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Abstract 

Background:Today, in spite of quick and amazing human advancements in prevention 
treatment, and control of diseases and their positive effects on the community, lack of reliance on the 
instructions of prophets on spirituality and ethics of human relationships has led to health, social, 
ethical, and environmental crises that have resulted in spread of emerging diseases such as AIDS. 
Therefore, the way out of this crisis is the return to the instructions of prophets and religions, 
especially Islam. This article explains the role of Islam instructions in achieving millennium 
development goals in the fight against malaria and AIDS.  

Materials and Methods:  In this review article, through access to reliable sources in the form 
of a descriptive article, practical strategies of Islam for achieving millennium development goals for 
fighting diseases, AIDS, and malaria are investigated. In so doing, by applying appropriate keywords 
to electronic and manual search in reliable Islamic and medical resources, data were collected and the 
central research question was addressed. 

Results: Based on the results of the reviewed studies, instructions and ideas of Islam on 
reconstructing the environment, preservation of natural resources, observing personal health, priority 
of health to treatment, abstinence from risky sexual behaviors, and so forth have practical implications 
for malaria and AIDS control and prevention so that if there had been commitment to Islam, AIDS as 
an emerging disease might never have developed.  

Conclusion:  Noticing the availability of resources and instructions in Islam on health and 
medicine for prevention and fight against diseases, such ideas can be utilized for preventing the 
emergence and development of other new diseases. Hence, Islamic instructions can be presented to the 
world as practical strategies for achieving millennium development goals.  
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 و قرآن، ایدز و ماالریا از دیدگاه ها بیماريمبارزه با : اهداف توسعه هزاره سوم
  منابع اسالمی

  
  4 سعید بشیریان،3ی محمود کریم،2 دکتر فرخنده امین شکروي،1محسن شمسی
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 استادیار، دکتراي آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران -2

 شگاه تربیت مدرس تهران ، تهران، ایراندانشجوي دکتراي آموزش و ارتقاء سالمت، دان -3

  مربی، دانشجوي دکتراي آموزش و ارتقاء سالمت، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ، ایران -4
  

 18/12/89 ، تاریخ پذیرش 9/8/89تاریخ دریافت
    چکیده

 و آثار ها بیماري، درمان و کنترل گیري پیشمینه ي سریع و حیرت آور در زها پیشرفتبشر امروز با وجود : زمینه و هدف
مثبت آن براي جامعه به دلیل عدم اتکاء به تعلیمات پیامبران در زمینه اخالق معنویت و روابط سالم انسانی دچار 

ي نوپدید از ها بیماري و ظهور ها بیماري اجتماعی اخالقی و زیست محیطی شده که این عوامل باعث گسترش هاي بحران
ها بازگشت به تعالیم پیامبران و ادیان آسمانی و در راس آنها اسالم است مقاله  له ایدز شده است راه نجات از این بحرانجم

ي ماالریا و ایدز ها بیماريحاضر به تبیین نقش تعالیم اسالمی در نایل شدن به هدف توسعه هزاره سوم در مبارزه با 
  .پردازد می

سعی شده است از طریق دسترسی به منابع معتبر در قالب یک مقاله توصیفی مروري ه عالطدر این م: ها مواد و روش
، ایدز و ماالریا ها بیماريراهبردهاي عملی در دین اسالم را جهت نایل شدن به هدف ششم توسعه هزاره سوم که مبارزه با 

اسب و جستجوي الکترونیکی و دستی در منابع هاي من واژه  جهت این کار با استفاده از کلید. مورد بررسی قرار گیردباشد می
  .معتبر اسالمی و پزشکی اطالعات گردآوري و به سوال محوري پژوهش پاسخ داده شده است

بر اساس نتایج مطالعات مرور شده آنچه از دستورات و نظرات دین اسالم در زمینه بهسازي محیط و حفظ منابع : ها یافته
 و گیري پیش بهداشت بر درمان، پرهیز از رفتارهاي پرخطر جنسی و غیره همگی در طبیعی، رعایت بهداشت فردي، تقدم

امروزه شاید اي که اگر پایبندي به دین اسالم وجود داشت  ي ماالریا و ایدز کاربرد عملی داشته به گونهها بیماريکنترل 
  .شاهد بروز بیماري ایدز به عنوان یک بیماري نو پدید نبودیم

 و گیري پیشتوجه به در دسترس بودن منابع و دستورات بهداشتی و درمانی ارزشمند در دین اسالم جهت با : گیري نتیجه
 نمود گیري پیشي نوپدید دیگر ها بیماريتوان این نظریات را به کار بست و از گسترش یا ایجاد   میها بیماريمبارزه علیه 

ز راهبردهاي اساسی براي نایل شدن به اهداف توسعه هزاره سوم  به عنوان یکی اتوان میاز این رو دستورات دین اسالم را 
  . نمودبه جهانیان عرضه 

  اهداف توسعه هزاره سوم ، ماالریااسالم،  ،ایدز: واژگان کلیدي 
  
   گروه آموزش بهداشت ، دانشگاه تربیت مدرس، بزرگراه جالل ال احمد،تهران: نویسنده مسئول*

Email: amin_shokr@yahoo.com
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  مهمقد
 مرزهاي دانش قابل توجهیدنیاي کنونی با سرعت 

 تا از نتایج آن در جهت رفاه و آسایش جسم و طی می کندرا 
 گردد در این میان یک جانبه بودن مند بهرهروح زندگی سالم 

دستاوردهاي علمی و دوري جستن از تعلیمات پیامبران در 
زمینه اخالق و معنویت موجب شده تا با وجود همه این 

 آسایش و سالمت بشریت در زندگی ،ي سریعها یشرفتپ
ي ها بیماريخوش تهدید جدي قرار گیرد و  ماشینی دست

جسمی و روحی ویرانگر و پرتلفاتی همچون ایدز و ماالریا را 
ي ها سازمان که بر اساس آمار اي گونهبه ارمغان آورده به 

ان به  و مبارزه علیه آنافزایش یافته ها بیماريجهانی شیوع این 
  .عنوان یکی از اهداف توسعه هزاره سوم قلمداد شده است

ي منتقله از راه جنسی به عنوان یک ها بیماريامروزه 
معضل بزرگ بهداشتی در کشورهاي توسعه یافته و در حال 

 که هر روز دهند می و مطالعات نشان باشد میتوسعه مطرح 
بلوري  دشون می آلوده ها بیماريحدود یک میلیون نفر به این 

 میلیون 640 میلیون نفر مبتالي جدید به ایدز و 6/5 سالیانه که
  ).1(شود میي مقاربتی گزارش ها بیمارينفر مبتال به سایر 

 اخالقی در جوامع صنعتی و هاي ارزشکاهش 
افزایش رفتارهاي پر خطر منجر به بروز بیماري نوپدید ایدز در 

 در قرون گذشته  که جوامع انسانیاي گونهقرن حاضر شده به 
امروزه ایدز یک ). 2(با چنین بیماري مهلکی مواجه نبودند

 مشکل تقریباًبیماري کشنده قرن و پاندمی جهان است که 
 تا کنون بیش از 1981 از سال  وبهداشتی تمام کشورها است

 میلیون نفر در سرتاسر جهان جان خود را به علت ابتال به 20
طی سال ط امید به زندگی که متوس) 3(اند دادهایدز از دست 

ه است اکنون با شیوع داشت افزایش  روند در جهانهاي اخیر
موارد کشورهایی که ). 4(رود میایدز بار دیگر رو به کاهش 

ي هنگفت اقتصادي ها هزینهباالیی از ایدز دارند سالیانه 
 ها میلیون هر سال و شوند میاجتماعی و فرهنگی را متحمل 

از طرفی ). 5(شود می جامعه افزوده کودك بی سرپرست به

یی ها بیماريبیماري نو پدید ایدز باعث بازپدید شدن برخی از 
 در حال ریشه کن شدن هستند از رفت میشده است که انتظار 

جمله باعث بازپدید شدن بیماري سال در قرن حاضر شده 
  ).7، 6(است

ي مهلک امروزي که شیوع ها بیماريیکی دیگر از 
مراه با بروز تلفات و مشکالت ناشی از آن باعث  آن هباالي

ي جهانی قرار ها سازمانشده تا مبارزه علیه آن سرلوحه اهداف 
صد   در یکتقریباً این بیماري باشد میگیرد بیماري ماالریا 

 از  درصد40ا گسترش داشته و مشکل بهداشتی کشور دنی
 و شود می میلیون نفر محسوب 4/2جمعیت جهان یعنی حدود 

امروزه با بروز پدیده مقاومت دارویی و درمان مشکل آن به 
) 8(گردد می سالمتی بشر امروز تلقی هاي چالشعنوان یکی از 
 میلیون 2-3 میلیون نفر به ماالریا که 300-500ابتالي سالیانه 

 این بیماري را به عنوان ،نفر آنان کودکان و زنان باردار هستند
  ).9(ونی تبدیل کرده استي عفها بیماريیکی از مهمترین 
گیر و گسترده جهانی در  ي چشمها پیشرفتعلیرغم 

کنترل و ریشه کنی ماالریا در  آغاز عملیات مبارزه براي
ي اخیر شاهد برگشت، توسعه و افزایش موارد بیماري ها سال

در را  که دالیل آن باشیم میدر بعضی از کشورهاي دنیا 
و مشکالت فنی و الریا ارتباط با مسایل ساکنین کشورهاي ما

خیز با آن مواجه  که اغلب دانند میتغییرات زیست محیطی 
  ). 10(هستند

ي سریع و حیرت آور در ها پیشرفتبشر امروز با وجود 
 و آثار مثبت آن ها بیماري، درمان و کنترل گیري پیشزمینه 

براي جامعه به دلیل عدم اتکاء به تعلیمات پیامبران در زمینه 
 هاي بحرانیت و روابط سالم انسانی دچار اخالق معنو

 اخالقی و زیست محیطی شده که این عوامل باعث ،اجتماعی
ي نوپدید از جمله ایدز ها بیماري و ظهور ها بیماريگسترش 

ها بازگشت به  راه نجات از این بحرانکه یکی از شده است 
تعالیم پیامبران و ادیان آسمانی و در راس آنها اسالم است 

 حاضر به تبیین نقش تعالیم اسالمی در نایل شدن به هدف مقاله
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ي ماالریا و ایدز ها بیماريتوسعه هزاره سوم در مبارزه با 
 هدف این پژوهش استخراج علوم نبوده بلکه البته. پردازد می

 و کنترل گیري پیشارایه مستنداتی در دین اسالم براي 
  .باشد می با تاکید بر ایدز و ماالریا ها بیماري

  مواد و روش ها
مطالعه حاضر یک پژوهش مروري بوده که با 

 و کنترل گیري پیش نقش دین اسالم در ،بررسی متون
  را و نایل شدن به هدف ششم توسعه هزاره سومها بیماري

 جستجو با ،مورد مطالعه قرار داده است در این مطالعه مروري
 و گیري پیشسوال زیر شکل گرفت نقش دین اسالم در 

براي انجام بررسی متون از .  چه بوده است؟ها بیماريرل کنت
 "، "Aids" ،" Medical Education"هاي  کلید واژه
Malaria " ،" Islamic Religious" و " MDGs" به 

تنهایی یا به صورت ترکیبی استفاده شد منابع انگلیسی 
 سایت اینترنتی و Pubmed  ، Google-Schoolarدر

Who.net ها  قرار گرفته و از معادل کلیدواژه مورد بررسی
هاي الکترونیکی فارسی مشتمل بر  جهت جستجو در بانک

، بانک اطالعات مقاالت علوم )SID(پایگاه اطالعات علمی 
 پژوهشگاه اطالعات و و) Iranmedex(پزشکی ایران 

، بانک اطالعات نشریات )IranDoc(مدارك علمی ایران 
چنین جستجوي غیر هم. استفاده شد) Magiran(کشور 

اي و بررسی  الکترونیکی با مراجعه به آرشیو مجالت کتابخانه
منابع در دسترس فارسی در رابطه با کتب دینی و نقش دین 

 و کاربرد احکام اسالمی در ها بیماري از گیري پیشاسالم در 
 و همچنین تاریخ پزشکی در ها بیماريعلوم پزشکی و درمان 

 مقاالت چاپ شده در مجالت قبل و بعد از اسالم شامل
پژوهشی و آموزشی، مجله اخالق و تاریخ پزشکی و -علمی

  . انجام گردیدقرآنسمینارهاي ساالنه طب و 
با بررسی متون انجام شده مشخص گردید که عموماً 

 و گیري پیشمقاالت چاپ شده کمتر به نقش دین اسالم در 
 و ریشه گیري پیشي نوپدید از جمله ایدز و یا ها بیماريکنترل 

 لذا جستجوي هر یک از منابع .اند کنی بیماري ماالریا پرداخته
هاي محوري مقاله انجام گردید که چهارچوب  بر اساس سوال

مقاله نیز  Conceptual Framework  پنداشتیمحوري 
ها طرحریزي گردید لذا مقاله هایی  بر اساس همین سوال

  با موارد زیر بود انتخاب شدند که موضوعات آنها در ارتباط 
 از گیري پیش -2 از دیدگاه اسالم ها بیماري از گیري پیش -1

   از ایدز از دیدگاه اسالم  گیري پیش -3ماالریا از دیدگاه اسالم 
در زیر ابتدا موارد فوق به صورت موردي بحث شده و در 

 مورد بررسی ها بیماري از گیري پیشنهایت تاثیر این عوامل در 
  .ستقرار گرفته ا

  ها  یافته
با وجودي که در اکثریت ادیان به نقش رعایت 

 اشاره شده است اما دین ها بیماري از گیري پیشبهداشت در 
اسالم این امر را به عنوان یک تکلیف نهادینه کرده است به 

 که در اسالم پاکیزگی به قدري مهم تلقی شده که آن اي گونه
  ). 11(به شمار می آورند ایمان جزئی از را 

 و منابع قرآن از دیدگاه ها بیماري از گیري پیش
  اسالمی  

یکی از نکات مهم و حایز اهمیت در دستورات 
 بر گیري پیشاسالمی حفظ و ارتقاء سالمت و تاکید بر تقدم 

زندگی بدون سالمتی و ) ص( پیامبر اعظم باشد میدرمان 
 " فرماید میتندرستی را حیات بدون خیر و برکت دانسته و 

ي ها سازمانآنچه امروز ،  "خیر فی الحیاه اال مع الصحهال
 بیان " انسان سالم محور توسعه پایدار "بهداشتی با عنوان 

  .)12(است) ص( مضمون همین گفته پیامبر  دقیقاًکنند می
 در که است شده داده نشان گوناگون مطالعات در

 عنوان به بهداشت رعایت در که هایی فعالیت کلیه اسالم دین
 از گیري پیش در است شده ارایه حدیث و خداوند دستورات

 و غذاها از برخی تحریم با اسالم). 13(دارد نقش ها بیماري
 بهداشت رعایت و اعتدال حفظ قاعده و برخی نمودن حالل
 را ها بیماري از پرهیز راه دیگر مشابه مطالب صدها و فردي
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 از بهتر ريگی پیش کلی بیان با اسالم) 14(است ساخته فراهم
 امنع الوقایه " آمده المومنین امیر کلمات در که است درمان

 از تا نموده دعوت سالمت حفظ به را همگان "السالمه من
  ).15(نماید گیري پیش ها بیماري بروز

تمام دستورات طبی ) ع(جمله زیر از حضرت علی 
“ کلو و اشربوا و ال تسرفوا”: را در خود جاي داده است 

 از فرمایند می وبیاشامید ولی زیاده روي نکنید بخورید و 
   ).16  (نیست قلب براي مضرتر چیز هیچ پرخوري

) حسبه(همچنین در دوران اسالم بخش نظارت قوي        
 کـه بـر مقـررات بهداشـت عمـومی شــامل      ه اسـت وجـود داشـت  

حمام، فروش آب، دارو و غیـره جهـت کنتـرل سـالمت مـردم              
 محمــد نیــز کــم حــضرت). 18، 17(نظــارت مــی کــرده اســت

دانـد و مـصرف زیـاده از حـد      خوري را مادر همـه داروهـا مـی      
دانـد لـیس مـن     داروها را منجر به بروز عوارض ناشی از آن می     

 نیــز رعایــت 21اکنــون در قــرن ). 19(دواء اال و هــو یهــیج داء
 بـه تاییـد   هـا  بیمـاري  از ابـتال بـه   گیـري  پـیش موارد فوق جهـت     

   .متخصصین علوم پزشکی رسیده است
 از گیري پیشبه طور کلی راهکارهاي اسالم براي 

  :باشد می موارد زیر  شاملها بیماري
 نامگذاري عوامل مخرب بهداشت و سالمتی یا -1

با توجه به درك مردم : عوامل بیماري زا تحت عنوان شیطان
 این که عوامل بیماریزا موجودات ریز آن زمان طبیعتاً گفتن

به دور از ذهن مردم بوده و ند می باشمیکروبی و یا ویروسی 
لذا با توجه به انگیزش زیاد مردم براي مبارزه با شیطان عوامل 

  ). 20-22(ه اندبیماریزا به عنوان شیطان معرفی شد
هاي بهداشتی تحت عنوان سنت رسول   درج پیام-2

خدا و امامان معصوم که منجر به پیروي و تبعیت مردم از این 
  .شود می ها بیماريابتال آنان به  از گیري پیشدستورات و 
 توجه به بهداشت در دین اسالم به عنوان -3

از همین روي است  :اي جهت حضور در پیشگاه خداوند مقدمه
که استحمام و شستشوي بدن در دین اسالم بسیار توصیه شده 

هاي مستحب نموده  است و مسلمانان را سفارش به انجام غسل
پس از این که سرزمینی به در زمان اسالم نیز ) 23(است

تصرف مسلمانان در می آمد گرمابه و حمام عمومی در آن 
در حالی که در شهرهاي اروپا قبل از آن ). 25(شد ساخته می

به (شد  حمامی وجود نداشت یا شستشوي بدن زشت تلقی می
دستور اسقف شهر والنسیا شستشوي بدن گناه بزرگ شمرده 

ها قبل چاه و حمام داشتند  قرنایرانیان از . )25، 24()شد می
 میالدي چاه نداشتند 17درحالی که بعضی از ملل اروپا تا قرن 

کردند و باعث آلودگی آب  و فاضالب را با ظروف حمل می
هاي فاضالب و جایگاه تجمع زباله در   وجود کانال.شدند می

ا و بناهاي تاریخی اسالمی دلیل بر توجه به این  هگاه زیارت
داشتی در دین اسالم جهت جلوگیري از اشاعه و اصل مهم به

  ).26( بوده استها بیماريگسترش 
 معرفی بهداشت به عنوان عامل فزونی دهنده -4
این عامل نیز انگیزشی را جهت : طرف کننده فقر روزي و بر

 از گیري پیشحفظ، رعایت و تداوم رعایت بهداشت جهت 
 .آورده است  به وجود میها بیماري

 اسالم عوامل الزم براي موفقیت درمان و از دیدگاه
 شامل شناخت بیماري، مراجعه به درمانگر و ،ها بیماريکنترل 

 که از اي گونهانتخاب شیوه مناسب درمان بیان شده است به 
نقل شده است که فقدان تشخیص بیماري ) ع(امام سجاد 

نیز ) ص(موجب عدم بهبودي خواهد شد و حضرت محمد 
عه به اشخاص بی صالحیت موجب انتخاب فرمایند مراج می

روش اشتباه در تجویز دارو و درمان و عدم بهبودي بیماري 
 و همچنین اگر دوا و درمان بیماري درست انتخاب گردد می

امروزه  ).27(شده باشد به اذن خداوند بیماري بهبود می یابد
 مورد ها بیماري از بروز گیري پیشتمام عوامل فوق جهت 

  .باشد میصین علوم پزشکی تایید متخص
   و منابع اسالمی  قرآن از بیماري ماالریا از دیدگاه گیري پیش

هـاي   ي جهانی بهداشت یکی از راه  ها  سازمانامروزه  
سـازي محـیط از طریــق    مـوثر مبـارزه بـا بیمـاري ماالریــا را بـه     
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هـاي   زهکشی و جلوگیري از تخریـب منـابع طبیعـی و پوشـش             
هاي آلوده پـشه آنوفـل    ر کانونگیاهی جهت جلوگیري از تکثی    

 سال پیش دغدغه بهداشـت  1400 در حالی که اسالم     ندداند می
محیط را مطرح نموده و انسان را جانـشین خداونـد در زمـین و              

). 14(دانـد  نماینده پروردگار براي تعمیر و آبـادانی طبیعـت مـی     
 گفت چنانچه پایبندي به این اصل در تمام دنیـا وجـود            توان  می

عتاً مقادیر بروز و شیوع این بیماري اکنـون در حـدي     داشت طبی 
نبود که مبارزه با آن بـه عنـوان یکـی از اهـداف توسـعه هـزاره              

  . ي جهانی معرفی شودها سازمانسوم از طرف 
هـاي حفاظـت از    دین مبین اسالم مـشحون از توصـیه      

ي با منشا محیطی ها بیماري از اشاعه گیري پیشمحیط زیست و    
دار خلق کرده است و       حکیم طبیعت را هدف    خداوند .باشد  می

تمام مخلوقات را به لحاظ کمیت و کیفیت به اندازه و متناسـب      
 است کـه  قرآن موید این جمله گفتار خداوند در    .آفریده است 

 ما هر چه آفریدیم به اندازه آفریدیم و یا در جایی          " فرماید  می
و بـه انـدازه    ما در زمین گیاه و نبات را متناسب فرماید میدیگر  

بنابر این بایستی به طور صحیح و درست مورد        . )32("رویاندیم  
برداري قرار گیرند تا از نابودي آنها چه به لحـاظ کمـی یـا       بهره

هاي بعد  کیفی جلوگیري شود و عالوه بر آن براي استفاده نسل     
  .)33(مورد حفاظت و نگهداري قرار گیرند

بـین   که تـوازن مـا  ابنا بشر باید به طرزي رفتار نمایند        
 آن چه در آیـات  .امکانات محیطی با نیازهاي بشر برقرار گردد      

 در مورد منابع حیاتی و محیط زیـست تاکیـد شـده     قرآنشریفه  
 باشـد  مـی درسـت و صـحیح از آنهـا    استفاده است تالش بشر به   

به جا و زیـان رسـاندن بـه هـر یـک از اجـزاي                بنابر این تغییر نا   
فتـادن حیـات و هـستی گردیـده و      محیط زیست سبب به خطر ا     

ــی و در    ــابع طبیع ــابودي من ــه ن ــر ب ــرف   منج ــابودي اش ــه ن نتیج
  . )31، 30(گردد میمخلوقات یعنی خود انسان 

یکی دیگـر از عوامـل مـوثر بـر گـسترش و افـزایش            
شــیوع بیمــاري ماالریــا تغییــرات اکولــوژیکی و آب و هــوایی  

هـا و هچنـین    ها و دریاچـه   که نقش منابع آبی، رودخانه   باشد  می

هـاي گیـاهی در بـروز و پیـدایش ایـن تغیـرات،            منابع و پوشش  
مناسـب از ایـن منـابع و      که استفاده نـا اي گونه به باشد  میعظیم  

هایی با منشا زیـست محیطـی     تخریب آنها باعث اشاعه آلودگی    
 از جملـه ماالریـا    هـا   بیماريو مساعد شدن زمینه براي گسترش       

ه آب و رعایت بهداشت آن در  این در حالی است ک ،گردد  می
 شـدیداً از ضـایع   قرآناسالم از اهمیت زیادي بر خوردار است        

کردن و نابود کـردن منـابع بـه ویـژه منـابع آب ممانعـت کـرده            
هـا یـا ادرار و     دفـع زبالـه    فرماید  می) ص(حضرت محمد . است  

هاي راکد ستم محـسوب      ها و به خصوص آب     مدفوع در آب  
جمهـوري اسـالمی ایـران نیـز کـه بـر            در قانون اساسی     شود  می

اساس متون دین اسالم تدوین گردیده اسـت در اصـل پنجـاهم      
 جـز   غیـره آلوده کردن آب از طریق زباله، نخاله و پـسماندها و   

  ).32(جرایم زیست محیطی به حساب آمده است
گیاهان و مراتـع نیـز باعـث معتـدل شـدن آب و هـوا          

که این خود   ) 33(ندکن  میها جلوگیري    شده و از ایجاد گنداب    
د عـــاملی جهــت جلـــوگیري از گــسترش و تکثیـــر   توانــ  مــی 

هاي آلوده بیماري ماالریا و رشد پشه آنوفل باشد امروزه    کانون
ي جهـانی بـراي     هـا   سـازمان نیز از جمله راهکارهاي پیـشنهادي       

مبارزه با ماالریا جاري سازي آبهاي راکد از طریق زهکـشی و        
 منابع طبیعـی جهـت جلـوگیري    کانال کشی و بازسازي مراتع و  

لــوده بیمــاري و پرکــردن آهــاي  هــا و کــانون از ایجــاد مــرداب
 بـا  گـردد   مـی  که اکیدا توصیه     اي  گونه به   )34(باشد  میها   گودال

هـا و    هـا و دریاچـه     لوده کـردن آبهـاي رودخانـه      آجلوگیري از   
نها به باتالق و مرداب محیط زیست مناسبی براي رشـد       آتبدیل  

احتمـاالً آیـه   . ها از جمله انوفل را فـراهم نیـاوریم      ناقلین بیماري 
 اگـر ابنـاء بـشر منـابع     " سوره انعام در همـین رابطـه اسـت           165

ــودار     ــري برخـ ــدگی بهتـ ــداز زنـ ــت نماینـ ــی را محافظـ طبیعـ
هـا و اقـوامی را کـه در پـی      اسالم سرنوشت انسان . )14(شوند  می

ودي تخریب منابع طبیعی و خاك و گیاه بر آیند چیزي جزء ناب   
 شاید آمار زیاد مرگ و میر ناشی از ماالریـا           و )36،  35(داند نمی

  . در عصر حاضر بهترین شاهد بر این گفتار باشد
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بـا افـزایش مـصرف     امـروزي   متاسفانه شیوه زنـدگی     
ها را به     شدیدترین ضربه  ،هاي زودگذر  براي دستیابی به خوشی   

گیـر   منابع زیست محیطی وارد آورده است و نتیجه کار گریبان        
 سوره بقره آمده که کـسی       205ها شده است در آیه       همه انسان 

که در زمین فساد کند و گیاهان و کـشت و زرع را نـابود کنـد              
فرمودند درختـان را  ) ص(پیامبر اکرم. )37(مفسد و تبهکار است   

یکـی دیگـر از   ). 22(قطع نکنید و زراعات را بـه آتـش نکـشید       
هاي  ریب و از بین بردن النه     هاي مبارزه با بیماري ماالریا تخ      راه

الروي است از همین رو در دین اسالم درباره مبارزه با آفات و 
دهنده موزي مانند موش و حشرات بیـان شـده           موجودات آزار 

، 27(که قبل از این که به شما آسیب برسانند آنها را دفع نماییـد             
  از ابـتال گیري پیش راهی است براي   که این امر نیز احتماالً     )ا38
  . ي منتقله از راه بندپایان و از جمله بیماري ماالریاها بیماريبه 

   و منابع اسالمی  قرآن از ایدز از دیدگاه گیري پیش
هاي عمده انتقال ایدز از دیدگاه  امروزه راه

انتقال جنسی، انتقال از راه : ي جهانی عبارتند ازها سازمان
ه همین دلیل هاي خون و انتقال از مادر به کودك و ب فرآورده

د بر گسترش یا عدم گسترش توان میعوامل اجتماعی بسیاري 
د از جمله این عوامل اخالق و پایبندي ناین بیماري موثر باش

 .باشد می اخالقی و عدم انجام رفتارهاي پرخطر هاي ارزشبه 
در این بین انتقال از طریق آمیزش جنسی که اولین راه و در 

 به بوده حایز اهمیت باشد می ترین راه نیز حال حاضر شایع
 از طریق  در جهان درصد آلوده شدگان70-80 که اي گونه

 در این روش آلودگی از .اند شدهارتباط جنسی به بیماري مبتال 
 و زنان گردد میزن به مرد و مرد به زن و مرد به مرد منتقل 

در هر ). 39(گردند  برابر بیشتر مبتال می5 تا 3نسبت به مردان 
 3-5 خطر انتقال از زن به مرد و درصد 1-10ماس جنسی بار ت

خطر انتقال از مرد به زن وجود دارد اما به دلیل تعدد درصد 
  درصد70-80نی بودن دوره بروز بیماري دفعات تماس و طوال

وجود شرکا جنسی متعدد ) 40(بیماران در این گروه قرار دارند
فزایش و روابط جنسی پر خطر نیز احتمال آلودگی را ا

 سوره اسراء با تحریم 32دین اسالم به حکم آیه ) 41(دهد می
ي ها بیماريروابط نا مشروع نقش این عامل را در انتشار 

). 14(شود می متذکر  سوزاكسیفلیس و مقاربتی نظیر ایدز،
 که بگو کند می اشاره 33همچنین خداوند در سوره اعراف آیه 

ده هر نوع فواحش اي پیامبر که پروردگار من حرام گردانی
محدودیت در روابط با نامحرمان در ). 14( را آشکار و پنهانی

سوره نساء و تعیین محدوده شرعی و تک همسري همگی 
ي جنسی ها بیماريهایی در اسالم براي کاهش  دستورالعمل

 کریم نزدیکی با فواحش را بد و زیان قرآنباشند همچنین  می
باري جنسی و  و داند و موجب گسترش بی بند آور می

از حضرت .  اجتماعی می داند  و  روانی،ي جسمیها بیماري
 :نقل شده است که ) ص(محمد

باري جنسی و علنی  و در صورت گسترش بی بند
 که در میان شوند مییی در جامعه آشکار ها بیماري ،شدن آن

  .)42(اند گذشتگان نبوده
 که می باشدنمونه بارز آن وجود ایدز در زمان ما 

شترین راه انتقال آن جنسی است و به عنوان یک بیماري بی
 که در گذشته وجود نداشته و اکنون گردد مینوپدید تلقی 

 که راه اي گونهگیر جامعه بشري گردیده است به  گریبان
 .می باشدپیدایش آن نیز ابتدا از طریق رفتارهاي پرخطر جنسی 

د اکنون فرما بو از این رو اگر پایبندي به دین اسالم حکم
  . شاهد بیماري مهلکی تحت عنوان ایدز نبودیم

هنگامی که  :فرمودند) ص(همچنین حضرت محمد 
اي خاص شیوع پیدا کند،  بین عده) محصن یا محصنۀ(زنا 

 که این مرگ و میر ،)42(شود مرگ و میر میان آنها زیاد می
ي العالج ها بیمارياحتماالً ناشی از ابتالي آن گروه به 

 . باشد می

 :راه حل اسالم براي بی بند و باري جنسی و زنا
 قُلْ لِلْمؤْمِنِینَ یغُضُّوا مِنْ ": فرمایند  میقرآنخداوند در 

أَبصارِهِم ویحفَظُوا فُرُوجهم ذَلِک أَزکَى لَهم إِنَّ اللَّه خَبِیرٌ بِما 
اند بگو که چشمان  به مردانی که ایمان آورده" "یصنَعونَ
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تر است، خداوند به  این برایشان پاك. ویش را فرو گیرندخ
بنابراین مرد و زن باید ). 14(".باشد آنچه می کنند آگاه می

آنچه : حضرت علی هم فرمودند. نگاه خویش را کنترل کنند
و مرض قلبی که خداوند . نشیند بیند در قلب می که چشم می

. جا شروع شودکنند می تواند از این   به آن اشاره میقرآندر 
توان به مواردي چون قطع  زنا در اسالم می در دالیل نفی

ها، متزلزل شدن نهاد اجتماعی خانواده، تأثیرات شدید سو  نسل
بهداشت روانی و بهداشت جسمی و بروز  جنسی بر

 آثار زیان ، که همگی از HIV ي العالجی همانندها بیماري
امروزه نیز سازمان . هاي اشتراکی است، اشاره نمود بار آمیزش

ترین  را یکی از شایع ي آمیزشیها بیماري بهداشت جهانی
 ي جهان برشمرده که عوارض اجتماعی و اقتصاديها بیماري

  ).44، 43(فراوانی در برداشته است
همین دلیل است که اسالم بر ازدواج تأکید  به

ازدواج را سنت خود ) ص(اکرم فراوان کرده است پیامبر
النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس " فرماید میداند و  می

از این رو پرهیز از رفتارهاي پرخطر و عدم تعدد . "منی
کاهش شیوع ایدز  د عاملی مهم درتوان میشرکاي جنسی 

  .باشد
به طور خالصه دستورات اسالم در خصوص 

 : از ایدز عبارتند از گیري پیش

قل :  توجه به سالمت جنسی از طریق حفظ چشم-1
 داشتن -2 ومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهنللم

 تن -3عفو عن نساء الناس تعف نساوکم : عفت و پاکدامنی
 اجتناب از -4تزوج تزد عفته الی عفتک : دادن به ازدواج

). 42(لم تظهر الفاحشه فی قوم قط حتی یعلنوها: فواحش 
 انسان دتوان می کریم قرآن آیات از بسیاري از پیروي همچنین

 ایدز یعنی آنان سرکرده و جنسی يها بیماري به ابتال لوث از را
 سوره نور است که به 13آیه  آنان جمله از که دارد مصون

بازي را   احزاب هوس32بهداشت جنسی اشاره داشته و آیه 
،  33 تا 31یات آبیماري روانی قلمداد نموده و سوره نور  در 

خالقی دانسته و  از فساد اگیري پیشحجاب را راهی براي 
 نیز اشاره شده که  نماز 45همچنین در سوره عنکبوت آیه 

 نیز قرآن سایر آیات .انسان را از فحشا و منکر باز می دارد
، 5/  از جمله مومنوناند دادهدستوراتی در این زمینه ارایه 

  .32، اسراء 189/  ، اعراف21/  روم ،35/ احزاب
 اسالم  در دینشود میگونه که مالحظه  همان

 از ابتال به ایدز گیري پیشجهت بسیاري راهکارهاي عملی 
ي ها سازمانوجود دارد که اکنون بسیاري از آنان توسط 

 از این بیماري گیري پیشجهانی به عنوان راه کارهاي عملی 
  . اند شدهمعرفی 

  
   بحث

 و گیري پیشدر مروري بر نقش دین اسالم در 
ایاي متعدد تاثیر گذاري دین  ابعاد اصلی و زوها بیماريکنترل 

 اسالم به . مورد بررسی قرار گرفتها بیمارياسالم در کنترل 
حکم این که دینی جامع و مبتنی بر فطرت انسانی است از هیچ 

 نکرده يدستوري در جهت ابتالي ابنا بشر به بیماري فروگذار
است از طرفی قوانین و دستورات بهداشتی در دین اسالم چون 

 زالل وحی نشات گرفته لذا ضمانت اجرایی بسیار از سرچشمه
معتبري براي بشریت دارد ولی متاسفانه ما ثروت عظیم اسالمی 

. فراموشی سپرده و به سراب دیگران متوسل شده ایمبه خود را 
آن چه مسلم است آنکه نقش پیروي از دستورات دین اسالم 

ه به ي نوپدید در جامعها بیماريدر جهت جلوگیري از ایجاد 
صراحت در مطالعات موجود مورد بررسی قرار نگرفته است 
ولی پس از تحلیل و تفکیک عوامل موثر بر  این موضوع 

هاي ساده و واضحی در   مشاهده کرد که دستورالعملتوان می
گیري از آنها در کنترل و  دین اسالم وجود دارد که بهره

ش مثبتی  بر اساس متون علمی جدید نقها بیماري از گیري پیش
 و ها بیمارياز طرفی توجه موشکافانه دین اسالم به . دارد

 راه را براي پیروان آن ، و درمان آنهاگیري پیشراهکارهاي 
از جمله ویژگیهاي دستورات . روشن و شفاف ساخته است
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بهداشتی دین اسالم جنبه عبادي داشتن رعایت آنها و کراهت 
 به التزامی که ترك امورات بهداشتی است که خود با توجه

آورد بهترین  عقاید اسالمی در فرد مسلمان به وجود می
 را مقدم بر گیري پیشضمانت اجرایی را خواهد داشت اسالم 

درمان دانسته و تاکید فراوان اسالم بر بهداشت جسم و تن و 
 و بیان ها بیماري از آلودگی به گیري پیشمحیط زیست و 

 قرن گذشته توسط 14ش از مطالب بهداشتی در این زمینه در بی
  .کند میاهمیت موضوع را بر همگان آشکار ) ص(پیامبر اسالم

  نتیجه گیري
 گفت که آن چه در تالیفات و توان میدر نهایت 

 از جمله ها بیماري از گیري پیشدستورات دین اسالم در باب 
ي دیگر وجود دارد عالوه بر ها بیماريایدز و ماالریا و سایر 

  موازین پزشکی نوین از افتخارات دین اسالم ومنطقی بودن با
ویت پزشکی اسالمی به شمار آمده و شایسته است که این ه

هاي پزشکی و کنترل،  موارد به صورت کاربردي در آموزش
 و تغییرات رفتاري در جامعه ها بیماري و درمان گیري پیش

د و به عنوان یکی از راهبردهاي اساسی براي نایل نگنجانده شو
  .ن به اهداف توسعه هزاره سوم به جهانیان عرضه گرددشد

  قدردانیتشکرو  
استاد   تشکر از زحمات  در پایان بر خود الزم می دانیم ضمن   

 تدوین   امین شکروي در تهیه و  دکتر  خانم سرکار ارجمند 
 به پرورش و   کمک مقاله حاضر از ارایه نظرات ایشان جهت

 در   دین اسالم دستورات  کاربرد   در زمینه  تحقیقات توسعه
 .گردد می تشکر و قدردانی  گیري پیش   و  بهداشت هاي حوزه
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