ویژگی 3پذیرش اجتماعی:

کنند و  ای از افراد مختلف درک می صورت مجموعه سالمت اجتماعی را دارند، اجتماع را به

عنوان  پذیرند و به دیگران به ای که دارند، می های مثبت و منفی ها و جنبه  دیگران را با همة نقص

بان، اعتماد و اطمینان دارند. در پذیرش اجتماعی، فرد اجتماع و مردم آن را افراد باظرفیت و مهر

 (.2001پذیرد )کییز،  های مثبت و منفی باور دارد و می ها و جنبه با همه نقص

بینی است.  پیش فهم، منطقی و قابل یعنی اعتقاد به اینکه اجتماع قابل 0پيوستگی اجتماعی:

کنند، بلکه به  تنها دربارة نوع جهانی که در آن زندگی می اند، نه افرادی که از نظر اجتماعی سالم

کنند قادر به فهم وقایع اطرافشان  مند هستند و احساس می دهد عالقه آنچه اطرافشان رخ می

معنایی در زندگی و درحقیقت درکی قرار دارد که فرد از کیفیت،  هستند. این مفهوم در مقابل بی

 (.2001اجتماعی اطراف خود دارد )کییز،  دهی و ادارة دنیای سازمان

ها و مسیر تکامل جامعه و باور به  عبارت است از ارزیابی پتانسیل 5شكوفایی اجتماعی:

ای برای تحول مثبت دارد.  های بالقوه اینکه اجتماع در حال تکاملی تدریجی است و توانمندی

هایی برای رشد اجتماعی  ان از پتانسیلاین افراد به آینده جامعه امیدوارند و معتقدند خود و دیگر

ها و دیگران بهتر شود. شکوفایی اجتماعی یعنی باور  تواند برای آن می جهانمند هستند و  بهره

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Seeman 
2. Social Contribution 
3. Social Acceptance 
4. Social Coherence 
5. Social Actualization 
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اش مسیر تکاملی خود  به اینکه اجتماع سرنوشت خویش را در دست دارد و به مدد توان بالقوه

 .(33: 1939نژاد  کند )فارسی را کنترل می

 ریب( مبانی نظ

. اولی مفهومی است که بیشتر در Well-Beingو  Healthبرای سالمت دو واژه وجود دارد: 

ویژه در بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی پرداخته شده است.  های رسمی و به گزارش

بودن  های سالم بر ویژگی معنای سالمت و بهزیستی است؛ بنابراین عالوه دومی نیز مفهومی به

ای است که درجة  هر حال سالمت پدیده  به گیرد. از زندگی را نیز دربرمی نشاط و رضایت

آورد و در هر فرهنگی معنا و مفهوم  باالیی از بهزیستی جسمی، روانی و اجتماعی را به همراه می

دربردارندة معنای کاملی است که  Hela، برگرفته از واژة التین Healthدنبال دارد.  خاصی را به

ای  کند. بر این اساس سالمت پدیده ی، سالمت، صحت و آسایش فرد را بیان میابعاد تندرست

ای به حس مشترک و فرهنگ مردم آن جامعه از سالمت  ای تا اندازه است که در هر جامعه

های گوناگون تعاریف متعددی برای سالمت بیان شده  گردد؛ بنابراین در جوامع و گروه بازمی

مترادف یکدیگرند و هارمونی عبارت از  1سالمت و هماهنگیها  در برخی از فرهنگ»است. 

(. سالمت 211: 1931)سجادی و صدرالسادات، « سازگاربودن با فرد، با جامعه با خدا و جهان

 پردازد. اجتماعی مفهومی مرکب است که به پدیدة سالمت در سطح اجتماعی آن می

 2ه مفهوم سالمت اجتماعیدر پژوهشی ب 1332بلوک و برسلو برای اولین بار در سال 

ها مفهوم سالمت اجتماعی را با درجة عملکرد اعضای جامعه مترادف کردند و  پرداختند. آن

های گوناگون در ابعاد جسمی، روانی و  ها با طرح پرسش شاخص سالمت اجتماعی را ساختند. آن

مفهوم را چند سال  اجتماعی سالمت فردی، به میزان فعالیت و عملکرد فرد در جامعه رسیدند. این

ها این بود که سالمت فراتر از  مطرح کردند. استدالل آن 1333بعد دونالد و همکاران در سال 

های کارکردی فرد است. سنجش محتوای سالمت  ها و قابلیت گزارش عالئم بیماری، میزان بیماری

ل مالقات با دوستان( و فردی )برای مثا اجتماعی از ابتدا با تمرکز بر فرد و دربارة تعامالت میان

 (.12: 1931ها( سنجیده شد )جین، آلیسون و جی،  مشارکت اجتماعی )مانند عضویت در گروه

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Harmony 

2. Social Health 
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درواقع سالمت اجتماعی نوعی بهداشت روانی، فردی و اجتماعی است که درصورت تحقق 

مت یابند و درنهایت جامعه شاداب و سال ای بانشاط دست می آن شهروندان به انگیزه و روحیه

سو و  های فردی از یک  خواهد بود. درواقع زندگی سالم محصول تعامل اجتماعی میان انتخاب

 1در این باره، گلداسمیتکننده افراد از سوی دیگر است.  محیط اجتماعی و اقتصادی احاطه

دار مثبت و منفی فرد در ارتباط با دیگران تعریف  سالمت اجتماعی را ارزیابی رفتارهای معنا

داند که به کارایی فرد در  های سالمت هر جامعه می ترین شاخص د و آن را یکی از اساسیکن می

دیگر زمانی شخص را واجد سالمت   عبارت  به (.231: 1339جامعه منجر خواهد شد )الرسن، 

های اجتماعی خود را در حد متعارف بروز و ظهور  ها و نقش دانند که بتواند فعالیت اجتماعی می

( و با جامعه و هنجارهای اجتماعی احساس پیوند و اتصال کند 3: 1932ی مهربانی، دهد )فدای

زیست مادی مثبت )با  محیطدر (. ریشه و مفهوم سالمت اجتماعی را باید 21: 1933)سام آرام، 

زیست انسانی مثبت مدنظر قرار داد )وینسترا،  توجه به موضوعات اقتصادی و اجتماعی( و محیط

 .(233: 1931ل از هزارجریبی و صفری شالی، به نق 31: 2000

شود: یکی دیدگاهی که  با بررسی ادبیات در حوزة سالمت چند دیدگاه کلی شناسایی می

برد. این دیدگاه سالمت اجتماعی  کار می سالمت اجتماعی را در معنا و مفهوم سالمت عمومی به

و به همین دلیل به معنای کنندة عمومی یک جامعه است  داند که توصیف هایی می را شاخص

ها برخوردارند. در  یافتگی کشورها یا جوامعی است که از میزان مطلوبی از این شاخص توسعه

های سالمت، میزان بودجه، شیوع خشونت و جرم،  مانند بیمههایی  این دیدگاه به شاخص

و بهداشتی، نرخ  های آموزشی خانمان، سرانه ها، تعداد افراد بی مصرف مواد مخدر، تعداد زندانی

(. دیدگاه دوم به سالمت 2: 2001شود )دسای، دوسی و  روزنهک،  شیوع بیماری و... توجه می

شود  عنوان کنشی جمعی تلقی می پردازد که به اجتماعی ناظر به رفتارهای سالمت شهروندان می

های  عادت پذیرد. رفتارهای سالمت شامل که هم بر جامعه اثرگذار است و هم از جامعه اثر می

توان  می اول را(. دو دیدگاه 2010غذایی، ورزش و تحرک، مصرف سیگار، الکل و... است )هیپا، 

ریزی و سازمان بهداشت جهانی مدنظر  با عنوان رویکرد عام معرفی کرد که در نهادهای برنامه

ه ک استشناختی  کنندة کیفیاتی ذهنی و روان است. دیدگاه سوم به سالمت اجتماعی، بیان

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Goldsmith 
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توان به  کند. در این دیدگاه می میهای ایجاد تعامل سالم و سازنده را برای فرد ایجاد  ظرفیت

شناختی مثبت  شناختی ریف، سالمت اجتماعی کییز و نظریة سرمایة روان نظریة سالمت روان

هایی مانند میزان  (. از این نظر، سالمت اجتماعی با شاخص1333کییز، اشاره کرد )ریف و 

های اجتماعی، سازگاری، انطباق با محیط و غیره مشخص  ات و تعامالت فردی، مهارتارتباط

آید. تعریف  شمار می شود. در این رویکرد، سالمت اجتماعی یکی از ابعاد سالمت به می

سالمت اجتماعی « سطح خرد»گیرد که شاید بتوان آن را  گفته کییز نیز در این سطح قرار می پیش

 پردازد. دگاه به فرایند و چگونگی حفظ سالمت اجتماعی در افراد میدرنظر گرفت. این دی

شناسی  های کالسیک جامعه در نظریه مهمیسالمت اجتماعی یا حداقل نبود آن، نگرانی 

شناسی مربوط به ناهنجاری و بیگانگی  است. از نظر تجربی، این موضوع در ادبیات جامعه

جمله مزایای بالقوة زندگی عمومی، یکپارچگی و اجتماعی ریشه دارد. دورکیم معتقد است از 

بستگی اجتماعی است؛ یعنی احساس تعلق وابستگی، درک آگاهی مشترک و داشتن  هم

سرنوشت جمعی. این مزایای زندگی اجتماعی اساس و بنیانی برای تعریف جهانی و کلی از 

 (.122: 1333سالمت اجتماعی است )کییز، 

و نابسامانی در سیستم هنجاری و آنومی از مباحث  1عیچگونگی انفصال فرد از نظم جم

را به  2اخصی است که در تئوری نابسامانی دورکیم مرتون مدنظر قرار گرفته است. او نابهنجاری

مفهوم نبود اجتماع میان فرد و جامعه دربارة اهداف اجتماعی و انتظارات جمعی و آنچه جامعه 

برد. دورکیم دو نوع آنومی  کار می د متصور شده است، بهعنوان الگوهای رفتار برای اعضای خو به

دهد. آنومی در سطح فردی یا  را، یکی در سطح فردی و دیگری در سطح اجتماعی تشخیص می

دهندة حالتی فکری است که در آن احساسات  هنجاری و نشان نوعی احساس فردی از بی 9آنومیا

ه با اختالالتی درون فرد بوده و او با نوعی شود. چنین حالتی همرا فرد به خود وی سنجیده می

کنندة  شود. آنومی در سطح اجتماعی، بیان قدرتی مواجه می احساس نابهنجاری، پوچی و بی

هنجاری جمعی است که در آن احساسات فرد با توجه به سیستم اجتماعی  نوعی اختالل و بی

دون وسیلة الزم برای تنظیم رفتار شود. زمانی که توازن اجتماعی وجود ندارد، فرد ب سنجیده می

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Collective Order 

2. Anomie 

3. Anomia 
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خود و تطبیق آن با معیارهای اجتماعی مقرر و نیز بدون احساس حمایت جمعی و پشتیبانی 

توان گفت عوامل اجتماعی یکسانی بر هر دو نوع نابسامانی مؤثرند؛  اجتماعی است. در اینجا می

در جامعه، به بیمارشدن جامعه  کند و وفور این افراد یعنی جامعة بیمار، افراد بیمار تولید می

 (.39-31: 1932پناه،  شود )یزدان منتهی می

پور و ورمرزیار،  نیا، شارع هیرشی در تئوری پیوند اجتماعی و تأثیر آن بر آنومی )علیوردی

( و مرتون در بحث آنومی، 133: 1931(، مارکس در تئوری ازخودبیگانگی )آرون، 113: 1933

نداشتن عوامل ضداجتماعی مانند  ور، سالمت اجتماعی را حضورمح براساس رویکرد بیماری

با (. الرسون 29-22: 1933پور،  اند )رفیع هنجاری )آنومی( در فرد دانسته ازخودبیگانگی و بی

اند.  محور، چارچوبی مفهومی و نظری برای سالمت اجتماعی ارائه داده توجه به رویکرد سالمت

های  یابی فرد از کیفیت روابطش با خانواده، دیگران و گروهاز نظر الرسون سالمت اجتماعی ارز

ها و احساسات، تفکرات  های درونی فرد به محرک آید و درواقع شامل پاسخ شمار می اجتماعی به

نداشتن فرد از زندگی و محیط اجتماعی است داشتن یا  دهندة رضایت و رفتارهایی است که نشان

در بخش تعریف مفاهیم گفته شد، کییز با رویکرد  طور که (. همان231: 1339)الرسون، 

کند. از نظر او سالمت اجتماعی دربرگیرندة ارزیابی فرد از  سالمت را تعریف می 1محورانه جامعه

زندگی عمومی و خصوصی فرد (. او میان 2009محیط و کارکرد خود او در جامعه است )کییز، 

های ذهنی افراد است،  ناظر بر زندگی ویژگیشود. البته این عمومی و خصوصی  تفاوت قائل می

های رفتاری او را فراهم  های فرد به جامعه است که زمینه اما زندگی عمومی بیانگر دیدگاه

توان به  شمارد که از آن میان می هایی برمی ها منفعت کند. او برای زندگی عمومی انسان می

ستگی متقابل، احساس آگاهی مشترک بستگی، واب ، وفاق، احساس تعلق، همیکپارچگی اجتماعی

و سرنوشت جمعی اشاره کرد. این منافع چارچوبی را برای ارائة تعریف اجتماعی از سالمت در 

دیگر ارزیابی ذهنی فرد ریشه در جامعه و کارکردهای محیطی دارد.   عبارت  گذارد؛ به اختیار می

گاه اجتماعی و اقتصادی را بر او برخی از عوامل ساختاری اجتماعی مانند سن، جنسیت و پای

 داند. های فردی مؤثر می ها و نگرش گرایش

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Socially-Oriented 
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توان گفت سالمت اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط فرد با دیگران در  طور خالصه می به

کند  پذیری وی اشاره دارد. سالمت اجتماعی بر ابعادی از سالمت تأکید می جامعه یا همان جامعه

کند مربوط است؛ بنابراین  ای که در آن زندگی می اد دیگر یا با جامعهکه به ارتباط فرد با افر

دهندة سالمت  سالمت اجتماعی در کنار سالمت جسمانی و روانی یکی از سه ارکان تشکیل

توان شخص را واجد سالمت اجتماعی برشمرد که بتواند  ؛ درواقع زمانی میاستعمومی جامعه 

ا در حد متعارف بروز و ظهور دهد و با جامعه و های اجتماعی خود ر ها و نقش فعالیت

که نگاه اسالم و قرآن به  هنجارهای اجتماعی احساس پیوند، اتصال و ارتباط برقرار کند؛ درحالی

سالمت اجتماعی بسیار جامع و چندوجهی است که در ادامه به آن پرداخته شده است. به 

یافته از وجود انسان است  ای تقلیل نبههای موجود، سالمت اجتماعی ج عبارت دیگر در دیدگاه

که تنها بر روابط اجتماعی او تمرکز دارد، اما در دیدگاه اسالمی سالمت اجتماعی ابعادی 

 شود. تر، خطای معرفتی محسوب می ها به ابعاد جزئی تنیده و مرتبط دارد که تقلیل آن درهم

 روش پژوهش

کردی استقرایی انجام شده است. به این پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای کیفی و با روی

صورت که پس از مطالعة متن قرآن کریم، مضامین مرتبط با سالمت استخراج شده و با 

سازی مضامین مختلف، الگویی دربارة سالمت اجتماعی حاصل شده است، اما نباید از  مفهوم

اهیم قیاسی در ذهن ها و مف نظر دور داشت که همگام با تحلیل استقرایی مضامین، برخی ایده

سازی و الگوپردازی یاری کرد. این رویکرد قیاسی  محقق وجود داشت که او را در مسیر مفهوم

شناختی، ادبیات راهبردی و زندگی  ناشی از جهان زیست محقق در فضای مطالعات دینی، جامعه

د توجه در ایران اسالمی بوده است. واحد تحلیل در این پژوهش آیات قرآن کریم است. بای

ها، به تفاسیر آیات و مقاالت مشابه مراجعه  سازی ها و مفهوم داشت که برای اعتباربخشی به ایده

 شده است.

 های پژوهش یافته

کند و سالمت هریک  اسالم و قرآن وجود آدمی را متشکل از دو بعد غیرمادی و مادی معرفی می

برای فهم نگاه قرآن به سالمت توجه به داند. درواقع  را در گرو سالمت دیگری و متأثر از آن می
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تواند نگاه جامع قرآن را به  ها در کنار هم امری ضروری است که می همه آیات و قراردادن آن

بر فطرت توحیدی از  داند که با تکیه  النفس می سالمت بازشناساند. قرآن فردی را سالم و سلیم

عادل میان قوای متضاد درونی و نیز تقابالت ایمان در قلب برخوردار باشد و در رفتار با ایجاد ت

بیرونی و درونی برخاسته از غرایز و محیط، بهترین شیوه را در دستیابی به خوشبختی و قرب 

اهلل برگزیند. در ادامه و در پاسخ به سؤال اول پژوهش، ابعاد سالمت اجتماعی تحت دو  الی

سؤال دوم نیز در قالب بعد سوم عنوان سالمت فردی و جمعی مورد بحث قرار گرفته است. 

 یعنی جامعه سالم پاسخ داده شده است.

 سالمت فردی

قرآن در بعد فردی سالمت، به موضوعاتی مانند سالمت معنوی، سالمت رفتاری و سالمت 

دیگری برای خود دارند. سالمت معنوی در های  ها مؤلفه پردازد که هرکدام از آن جسمی می

برخی معتقدند ابعاد معنویت زندگی است.  1اربودن و هدفمندبودنادبیات موجود، یعنی معناد

بودن  شامل این مفاهیم است: تالش برای معنا و هدف تفوق و برتری )احساس اینکه انسان

ها  )اتصال به دیگران، طبیعت یا الوهیت( و ارزش 2فراتر از وجود مادی ساده است( اتصال

(، اما سالمت معنوی در نگاه قرآن تحت لوای 3 :1933)عشق، دلسوزی و عدالت( )امیدواری، 

گیرد. توحید، معاد و نبوت سه بیان  های مرتبط با توحید، معاد و نبوت قرار می ارزش

کمک رسوالن خود راه و  شناختی انسان به هستی هستند. خدای واحدی وجود دارد که به معرفت

دلیل عملکرد خود  ها به ه انساندهد و روزی خواهد آمد ک ها نشان می صراط تکامل را به آن

ها را از خداوند فراهم  ها موجبات قرب و غربت آن شوند و کیفیت آن عمل بازخواست می

خدای شما، »توان به آیة  کند. در قرآن آیات فراوانی دربارة توحید وجود دارد؛ برای مثال می می

اشاره کرد.  9«مهربان ای است که غیر از او معبودی نیست، اوست بخشنده و خداوند یگانه

یقین، همة شما را در  معبودی جز خداوند نیست و به»فرماید:  همچنین خداوند دربارة معاد می

 1«کند و کیست که از خداوند، راستگوتر باشد؟ روز رستاخیز که شکی در آن نیست، جمع می

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Meaning and purpose 

2.  Connectedness 

 (. 129. وَإِلَهُکمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ )بقره:  9

 (.33: رَیبَ فِیهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللََّهِ حَدِیثًا )نساء. اللََّهُ لَا إِلَهَ إِلََّا هُوَ لَیجْمَعَنََّکمْ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ لَا 1
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فرستیم؛ بنابراین کسانی که  یدهنده م دهنده و بیم ما پیامبران را مژده»فرماید:  دربارة با نبوت نیز می

طور  به 1«.ایمان آورده و رفتاری شایسته در پیش گرفتند، بیمناک نبوده و اندوهگین نشوند

توان گفت که از نگاه قرآن اعتقاد و ایمان به توحید، معاد و نبوت ارکان اساسی  خالصه می

نسان مهم، معنادار و دهند؛ زیرا این سه موضوع جهان را برای ا سالمت معنوی را تشکیل می

 کنند. هدفمند می

آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطََّیبَاتِ وَفَضََّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ وَلَقَدْ کَرََّمْنَا بَنِی»

شکی و دریا، )بر یقین، فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خ و به مِمََّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیالً؛

ها روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از کسانی که  ها( سوار کردیم و آنان را از پاکیزه مرکب

ای بیان کرده که  گونه (. قرآن مجید شخصیت انسان را به30)اسراء: « آفریدیم، کامالً برتری دادیم

ای جسمانی در یک جایگاه به ه دلیل ویژگی ها را تنها به هم متمایز از حیوانات است و هم انسان

های روحی و روانی را در یک جایگاه شخصیتی  های دارای ویژگی آورد، بلکه انسان شمار نمی

کند. در نگاه قرآن، حقیقت انسان به روح و روان وی وابسته بوده و روح الهی در  معرفی می

سان را آمادة دریافت انسان به ودیعت نهاده شده است و به تعبیری روحی از خداوند است که ان

کند یا روح همان عنصر علوی است که انسان را برای  ورزیدن به حق می صفات عالی و عشق

کند و او را برای ارتقا به مقامی باالتر از  تحقق اموری واال و کسب صفاتی مقدس آماده می

ایش گرداند و هدف و غایت واال و خطوط اصلی زندگی و روش آن را بر حیوان شایسته می

رو دیدگاه قرآن به سالمت فردی به بعد معنوی محدود  کند؛ از این مشخص و ترسیم می

شود. بخش وسیعی از آیات قرآنی به  شود، بلکه ابعاد اخالقی و رفتاری را نیز شامل می نمی

وَمَنْ یوقَ شُحََّ نَفْسِهِ فَأُولَئِک هُمُ ». سوی فضائل پرداخته است پرهیز از رذایل و حرکت به

وَمَن (. »3)غافر: « اند اند که رستگاران لْمُفْلِحُونَ: هرکس از خسّت نفس خود مصون ماند، ایشانا

ها حفظ کنی،  تَقِ السََّیئَاتِ یوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِک هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ: هرکه را در آن روز از بدی

(. درواقع قرآن سالمت رفتاری 3)حشر: « ای و این همان کامیابی بزرگ است البته رحمتش کرده

ها با  ها با انگیزة الهی و با هدف بهبود روابط انسان ها و ترویج خوبی انسان را پرهیز از بدی

کوشد با توازن و تعادل با خود  داند؛ بنابراین سالمت رفتاری حالتی است که فرد می یکدیگر می

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
 (.13حْزَنُونَ )انعام: . وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إاِلََّ مُبَشَِّرِینَ وَمُنذِرِینَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَالَ خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَالَ هُمْ ی1
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های خویش را برآورده  نین بتواند خواستهو جامعه کنار بیاید و احساس خوشبختی کند. همچ

ها و امکانات بهره ببرد، در برابر مشکالت زندگی بایستد و در راه  کند، در حد امکان از توانایی

گوید:  باره می (. بوعلی سینا در این 1930 :خود بکوشد )حسینیرشد و تعالی شخصیت 

د و در این عالم در اثر برخورد با هایی سالم هستند که بر فطرت اصلی خویش باقی باشن روان»

امور زمینی از لطافتش خارج نشده و غلیظ و خشن نشده باشند. طبق تفسیر خواجه با ورود 

« عقاید باطله در آن از مسیر اصلی خود که همان فطرت توحید و اسالم است، خارج نشده باشند

یکدیگر دارند و مؤید و ناپذیر با  (. سالمت معنوی و رفتاری ارتباطی جدانایی911: 123)

بعد سالمت جسمی نیز مشهود است. در این کنندة یکدیگر هستند. این ارتباط حتی در  تقویت

 داند. ها واجب می باره آیات فراوانی وجود دارد که خداوند حفظ جان و سالمت را بر آن

دانسته  ها ضروری ها و ناپاکی های الهی و دوری از آلودگی مندی از نعمت در اسالم بهره

های  تواند شیوه شود، اما اصل و قاعدة الضرر و الضرار به این معناست که انسان می می

(. در قرآن کریم 199: 1933اضطراری را برای حفظ جان مسلمانان انتخاب کند )اسم حسینی، 

خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که نام غیر خدا بر آن برده »ذکر شده است: 

ها[ ناچار  ه بر شما حرام گردانیده است ]ولی[ کسی که ]برای حفظ جان خود به خوردن آنشد

که ستمگر و متجاوز نباشد، بر او گناهی نیست؛ زیرا خدا آمرزنده و مهربان  شود، در صورتی 

کند. همچنین  درواقع این آیه بر اهمیت حفظ جان انسان در شرایط مختلف تأکید می 1«.است

این آیه از  2«.ای مردم از آنچه در زمین است حالل و پاکیزه را بخورید»رماید: ف خداوند می

ترین دستورات الهی دربارة بهداشت و سالمت انسان است. یا در آیاتی دیگر بر پرهیز از  مهم

(، مصرف 139؛ بقره: 113نکردن گوشت ناسالم و ناپاک )اعراف:  (، مصرف31پرخوری )طه: 

( و... 2شوی بدن )مائده:  و (، شست1(، پوشیدن لباس تمیز )مدثر: 23: های درختان )نحل میوه

اشاره شده است؛ بنابراین سالمت جسمی انسان بستری برای کسب خشنودی خداوند و حرکت 

تنها نوعی اطاعت  دیگر رعایت دستورات الهی نه بیان  شود. به  در جهت قرب الهی محسوب می

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
للَّهَ مَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ واَلَ عَادٍ فَال إِثْمَ عَلَیهِ إِنَّ ا. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیکمُ الْمَیتَةَ وَالد1َّ

 (.139غَفُورٌ رَّحِیمٌ )بقره: 

 (.123. یا أَیهَا النَّاسُ کلُواْ مِمَّا فِی األَرْضِ حَالَلًا طَیبًا )بقره: 2
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آید. در  شمار می مت جسمی و کاهش درد و رنج انسان بهاز خالق است، بلکه بستری برای سال

شود که شامل  دیدگاه قرآن سالمت جمعی یکی دیگر از ابعاد سالمت جمعی محسوب می

 هایی چون سالمت خانواده، سالمت محلی، سالمت سازمانی و سالمت محیطی است. مؤلفه

 سالمت جمعی

خانوادگی، محلی، سازمانی و محیطی  سالمت اجتماعی از نگاه قرآن به ابعادی چون سالمت

های گوناگون و  ترین ارکان جامعة بشری و بستر فرهنگ پردازد. نهاد خانواده یکی از اساسی می

ترین  هاست. این نهاد اساس شخصیت انسان و مهم ها و ملت ساز خوشبختی یا بدبختی انسان زمینه

تواند کارکردهای مثبت،  ( و می3-1: 1930شود )اخالقی،  عامل تکامل جامعه نیز محسوب می

بدیل در ابعاد گوناگون حیات فردی و اجتماعی انسان داشته باشد و در کسب  سازنده و بی

ها و شکوفایی استعدادها و ارتقای سالمت و بهداشت روانی فرد و جامعه بسیار تأثیرگذار  موفقیت

سالمت، رشد و پویایی این  ای به باشد. اسالم که هدفش سعادت و تکامل بشر است، توجه ویژه

ساز دارد. در نگاه قرآن خانواده واحدی اجتماعی است که هدف از آن، تأمین  نهاد سرنوشت

و »فرماید:  سالمت روانی برای سه دستة زن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان است. خداوند می

که مایة روشنی چشمان ]ما[ گویند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده  اند که می کسانی

این آیه بر اهمیت خانواده و پیشاهنگی آن در تشکیل  1«.باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان

آل پرهیزکاران  جامعة نمونة انسانی اشاره دارد؛ چنانکه پیوندهای سالم و درخشان خانوادگی را ایده

و فرزندان نهفته است. قرآن کریم اساس  کند. این پیوندها در رابطة والدین با یکدیگر معرفی می

از  2(؛21داند )روم:  زندگی خانوادگی و روابط زن و شوهر را الفت، رحمت، دوستی و محبت می

گیرد که مودت و الفت برقرار و نیازهای عاطفی و روانی  رو خانوادة واقعی تنها زمانی شکل می این

ان به والدین از سوی فرزندان و شخص ارضا شود. همچنین در جای دیگر بر ضرورت احس

بنابراین سالمت خانواده رکن رکین تشکیل  9(؛29کند )اسراء:  ها تأکید می نکردن با آن بدرفتاری

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
 (.31یقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیاتِنَا قُرَّةَ أَعْینٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا )فرقان: . وَالَّذِینَ 1
فِی ذَلِک لَآیاتٍ لِّقَوْمٍ  نَّ. وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکم مِّنْ أَنفُسِکمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکنُوا إِلَیهَا وَجَعَلَ بَینَکم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إ2ِ

 (.21یتَفَکرُونَ )روم: 

تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کرِیمًا . وَبِالْوَالِدَینِ إِحْسَانًا إِمَّا یبْلُغَنَّ عِندَک الْکبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کالَهُمَا فَالَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ واَلَ 9

 (.29)اسراء: 
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توان انتظار داشت سالمت  که نهاد خانواده تضعیف شود، نمی سالمت روان و جامعه است و مادامی

 اجتماعی تحقق بیابد.

کنندة محیط اجتماعی سالمی برای  ره دارد که ترسیمسالمت محلی به نوعی از سالمت اشا

تدبیری دور است و نظم هماهنگی  رشد و نمو انسان است. جامعة مطلوب الهی از انحراف و بی

درحقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان »در تمام ارکان آن وجود دارد. 

دهد باشد که پند  دارد و به شما اندرز می میدهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز فرمان می

کند که  در جای دیگر از قرآن سالمت محیط اجتماعی چنان اهمیت پیدا می 1(.30)نحل: « گیرید

و خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان »فرماید:  خداوند می

نشین  ان و همسایه خویش و همسایة بیگانه و همکنید و دربارة خویشاوندان و یتیمان و مستمند

مانده و بردگان خود ]نیکی کنید[ که خدا کسی را که متکبر و فخرفروش است دوست  و درراه

دهد که وجود  خوبی نشان می این آیات و بسیاری از آیات دیگر قرآن به 2(.92)نساء: « دارد نمی

هایی  کمال و سعادت است. یکی از محیط ها به یک محیط سالم و دینی بسترساز رسیدن انسان

 سالمت سازمانی یا همان سالمت کار و شغل است.کند،  که سالمت جمعی در آن معنا پیدا می

(. شاید بعد 32: 1931آیه دربارة کار و تالش وجود دارد )نادعلی،  100در قرآن کریم حدود 

ی حالل، تأمین اقتصاد خانواده و آموزی، کسب روز اندازة حرفه ای به از تقوای الهی هیچ مسئله

(. اهمیت 139: 1933دهکردی،  خواه و فاضلی افراد تحت تکفل مورد توجه نبوده باشد )رضوان

(. 93)مدثر: « کلُّ نَفْسٍ بِمَا کسَبَتْ رَهِینَةٌ»فرماید:  حدی است که می کار و تالش برای خداوند به

های اوست. همچنین در جای دیگر قرآن  یتبه این معنا پیشرفت انسان در گروه اعمال و فعال

(؛ یعنی بهرة انسان چیزی جز تالش و 93)نجم: « و َأَن لَّیسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَی»فرماید:  می

کوشش او نیست. خداوند متعال در داستان شعیب پیامبر بعد از توحید، قوم خود را به عدالت 

فروشان مباشید و با  دهید و از کمپیمانه را تمام » کند: های خود دعوت می در امور و فعالیت

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
تَذَکرُونَ )نحل: مُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ وَإِیتَاء ذِی الْقُرْبَی وَینْهَی عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکرِ وَالْبَغْی یعِظُکمْ لَعَلَّکمْ . إِنَّ اللَّهَ یأ1ْ

30 .) 

امَی وَالْمَسَاکینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَی وَالْجَارِ . وَاعْبُدُواْ اللَّهَ واَلَ تُشْرِکواْ بِهِ شَیئًا وَبِالْوَالِدَینِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَی وَالْیت2َ

 (.92ورًا )نساء: الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکتْ أَیمَانُکمْ إِنَّ اللَّهَ الَ یحِبُّ مَن کانَ مُخْتَالًا فَخُ
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)شعرا: « ترازوی درست بسنجید و از ارزش اموال مردم مکاهید و در زمین سر به فساد برمدارید

توان ساده  دهد که مسائل اقتصادی یک جامعه را نمی خوبی نشان می این آیات به 1(.131-139

و سالمت اقتصادی در کار، امری ضروری است.  برشمرد، بلکه در کنار توحید، فعالیت درست

کند، بلکه در  تنها در وزن کاالها معنا پیدا می فروشی حکمی الهی است که نه پرهیز از کم

رسانی و حتی همکاری و تعاون ظهور دارد. خداوند فعالیت انسان را  پذیری، خدمت مسئولیت

هرکه کار شایسته کند، به سود خود » داند که کامل و شایسته انجام شده باشد. زمانی سالم می

« اوست و هر که بدی کند به زیان خود اوست و پروردگار تو به بندگان ]خود[ ستمکار نیست

جمعی مستلزم وجود سالمت  عنوان محیط ارتباط بنابراین کار و فعالیت به 2(؛12)فصلت: 

ها به خداوند متعال  ه انسانها به یکدیگر و هم پیونددهند سازمانی است که هم پیونددهندة انسان

زیست سالم است؛ بنابراین تصور یک جامعة سالم  باشد. از مظاهر دیگر خیر جمعی وجود محیط

 ها امری ناقص و ابتر است. بوم انسان بدون توجه به زیست

 310زیست و ابعاد گوناگون آن سخنان بسیاری دارد. بیش از  های محیط قرآن دربارة جلوه

ی طبیعت اختصاص دارد که بسیار درخور تأمل و شایستة بازپژوهی است ها آیه به جلوه

تعالی هستند و  های( حق (. از نظر قرآن، موجودات طبیعی، آیات )نشانه1933پور،  )اسالم

شناسی تلقی شود و ما را از فهم آیات به شناخت صاحب آیات  منزلة آیت شناسی باید به طبیعت

؛ 90- 21؛ عبس: 10- 3ق: های طبیعت، در قرآن بسیارند ) برساند. آیات خبردهنده از جلوه

ها باید به  شود که همة انسان (. از این آیات مشخص می3 -3؛ شعراء: 2-1؛ حج: 21 -29واقعه: 

ها را مخلوق خداوند بدانند؛  زیست به دیدة احترام بنگرند و آن های محیط مظاهر و جلوه

شده و با همان دست توانا  نیاز و حکیم خلق  ا، بیمخلوقی که با قدرت پروردگار دانا، توان

پرورده شده است. خداوند متعال با تأکید بر اینکه نظام هستی براساس صالح آفریده شده است، 

در »فرماید:  (. خداوند می12کند )اعراف:  در چندین مورد، از ایجاد فساد در این نظام نهی می

(. طبیعی است استفادة نابخردانه از منابع طبیعت و 20)بقره: « روی زمین فتنه و فساد نکنید

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
( وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ 132(. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ )شعرا: 131)شعرا: . أَوْفُوا الْکیلَ وَلَا تَکونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ 1

 (. 139أَشْیاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ )شعرا: 

 (.12صلت: ها وَمَا رَبُّک بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِیدِ )ف . مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فعلی2
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برداری از آن، از موارد فساد در روی زمین است. قرآن کریم کسانی که مظاهر  روی در بهره زیاده

کند و  برند، نکوهش می کنند و نظام باشکوه آفرینش را از بین می زیبای خداوند را تخریب می

(. درنهایت 11داند )روم:  های فاسد می ی از اعمال انسانها و مشکالت روی زمین را ناش نارسایی

دار خود  انسان را جانشین و امانتو  (201فرماید که دوستدار فساد نیست )بقره:  خداوند می

( و اسباب خالفت را با تعلیم اسمای حسنای خود، برایش فراهم کرده است 90دانسته )بقره: 

ه آبادی امانتی که به او سپرده شده است، بپردازد و آن (. همچنین از او خواسته است ب91)بقره: 

توان گفت سالمت محیطی به معنای  رو می (؛ از این21را از هرگونه گزند و تباهی بازدارد )هود: 

هاست؛ بنابراین در الگوی سالمت اجتماعی  های طبیعی الهی و پاسداشت خالق آن حفظ نعمت

 عی او محور اصلی همة مباحث است.نگری به انسان و محیط اجتما قرآن جامع

 جامعة سالم

های  تئوری جامعة سالم، کامل، فاضله و انسانی موضوعی است که در بیشتر مکاتب و ایدئولوژی

سیاسی افالطون تا مدینة  -ترین اندیشة اجتماعی دینی و غیردینی مطرح بوده است. از قدیمی

فروم تا کمون آخر و جامعة  عة سالم اریکفاضله فارابی، تا جامعة انسانی آگوست کنت، تا جام

طبقة کارل مارکس، نوعی تئوری جامعة سالم هستند که هریک از منشأ و خاستگاه اندیشة  بی

اند. طبیعی است وقتی یک دین یا نظام فلسفی، از انسان مطلوب و  خود بدان پرداخته

کامل یا سالم داشته ای برای تکوین جامعة  گوید، باید هریک فرضیه زیستن سخن می چگونه

ویژه انبیا از آدم تا خاتم و از  های بزرگان به ترین دغدغه باشند. همواره در طول تاریخ بزرگ

های  ای سالم و عاری از هرگونه فساد بوده است. در این مسیر تالش خاتم تاکنون، ساختن جامعه

اطهار و دیگر مصلحان فراوانی صورت گرفته و مصلحان بزرگ بشریت، یعنی انبیای الهی، ائمة 

ای  ها در راه حفظ کرامت انسان و ساختن جامعه اند و همة این و صالحان کوشش بسیاری کرده

 عاری از هر پلیدی است.

پرسش اساسی دربارة جامعة سالم این است که نظام سیاسی حاکم بر آن باید چگونه باشد و 

گیرد،  وانی وجود دارد. فارابی نتیجه میهای فرا چه کسی آن را اداره کند. در این باره، دیدگاه

تواند رئیس مدینة فاضله باشد که به مرحلة عقل مستفاد رسیده باشد؛ یعنی کسی که با  کسی می
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 1االمر (. این دیدگاه با آیة اولی231-223: 1921واسطه در ارتباط است )فارابی،  عقل فعال بی

اید، خدا را  ای کسانی که ایمان آورده»ید: فرماخوانی دارد. خدواند متعال در این آیه می هم

اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت کنید؛ پس هرگاه در امری ]دینی[ 

نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به ]کتاب[ خدا و ]سنت[ پیامبر  اختالف

توان گفت از دیدگاه (؛ بنابراین می13)نساء: « است تر فرجام ]او[ عرضه بدارید، این بهتر و نیک

ای سالم استقرار نظام توحیدی و مبتنی بر  ترین راهبرد برای تشکیل جامعه اسالم اولین و مهم

توان در سطح حاکمیتی تعریف کرد. دومین سطح در تشکیل والیت است. این راهبرد را می

 جامعة سالم نیز سطح عمومی است.

دهد؛ یعنی ی آیات قرآن کریم سه راهبرد کالن برای سطح عمومی پیشنهاد میمطالعه و بررس

برای تشکیل یک جامعة اسالمی و مبتنی بر والیت الهی و برگزیدگان او، باید سه راهبرد عمده 

اند از: عدالت، تعاون و اتحاد. در قرآن  در ادارة جامعه وجود داشته باشد. این سه راهبرد عبارت

است.  2سورة حدید 21ها آیة  ترین آن وانی دربارة عدالت وجود دارد که مهمکریم آیات فرا

همانا ما پیمبران خود را با ادلَّه و معجزات فرستادیم و با ایشان »فرماید: خداوند در این آیه می

چنان که مشهور اگر آن«. کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند...

را قرارگرفتن هر چیز در جای خود تعریف کنیم، باید گفت احکام الهی با هدف  است عدالت

اند. این تعبیر ما را به راهبرد  کردن جامعه و قراردادن هر چیز بر موضوع خود ارائه شده مندقاعده

 کند. دوم، یعنی تعاون رهنمون می

ای »فرماید:  می سورة مائده، ضمن مرور برخی احکام و شعائر 2خداوند متعال در آیة 

های  نشان و قربانی اید، حرمت شعائر خدا و ماه حرام و قربانی بی کسانی که ایمان آورده

طلبند، نگه دارید و  الحرام را که فضل و خشنودی پروردگار خود را می بنددار و راهیان بیت گردن

ی گروهی که شما را از توز توانید[ شکار کنید و البته نباید کینه چون از احرام بیرون آمدید ]می

الحرام بازداشتند، شما را به تعدی وادارد و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر  مسجد

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
یءٍ فَرُدَُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَالرََّسُولِ إِن . یا أَیهَا الََّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَأَطِیعُواْ الرََّسُولَ وَأُوْلِی األَمْرِ مِنکمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی ش1َ

 (.13یالً )نساء: کنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ اآلخِرِ ذَلِک خَیرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِ

 (.21)الحدید:  . لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النََّاسُ بِالْقِسْطِ....2
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همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر 

 توان گفت عدالت در سایة تعاون و همکاری در اجرای احکام الهی درواقع می 1«.است

پذیر است. اجرای احکام الهی نیز در پی توسل و تبعیت از قرآن و اهل بیت )ع( ممکن  امکان

 شود.عنوان راهبرد سوم یعنی اتحاد از آن یاد می است؛ یعنی آنچه به

و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید »فرماید: سورة آل عمران می 109خداوند متعال در آیة 

ا بر خود یاد کنید: آنگاه که دشمنان ]یکدیگر[ بودید؛ پس میان و پراکنده نشوید و نعمت خدا ر

های شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما  دل

کند، باشد که شما راه  های خود را برای شما روشن می گونه خداوند نشانه را از آن رهانید. این

اند؛ مانند دین اسالم،  ذکر کرده« اهلل حبل»ی مصادیق گوناگونی برای اندیشمندان شیع 2«.یابید

توان گفت بازگشت  توحید و والیت، اهل بیت، قرآن و قرآن و اهل بیت همراه با هم. البته می

تمام موارد فوق، به قرآن و عترت )ع( است و روایات فراوانی نیز بر این موضوع تأکید دارد که 

 اهلل هستند. ها مصداق حبل آن قرآن، عترت یا هر دوی

شدن راهبردهای سطح حاکمیتی و عمومی برای تشکیل جامعة سالم، این  پس از مشخص

شود که در سطح فردی چه راهبردهایی برای تحقق جامعة سالم وجود دارد.  پرسش مطرح می

محوری و خردگرایی است و به فرد  محوری، شریعت جویی، حق این راهبردها شامل کمال

ترین  کند راه خود را به سمت سالمت و بهروزی طی کند. در این میان، اولین و مهمک میکم

مرتبه  21بار از مشتقات عقل،  13طورکلی در قرآن،  راهبرد فردی خردگرایی و تعقل است؛ به

بار  طور یعقلها، تعقل و عقلوه هرکدام یک بار از کلمه یعقلون و همین 22از کلمه تعقلون و 

(. خداوند در قرآن 11: 1932نژاد،  است که همگی از ماده عقل هستند )رحیمی  شدهاستفاده 

دارد که این موضوع  کند و بیان می کریم، در حدود شصت آیه به موضوعاتی خاص اشاره می

طلبد یا خودش  را طرح کردیم تا دربارة آن، تعقل کنید یا در آیاتی از دیگران استدالل می

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
الْهَدْی واَلَ الْقَآلئِدَ واَل آمِّینَ الْبَیتَ الْحَرَامَ یبْتَغُونَ فَضْلًا . یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللَّهِ واَلَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ واَلَ 1

جِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ واَلَ یجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوکُمْ عَنِ الْمَسْ
 (.2ده: الْبرِّ وَالتَّقْوَی واَلَ تَعَاوَنُواْ عَلَی اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ )مائ عَلَی

فَأَلَّفَ بَینَ قُلُوبِکمْ فَأَصْبَحْتُم . وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّـهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْکرُوا نِعْمَتَ اللَّـهِ عَلَیکمْ إِذْ کنتُمْ أَعْدَاءً 2
 (.109لَعَلَّکمْ تَهْتَدُونَ )آل عمران:  بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکنتُمْ عَلَیشَفَا حُفْرَةٍ مَِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکم مَِّنْهَا کذَلِک یبَینُ اللَّـهُ لَکمْ آیاتِهِ
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فرماید:  سورة زمر می 13(. خداوند در آیة 19: 1931دهد )مطهری،  یاستدالل عقلی ترتیب م

اند که خدایشان  کنند؛ اینان دهند و بهترین آن را پیروی می ]کسانی که[ به سخن گوش فرامی»

 1«.اند همان خردمندان راه نموده و اینان

پس روی : »فرمایدروم می سورة 90جویی است. خداوند متعال در آیة  دومین راهبرد کمال 

سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن  خود را با گرایش تمام به حق، به

سرشته است. آفرینش خدای تغییرپذیر نیست. این است همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم 

ای »فرماید:  نساء می 191طلبی است. خداوند متعال در آیة  سومین راهبرد حق 2«.دانند نمی

اید، پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی دهید، هرچند به زیان  انی که ایمان آوردهکس

خودتان یا ]به زیان[ پدر و مادر و خویشاوندان ]شما[ باشد. اگر ]یکی از دو طرف دعوا[ توانگر 

رنتیجه یا نیازمند باشد، باز خدا به آن دو ]از شما[ سزاوارتر است؛ پس از پی هوس نروید که ]د

دهید  شک خدا به آنچه انجام می از حق[ عدول کنید و اگر به انحراف گرایید یا اعراض کنید، بی

سورة جاثیه می 13محوری است. خداوند متعال در آیة  چهارمین راهبرد شریعت 9«.آگاه است

کن و  سپس تو را در طریقة آیینی ]که ناشی[ از امر ]خداست[ نهادیم؛ پس آن را پیروی»فرماید: 

 1«.دانند پیروی مکن های کسانی را که نمی هوس

گرفتن راهبردهایی در سطح حاکمیتی،  توان گفت تشکیل جامعة سالم با درپیشدرمجموع می

یابد. نظام حاکمیتی باید مبتنی بر والیت الهی و در سطح عمومی  عمومی و فردی تحقق می

جمعی باشد. در سطح فردی نیز  اداری جامعه باید در پی تحقق عدالت، تعاون و اتحاد

ترین راهبردهای محوری و خردگرایی کانونی طلبی، شریعت جویی، حق راهبردهایی مانند کمال

 فردی برای تشکیل جامعة سالم هستند.

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
 (. 13أَحْسَنَهُ أُولَـئِک الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّـهُ وَأُولَـئِک هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ )زمر:  . الَّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُون1َ

أَکثَرَ ذَلِک الدَِّینُ الْقَیمُ وَلَـکنَّ  لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّـهِ فِطْرَتَ اللَّـهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا . فَأَقِمْ وَجْهَک لِلدَِّینِ حَنِیفًا2

 (.90النَّاسِ لَا یعْلَمُونَ )روم: 

ا الْأَقْرَبِینَ إِن یکنْ غَنِیا أَوْ فَقِیرً. یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا کونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَوْ عَلَی أَنفُسِکمْ أَوِ الْوَالِدَینِ و9َ

 (.191ا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا )النساء: فَاللَّـهُ أَوْلَی بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَی أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّـهَ کانَ بِمَ

 (.13ءَ الَّذِینَ لَا یعْلَمُونَ )الجاثیة: . ثُمَّ جَعَلْنَاک عَلَی شَرِیعَةٍ مَِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَا1

http://tanzil.ir/#30:30
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 گيری و ارائة الگو نتيجه

بینی  ازاین گفته شد، دیدگاه قرآن به سالمت اجتماعی بر یک بینش و جهان طور که پیش همان

های علمی  های موجود است. در دیدگاه ی ابتنا یافته است که وجه تمایز آن با همة دیدگاهتوحید

ها با یکدیگر تعریف  جهانی و با توجه به تعامل انسان موجود سالمت اجتماعی با نگاهی این

( سالمت اجتماعی مترادف درجة عملکرد افراد 1332شده است. در تعریف بلوک و برسلو )

( به رفتارهای مثبت و منفی افراد در ارتباط با دیگران 1339تعریف الرسن ) است. همچنین در

توجه شده است، یا اینکه در نظریة دورکیم به درجة انفصال فرد از نظم اجتماعی توجه دارد. در 

که در الگوی قرآنی سالمت  یافته دارد؛ درحالی این تعاریف، سالمت اجتماعی شکلی تقلیل

 کند. و حاکمیت در تعامل با یکدیگر و در پرتو وحی معنا پیدا میاجتماعی فرد، جامعه 

های آن با هم ارتباط الگوی قرآنی سالمت اجتماعی الگویی ارگانیک است که تمام بخش 

های سالمت با یکدیگر در ارتباط  دوسویه و چندسطحی دارند. در این الگو، همة ابعاد و مؤلفه

رند. الگوی سالمت اجتماعی دو بعد فردی و جمعی دارد که هستند و اثرات متقابل بر یکدیگر دا

ة سالم چیزی فراتر از این دو بعد است و ها تشکیل جامعة سالم است. البته جامع حاصل جمع آن

کند. در بعد فردی  میبخشی به آن ارائه  به همین جهت قرآن کریم راهبردهایی برای سامان

کند؛ بنابراین حکمت الهی  سالمت جهان معنا پیدا میترین نوع  ای عنوان پایه سالمت معنوی به

کند و  کنندة همة سؤاالت و مجهوالت اوست. به همین دلیل انسان در آرامش زندگی می تبیین

معنا نیست. مبتنی بر همین سالمت معنوی تمامی ابعاد دیگر  فرایند هستی برای او پوچ و بی

یرد؛ زیرا همة افعال انسان در جهت رضای گ سالمت اجتماعی رنگ و بوی متفاوتی به خود می

یهْدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّالَمِ وَیخْرِجُهُم »فرماید:  که خداوند می طوری الهی است؛ به

ز خشنودی او پیروی مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیهْدِیهِمْ إِلَی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ: خداوند هرکه را ا

شود و به توفیق خویش آنان را از  های سالمت رهنمون می وسیلة آن ]کتاب[ به راه کند، به

(. 12)مائده: « کند برد و به راهی راست هدایتشان می سوی روشنایی بیرون می ها به تاریکی

ل با نیت همچنین در بعد فردی، سالمت رفتاری به معنای پرهیز از رذایل و نزدیکی به فضائ

قربت به خداوند است. حتی در سالمت جسمی نیز تبعیت از دستورات الهی امری عبادی است. 
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در بعد جمعی سالمت اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم محیط خانواده، محل زندگی و حتی شغل 

 کند. بوم انسان معنا و مفهومی الهی پیدا می و زیست

 

سازد. البته جامعة سالم با  های جامعة سالم را می سالمت جمعی در کنار سالمت فردی زمینه

های دیگر  شود که خود بستر، فرایند و برآیند سالمت در حوزه راهبردهای متفاوت شناسایی می

است. این راهبردها در سطح حاکمیتی شامل توحید و والیت است. والیت از این حیث در 

و اعمال ربوبیت توسط خداوند است سطح توحید قرار گرفته است که به معنای حق سرپرستی 

( و همچنین والیت رسوالن و ائمة اطهار خود از طریق وحی به حضرت 991: 1939)شاهدی 

 کنند. حق متصل است و آنان حکومت الهی را در زمین جاری می

در سطح عمومی، جامعة سالم باید مبتنی بر اتحاد و تعاون، عدالت را در سطح جامعه 

وصیه به همکاری و همیاری برای استقرار نیکوکاری و پرهیزگاری در بگستراند. تعاون ت

که اتحاد ناظر به داشتن وحدت کلمه و هماهنگی در امور جامعة اسالمی  جامعه است؛ درحالی

است. در کنار این دو راهبرد عمومی، یک راهبرد اساسی دیگر وجود دارد که همان اجرای 

جویی،  ها باید براساس خردگرایی، کمال نسانعدالت در جامعه است. در سطح فردی، ا

دنبال اهداف کالن جامعة سالم باشند که همان سعادت دنیوی  محوری به محوری و شریعت حق

جویی به  و اخروی است. خردگرایی یعنی وجود روحیة تفکر، عقالنیت و تدبیر در امور. کمال
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آنکه انسان به مقام جانشینی  هاست تا ها و تالش برای کسب فضیلت معنای پرهیز از رذیلت

خداوند روی زمین برسد؛ زیرا برخی از آیات هدف خلقت انسان را رسیدن به مقام خلیفة 

 1اند.اللهی معرفی کرده

محوری به معنای دوری از هوای نفس و پیروی از حق در همه شرایط است.  حق

در امور روزمره. خداوند  گرایی محوری نیز یعنی پیروی از سنت و احکام الهی و قانون شریعت

اید! اگر )آیین( خدا را یاری کنید، شما را  ای کسانی که ایمان آورده»فرماید:  در قرآن کریم می

توان گفت الگوی جامعة سالم قرآنی از  بنابراین می 2؛«دارد هایتان را استوار می کند و گام یاری می

رد. درواقع جامعة سالم از افرادی گی فرد سرچشمه میتعامل دوسویه میان محیط اجتماعی و 

برند و از سوی دیگر  تشکیل شده است که در معنویت، رفتار و شرایط جسمانی سالم به سر می

محیطی سالمی دارند. درمجموع رویکرد قرآن به  محیط خانوادگی، محلی، شغلی و زیست

دیگر جامعة سالم   عبارت  محوری توحید است. به سالمت رویکردی تجویزی و مبتنی بر اندیشه

 ها باید برای رسیدن به آن تالش کنند. ای فاضله است که همة حکومت مدینه

طورکلی دو رویکرد متفاوت در سالمت  های این پژوهش، بهبا توجه به مباحث نظری و یافته

طور مجزا و  گراست که به ابعاد مختلف سالمت به تقلیلاجتماعی وجود دارد. یکی رویکرد 

توجه است.  رد و به ابعاد وجودی و معنوی انسان و ارتباط آن با نظام هستی بینگ مستقل می

نگر است و از دل معارف دینی اسالم مبتنی بر قرآن، عقل و سنت  رویکرد دوم رویکردی جامع

زمان به ابعاد فردی و جمعی توجه دارد و در ادبیات  شود. این رویکرد هم نبوی استخراج می

 ی به آن پرداخته شده است.نظری متعارف دانشگاه

 منابع

 ،تهران:  پرهام. باقر . ترجمةشناسی جامعه در اندیشه سیر اساسی مراحل(. 1931ریمون ) آرون

 .فرهنگی-انتشارات علمی

 ( عوامل خوشبختی در خانواده از نظر قرآن و روایات. 1930اخالقی، اسماعیل .)(.29، )ماهنامة پیام زن 

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
 (91: . وَإِذْ قَالَ رَبُّک لِلْمَلَائِکةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً ... )بقره1

 (.3یا أَیهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ ینصُرکم وَیثَبِّت أَقدامَکم )محمد: . 2
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 (. تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر 1931ده، لیال و برزگری، محمدرضا )دادزا ادریسی، افسانه، شیخ

مجلة علمی سازمان نظام پزشکی سالمت اجتماعی پزشکان )مورد مطالعه: پزشکان شهر تهران(. 

 (.9)91، جمهوری اسالمی ایران

 های اسالمی صداوسیما . تهران: مرکز پژوهشزیست در اسالم محیط(. 1933پور، عسگری ) اسالم. 

 دوفصلنامة تخصصی قرآن و علم(. نظام بهداشت و سالمت در اسالم. 1933حسینی، غالمرضا ) اسم ،

9(1.) 

 ( مفهوم1932فیروزی، رضا، اسماعیلی، مصطفی و معتمدی، عبداهلل .)  شناسی سالمت از دیدگاه قرآن

 (.12-11، )نشریة فقه پزشکیو حدیث. 

 ( نقد و بررسی آرما1931اکبری مطلق، جواد .)(، 2)1فاضلة مهدوی. شهر افالطون در پرتو مدینة  ن

 .101ـ  33

 ( سالمت معنوی: مفاهیم و چالش1933امیدواری، سپیده .)  .های  فصلنامة تخصصی پژوهشها

 (.1)1، ای قرآنی رشته میان

 ( 1930حسینی، سیدابوالقاسم .) ،اصول بهداشت روانی: بررسی مقدماتی اصول بهداشت روانی

 ، نشر آستان قدس، چاپ سوم.ریزی در مکتب اسالم برنامهدرمانی و  روان

 ( 930 -123بوعلی سینا  .)جلد سوم.اشارات و تنبیهاته ق . 

 ( شاخص1931جواهری، محمدرضا .)  .راهبردهای ارتقای سالمت های جامعة سالم از منظر قرآن

 .20-11(، 2)1، )مجلة دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه(

 (. طراحی فرم کوتاه مقیاس بهروزی اجتماعی برای استفاده در 1933اران )جوشنلو، محسن و همک

 .فصلنامة رفاه اجتماعیهای ایرانی.  نمونه

 ( نقش واسطه1932جوکار، بهرام .) آوری در رابطة بین هوش هیجانی و هوش عمومی در  ای تاب

 (.2، )شناسی معاصرمجلة روانرابطه با رضایت از زندگی. 

 ترجمة داوود ارتقاء سالمت )دانش و رفتار((. 1931ی، آلیسون و داگالس جی )جین، کیتس، پیرد .

 شهرآب. -سازان زاده و دیگران. چاپ اول. تهران: نشر آینده شجاعی

 (. 1931نیا، فریبا، رفیعی، حسن، خانکه، حمیدرضا، اقلیما، مصطفی و رهگذر، مهدی ) درخشان

(، 12)11، رفاه اجتماعیاکات شهروندان تهرانی. براساس تجارب و ادر« جامعة سالم»های  ویژگی

911-912. 

 تهران: اندیشة معاصر.حکمت شیعی(. 1932نژاد، مرتضی ) رحیمی . 
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 (، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، تهران، انتشارات سروش.1933پور، فرامرز ) رفیع 

 و  (. احصاء و بررسی مبانی و اصول1933خواه، سلمان و فاضلی دهکردی، مهدی ) رضوان

 (.2، )مجلة مطالعات قرآن و حدیثهای کار و تالش جهادی از منظر قرآن کریم.  روش

 اله، هزارجریبی، جعفر، فداکار، محمدمهدی، کرمی، محمدتقی و شمسایی،  سام آرام، عزت

های اسالم.  های مبتنی بر آموزه (. سالمت معنوی؛ چارچوب، محدوده و مؤلفه1932محمدمهدی )

 .22-1(، 11) 1و توسعه اجتماعی، ریزی رفاه  برنامه

 محور. جامعه پلیس رهیافت بر تأکید با اجتماعی رابطة سالمت بررسی (.1933اهلل ) عزت ،آرام سام 

 (.1)1 ،اجتماعی انتظام پژوهشی -علمی فصلنامة

  مجلة علمی، های سالمت اجتماعی.  (. شاخص1931) صدرالسادات، سید جالل  سجادی، حمیرا و

 .219-211(، 203، )سیاسی اطالعات -ادیآموزشی اقتص

 ( توحید و حکومت دینی. 1939شاهدی، غفار .)(.91، )فصلنامة حکومت اسالمی 

 212-221(، 1)3، تأمین اجتماعی(. سالمت از دیدگاه اسالم. 1932خانی، حمیدرضا ) صفی. 

  ( بررسی شاخصه1931طهماسبی بلداجی، اصغر و قنبری، لیال .)  جهت تأمین های فرهنگ اسالمی

(، 1)3، ای قرآن کریمرشتههای میانمجلة پژوهشسالمت فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم. 

93-10. 

 (. سرمایة اجتماعی خانواده و بزهکاری. 1933پور، محمود ورمزیار، مهدی )  نیا، اکبر، شارع علیوردی
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 ( 1913فارابی، ابونصر محمد )ترجمة جعفر سجادی. چاپ اول. تهران: انجمن یهسیاست مدن .

 فلسفة ایران.

 ( 1921فارابی، ابونصر محمد )سید جعفر سجادی. تهران: کتابخانة های اهل مدینة فاضلهاندیشه .

 طهوری.

 های هویت با سالمت اجتماعی و خودکار آمدی  بررسی رابطة سبک(. 1939نژاد، معصومه ) فارسی

ارشد.  نامة کارشناسی . پایانهای شهر تهران دختر و پسر پایة دوم دبیرستانآموزان تحصیلی در دانش

 شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران. دانشکدة روان
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 ( 1931مطهری، مرتضی )تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.آشنایی با قرآن . 

 ( 1931هزارجریبی، جعفر و صفری شالی، رضا .)چاپ اول. تهران: مؤسسة آناتومی رفاه اجتماعی .

 انتشاراتی جامعه و فرهنگ.

 دی، جلیل، رضایی، راضیه، برهانی، محبوبه و بختیاری افسانه پور، محمدهادی، سیّدی ان یداهلل

قرآن کریم در زمینة سه بعد اصلی سالمتی )جسمی، روانی و اجتماعی(. های  (. بررسی آیه1931)

 .12-13(، 9)2، نشریة اسالم و سالمت

 ( تشویق به کار و تالش از منظر قرآن و روایات. مجلة قرآنی کوثر، 1931نادعلی، فاطمه )31 ، 12-

101. 
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 شناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی. نامه دکتری رشته جامعه تهران، پایان

  
 Abarca, A.B., & Díaz, D. (2007). Social order and mental health: a social wellbeing 

approach. Psychology in Spain, 61-71. 

 Callaghan, L. (2008). Social well-being in extra care housing: An overview of the 

literature, personal social service research unit, established at the University of Kent a 

Canterbury. 

 Desai, R. A., Dausey, D. J., & Rosenheck, R. A. (2005). Mental health service delivery 

and suicide risk: The role of individual and facility factors. American Journal of 

Psychiatry, 62, 311-318. 
 Hyyppä, M. T. (2010). Healthy Ties Social Capital, Population Health and Survival 

Springer Dordrecht Heidelberg London New York Library of Congress Control Number: 

2010934648 © Springer Science+Business Media B.V. 

 Keyes, C. L. M. (2003). Complete mental health: An agenda for the 21th century. In C. 

L. M. Keyes, & J. Haidt (Eds.), Flourishing: Positive psychology and the life well-lived 

(pp. 293-312). Washington DC: American Psychological Association Press. 
 Keyes, C., Shapiro, A. (2004). Social well-being in the United States: A descriptive 

epidemiology. In O. Brim, C. Ryff, & R. Kessler (Eds.), how healthy are we: A national 

study of well-being at midlife (pp. pp. 350–372). Chicago: University of Chicago Press. 

 Keyes, C. L. M., & Lopez, S. J. (2005). Toward a science of mental health: Positive 

direction in diagnosis and intervention. In C. R. Snyder, & S. J. Lopez (Eds.), handbook 

of positive psychology (pp .45 – 59). Oxford: University Press. 
 Keyes, C., Lee, M., & Shapiro, A. (2004). Social well-being in the United States: A 

Descriptive Epidemiology. 

 Keyes, C., & Lee, M. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61(2), 

121-190. 

 Larson, J. (1993). The measurement of social well-being. Social Indicators Research, 

28, 285-296. 



 

 

 

 

 
 2۰۱۱هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال يازدهم، شماره اول، بهار  فصلنامه نظريه   2۰1 

  

 

 Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of 

psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069–1081. 
 Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being 

revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719–727. 
 Ryff, C. E, & Wu, C-L. (1996). Psychiatric disorders in America: The epidemiological 

catchment area study. New york: Free Press 

 Ryff, C., & Singer, B. (2005). Integrative science in pursuit of human health and well-

being. In C. R. Snyder, & S. J. Lopez, (Eds.), Handbook of Positive Psychology (pp. 

541–555). Oxford: University Press. 

 Seligman, M. E. P. (2002). Authentic happiness. New York: Free Press. 
 Seligman, M. E. P., Parks, A. C., & Steen, T. (2005). A balanced psychology and a full 

life. In A. Huppert, N. B. Felicia, & Keverne, B. (Eds.), the science of well-being (pp. 

275 284). Oxford: University Press. 
 Shapiro, A., & Keyes, C. L. M. (2007). Marital status and social well-being: Are the 

married always better off? Springer Science Business Media B.V. 


