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سال شانزدهم  ، پاييز و زمستان 1386 ، صفحه 90 تا 95

بهداشت محيط در اسالم 
دكتر احمد عامري1

1 . دانشيار دانشگاه علوم پزشكى ايران

مقدمه
محيط زيست بطور كلي مجموعه اي است ازآب و هوا 
و خاك،  و هر موجود زنده از جمله انسان همه روزه با 
طبيعت در تعامل است يعني همواره چيزهايي را  از آن مي 
گيرد و  در مقابل چيزهايي را به آن پس مي دهد. متأسفانه 
بصورت  عمدتًا  اله  خليفه  و  مخلوقات  اشرف  اين  انسان 

تصرف  و  دخل  زيست  محيط  در  غير صحيحي  و  نابرابر 
مي نمايد و بدينسان زيان و ضررهاي زيادي به آنان وارد 
مي كند و لذا مي بينيم فن شريف محيط زيست اگر چه از 
لحاظي به علوم طبيعي و تجربي برمي گردد ليكن كارآمدي 
آن، نحوة حيات بشر و تأمين سالمت وشادابي اش، صبغه 

چكيده
   در شريعت مقدس اسالم به مسئله سالمتى و بهداشت توجه خاصى شده است هم 
بهداشت فردى ،هم بهداشت عمومى و هم بهداشت محيط .در زمينه آيات متعددى در قرآن 
كريم آمده است و همچنين احاديث زيادى از پيامبر بزرگوار اسالم (ص)داريم كه همگى 
حاكى از آن است كه بهداشت از جمله بهداشت محيط در دين مبين اسالم جايگاه ويژه اى 
دارد .تا جائيكه نبى مكرم (ص)چنين مى فرمايد: فاَن اهللا تعالى َبَنى االسالًم َعلَى النّظافه يعنى 
خداوند اسالم را بر پايه پاكى و نظافت بنا نهاده است و از اميرالمومنين (ع)داريم كه: الّطهُر 
نصُف االيمان يعنى طهارت نصف ايمان است. و از امام باقر (ع)روايت شده است كه يكى از 
كارهائى كه امام عصر (عج)در هنگام ظهور انجام مى دهد، از جريان فاضالبها و ناودانها به 
سوى كوچه و خيابان جلوگيرى خواهد كرد.فاضالبى كه ميدانيم محيط زيست را آلوده ميكند 
و عامل انتشار و انتقال بسيارى از بيماريهاى خطرناك است و در ارتباط با بهداشت آب در 
قرآن كريم داريم كه: افَرايتم الماء الّذى َتشربون آيا آبى كه هر روز از آن مى نوشيد بر اهميت 
آن متوجه ايد؟ و يا در ارتباط با نظافت محيط خانه و اطراف آن از امام رضا(ع) روايت شده 

است كه اين بزرگوار مى فرمايد :
جارو كردن آستانه منزل سبب جلب روزى است و يا اميرالمومنين(ع) مى فرمايد: 
خاكروبه را پشت در،جاى ندهيد زيرا آن خانه شيطان است و در ارتباط با آلوده نكردن 
محيط زيست و حفاظت از اين نعمت بزرگ الهى خداوند در مصحف شريف مى فرمايد: 
او شما از زمين آفريد و شما را براى آبادى زمين برگماشت. به هر حال همانطوريكه گفته 
شد در قرآن كريم و كتب روائى و فقهى ما مسلمانان از جمله كنزالعمال، بحاراالنوار، وسائل 
الشيعه، مكارم االخالق، االدب النبوى و بسيار ديگر از اين نوع كتابها از ائمه معصومين (ع)
فرمايشات زيادى در زمينه اهميت بهداشت و بهداشت محيط و رعايت موازين آن به يادگار 

مانده است كه در اصل مقاله به برخى از آنها اشاره شده است.
           كليد واژه : قرآن كريم، بهداشت محيط، آب، رسول اكرم(ص)، اسالم
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علوم انساني را دارد  و متأسفانه ، چنانچه انسان هم به حال 
ديگران  با  برخورد  در  كه  است  موجودي  شود  رها  خود 
حريص ، خود محور، مسئوليت ناپذير، منفعت جو و تقدس 
زداست و در اثر اغواي  شيطان ، فريب خورده  و عصيان 
سنت  زيست،  محيط  حفظ  و  صيانت  بهانه  به  و  نمايد  مي 
زيباي خلقت را به بدعت تبديل و نظام با شكوه آفرينش را به 
هرج و مرِج آاليش و آلودگي ، دگرگون مي سازد در حاليكه 
مهمترين عنصر خالفت الهي بعد از فراگيري معارف ديني ، 
عمران و آباداني زمين و رهايي آن از حركت تباهي و تيرگي 
است و بديهي است مقصود از زمين،  گسترة زيست بشر 
است. كه چنين پهنه پهناوري ، از اعماق درياها تا اوج سپهر 
و قله آسمان را در برمي گيرد و لذا فرهنگ زيست محيطي 
يا تمام برين جانشيني خدا آميخته است و كسي كه به جاي 
پااليش هوا آن را با انواع آالينده ها مي آاليد و عوض آبادي 
و مرمت زمين ، آن را ويران مي نمايد و به جاي كاشتن نهال 
و توسعه فضاي سبز به قطع درخت و درختان مي پردازد و 
به جاي سالم سازي در يا و صحرا ، از آلوده كردن آن ابائي 
ندارد . يقينًا چنين فردي دروغ مي گويد و عنوان شكوهمند 
خليفه الهي را همانند محيط زيست آلوده كرده است بهرحال 
رعايت موازين بهداشت محيطي و آباداني زمين و كًال تأمين 
اصول زيست محيطي براي حيات انساني است و اين امري 

شايسته و ضروري است.
چرا كه سالمت محيط زيست ارتباط بسيار زياد و تنگاتنگ با 
حيات سالم جامعه دارد همانطوري كه بهداشت و پيشگيري 
مقدم بر درمان و معالجه است ، تأمين فضاي سالم و محيط 
از  ناشي  بر جبران خسارت هاي  مقدم  نيز  مناسب  زيست 
نگهداشتن محيط زيست  آلوده است و سالم  محيط زيست 
يعني رعايت حق زمين ، هوا، آب ، خاك ، گياهان ، حيوانات 

و ساير موجودات و 
عرصه هاي زيست محيطي كه ارتباط با حيات جامعه دارند. 
تأكيد  موضوع  اين  به  اسالم  مقدس  شريعت  در  انصافًا  و 
فراوان شده است و مسلمانان را به پاكي و پاكيزگي و آلوده 

نكردن محيط زيست دعوت مي نمايد و سخن آخر اينكه 
اوليه  تأمين سالمت و بهداشت محيط زيست از اصول 
است . مردم و مسئوالن جامعه موظفند در تحقق اين مهم 

تمام سعي و تالش خويش را بكار گيرند.
   بهداشت و پاكيزگى به معناى اعم و بهداشت محيط به 
معناى اخص در دين مبين اسالم از اهميت زياد و جايگاه 
قرآن كريم هم  آيات شريفه  و  است  برخوردار  خاصى 
به  را  و مسلمين  يادكرده  مهم  اين موضوع  از  تاكيد  با 
مى  چنانكه  است.  نموده  ترغيب  و  تشويق  آن  مراعات 
مهذب  پاك  مردان  خدا  الٌمّطهرين1  يحّب  اّهللا  و  فرمايد: 
دستورات  به  تنها  كه  بينيم  مى  دارد.و  مى  دوست  را 
بهداشت فردى بسنده ننموده است و به حفاظت از محيط 
زيست و بهداشت اجتماع نيز توجه اكيد مى نمايد. مثال 
در امر بهداشت محيط و جلوگيرى از آلوده كردن زمين 
يعنى آب، خاك و هوا داريم كه، هَو اَنشاٌء ٌكم من االرِض 
واستعمَرُكم فيها ...2 او شما را از زمين آفريد و شما را 
براى آبادى زمين برگماشت... يا در سيره و فرمايشات 
االسالم)  معصومين(عليهم  ائمه  و  اعظم(ص)  پيامبر 
همچنين  و  همگانى  بهداشت  و  فردى  نظافت  رعايت 
توجه جدى به بهداشت محيط به خوبى مشهود و بطور 
وسيع و گسترده اى مطرح گرديده است تا جايى كه نبى 
مااسَتَعطم  بكّل  تنّظفوا  فرمايد:  مى  اسالم(ص)  مكرم 
َيدُخل  َلن  و  االنّظافه  على  االسالَم  َبَنى  تعالى  اهللا  فاّن 
را  خود  توانيد  مى  وسيله  هر  به  َنظيف3  كّل  االّ  الجّنه 
پاكيزه كنيد. زيرا خداوند اسالم را برپايه پاكى و نظافت 
بنا نهاده است و داخل بهشت نمى شود مگر هر پاكيزه 
اى و اميرالمومنين (ع) مى فرمايد: الّطهُر نصُف االيمان4 
طهارت نصف ايمان است. و بر اساس فرمايش مشهور 
نبوى الَضرَر و ال ِضراَر فى االسالم5 يعنى در دين اسالم 
ضرر و زيان وارد كردن نيست، هيچ كس حق ندارد به 
بگيرد  ناديده  را  ديگران  حقوق  خود،  قانونى  حق  بهانه 
آلوده كردن محيط  به  اعمالى شود كه منجر  و مرتكب 

1. سوره توبه – آيه 801                                    4. بحاراالنوار جلد 80، ص 237
2. سوره هود – آيه 06                                             5. قواعد الفقهى، بجنوردى، ج1، ص 671                   

3. كنزالعمال        

دكتر احمد عامري
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زيست و اذيت ديگران گردد. در اين راستا ميتوان به دود 
كارخانجات و كارگاهها و فاضالب توليدى آنها و منازل 
و وسائط نقليه و غيره كه باعث الودگى هوا، آب و خاك 
اهميتى  آنچنان  از  اين موضوع  و  نمود.  اشاره  گردد  مى 
تنّظفوا  فرمايد:  مى  اميرالمومنين(ع)  كه  است  برخوردار 
بالماِء َمن الُمنتن الريِح اّلذى ُيتاّذى به و تعّهدوا انفسكم 
فاّن اهللا عّز و جّل يبُغُض مِن عبادِِه القاٌذوَره اّلذى يتاّنف 
بِه مِن َجَلس اليه1 به وسيله آب بوى بد را كه موجب آزار 
ديگران است برطرف كنيم و مواظب طهارت و پاكى خود 
را  آلوده  و  كثيف  بندگانش،  ميان  از  خداوند  زيرا  باشيد 
دارد.  نمى  دوست  مى شود  همنشين  ناراحتى  موجب  كه 
بهداشت  محورهاى  به  پردازيم  مى  باختصار  بهرحال 

محيطى از ديدگاه اسالم:

1- بهداشت آب: 
   بحث درباره آب عالوه بر اينكه مشكل نحوه آغاز 
خلقت را از ديدگاه اسالم حل نموده2، و رهنمودهايى نيز 
انسان  زندگى  در  حيات  اصلى  عامل  اين  اثرات  درباره 
در  بهداشتى   مسائل  وجود  است.  داده  بهداشتى  نظر  از 
قرآن و اخبار نيز بر اهميت دين اسالم به جهت توجه به 
اين  اين نظر است كه  افزايد و مويد  اجتماعى مى  مسائل 
دين بايد فراگير جهانى باشد زيرا طرح اينگونه آموزه ها 
اسمانى  اديان  از  يك  هيچ  در  را  اجتماعى  رهنمودهاى  و 
بصورتى كه در قرآن كريم مطرح گرديده است نمى توان 
يافت. امروزه مى دانيم كه بسيارى از بيماريهاى ميكروبى، 
تيفوئيد،  التور،  وبا،  همانند  انگلى  و  ويروسى  باكتريايى، 
سل و انواع اسهال ها بخصوص اسهال هاى خونى مانند 
و  بيالرزيوز  ژيارديازيس،  شيگلوز،  آنتامباهيستوليتكا، 
با  انسان  تماس  يا  و  آلوده  آب  نوشيدن  طريق  از  غيره 
اپيدمى هاى  باعث  آنها  از  كه بعضى  كند  آن سرايت مى 
خطرناك مى شود لذا در دستورات دينى و فرمايشات ائمه 
از  است  شده  خاص  عنايت  مسئله  اين  به  معصومين(ع) 

جمله اينكه امام على(ع) مى فرمايد: الَتشربوا الماَء من ُثلمه 
و  الُعروِه  على  يقُعُد  الّشيطان  فاّن  ٌعرَوتِه  مِن  ال  و  االناِء 
الّثلمه3ِاز محل شكستگى و ترك دار ظرف و از جانب دسته 
ظرف، آب ننوشيد زيرا شيطان بر دسته و محل شكستگى 
مى نشيند. و مى توان گفت منظور از شيطان كه مظهر پليدى 
و كثيفى است همان ميكروارگانيسمهاى بيمارى زا مى باشد. 
در  آن  اساسى  نقش  و  آب،  اهميت  و  ارزش  به  توجه  با  و 
مجيد  قرآن  در  حيات  ادامه  و  زنده  موجودات  گيرى  شكل 
داريم: و ينّزل عليُكم من الّسماء ماء ليطّهرُكم بِه4 از آسمان 
رحمت خود آبى فرستاد كه شما را با آن آب پاك گرداند 
و همچنين آمده است: افرايُتم الماِء اّلذى َتشربون5 آيا آبى 
كه هر روز از آن مى نوشيد از اهميت آن متوجه ايد؟ و در 
بيماريهاى  به  ابتال  و  آلوده  آبهاى  با  بدن  تماس  با  ارتباط 
پوستى، هشدارى جدى از امام رضا(ع) داريم كه مى فرمايد: 
من اَخذ مِن الَحمام َخَزقه َفَحَك بها َجَسَدُه فاصابُه البرُص 
َفال يُلو َمِن اال نفسُه و َمِن اغتسَل َمِن الماِء اّلذى َقدِ اغَتَسَلَ 
سفال  َنفَسُه6هركسى  اال  َمنَّ  َفاليُلو  الُجذاُم  َفاَصابُه  فيه 
(سنگ پايى كه عمومى است و يا لنگ ) از حمام بردارد و 
بدن خود را با آن بسايد سپس به مرض برص مبتال شود جز 
خودش را مالمت نكند، و هر كسى غسل كند (شنا) در آبى كه 
ديگرى در آن غسل كرده پس به جزام دچار شود مالمت نكند 

مگر خودش را. 
 در جهت جلوگيرى از آلوده كردن آبها پيامبر اعظم(ص) 
مى فرمايد: البوُل فى الماِء القائِم مَن الجفاء7ِبول كردن در 

آب ايستاده و راكد، جزء جفا و ظلم است.

2- تصفيه فاضالب:
فاضالب ها بخصوص فاضالب هاى صنعتى كهBOD  8 آنها 
گاهى تا چندهزار PPM هم مى رسد بسيار آلوده اند و آالينده 

هاى زيادى را به محيط زيست منتقل 
مى كنند و ضرر و زيان فراوانى به آن از جمله به آبهاى 
و  تصفيه صحيح  و  نمايند.  مى  وارد  زيرزمينى  و  سطحى 

1. بحاراالنوار، جلد 10، ص 99، خصال 620    4 . سوره انفال – آيه 11         7. مستدرك الوسائل، ج 1، 83
(Biological Oxygen Demand) 2. واهللا خلق كل دابه من ماء (54 نور)              5 .  سوره واقعه-آيه 86         8 . اكسيژن موردنيازتصفيه زيستى

3 .  وسائل الشيعه، ج 71، ص 302                 6. فروغ كافى – ج 6، ص 305                                                                               

بهداشت محيط در اسالم
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دكتر احمد عامري

بهداشتى آنها نيز امرى الزم و ضرورى است. و لذا در همين 
زمينه در روايتى از امام باقر (ع) آمده است: اذا قاَم القائُم 
و  االعَظم  الّطريق  َوّسع  ..و  الُكوَفه  الى  الّسالم ساَر  عليه 
َكَسَر كّل َجناح خارٍج فى الّطريق و اَبَطل الَكنيَف و الميازيَب 
الى الّطرقاِت ...1چون امام عصر(عج) ظهور كند كوفه را مقر 
و  داده  را وسعت  راههاى عمومى  داده،  قرار  حكومت خود 
بالكنهايى كه در فضاى كوچه و خيابان ايجاد شده تخريب 
و  كوچه  بسوى  ناودانها  و  ها  فاضالب  جريان  از  و  نموده 
خيابان جلوگيرى خواهد كرد. و مى دانيم كه باكتريها باندازه 
16 متر بصورت افقى و 3 متر بصورت عمودى مى توانند 
حركت نمايند بنابراين فاصله بين چاه آب آشاميدنى و چاه 
فاضالب بايستى كامال رعايت شود تا آب چاه آلوده نگردد 
و لذا در همين رابطه از امام صادق(ع) سوال شده است."كم 
ادنى ما يكون بين البئر الماء و البالوعه؟ عن ابى عبداهللا(ع) قال" 
ان كان سهال فسبعه ازرع و ان كان جبال فخمسه ازرع2راوى 
بين آب آشاميدنى و فاضالب چه  (فاصله)  پرسيد: كمترين 
مقدار باشد؟ فرمودند: اگر زمين نرم و هموار است، هفت زرع، 

و اگر زمين كوهستانى و سفت است، پنج زرع باشد.
(هر زرع پنجاه تا هفتاد سانتيمتر است). و همانطوريكه گفتيم 
تماس فاضالبها با آبها باعث آلودگى آنها گرديده و مى تواند 

ببيمارهاى زيادى را بدنبال داشته باشد.

3- دفع بهداشتى پسماندها: 
و  فيزيكى  نظر  از  ها  زباله  دهنده  تشكيل  متنوع  مواد   
شيميايى و مجموع پسمانده هاى غذايى و رطوبت موجود در 
آنها، كانون خوب و مناسبى است براى تكثير، رشد و انتشار 
جوندگان  همچنين  و  مزاحم  و  موذى  و حشرات  ميكروبها 
مى باشد و بدينسان زمينه ساز شيوع و انتقال بسيارى از 
بيماريها است و لذا جمع آورى و دفع بهداشتى زباله، بسيار 
زباله  ارتباط بخصوص  در همين  و  است  مهم و ضرورى 
مى  روايت  از رسول خدا(ص)  امام صادق(ع)  خانگى  هاى 
فاّنها  َنهاراً  اَخرُجوها  و  ُبُيوتُكم  فى  القماَمَه  َتبيُتوا  ال  كند: 

مقُعُد الّشيطان2خاكروبه هاى را شب در منزل نگه نداريد 
و روز آن را بيرون ببريد چون خانه شيطان است. 

زايد  مواد  از  برخي  دفن  به  ديگراسالم  ودرروايات      
توصيه كرده است. همانطوريكه دركتاب مكارم االخالق 

يدفُن الرجل شعرُه و اَظافيرُه اذا اخذ منها و هي  داريم: 
ان  روي  و  واجيه  سنه  هي  المحاسن  كتاِب  في  و  سّنه 
السنه دفن الِشعر و الظفر و الدم4 شخص وقتي كه اصالح 
كرد وناخن گرفت موها و ناخنهاي خودرا چيده، دفن مي 
كند و اين روش پسنديده است و دركتاب محاسن گفته كه 
اين روشي است كه مراعات آن الزم است و در روايات آمده 

است كه دفن مو وناخن ازسنن اسالمي است.

4- پاكيزگي محيط خانه و نظافت كوچه وخيابان :
درزمينه پاكيزگي محيط خانه از امام باقر(ع) داريم كه: 
را  فقر  ها  خانه  كردن  جاروب  الفقَر5  َينفي  الُبُيوت  كنُس 
از بين مي برد ويا امام رضا(ع) مي فرمايد: كنُس الَفناء 
يجلُب الِرزق6 جاروب كردن آستانه منزل سبب جلب روزي 
 : كه  نقل شده است  اميرالمومنين(ع)  از  است و همينطور 
تنّظفوا بيوتِكم مِن حوك الَعنكبوت فاّن ترَكُه في البيت 
يورث الفقر7درهمين رابطه درباره تميزي كوچه و خيابان 
اميرالمومنين(ع) مي فرمايد: التّووا الُتراب خلف الباب فاّنه 
َماوي الّشيطان8 خاكروبه را پشت در، جاي ندهيد زيرا آن 
خانه شيطان است. و درجاي ديگردرهمين راستا فرمايشي 
دارند: َنهي رسوُل اهللا صلي اهللاُ عليه و آلِه ان يُبول احد 
خدا  رسول  الّطريق9  قارَعه  َعَلي  او  ُمثمره  َشجره  تحت 
دار  ميوه  درخت  زير  كردن  بول  از  آله  و  عليه  اهللا  صلي 
. و در مورد نگهداري بهداشتي  يا دروسط راه نهي كرد 
ظروف در حديثي از امام صادق (ع) داريم: ال َتدُعوا انيتُكم 
بغيِر ِغطاء فاّن الّشيطان اذا َلم تُغّط االنيَه بزَق فيها، و 
اخَذ مّما ماشاَء10 ظروف خود را بدون سرپوش نگذاريد. 
زيرا شيطان در ظرفي كه پوشيده نباشد آب مي اندازد و 
بر مي دارد از آنچه در ظرف است به هر اندازه كه بخواهد. 

1. وسائل الشيعه، جلد 71، ص 743                5 . وسائل الشيعه ، ج 3 ، ص 175        8 . همان مدرك  
2. اصول كافى، ج3، ص 8، حديث3                 6. وسائل الشيعه ، ج 3 ، ص 175         9. وسائل الشيعه ،ج 1 ، ص 230        

3 . همان مدرك                                          7. همان مدرك، ص 575                   10 .  وسائل الشيعه ، ج 3 ، ص 675
4 . مكارم االخالق ، ج 1 ، ص 66



66
 -

 6
7 

ره
ما

ش
 -

 1
38

6 
ن 

تا
س

زم
و 

ز 
يي

پا

94

داراي رتبه علمي ، پژوهشي

شي
وه
پژ
ي ، 

علم
مه 
لنا
ص
ف

و در رابطه با وارونه قرار دادن ظروف كه از گردو خاك 
و آلودگيها محفوظ باشند مي فرمايد: و اكفي ءانائَك فاّن 
الّشيطان ال يرفِع  اَناء مِكفا1 ظروف خود را وارونه بگذاريد 
جالب  و  كند.  نمي  بلند  را  ظرفي  هيچ  شيطان  اينكه  براي 
است كه براي جلوگيري از آلوده كردن آب نهرها و حفاظت 
ازمحيط زيست از امام سجاد (ع) سوال مي شود كه غربا 
و مسافرين دركجا رفع حاجت كنند و به دستشوئي بروند. 
امام (ع) فرمود: ُسئل َعن السّجاد عليه الّسالم اَين َيَتوّضُا 
الُغرباء قاَل يّتقي ُشُطوط االَنهاِر و الّطرق الناَفذِه و تحت 
االشجاِر المثمرِه ...2 از كنار نهرها و راه هاي محل عبور و 

زير درختان بارور پرهيز كنيد.
و در جاى ديگر در ارتباط با پاك بودن اطراف منزل و 
تميز بودن دستشويى از امام صادق(ع) داريم: مِن َسعادِه 
ُمتوّضاه3ِاز  نظافُه  و  َفنائِه  َوَسعُه  َمجلسُه  َحسُن  المرِء 
و  آستانه  وسعت  و  بودن  مجلس  خوش  مرد،  سعادت 
است.  او  دستشويى(مستراح)  بودن  تميز  و  منزل  اطراف 
على  مطاهرُكم  واجعُلَو  فرمايد:  مى  عزيز(ص)  پيامبر  و 
از  بيرون  و  درب  در  را  ها  دستشويى  مساجدُكم4  ابواِب 

مساجدتان قرار دهيد. 

5- بهداشت هوا:
 امروزه آلودگى هوا از جمله منواكسيد كربن بخصوص 
و  مهم  مشكالت  از  يكى  صنعتى  و  بزرگ  شهرهاى  در 
به  وگرنه  انديشيد  چاره  آن  براى  بايد  كه  است  خطرناك 
را  مناطق  اينگونه  شهروندان،  و  بهداشت  و  سالمتى  ِجد، 
تهديد مى نمايد. و اما مى دانيم براى مبارزه با آلودگى هوا 
و تلطيف آن يكى از راههاى خوب و مناسب توصيه شده، 
اسالمى  دستورات  و  است  سبز  فضاى  توسعه  و  احداث 
نسبت به سبزه و درخت و حفاظت آنها بسيار روشن است 
تا جائيكه حجاج را از كندن درخت و گياه حرم نهى نموده 
و مرتكبين را مستوجب كفاره مى داند از سوى ديگر پيامبر 
بزرگوار(ص) مى فرمايد: ما من ُمسلم يغرُس غرساً او يزرُع 

فيا ُكُل منُه طيراً اَو انساٌن او بهيمًه اال كاَن لُه بِه صدقٌه5هيچ 
مسلمانى نيست كه نهالى بكارد يا زراعتى كشت كند پرنده 
يا انسان و حيوانى از آن نخورد مگر براى او صدقه حساب 
در  كه  ميكرد  سفارش  رزمندگان  به  همچنين  و  شود.  مى 
جنگ ها درختان را قطع نكنند و زراعتى را از بين نبرند. در 
هرحال آنچه گفته شد نمونه هايى از آيات و روايات فراوانى 
است كه فرد را به مراعات امر بهداشت تشويق مى نمايد و 
در اين خصوص مطالب بسيار زيادى داريم و نيك مى دانيم 
كه روشهاى بهداشتى بويژه در كشورهاى پيشرفته صنعتى 
در  حاليكه  در  است  تجربه  و  دانش  اساس  بر  مبتنى  غرب 
شكى  و  است  استوار  وحى  برپايه  اسالم  مقدس  شريعت 
نيست كه علوم تجربى در گذرگاه زمان به مرور پيشرفت 
اين موضوع  از  بهداشتى  يابد و مسائل  تكامل مى  كرده و 
از منشاء وحى و  بهداشت در اسالم  ليكن  نيستند  مستثنى 
آن  در  تاثيرى  زمان  گذشت  كه  گيرد  مى  سرچشمه  الهام 
ندارد. و در قرآن مجيد، نهج الفصاحه و نهج البالغه و كتب 
دارد.  وجود  راستا  اين  در  فراوانى  و  مفيد  مطالب  روايى، 
و جالب است دستورات بهداشتى اسالم در روزگارى بيان 
شده و در محيطى عرضه گرديده است كه مردم آن زمان 
در جاهليت محض بسر مى بردند و هيچ شناختى از اينگونه 
امور نداشتند و از بهداشت و پاكيزگى بى بهره بودند و در 
در  آنان  از  گروهى  به  اميرالمومنين(ع)  خطاب  البالغه  نهج 
دوران پيش از بعثت چنين است كه: " شما اى گروه عرب در 
آن هنگام پيرو بدترين كيش بوديد، در بدترين جايگاه بسر 
زهرآگين  مارهاى  ميان  و  زمينهاى سنگالخ  در  برديد،  مى 
مى  بدبو  لجن  آب  داشتيد،  اقامت  رميدند  نمى  صدا  از  كه 
آشاميديد... و جالب تر اينكه در چنين وضع و چنين محيطى 

مى بينيم اسالم دستورات بهداشتى بسيار دقيقى دارد. 
و عليرغم اينكه اسراف در اسالم عملى مذموم و حرام 
مى باشد ليكن با توجه به جايگاه واالى بهداشت در اين آئين، 
شرح مقدس بكارگيرى امكانات را براى تامين تندرستى و 

بهداشت به هر ميزان كه الزم باشد، اسراف
1 .  مكارم االخالق ، ص 821                                  3 .  مكارم االخالق، طبرسى، ص 621           5 . وسائل الشيعه، ج 3، ص 505

2 . وسائل الشيعه ، ج 1 ، ص 228                  04 االدب نبوى، ص 33                               

بهداشت محيط در اسالم
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 نمى دانند. و در همين راستا امام صادق(ع) مى فرمايد: ليَس 
فيما اصلَح البدن اسراف. اّنما االسراف فيما اتلُف المال و 
اّضر البدَن1يعنى به آنچه كه براى حفظ سالمت و پيشگيرى 
جز  شود،  نمى  اطالق  اسراف  شود  مى  هزينه  بيمارى  از 
به  اين نيست كه اسراف در آن است كه مال تلف شود و 
بدن زيان برسد. اين حديث گرانقدر راه را براى بكارگيرى 

توصيه هاى ارزشمند بهداشتى در جامعه مى گشايد. 
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