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  6/12/99پذيرش مقاله:           29/11/94دريافت مقاله: 

 چکیده
جامعه سهم بسزایی دارد که  تعالی و عملکرد اثربخش هر سالمت اجتماعی به عنوان یک اصل بنیادی و کلیدی در بهبود، سابقه و هدف:

 بخشد.ی جامعه را بهبود اجتماع سالمت تیوضع تواندبه نظر می مداردین یهالیحوزه در تحل نیاپرداختن به 

 توصیفی انجام پذیرفته است که از منابع تفسیری قرآن کریم بهره گرفته شده است. –پژوهش حاضر به روش تحلیلی  :هامواد و روش

در اجتماعات  ستهیشا یکارهاانجام و  یاعتقاد به حضرت حق تعال یهیدر سا یانسان به سعادت ابد دنیرسبر اساس مفاد سوره کهف، : هايافته

که به سالمت  پروردگار است یبستر ساز لقا ستهیشا یقرار ندادن در انجام کارها کیدر انجام کارها و شر تیّخلوص ن یعن، یاست یانسان

ت انسانی ای که از امنیّهر جامعهبدین لحاظ  شده و تبلور رحمت و مظهر مهر الهی دانسته ت اجتماعیامنیّگردد. اجتماعی پایدار منجر می

تر از همه امنیّت اجتماعی به عنوان پایه نخواهد بود و مهمبرخوردار  اجتماعی نیز ز رحمت و مهر الهی دورافتاده و از سالمتبرخوردار نباشد ا

 تحقق سالمت اجتماعی و عدالت اجتماعی ضامن تحقق آن آمده است.

 اعی، چگونگی ارتباطات اجتماعی، ارتباطات های اجتماعی، بهزیستی اجتمفعالیّتجه، سالمت اجتماعی با ابعاد آن )در نتی :گیرینتیجه

های اجتماعی( در سوره کهف با خلوص نیت و به دور از شرک دیده شده است. خاطر و مشارکت در نقش فردی، حمایت اجتماعی، رضایتبین

عنوان عدالت اجتماعی بههای قرآن در خصوص سالمت اجتماعی به گذاران عمومی در تأمین سالمت اجتماعی، به آموزهشایسته است سیاست

 زیربنا و امنیّت اجتماعی در جهت بقای آن توجه کنند.

 ی کهفقرآن، سالمت اجتماعی، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، سوره ی:کلیدگان واژه

 
 مقدمه

، مفهومی بسیار وابسته به شرایط محیطی است عمومسالمت بر خالف تصور 

یافتگی، تعریف و ی و در هر سطحی از توسعهو از همین رو در هر جامعه و فرهنگ

عدی است چند بُ مفهومی که سالمت، در حالیشودمفهوم خاصی از آن مطرح می

اشاره  سالمتعد جسمی، روانی و اجتماعی سه بُ  بهداشت نیز بهسازمان جهانی  و

عملکرد هر  بهینه عنوان حالتِشناختی را بهسالمت زیستیا سالمت جسمی  دارد.

سالمت  .اندگرفتهته یا اندام بدن و با هماهنگی کامل با بقیه اعضا در نظر یاخ

روانی، حالت توازن بین شخص و دنیای اطراف او و سازگاری شخص با خود و 

های عد اجتماعی سالمت نیز طبق یک تعریف شامل سطوح مهارتبُ دیگران است.

ود به عنوان عضوی اجتماعی، عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خ

تر است و بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، رفاه و تمامیت شخص در بزرگ از جامعه

شود که این همان سالمت اجتماعی فرد در اجتماعی توجه می رابطه با شبکه

اند عد خاص است که عبارتاجتماعی سالمت دارای پنج بُ حیطه(. 1) جامعه است

محیطی و  در حالت سالمت، کیفیت زیستاز: مدت زندگی فردی، زندگی 

گیری و کیفیت خدمات بهداشتی اجتماعی، محیط زندگی انسان، پوشش و جهت

های )که همان ویژگی های اجتماعیدرمانی و سرانجام وجود یا فقدان نابرابری

توان یک باور جدید این است که تنها با رشد اقتصادی نمی(. 2( )سالم است جامعه

 ت و رضایت مردمان ملت داوری کرد، بلکه احساس خشنودی، امنیّ  در مورد یک

 

ا و هنیز مهم است. در یک جامعه پایدار، برابری، آموزش، احترام به حقوق انسان

 برآورده شدن نیازهای اساسی از ملزومات سالمت اجتماعی است. به راستی 

دارد؟ کشوری  ترین کشور کدام است؟ کشوری که باالترین رشد اقتصادی راسالم

کننده خدمات بهداشتی است؟ کشوری که باالترین میزان امید به که بهترین ارائه

های (. بنا بر شاخصه3) رم را دارد؟زندگی را دارد یا کشوری که کمترین میزان جُ

و عدالت  احساس امنیت اجتماعیمهم در سالمت اجتماعی باید گفت که 

برخوردار  یکشورهر  هایریزیای در برنامه، از موقعیت و جایگاه برجستهاجتماعی

ای بوده های پیچیدهیابی و پایدارسازی آن نیازمند مقدمات و زمینهاست که دست

 ها و عوامل متفاوتی است.پذیری یا زوال آن نیز، معلول زمینهو آسیب

های پیشینیان برای تأمین های گوناگونی بر اساس تجربهامروزه برنامه

نگری الزم برخوردار نیست و عی سالم مطرح گردیده که از جامعزندگی اجتما

گیرد؛ در حالی که دین اسالم برای  بر تواند تمامی ابعاد زندگی انسان را درنمی

ی کاملی برای زندگی اجتماعی به دست داده که از هر سعادت تمامی افراد برنامه

اخالق  »با عنوان گونه کاستی در امان است. در متون دینی از این برنامه 

یا حسن معاشرت با دیگران یاد شده که تمامی ارتباطات انسانی را  «اجتماعی

(. بنابراین با توجه به ضرورت حاکم بر مسئله مورد پژوهش، 4) گرددشامل می

گیرد: مفهوم سالمت اجتماعی نظر قرار میمد طرح و بررسی این پرسش اساسی 

 *1(PhD) سید محمد سیدکالن

 2(PhD) صادق ملکی آوارسین
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ها بر اساس گیرد؟ این مالکی قرار میهایی مورد بررسچیست و با چه مالک

 اند؟آیات سوره کهف چگونه تبیین شده

 مفهوم سالمت اجتماعی و مالک های آن

است که در کنار ابعاد  یمفهوم ،(Social health) یمفهوم سالمت اجتماع

آن با محور  یاجتماع یجنبه که ه قرار گرفتهسالمت مورد توجّ یو روان یجسم

(. باید اذعان نمود سالمت اجتماعی 5گیرد )یقرار م یرد بررسدادن فرد مو قرار

(. 4رود )های روانی در جامعه به شمار مییکی از اصول بنیادی در بهبود بیماری

مفهوم سالمت اجتماعی را متمرکز بر  1341سازمان جهانی بهداشت در سال 

ات اجتماعی، های اجتماعی، بهزیستی اجتماعی، چگونگی ارتباطهای فعالیّتمالک

خاطر و فردی )فرد با فرد(، حمایت و پشتیبانی اجتماعی، رضایتارتباطات بین

(. از نظرمتخصصان، مفهوم 7های اجتماعی بیان کرده است )مشارکت در نقش

در جوامع مختلف بسته به سطح که  ال استسالمت اجتماعی مفهومی سیّ

سال ضروری به نظر  11تا  5 دستیابی آنها به شرایط مطلوب باز تعریف آن در هر

 یسالمت اجتماع یاجتماعیال فرد در زندگمشارکت فعّ ،یه طور کل(. ب2) رسدمی

 (. 8سازد )را به ذهن متبادر می

ی و کیفی مشتمل بر قرآن کریم در زمینه رشد تدریجی جامعه از نظر کمّ

ی جامعه و دار و متمم تأمین نموّ تدریجآیاتی است که مضامین آن آیات هم عهده

بنابراین عالوه  هم مقدمه و سرپلی برای عنایت اسالم به مسائل اجتماعی است.

را تبلور کرده است های سالمت اجتماعی که سازمان جهانی بهداشت آنبر مالک

هایی چون امنیّت اجتماعی و عدالت اجتماعی را نیز بر آن اضافه توان مالکمی

ی تحقق اجرای این دو امر اتفاق ر سایهنمود که راه رشد و شکوفایی جامعه د

 خواهد افتاد که در سوره کهف به این مسئله نیز پرداخته شده است. 

پردازیم تا در های سالمت اجتماعی میسازی مالکاکنون به مفهوم

 استخراج آیات الهی دچار اشتباه نشده باشیم:

ماعی که در آن ت در اجتفعالیّت اجتماعی یعنی فعالیّفعالیّت اجتماعی:  -1

ت آن به تمام شود و حوزه فعالیّکنیم و این شامل همه انسانها میزندگی می

 (. 1) شودگردد را شامل میمسایلی که به زندگی ما بر می

بهزیستی اجتماعی به عنوان ادراک فرد از  بهزيستی اجتماعی: -2

د از یکپارچگی با جامعه پذیرش دیگران، پیوستگی با اجتماع و احساس فر

اند شناسان اشاره کردهاخیراً روان(. 11) مشارکت با جامعه تعریف شده است

ی هر یک از افراد هوسیلطورى که بههر فرد یا هر گروه از افراد )آن "بهزیستی"

 (.11) شوداطالق مى "کیفیت زندگی"( به بیان شده

افراد  لهیکه بدان وس یندیست از فرآا ارتباط عبارت ارتباطات اجتماعی: -3

 ابندیمشترک دست  میبه مفاه نینماد یهاامیمبادله پ یهیدر سا ندیآیدرصدد برم

اما مفهوم یعنی ارتباطات  ارائه شده استاز ارتباطات  زیادی یفیتعر(. 12)

 پیوندد.انسانی به وقوع می یکه در قالب اجتماعات روزمره اجتماعی یعنی ارتباطی

از ارتباطات بین فردی یا روابط متقابل،  منظورارتباطات بین فردی:  -5

های گوناگونی چون تواند صورتارتباطات میان دو شخص یا دو گروه است که می

تواند همکاری، مبادله، وصلت و دوستی به خود بگیرد. همچنین روابط متقابل می

در ارتباطات خانوادگی، همسایگی و ارتباطات متقابل در محیط کار را نیز شامل 

 (.13د )گرد

گونه که از تعاریف مختلف حمایت اجتماعی آنحمايت اجتماعی:  -4

شود، آن عبارت است از میزان ادراک فرد از این که مورد توجه و استنباط می

عالقه دیگران بوده، از دیدگاه آنان فردی ارزشمند است و چنانچه دچار مشکل 

 (. 14)رسانند شود به او یاری می

که  یتجربه درون کیبه عنوان  خاطر تیهوم رضامفرضايت خاطر:  -6

(. 15) شده است فیاست تعر یها و نبود احساسات منفجانیشامل حضور مثبت ه

-ای است و به خاطراین عضویت هنجارها و ارزشهر فردی عضو گروه و جامعه

و  پذیردهایی را میکند و در جامعه نقشرا رعایت می پذیرد و اصولیهایی را می

 گردد.خاطر وی حاصل میهای مثبت و موفقّیت در آن رضایتطر نقشبه خا

مشارکت اجتماعی یعنی؛ درگیری ذهنی و عاطفی  مشارکت اجتماعی: -7

یابی انگیزد تا برای دستهای گروهی است که آنان را برمیاشخاص در موقعیت

 (.14به اهداف گروهی یکدیگر را یاری نمایند و در مسئولیت کار شریک شوند )

 یاست که دارا یاز جمله موضوعات «امنّیت»موضوع  امنیّت اجتماعی: -9

را  یآن انواع یبرا یشناسعلم جامعه یباشد و علمایم یاقسام گوناگون و متنوع

 ،«یاسیس امنیّت» ،«یامنیّت شغل» توان بهیاند که از آن جمله مقائل شده

 یمقوله کی رد که هرو... اشاره ک «یفرهنگ امنیّت» ،«یامنیّت اقتصاد»

اما  هستند. یاجداگانه یق و بررستحقی ازمندیخود ن گاهیجا و در دهبو ایجداگانه

امنیّت »و  «یامنّیت فرد»توان امنّیت را به دو نوع یم یکل یبندمیتقس کی در

 نیا دیآیم انیکه بحث از امنیّت به م یهنگام یعنینمود.  میتقس «یاجتماع

(. 17) ادمدنظر قرارد دیبا یاجتماع یفرد و هم درحوزه یهموضوع را هم در حوز

  گریکدیدو اگرچه از نظر ظاهر دو حوزه جدا از  نیکه ا داستیالبته ناگفته پ

و  جادیکه ا یاداشته به گونه گریکدیبا  یارتباط تنگاتنگ قتیدرحق یباشند ولیم

منتج  یامنیّت فرد دجایبدون پرداختن به علل و عوامل ا یاجتماع امنیّتی برقرار

 یعلم جامعه شناس دگاهیکه از د سترو نیازا نخواهد نشست. نبوده و به ثمر

 «.است یامنّیت اجتماعی ربنایز یامنیّت فرد»

اجتماعی، آرامش و آسودگی خاطری است که هر جامعه  تبر این اساس امنیّ

 3 شایان ذکر است که طبق ماده. ایجاد نماید موظف است برای اعضای خود

 «ت شخصی داردآزادی و امنیّ هر فردی حق زندگی،» اعالمیه جهانی حقوق بشر

 عضو جامعه حقِ عنوانالذکر، هر شخص بهاعالمیه فوق 22 ۀو بر اساس ماد

 (.18) ت اجتماعی داردامنیّ 

ی مسائل ، هم در حوزهنیز همچون امنیّت عدالت عدالت اجتماعی: -9

با توجه به اینکه بحث (. 11) ائل اجتماعیی مسفردی مطرح است و هم در حوزه

ت است و در اسالم بیش از اندازه مورد از یک سو، حایز اهمیّ « عدالت اجتماعی»

عنایت قرار گرفته است و از سوی دیگر، اندیشمندان کمتر به آن پرداخته و بیشتر 

. در اینجا برای تحقق و بهبود سالمت اجتماعی اندبه عدالت الهی توجه داشته

را ضامن تحقق سالمت اجتماع آورده؛ از این واژه  افراد جامعه که محقق آن

 شود.استفاده می

 
 هامواد و روش

بر  آنو معیار تجزیه و تحلیل  مبنااست، که  توصیفی-روش پژوهش تحلیلی

محور تفاسیر قرآن؛ بویژه تفسیر سوره کهف از منابع معتبر تفسیری و حدیثی و نیز 

 دینی است.مقاالت علمی علوم 

 

 هايافته

 بحث تئوريکی و پیشینه پژوهش
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 سالمت اجتماعی -1

کسانی بودند که برای اولین بار  (Block and Breslow) بلوک و برسلو

در پژوهشی به مفهوم سالمت اجتماعی پرداختند. آنها مفهوم  1172در سال 

ص مترادف کرده و شاخ« درجه عملکرد اعضای جامعه»سالمت اجتماعی را با 

های گوناگون در سالمت اجتماعی را ساختند. آنها تالش کردند تا با طرح پرسش

ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سالمت فردی، به میزان فعالیت و عملکرد فرد در 

در سال  شو همکاران (Donald) جامعه برسند. این مفهوم را چند سال بعد دونالد

که سالمت امری فراتر از گزارش مطرح کردند و استدالل آنها این بود  1178

 یحوزه(. 2)های کارکردی فرد است ها و قابلیتعالیم بیماری، میزان بیماری

که بر  یو عام یبه بعد عالوه بر نگرش کل 1115ی هااز سال یاجتماع سالمت

را در  یخاص شیگرا یصنعت یتمام افراد دارد، در کشورها انیسالمت در م تیفیک

 (.1) آغاز کرده است یسالمت اجتماع زیو ن یدو بعد سالمت روان

ی جامع و مانعی وجود ندارد که در ارتباط با خود سالمت اجتماعی نظریه

های متفاوتی از جمله تئوری الگوی روابط انسانی بتوان بر آن تأکید کرد، اما نظریه

، یادگیری (Shaver) ، شهروندی دموکراتیک جیمز شِوِر(Gazad) گازادجرج

 و همچنین شناخت اجتماعی فالول (Bandora) عی آلبرت بندورااجتما

(Falavel) های فوق را بر اساس ارتباطات توان نظریهوجود دارند که می

 های اجتماعی و فرایندهای اجتماعی های اجتماعی، پایگاهنقش  اجتماعی،

 تبعات و(. سوای این مفاهیم باید گفت که 8ها تبیین و تفسیر نمود )انسان

 اجتماعی منجر به فقدانِ  هایپیامدهای برخورداری از سطوح نامناسب مهارت

(. در حالت 21شد )بزرگسالی خواهد  دوران مناسب در یو اجتماع یسالمت رفتار

 تیّ برخوردارند با موفق یاجتماع که از سالمت یاشخاصتوان ادّعا نمود، کلی می

کنار  یاجتماع یاصل یهاقشن یفایاز ا یناش یهاتوانند با چالشیم یشتریب

برخوردار  یشتریکنند که از ثبات و انسجام بیم یزندگ ییهاآنان در خانواده ؛ندیایب

باشند.  داشتهی جمعی هادر فعالیّت یشتریتوانند مشارکت بیاست و احتماالً م

توان چنین تبیین نمود؛ سالمت بنابراین سالمت اجتماعی را از دید پژوهشگران می

شود که چطور فردی با افراد دیگر جامعه ی به بُعد بهزیستی فرد مربوط میاجتماع

همراه شود و افراد دیگر جامعه، چطور به آن فرد واکنش نشان دهند؛ همچنین 

 پذیرد. گذارد و تأثیر میاجتماعی اثر میچطور آن فرد به نهادها و آداب و رسوم

 امنیّت اجتماعی -2

که وجود آن در تمام ابعاد زندگی بشری به نحوی است  یهایت از مقولهامنیّ 

های زندگی جمعی و ترین انگیزهشود و یکی از اساسیاحساس می ملموس و مؤثر،

 است. بوده اجتماعی تمدنی انسانی، ضرورت تأمین امنیّ

ت به ی اصلی امنیّ، سرچشمه«ایمان»یا « ت معنویامنیّ»اسالم  از منظر

 ی الهی بر مؤمنین وت را از برکات نازلهقرآن امنیّ  و برهمین مبنا، آیدشمار می

ت از موضوعات بسیار امنیّ سوی دیگر، از (.18) داندها میی افزایش ایمان آنمایه

و باید گفت مهمی است که در قرآن و روایات به گستردگی به آن اشاره شده است 

ی و ورد در آیات مکّ م 358بار در قرآن به کار رفته که از این تعداد،  817حدود که 

 مورد در آیات مدنی استفاده شده است. 521

 «است یامنیّت اجتماعی ربنایز امنیّت فردی»به لحاظ اینکه گفته شده است 

حالتی  عبارت است از ت فردی،امنیّ باید دید که شمول هر کدام از اینها چیست. 

ال و یا آبروی که جسم و روح فرد در آن فارغ از ترس و آسیب رسیدن به جان و م

های مادی حیات فردی و اجتماعی و عالوه بر جنبه .ستخود یا از دست دادن آنها

 ت فردی را باید درامنیّ (28 /، )رعد(اال بذکراهلل تطمئن القلوب)بنا به آیه شریفه 

ایمان واقعی و آرامش روحی و اطمینان و طمأنینه نفس را در یاد خداوند متعال 

های به معنی حفظ جان، مال، آبرو و موقعیت فرد نیزجتماعی ت اامنیّ  جستجو کرد.

ت به این ترتیب امنیّ(. 17)باشد اجتماعی شخص از جانب عوامل اجتماعی می

اجتماعی عبارت است از حالت فراغت همگانی از تهدیدی که کردار غیرقانونی 

 .آوردمییا فردی، یا گروهی در تمام یا بخشی از جامعه پدید  دولت یا دستگاهی،

 عدالت اجتماعی -3

که طوریتاکید فراونی دارد بهقرآن کریم بر روی مسأله عدالت اجتماعی 

مطهری، ضمن آن که عدالت فردی و عدالت اجتماعی را مبنای شهید  استاد

متعادل یکدیگر دانسته، عدالت اجتماعی را نسبت به عدالت در حوزه اخالق فردی 

بنابراین آنچه از این بحث آورد. به شمار می مرجح و مورد تأکید اصلی اسالم

تبیین، تنظیم و توجیه اصول « عدالت اجتماعی»ی منظور از نظریهنمایان است 

های اجتماعی است. البته عدالت ی منافع و مسئولیتحاکم بر تعیین توزیع عادالنه

درآمد و  توزیع ی امور مادی و مسائلی از قبیلدر حوزه اجتماعی به یک معنا، صرفاً

  قابل طرح است.نیز ثروت 

 های آنيابی قرآنی سالمت اجتماعی و مالکمضمون

های برای درک مفهوم سالمت اجتماعی از منظر قرآن کریم و تبیین شاخصه

ی کالم الهی به تبیین ی کهف را مورد بررسی قرار داده، تا در سایهآن، سوره

 کیابیم. برای همین، در ی بهتری از مفهوم سالمت اجتماعی در جامعه دست

مطرح  سالمتو  یمنیا در ارتباط با هیآ 851 ، حدودمیاز قرآن کر یاجمال یبررس

و رفاه  شیعلم و دانش، آسا شرفتیمانند وفور نعمت، پ ییهامشخصه که با شده

آن  ی، همه28 یهیدارد جز آ هیو ده آ کصدکه ی، ی کهفسوره ند. امااشده یمعرف

و  یداستان موس ،سوره از داستان اصحاب کهف نیده است. در ادر مکّه نازل ش

که در این حیث  و مسائل مبداء و معاد بحث شده است نیداستان ذوالقرن ،خضر

محقق، آیات مرتبط با مبحث سالمت اجتماعی را برگزیده و آنها را مورد کاوش و 

 بررسی قرار داده است.

« سالمت»که اسالم به موضوع  خواهیم برد یپ میشیندیقرآن ب اتیاگر در آ

 یهااز نام یکی ی حشر،سوره 23مطابق آیه  در قرآن .استداده  تیاهم اریبس

ذات پروردگار در  یعنی( 23 /)حشر است« سالم»خداوند متعال  یبایز مبارک و

 انیجهان یبرا یبه دور است و منبع سالمت یو نقص بیذات و صفاتش از هر ع

الخص سالمت ان گفت که اکثر آیات خدا، سالمت و بتوا(. پس می21) باشدیم

احکام اسالمی نظیر نمازهای جماعت، اجتماعی افراد را مدنظر قرار داده باشد. 

گانه جمعه، عید، کنگره عظیم حج، جهاد، انفاق و زکات با توجه به مصارف هشت

و این احکام و احکام اجتماعی دیگر به هستند آن از احکام اجتماعی اسالم 

کند و میتقویت  را زیست اجتماعی بشر یای تنظیم شده است که جنبهگونه

ی سالمت هایی است که آیات بسیار موثقی دربارهی کهف جزو سورهسوره

 گردد.ها اشاره میاجتماعی افراد دارد که در ذیل با توجه به چارچوب مقاله به آن

 فعالیّت اجتماعی افراد -1

به حق دعوت و اعتقاد صالح عملها را به انسانیر این سوره با انذار و تبش

شود و لش هم بوى این معنا استشمام مىاوّ یکه از دو آیههمچنان؛ کندمى

فَمَن کَانَ یَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ : )فرمایدکه مى سوره کهف 111 یآیه همچنین

هر کس به لقاى پروردگار خود امید  پس؛ (أَحَدًا عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَادَۀِ رَبِّهِ

دارد باید به کار شایسته بپردازد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک 
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توان استنباط نمود که امید در انسان باید بصورت یک حالت . از این آیه مینسازد

 این امید بدون عمل کارساز نیست وشرک به هر نحوی دائمی و پیوسته باشد و

دینى  "وَلَمْ یَجْعَل لَّهُ عِوَجَا"باشد ممنوع است. به استناد آیات اوّل و دوّم این سوره 

ی دوّم ، و آیهکه قائم به مصالح عالم بشرى است، چه مصالح دنیایى، و چه آخرتى

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ  لِّیُنذِرَ بَأْسًا شَدِیدًا مِن لَّدُنْهُ وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِِنینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَآن )

 بترساندانجام نمی دهند، کسانى را که عمل صالح  (؛ مقصود این استأَجْرًا حَسًَنتا

(. با توجه به آیات فوق، باید گفت شرط قیام به مصالح دیگران، اعوجاج 22)

تر از جلب منفعت است چون نداشتن مصلح است ودفع ضرر درفرد و جامه مهم

نهایتاً جهت دستیابی به سالمت اجتماعی، ایمان  شارت آمده است وانذار قبل از ب

 توأم با عمل مستمر کارساز خواهد بود.

 بهزيستی اجتماعی -2

ت اجتماعی را تبلور رحمت و امنیّ کهفی سوره 18تا  14خداوند در آیات 

ر ت انسانی برخورداای که از امنیّ الهی دانسته است. بنابراین هر جامعه مظهر مهرِ 

نخواهد برخوردار  بهزیستی اجتماعی نیزافتاده و از  نباشد از رحمت و مهر الهی دور

ی نماید بر اساس آیهبود. به لحاظ اینکه هر امنیّتی در اجتماع اسبابی را طلب می

هَلْ قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الْأَْرضِ فَی کهف )سوره 14

جوج و أاى ذوالقرنین ی :گفتند(؛ نَجْعَلُ لَکَ خَْرجًا َعلَى أَن تَْجعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُْم سَدًّا

کنند آیا ]ممکن است[ مالى در اختیار تو قرار جوج سخت در زمین فساد مىأم

. این اسباب مفهومی وسیعی دارد و نشان دهیم تا میان ما و آنان سدى قرار دهى

ه خداوند اسباب وصول به هر چیزی را در اختیار ذوالقرنین گذاشته بود: دهد کمی

عقل و درایت کافی، مدیریت صحیح، قدرت و قوّت، لشکر و نیروی انسانی و 

دقت  (. با22) کردامکانات مادی. او هم از این اسباب به بهترین شکل استفاده می

ای برخوردار اهمیّت ویژه شودکه امنّیت و آسایش ازنظر در این آیه استنباط می

 توانند ایجاد امنیّت کرده و بوده و اولیاء خدا بهترین کسانی هستند که می

ترین کیفرها نیز برای برهم زنندگان گشای مردم باشند و از سوی دیگر سختگره

 امنّیت است.

 ارتباطات اجتماعی و ارتباط متقابل افراد -3

ی کهف نیز تنگدستی مؤمنان، هسور 44و  34، 21، 28وند در آیات اخد

 گردد: بسیاری از دنیاپرستان خود جویی و غرور ثروتمندان را متذکر میبرتری

اند که تمامی دانند و به کلی فراموش کردهرا مالک حقیقی مال و ثروتش می

های کم شان از آن خداست و برای امتحان به وی داده شده است. انساندارایی

به جایی رسیدند و برتری مختصری از نظر مقام و ثروت بر ظرفیت، هنگامی که 

شوند و امکانات خود را به رخ دیگران یافتند، غالبًا گرفتار بالی غرور در اجتماع می

دهند. از این آیات چنین جویی قرار میی برتریکشند و آن را وسیلهتنگدستان می

روشنی با رستاخیز دارد و  جویی و غرور ثروتمندان تضادشود که برتریمستفاد می

با  (.22) ای ندارد و در آخرت به دوزخ کشیده خواهند شدشان با شرک فاصلهگمان

)فرد با  یفردنیارتباطات ب ی وارتباطات اجتماع یچگونگاین توضیح باید گفت که 

جویی و در این دنیا برای حفظ مصالح بشری باید متعادل گردد و هیچ برتری فرد(

ر اجتماعات انسانی صورت نگیرد، اگر چنین نباشد بسیاری از مفاسد فخرفروشی د

اجتماعی  اجتماعی گریبانگیر سالمت اجتماع خواهد گردید. باید گفت که ارتباطات

کار بیشترین حالت  افراد، همسایگی و محیط و بین فردی در ارتباطات خانوادگی

انسانی را سباتی، اجتماعاتفروشی و غرور در چنین مناباشد و فخرممکن را دارا می

 روز به روز از اصول اخالقی اسالم دور خواهد نمود.

 حمايت اجتماعی -5

وَإِِذ اعْتَزَْلتُمُوهُمْ وَمَا یَْعبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إَِلى الْکَهِْف ) 14ی در تفسیر آیه

ها و از و چون از آن(؛ مْرِکُم مِّرْفَقًایَنشُرْ لَکُمْ رَبُّکُم مِّن رَّحمته ویُهَیِّئْ لَکُم مِّنْ أَ

اه جویید تا پروردگارتان از پرستند کناره گرفتید پس به غار پنآنچه که جز خدا مى

. بنابر خود بر شما بگستراند و براى شما در کارتان گشایشى فراهم سازد رحمت

ب و توان گفت اجتماعی زیستن به هر شکل و در هر شرایطی مطلونه میاین آیه، 

 توان گفت اعتزال و گریز از دیگران همیشه و دردارای ارزش مثبت است و نه می

در شرایط خاص خود مرغوبیت  ،هر یک از این دو شرایط پسندیده است. تمام

گیری از اجتماع را به دلیل شرایط خاصی که قرآن کریم در سه مورد کناره یابد.می

صحاب کهف که گروهی از جوانان با ستوده است: یکی در داستان ا ،وجود داشته

در  یگرید. ایمان از اجتماع فاسد زمان خود کناره گرفتند و به غاری پناه آوردند

 یو سوم ختیگر یآلود نمروداست که از جامعه شرک)ع(  میداستان حضرت ابراه

گردد از این آیه نتیجه می (.23) )ع( یسیاصحاب حضرت ع تیّدر گزارش رهبان

های صالح حمایت و پشتیبانی اجتماع در جهت مصالح بشری، انسانکه گاهی عدم

کند و در نتیجه سالمت اجتماعی را نیز از اجتماعات و ارتباطات انسانی به دور می

 اندازد.ها را به خطر میانسان

 رضايت خاطر -4

اعراض  ریاز انذار و تبش یکسان یوقتاین سوره،  15تا  3با توجه به آیات 

اعراض ایشان از دعوت و انذار و تبشیرت فرمایند: ای پیامبر، خداوند می ندینمایم

ع از امتعه حیات بینى که سرگرم تمتّف بیش از حد تو نشود و اگر مىسّأباعث ت

لین مردمى نیستند که چنین هستند و کارى زیرا اینها اوّ ؛اند، ناراحت مباشمادى

همین بلکه ند کارى صورت دهند تواننه تنها نمى آنان توانند بکنند،هم نمى

ر کرده اعراض و سرگرمى به متاع دنیا خود آزمایش الهى است که ایشان را مسخّ

تعالی(  )اعراض از پیامبر و احکام حق خاطر افراد در جامعهاین عدم رضایت است.

که در  (. چرا21) و رضایت خاطر از دنیای مادی، هیچ وقت قابل مقایسه نیست

بررسی اسباب که فراوان بدین مسئله اشاره شده است به طوریمنابع دینی ما 

ورود به بهشت مانند ایمان و عمل صالح، تقوی، جهاد، شهادت، احسان، اخالص و 

ناپذیر مؤمنان در جلب رضایت الهی و تکامل مانند آن نمایانگر تالش خستگی

باشد. در که با رضایتِ خاطر دنیای مادی قابل مقایسه نمی استه معنوی انسان

ی کهف نیز، از تأثیر درستکاری انسان بر سرنوشت فرزندش سخن سوره 82ی آیه

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَکَانَ لِغُلَامَیِْن یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِینَةِ وَکَانَ تَْحتَهُ کَنٌز ) رفته، که این آیه

ُلغَا أَشُدَّهُمَا وَیَسْتَخْرِجَا َکنَزهُمَا رَحْمًَة مِّن لَّهُمَا وَکَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأََرادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْ

و اما دیوار از آن دو (؛ رَّبِّکَ وَمَا َفعَلْتُُه عَْن أَمْرِی ذَلِکَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ َتسْطِع عَّلَْیهِ صَبًْرا

پسر ]بچه[ یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجى متعلق به آن دو بود و پدرشان 

کار بود پس پروردگار تو خواست آن دو ]یتیم[ به حد رشد برسند و ]مردى[ نیکو

گنجینه خود را که رحمتى از جانب پروردگارت بود بیرون آورند و این ]کارها[ را 

 ویل آنچه که نتوانستى بر آن شکیبایى ورزىأمن خودسرانه انجام ندادم این بود ت

رد و روایات متعددی از )ع( از حضرت خضر دا (. که اشاره به همراهی موسی21)

پردازیم. از این آیه نیز، چنین استنباط گنج درون دیوار آمده است که به آن نمی

گذارد و سبب گردد که درستکاری انسان گاهی در وارثان انسان اثر نیک میمی

(. حال اگر بتوانیم در اجتماعات انسانی 22گردد )سعادت و خیر برای آنها می

ی کهف سوره 44ی عملکرد درستی از خویش نشان دهیم اعمال ما طبق آیه

که هم رضایت الهی باقیات صالحاتی خواهد بود برای آخرت ما انسانها؛ به طوری

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

https://iahj.ir/article-1-127-fa.html


Islam and Health Journal. 2020; 5(1): 45-54 

Social health based on the view of the Holy Qur’an/ Seyyedkalan SM, Maleki Avarsin S 

41 

را در بر خواهد داشت و هم اسبابی برای رضایت خاطر معنوی خویش؛ همچنین 

ه مأمن سازیم؛ بلکه های آیندتوان نه تنها اجتماعات انسانی را  برای نسلمی

 رضایت خاطر اجتماع را نیز فراهم خواهیم کرد.

 مشارکت اجتماعی -6

ی کهف که اشاره به زیانکارترین مردم سوره 114و  113همچنین در آیات 

کند کار خوب و دهد که فکر میبینیم، انسان گاه کار خالفی انجام میدارد می

یک لحظه یا یک سال و یا  مهمی بوده است. چنین جهل مرّکبی ممکن است

شود. اگر حتی یک عمر ادامه یابد و راستی که بدبختی بزرگتر از این تصور نمی

کسانی را زیانکارترین مردم نام نهاده، دلیلش روشن است:  بینیم قرآن چنینمی

کارند، غالباً حد و مرزی دانند خالفشوند، اما میکسانی که مرتکب گناهی می

شود به خود بیایند و برای جبران دهند و بسیار میود قرار میکاری خبرای خالف

روند. اما آنها که گناهکارند و در عین حال، آن به سراغ توبه و اعمال صالح می

پندارند، نه ها را درستی میشان را عبادت، اعمال بدشان را نیکوکاری و کژیگناه

دهند. تر به کار خود ادامه میتنها درصدد جبران نیستند، بلکه با شدّت هر چه تمام

که  "أَخْسَرِینَ أَعْمَاالً"قرآن این تعبیر جالب توّجه را برای آنها به کار برده است: 

 های اجتماعات انسانی توان گفت این آیات مصداق فراوانی برای کجرویمی

نشینی دَیرها، خوارج نهروان و ... . آری به دنبال داشته است از جمله گوشه

شدید، غرور و تکبّر، خودمحوری و خودخواهی و دنیاپرستی، از هایبتعصّ 

افراد در  (. مشارکت22مهمترین عوامل پیدایش این گونه پندارهای غلط است )

که  گیرد چراها در قبال خداوند صورت میاجتماع به سبب مسئولیّت کار خود آن

 عیین کرده است.آیات فوق نیز اعمال انسانها را در اجتماع با حد و مرز ت

 امنیّت اجتماعی -7

 اتیله امنّیت دارد. آأبا مس میارتباط مستق در این سوره که یاتیاز جمله آ

و  أجوجیاست که در مقابل حمله  یدر ساختن سد معروف نیمربوط به ذوالقرت

سوره کهف را به خود اختصاص داده  18تا 13 اتیمسئله آ نیشد. ا جادیمأجوج ا

در برابر آن دو )سد(  دیدو سد رس انیبه م یوقتآمده است: تا  . در این آیاتاست

 نیذوالقرن یبفهمند. گفتند: ا را یزبان چیتوانستند هیکه نم افتی را یافهیطا

 اریرا در اخت ی)ممکن است( مال ایکنند. آیفساد م نیو مأجوج سخت در زم أجوجی

و  امنّیت نخستین: آمده است. در تفسیر نمونه در توضیح این آیات ... میتو قرار ده

برای  سالم اجتماعی است. به همین جهت ذوالقرنینترین شرط یک زندگیمهم

ترین فراهم کردن آن نسبت به قومی که مورد تهدید قرار گرفته بودند پرزحمت

سدها استفاده  ترینمحکم و برای جلوگیری از مفسدان از هکارها را بر عهده گرفت

استحکام و دوام و بقاء است...  المثل شده و سمبلخ ضربکرد. سدی که در تاری

نیرومندترین سدها نگیرند  یوسیله با قاطعیت و به مفسدان را یاصوالً تا جلو

( هنگام بنای ع) جهت حضرت ابراهیم جامعه روی سعادت نخواهد دید و به همین

: ّیت بودخدا برای آن سرزمین تقاضا کرد نعمت امن کعبه نخستین چیزی را که از

 زین و گردان. منیشهر را ا نیا پروردگارا؛ (35 /می)ابراه( رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الَْبلَدَ آمِنًا)

که امنّیت جامعه را  هست یکسان یمجازات در فقه برا نیترسخت لیدل نیبه هم

ت اجتماعی را تبلور رحمت و امنیّ این آیات، خداوند در (. 24اندازند )میبه خطر 

ت انسانی برخوردار ای که از امنیّ الهی دانسته است. بنابراین هر جامعهمظهر مهر 

نخواهد بود. مطابق برخوردار  نیز نباشد از رحمت و مهر الهی دورافتاده و از سالمت

نجات محرومان  یمردان خدا برا: که میآموزیم اتیآ نیاز ا( 224 )ص تفسیر نور

با حضور  دیحاکمان جامعه با. دکنن یو گسترش رفاه و عدالت، تالش و حرکت م

مردم آشنا شوند و  یهاتیبا مشکالت و محروم کیخود در مناطق مختلف، از نزد

بنابر این آنچه از بحث مشهود است  (.25) عضالت آنها بکوشندمرفع  یبرا

ای برای رهایی از بدکاران و داشتن جامعه "ذوالقرنین"از "قوم"خواست مردم آن 

 باشد.ت دارای اهمیّ  تواندمیار سالم اجتماعی( سالم )به عنوان رفت

 عدالت اجتماعی -9

قَیِّمًا لِّیُنذِرَ بَأْسًا شَدِیدًا مِن لَّدُنْهُ وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ ) سوره کهف 2ی در آیه

مستقیم و در حالى که ثابت و (؛ قَیِّماً؛ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجًْرا حَسَنًا

این کلمه که به عنوان وصفى براى قرآن ؛ هاى آسمانى دیگر( استنگاهبان )کتاب

آمده، هم تأکیدى است بر استقامت و اعتدال قرآن و خالى بودن از هر گونه ضد و 

اى است به جاودانى بودن این کتاب بزرگ آسمانى و هم الگو نقیض، و هم اشاره

 با اجرایها و پاسدارى از احکام خداوند کژی ها و اصالحبودن براى حفظ اصالت

 (.24) عدالت و فضیلت بشر

وَرَبَطْنَا عََلى ُقلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ) ،سوره کهف 14 یهیدر آ

ساله اشاره م نیبه ا(؛ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا

تجاوز کردن از حد و ) باطل یهاشود تا راهیموجب م دیکه چگونه توح شده

است که  ی. راه باطل، راهدیمایرا نپ (اندازه ی خود و دور شدن از حقّ ومرتبه

 یجز رفتار زیچ زین یعدالتیدارد. بیانسان را از انجام اعمال درست و حق باز م

و  یطلبرا وادار به حق یاست که آدم یدیتوح نشیب نی. بنابراستیها ننیدور از ا

  کند.یم یخواهعدالت

(؛ اشاره شده لَّکِنَّا هَُو اللَّهُ رَبِّی وَلَا أُشْرِکُ بِرَبِّی أَحَدًا، )38ی همچنین در آیه

عناصر  رخواهانهیتواند با اعمال و رفتار خیمحور مد یجوامع توحاست به اینکه 

. عالوه دنکن تیهدا یجمع ریخ یها را به سوآن یو حت دنریگ اریرا در اخت یعیطب

وَرَبُّکَ اْلغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ َلوْ یُؤَاخِذُهُم بِمَا کَسَُبوا لََعجَّلَ سوره، ) 58ی بر آن، در آیه

تربیتى برنامه  (؛ اشاره شده استلَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن یَجِدُوا مِن دُونِِه مَوْئِلًا

دهد و خداوند نسبت به بندگان چنین است که تا آخرین مرحله به آنها فرصت مى

او « رحمت واسعه»بلکه  -کنداقدام به مجازات نمى اران روزگار فوراًهرگز مانند جبّ

در این آیه  -کند که حداکثر فرصت را به گناهکاران بدهدهمیشه ایجاب مى

 )وَ رَبُّکَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَِة(.« احب رحمت استپروردگار تو آمرزنده و ص»گوید: مى

خواست آنها را به اعمالشان مجازات کند هر چه زودتر عذاب را بر آنها اگر مى»

ولى براى آنها موعدى ؛ )لَوْ یُؤاخِذُهُمْ بِما کَسَبُوا َلعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ(« فرستادمى

)بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ یَجِدُوا مِنْ . واهند داشتاست که با فرا رسیدن آن راه فرارى نخ

کاران را بیامرزد و رحمت او اقتضا کند که توبهغفران او ایجاب مى؛ دُونِهِ مَوْئِلًا(

کاران بپیوندند ها نیز تعجیل نکند شاید به صفوف توبهکند که در عذاب غیر آنمى

کشى به آخرین درجه رسید کند وقتى طغیان و سرولى عدالت او هم اقتضا مى

در (. با این همه، 54، ص: 3برگزیده تفسیر نمونه، ج) شان را صاف کندحساب

کنند، در قضاوت، یحسّاس را به افراد عادل واگذار م یهاپست یتمام اسالم

و مسؤول  یرهبر د،یاست، مرجع تقل یامامت جمعه و جماعت، عدالت شرط اساس

دو  نیو روابط ب یحقوق یهاخانواده و بحث لیدر مساعادل باشند،  دیالمال باتیب

به عدالت داده و  یخاص تیّاهم سالمگردد و در واقع ایم دیبه عدالت تأک زیزوج ن

شرط  ،یو اقتصاد یخانوادگ ،یاجتماع ،یحقوق لیآن را در تاروپود جامعه و در مسا

نیز بدان ی آخر که در اول مبحث (. و در نهایت آیه27) دانسته است یاساس

کند. به تعبیر پرداخته شد، حقیقیت عمل صالح را در یک جمله کوتاه بیان می

تر، تا حقیقت خلوص و اخالص در عمل نیاید، رنگ الهی به خود نخواهد روشن
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هر کس که برای ریا و »)ص( چنین روایت شده است:  گرفت. از پیامبر اسالم

هد، )در عبادت پروردگارش( شریک خودنمایی نماز بخواند، روزه بگیرد و صدقه بد

(. به هر حال تا در اجتماعات انسانی اخالص در عمل حاصل 22« )قرار داده است

نشود انسان نخواهد توانست به سعادت دنیوی و اخروی در زندگی خویش دست 

یابد که تبعاً این امر مانع قرب الهی خواهد شد و در نتیجه سالمت اجتماعی افراد 

آسیب جدّی خواهد شد که لزوم موفقیت و بهبود آن در جامعه  در جامعه دچار

 گردد.عدالت اجتماعی محسوب می

 ترسیم چارچوب سالمت اجتماعی با توجه به آيات سوره کهف

 ها در این پژوهش مطابق با به لحاظ اینکه سالمت اجتماعی انسان

بر ( سنجیده شده است ترسیم آن 1341های سازمان جهانی بهداشت )مالک

های فراوان داشت که تأمل در ها و قابلیّتی مبارکه کهف محدودیتاساس سوره

های مناسبی برای حل معضالت اجتماعی روبروی مسئولین خواهد آن دریچه

ی مبارکه ها، راهکارهای مفیدی از آیات این سورهگشود. بنا بر این مالک

 گردد:استخراج گردیده که در ذیل بدان اشاره می

لیّت اجتماعی افراد در جامعه، بایستی به سمت پرداختن به کارهای فعا -

ها نیز قدرت تبیین آیات در شایسته با خلوص نیّت کشیده شود که با توجه به یافته

الهی منظور شده است؛ به  ی قربعمل صالح نشانه صالح فراهم شده است وعمل

ر تحقق این امر کمک تواند داسالمی می صالح در جامعه که تربیت عبدِطوری

 شایانی را فراهم نماید.

ی بهزیستی اجتماعی هر فرد )استانداردها و کیفیت زندگی( را در سایه -

امنّیت اجتماعی جامعه تبیین شده است که اسباب تأمین آن حاکمان و مسئولین 

 امر ذکر شده است.

پایه  ارتباطات اجتماعی و همچنین ارتباطات متقابل افراد در جامعه بر -

های افراد به همدیگر از طریق رعایت اصول اخالقی و احکام الهی ذکر مساعدت

 باشد.شده، که در خور تأمل بیش از حد می

حمایت اجتماعی در جامعه بر حسب شرایطی که خداوند تعیین نموده، بر  -

ی شرایط مطلوب و ها تکلیف است؛ چراکه اجتماعی زیستن افراد در همهانسان

 نیست.شایسته 

رضایت خاطر در اجتماع بر حسب رضایت خداوند اندیشیده شده و هیچ  -

 رضایتی باالتر از رضایت خداوند دانسته نشده است.

ی مسئولیت مشارکت اجتماعی افراد در خانواده و اجتماع بایستی در سایه -

ها در قبال رضای الهی سمت و سو بگیرد، ضمن اینکه حد و مرز آن در کار آن

 م کامالً روشن شده است. اسال

تبلور رحمت و که تابع  است آمده به مسکن و پوشاک ازیامنّیت، مقدم بر ن -

را به  توان آنکه در این مدل میبه طوری استشده مظهر مهر الهی دانسته 

 )زیربنای( سالمت اجتماعی در جامعه مدنظر قرار داد. عنوان پایه

 و  یطلبرا وادار به حق یدمکه آ یدیتوح نشیبو در نهایت مطابق  -

شدن سالمت اجتماعی در اجتماعی شرط محقق عدالت کندیم یخواهعدالت

 تواند مدنظر باشد.باشد، یعنی؛ ضامن بقای سالمت اجتماعی میجامعه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل پیشنهادی در بهبود سالمت اجتماعی جامعه -شکل الف

اجتماعی امنیّت  
 به عنوان پایه سالمت اجتماعی

اجتماعی عدالت  
سالمت اجتماعیضامن تحقق   

سالمت 

 اجتماعی

)کارهای 
 شایسته(

 )بهزیستی اجتماعی( با خلوص نیّت
 امنیّتاز طریق برقراری 
 اجتماعی

 )ارتباطات اجتماعی( 
از طریق رعایت اصول 

 اخالقی

 متقابل(  )ارتباطات
از طریق مساعدت و 

 همدلی

 )حمایت اجتماعی( 
از طریق شرایط خاص 

 الهی

 )رضایت خاطر( 
 بر پایه رضایت خداوند

 )مشارکت اجتماعی( 
بر اساس حد و مرز 

 الهی
 )عمل صالح(

 دور از شرکه ب
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 گیرینتیجه بحث و
 چیه است از یبرفطرت انسان یجامع و مبتن ینید نکهیه حکم ااسالم ب

(. بدین 28) نکرده است درجهت تکامل جسم و روح انسان فروگذار یدستور

منظور، پژوهش حاضر نیز به جهت اهمّیت فطرت انسانی، سالمت اجتماعی را بر 

 پایه آیات قرآن حکیم مورد بررسی قرار داده است.

 ل به دست آمده است:از این پژوهش، نتایج ذی

، و (Shaver)، جیمز ِشوِر (Gazad)گازاد ها )جرجدرکل، مطابق نظریه

ی سالمت ( و تحقیقات انجام شده در حوزه(Falavel)شناخت اجتماعی فالول 

-یم یشتریب تیبرخوردارند، با موفق یکه از سالمت اجتماع یاشخاصاجتماعی، 

. از آنجا که ندیایکنار ب یاجتماع یاصل یهانقش یفایاز ا یناش یهاتوانند با چالش

های اسالم مورد تشویق قرار گرفته است از ابتدا انسان بنا بر گفته ستنیز یاجتماع

نیز انسان به لحاظ آفرینش اجتماعی خویش که بر کسی پوشیده نیست اجتماع را 

 بر زندگی فردی خویش مقدم داشته است.

ها؛ به ه کهف، فعالیت اجتماعی انسانمراد از سالمت اجتماعی در آیات سور

شایسته انجام دادن افراد انسانی در ها، کارهایمعنای فعالیت درست انسان

ها به عمل صالح در اجتماع (؛ چراکه انسان111باشد )کهف/انسانی می اجتماعات

ها یعنی ادراک افراد اجتماعی انسان(. بهزیستی22) اندو اعتقاد به حق دعوت شده

های دیگر از سالمت اجتماعی، ( به عنوان یکی از مؤلفه11یکپارچگی با جامعه )از 

اجتماعی افراد آنهم از طریق در سایه امنّیتسوره کهف  14ی مطابق با آیه

سازی اسباب ( که تبیین مناسبی از لحاظ فراهم22) حاکمان اندیشیده شده است

طات اجتماعی از طریق رعایت حکومت بر زمامداران جامعه دیکته شده است. ارتبا

( و ارتباطات متقابل افراد از طریق مساعدت و همدلی با 12اصول اخالقی )

ی عدالت های سالمت اجتماعی در جامعه بر موازنه( از مؤلفه13همنوعان )

طبقات مرفه و فقیر قرار داده شده  ،سوره کهف 14و  2مطابق با آیات اجتماعی 

قرآن مبنایی بر عدالت اجتماعی قرار داده شده است است؛ چراکه عدالت فردی در 

پرداخته و  عدالت اجتماعیاز سوی دیگر، اندیشمندان کمتر به (. هر چند، 11)

 38و  14در حالی که طبق استناد بر آیات . اندبیشتر به عدالت الهی توجه داشته

ه حمایت اجتماعی از طریق شرایط خاص الهی، رضایت خاطر بر پای ،سوره کهف

رضایت خداوند و مشارکت اجتماعی افراد بر پایه حد و مرز و بر اساس رضایت 

 به  یاجتماعات انسان یهایکجرو یبرا یمصداق فراوانکه  استالهی معرفی 

 

ها نمودی دیگر بر تحقق سالمت است که هر کدام از این مؤلفهدنبال داشته 

سوره کهف به  یهاانداست یکه در البال ییانکتهاجتماعی ترسیم شده است. 

افراد مؤمن و  یبانیو پشت یو دلسوز یخواهریبرد خ یبه آن پ توانیم یخوب

منبع آن همه  تواندیکه م یزیتنها چ. است ینسبت به جامعه بشر کتاپرستی

است  تیاز معنو یو برخوردار کتایی یو نشاط و تالش گردد اعتقاد به خدا یانرژ

ک بوده است )مطابق با آیه اول و آخر سوره صالح عاری از شر حقیقت عمل رایز

ها که در این سوره تنها خلوص نیّت است که پایه عمل انسانکهف(؛ به طوری

 نگریسته شده است.

گونه که با شعار مالک بهداشت یسازمان جهان بنابراین با توجه به نظر

ه این توان گفت ک(. می7) خویش بهبود سالمت اجتماع را مدنظر قرار داده است

که این سازمان به ابعاد مادی سالمت اجتماعی بیشتر توجه کرده است، در حالی

ها از نظر قرآن هم از لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی جهت محقق شدن مالک

برساند به به کمال مطلوب  ها راتواند کمک نماید و انسانسالمت اجتماع می

ص برای جامعه فراهم نمود. از ی منسجمی بایستی در این خصوکه برنامهطوری

آنجا که در مدل مفهومی این پژوهش نیز نمایان است امنیّت اجتماعی به عنوان 

پایه سالمت اجتماعی و عدالت اجتماعی ضامن بقای سالمت اجتماعی آورده شده 

 است.

ویژه کشور به نیمسئول گردد کهمی شنهادیپی نتایج استخراج شده؛ بر پایه

-سازی و زمینهآگاه در خصوصی زیربه فکر برنامه المت جامعه،ریزان سبرنامه

های قرآنی و های سالمت اجتماعی با شاخصهسازی مالکسازی برای هموار

ی دچار اجتماع یهایصدمات و کجرو نیبه کمتر جامعهباشند تا  ایرانی -اسالمی

است  اریگوناگون، بس یدر حوزه ها یاجتماعمحقق شدن سالمت آثار شود. چراکه 

در فراهم نمودن بستر عدالت اجتماعی و برخی دیگر بر پایه  هااز آن یکه به برخ

امنّیت اجتماعی محقق خواهد شد. در نتیجه، بهترین راهکار مستخرج از این مقاله، 

تواند در مراکز آموزشی و تربیتی به ویژه مدارس و است که می رویکرد تربیتی

زی سالمت اجتماعی از دیدگاه قرآن و احادیث ساها در راستای فرهنگدانشگاه

که، بر اساس تحقیقات موجود در کشور بیشترین  های جدی برداشته شود. چراگام

های عدم توجه بر ابعاد قرآنی مؤلفه یههای اجتماعی عصر حاضر در سایآسیب

 خورد.سالمت اجتماعی رقم می
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Abstract 

Introduction: Social health as a fundamental and key element in the improvement, 

excellence and effective performance of any society has a major role; therefore, 

addressing this area in religious-oriented analyses can improve the social health 

status of the community. 

Methods: This descriptive-analytical study applied the interpretive sources of the 

Holy Qur’an. 

Findings: According to the provisions of the Surah Al-Kahf, man's attainment of 

eternal bliss is in the shadow of belief in God and of doing decent deeds in human 

societies, namely, the purity of intention to do things and not to make a partner in 

doing the decent deeds is the basis of seeing God, leading to the sustainable social 

health. Social security is the crystallization of mercy and manifestation of divine 

mercy; therefore, any society which does not enjoy human security will not have 

divine mercy and social health. Most importantly, the social security has served as 

the basis for the realization of social health and justice. 

Conclusion: As a result, social health with its dimensions (social activities, social 

well-being, how social communication, interpersonal communication, social 

support, satisfaction and participation in social roles) has been found in Kahf Surah 

with sincerity and without shirk. Public policymakers in the provision of social 

health should pay attention to the teachings of the Qur'an on social health to social 

justice as the foundation and social security for its survival. 

Keywords: Qur’an, Social health, Social security, Social justice, Kahf Surah 
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