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 ۲۹/۰۴/۲۰۲۰        فارانی          حامد

 ینه اندیشمندان غرب ئدر آ ،تاثیر و خدمات اسالم
 نسبت نظافت 

 

  می نویسد : «تاریخ  عرب  »در کتاب   فیلیب ک 
هنگامی  که حکومت  اسالمی  به مغرب  به اوج  قدرت رسید  

ایی  و افریقایی پانیای  مسلمان در مسایل  اروپسهو نفوذی که   
این دوران  داشت  نه بیش  از ان  داشته بود ونه بعد  از ان   

 به دست  توانست آورد 
بزرگ ترین  مرکز   ،امویدر این  دوران قرطبه بایتخت 

و با  قسطنطنیه  و بغداد  سه مرکز  معتبر   ا پفرهنگی  ارو
خانه   ۱۱۳۰۰۰فرهنگی  جهان به شمار  می رفتند  . قرطبه 

وبیست یک محله برون شهر هفتاد کتابخانه و عده زیادی   
کتابفروشی  و مسجد  و قصر داشت و شهرت جهانی  یافته بود  

که حیرت  و شگفت  جهانگردان  را بر می انگیخت . در  شهر   
فرسنگها ( راه سنگ فرش  بود  که خانه  های  دو  )لها می

 طرف  روشنی  می گرفت 
 در صورتی که لندن و باریس  حتی هفت قرن  بس  از ان تاریخ  چنین وضعی نداشت  

قرنها بعد اگر کسی جرئت  می کرد  و به یک  روز بارانی  پاریس  از آستانه خانه برون می شد  تا قوزک به گل   
 ه استحمام یک رسم  بت پرستی است ر می داد ک. موقعی که دانشگاه آکسفورد نظ تفرو می رف

 نسلهای  متوالی  از  دانشوران  قرطبه از استحمام در حمام های  مجلل  بهره ور شده بودند 
  ۱۰۷۰ –هـ ق  ۴۶۳از سخن  دانشمند طلیطلی )) قاضی  صاعد(( ) عربان  به بربران شمال  داشتند  نظری را که

دوری فوق العاده  آفتاب  از باالی سر شان  هوا  را سرد  و محیط  را کثیف   " م ( توان دریافت که گفته است :  
کرده و مزاجهایشان سرد  و اخالطشان غلیظ شده و جثه هایشان درشت  و رنگشان سپید و مویشان فروان شده  و از 

نی  بر انها چیره شده و بالهت و نفهمی  میانشان رواج گرفته دقت  فهم ونفاذ خاطر محروم شده اند  و نادانی  و کود
  " است

وقتی امیران لیوان و ناروا یا بارسلونا به جراح یا مهندس  یا استاد موسیقی  یا خیاط محتاج می شدند  به قرطبه می 
ی  ساکسونی  درباره   جستند  و می یافتند . شهرت  پایتخت اسالمی  تا جرمنی ها نیز رسیده بود و یکی  از راهبه ها 

ان گفته بود )) جواهر جهان است(( شهری که فرمانروای  اموی  و مردان  حکومت وی  در انجا می زیستند بدین 
 گونه  بود 

هم مسلمانان در سرتاسر دنیا  این عبارت را تکرار می کنند که )) از اصول دین اسالم  طهارت  است و هنوز یکی 
 طهارت  اساس دین است ((

ر بغداد  حمام نه تنها  برای  غسل  و تطهیر بدن به کار  می رفت بلکه مکانی  شده  که مردم  در ان  به تفنن و  د
تفریح می پرداختند . زنها  در روزهای معین حمام را )) قرق (( می کردند  و برای  تطهیر  به انجا می رفتند  

 در بغداد وجود داشته است     حمام ۲۸۰۰۰معروف است که در  اوایل  قرن  دهم میالدی  
م .  بغداد را دیده نوشته است  . درهر محله دو یا سه حمام  بسیار  عالی    ۱۳۲۷یکی از سیاحان اسپانیا که در سال  

 و پاک  وجود داشت که دارای  آب سرد وگرم بود
. چنانچه ابن رشد   روی   اعراب  به خاصیت بهداشتی  آب و هوا در امراض واقف بودند  می نویسد :  گوستا ولوبون  

این موضوع کتابهایی نوشته و همچنین ابن سینا در این جهت  کتابهایی دارد کما  اینکه دستورات بهداشتی  مدرسه 
سالرن  شامل  اندرزهای  بسیار عالی می باشد  و همه می دانند این مدرسه از مهم  مدارس  اعراب  بوده وشهرت 

 می باشد ان به واسطه  اعراب و مسلمین 
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در کتاب  )) جنگ های صلیبی (( درباره  وضعیت  نظافت  شهر ها در قرون وسطی چنین  آمده است :  کثافت  
کوچها و وجود باتالق های متعفن و آلودگی جوی ها که از وسط 
 گوستان  گذر می کردند باعث  زحمت و نارحتی سکنه شهر بود 

پا به شمار می رفت شهر پاریس با وجود که زیبا ترین بالد ارو 
معذلک حکم  زباله دانی داشت که از کوچه های تنگ و تاریک 

ان مدام بوی کریه قازورات انسانی  به مشام می رسید  ریگور  
که یکی از  وقایع نگاران قرون وسطی است  دراین بار ه چنین   
می گوید : در عهد فیلیپ  اوگوست ! روزی ارابه ای از وسط  

ن  از میان گل والی رد شد  بوی گندی شهر می گذشت  چو
برخاست  که احدی را تاب  تحمل ان نبود  پادشاه که در حیاط  

کرد نتوانست خودداری کند و بی محابا می گردش قصر خود 
زد که  اسالف وی همواره از گرانی خرج ان بیم دست به کاری 
ر انکه مباشر شهر ومردم  مرفه الحال را طلبیده ام داشتند خالصه  

یافت  که تمام چهار راه ها و کوچه های پاریس  با  سلطنت نفاذ 
 و محکم فرش شود سنگها  سخت  

در دین  اسالم     صحت(  در کتاب  ۱)دکتر تومانیانس مسیحی   
 میگوید : 

  در شریعت مقدس  اسالم دستور غذا از روی  حفط الصحه بدن و معده داده شده است  یعنی  مصرف  چیزهای  را  
که  برای معده  و سالمتی  مزاج  مضر است به عنوان  حرام اکیدا و غذا هایی را  که برای بدن  فایده نداشته  یعنی   

 نفع و ضرری از خوردن ان برای  انسان  مترتب نمی گردید به اسم مکروه ممانعت فرموده است 
فرق  میان حرام و مکروه همین است که غذا های  حرام برای معده  و بدن مضر  و مکروه بی فایده  و بی ضرر 

 ( ۲است )
بدیهی است عربهای ان دوره قبل از اسالم  از حفظ الصحه به کلی  بی اطالع بوده اند  و صحت خود را حفظ  نمی  

انعت از انها در غذا های مضر ممکن نمی گردید اینکه قبل از  کردند اگر  عنوان حرام و مکروه در بین نمی امد مم
رکن   رکین  سالمتی     که  برای مفید است   دستور عمومی   ذیل  را که فوق العاده مهم  و   از تعیین اغذیه و اشربه  

 است  از قرآن  مجید  است که می فرماید :
 کلوا واشربوا و التسر فوا

 شامید ولی اسرا ف نکنیدترجمه :  بخورید  وبیا 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

در دین  اسالم      حفظ الصحهدکتر تومانیانس پس  از مطالعات گسترده  و تحقیق  و تتبع در کتب  اسالمی  در زمینه     -
ود را  تحت عنوان ))  حفظ  الصحه در دین اسالم (( به صورت  کتاب  به حقایقی دست یافته و مجموع دریافت های خ

 . منتشر نموده و در دسترس  عموم قرار داده است
 این  دانشمند  مکروه را مباح  اشتباه گرفته است   زیرا صحیح ان  به قرار ذیل  است  

 مکروه است وترکش بهتر است  سآنچه برای  انسان مناسب نیست پ – الف 
 چه برای انسان ضرر دارد حرام است  آن  –ب  

 ج  ـ    آنچه برای  انسان نفع دارد حالل است  
 است  ]مکروه[آنچه برای  انسان نه نفع  دارد و نه ضرر مباح    -د   
 آنچه برای  انسان انجام دادنش  بهتر  است مستحب است     -هـ 
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