
 

 

 نشريه اسالم و سالمتدانشگاه علوم پزشکی بابل، 

 64-25: ، صفحه89 ستانتاببهار و ، اول، شماره چهارمدوره 

 

 

 سالمت روح و جسمی در مورد اسالمهای بررسی آموزه
 
 

  8/2/89پذيرش مقاله:                                 52/4/84مقاله: دريافت 

 
 چکیده

جهت  هیچ دستوری در فطرت انسانی است از اسالم به حکم اینکه دینی جامع و مبتنی براست.  انسان اساسی زنیا سالمتی سابقه و هدف:

. سالمت معنوی از سطح جامعه است آموزش بهداشت نیز یکی از راهکارهای ارتقاء سالمتی درو نکرده  تکامل جسم و روح انسان فروگذار

 یاسالم یهاآموزهأمین سالمت مادی و معنوی انسان دارد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی مهمترین بعدهای سالمت است كه نقش مهمی در ت

 بود. در مورد سالمت روح و جسم

های پایگاهبا جستجو در  .باشدمیآیات قرآن، نهج البالغه، روایات و منابع تفسیری و حدیثی  رپژوهش حاضر مروری ب :هامواد و روش

سالمت ، معنویت، سالمت جسم، سالمت روحهای واژه دیبا كلGoogle scholar، SID ،Iranmedex ، Pub Med اطالعاتی ملی،

گردآوری   Mental health،physical health  ،spirituality ،spiritual، religion and health ،دین و سالمت، معنوی

 اطالعات صورت گرفت.

 بر را دندان( و در دهان ویژهبه) هابیماری از پیشگیری و بهداشت خود، رعایت تعالیم در اسالم كه دین دادنشان نتایج این مطالعه  :هايافته

به  باال به خدا است. افراد با دلبستگی و توكل نموده ارائه را جهت نیل به این هدف و بر این اساس احکام و دستورات زیادی داشته مقدم درمان

روانشناختی  تتری با مشکالی افزونو از این طریق توان مقابله تری برای مقابله با مشکالت دارندیشدلیل برخورداری از منابع حمایتی، توانایی ب

 و جسمانی داشته باشد. 

تواند سالمت روحی و جسمی را برای هر فردی به دنبال داشته و ی دین اسالم میهاآموزهپایبندی و اجرای صحیح احکام و  :گیرینتیجه

 نیت و توانایی مقابله با مشکالت روانشناختی و جسمانی گردد.موجب افزایش احساس ام

 سالمت معنوی، ، قرآن، معنويتاسالم ،سالمت جسم ،سالمت روح ی:کلید هایواژه

 
 مقدمه

 (. موضوع1) است دینی وظایف انجام الزمه و انسان اساسی نیاز سالمتی

 انسان توجه ه موردهموار متمادی اعصار و قرون در و بشر پیدایش بدو از سالمتی

 در را سالمت بقراط عنوان مثال به .است شده تعریف مختلف اشکال به و بوده

 ابن دیدگاه از یا دانست،می (و خون بلغم سودا، صفرا،) چهارگانه اخالط بین تعادل

 زندمی سر درستی به بدن اعمال آن، در سرشتی كه و حالت معنی به سالمت سینا

 سالمتی برای تعریف ترینجامع صاحبنظران، و ت كارشناساناكثری دید از ولی (.2)

 صورت به را سالمتی كه شده ارائه (W.H.O) جهانی سازمان بهداشت سوی از

 یا بیماری فقدان فقط نه و اجتماعی و روانی جسمانی، كامل از رفاه حالتی"

 (.3) است كرده تعریف "ناتوانی

 و است سالمتی و بشر، تندرستی برای پروردگار هاینعمت بزرگترین از یکی

 زیبایی تعبیرهای با و شده ارزش مطرح یک عنوان به اسالم متعالی فرهنگ در

 توصیف … و زندگی سرمایه ها،و نصیب هابهره گواراترین ها،نعمت برترین مانند

  (.4) است شده

اسالم برای بهداشت ارزش زیادی قائل شده و كمتر عمل مستحبی است كه 

انسان و الزمه  یاساس ازین یسالمت زه از سوی دین ما مورد عنایت باشد.این اندا

 برفطرت  یجامع و مبتن ینید نکهیاسالم به حکم ا است. ینید فیآن انجام وظا

 

نکرده  در جهت تکامل جسم و روح انسان فروگذار یدستور چیاست از ه یانسان

 در سطح جامعه است یارتقاء سالمت یاز راهکارها یکی زیاست، آموزش بهداشت ن

 یافردی مسئله سالمت در آن نقش و دندان و دهان بهداشت رعایت اهمیت (.5)

 زیبایی در در معده، هضم جهت غذا نمودن آماده بر عالوه دندان است، ناپذیرانکار

 هایبیماری .مؤثری دارد و مهم نقش نیز اصوات تنظیم و حروف تکلم ظاهری،

 است ممکن و بدن شده طبیعی نظم شدن ختلم سبب دندان و دهان مختلف

اما با وجود كثرت منابع (. 6) گردد نیز اعضا دیگر در بیماری و ناراحتی ایجاد باعث

دهان و دندان، هنوز هم جایگاه گفتارهای الهی  ویژهه، بدر زمینه رعایت بهداشت

 نتس یک مسواك از استفاده .ها و مقاالت علمی بسیار جزئی بوده استدر كتاب

 به آن از استفاده حامی )ص( اكرم گردد. پیامبربر می اسالم از قبل به كه است

 را مسواك موثر و درست استفاده احکام و قوانین و دهان بودند كننده پاك عنوان

 كنندمی استفاده مسواك از مسلمین سال صدها طی دلیل فرمودند. به همین بیان

 سنت یک عنوان به بلکه كندیم شخص سالمت به كمک تنها عمل نه این و

 مانده است. باقی

 است روانی آسیب از هرگونه روان داشتن نگه سالم معنای به روان بهداشت

باشد به می روانی هایناراحتی آمدن به وجود پیشگیری از آن اصلی هدف و

 2(PhD) سید وحید معتمدی

 5(PhD) عبداله درگاهی
 3(MD) ياسر وزيری

 2(PhD) مرتضی عباسی

 *2و6(PhD) محسن پورصادقیان
رف اسالمی، دانشگاه علوم بهزیستی و گروه معا. 1

 .توانبخشی، تهران، ایران
گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، . 2

 .، ایراندانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل
گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، . 3

 ایران. دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،
 پزشکی علوم دانشگاه ،بهداشتی علوم تحقیقات مركز. 4

 .، ایرانحیدریه تربت حیدریه، تربت
. مركز تحقیقات سالمت در حوادث و بالیا، دانشگاه علوم 5

 بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 
 محسن پورصادقیان :نويسنده مسئول*
مركز  پزشکی تربت حیدریه،دانشگاه علوم  ،ربت حیدریهت

 .علوم بهداشتیتحقیقات 
 

 +89 52 55292242تلفن:   

 +89 52 55292242فاکس: 
Email:  

Mo.poursadeghiyan@uswr.ac.ir 
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 تمام كه است اجتماعی و رفاه بهزیستی برای علمی ،روان بهداشت دیگر عبارت

 بر را در غیره و كار محیط دانشگاه، مدرسه، تا گرفته محیط خانه از یزندگ زوایای

 و مهم نقش جوانی دوران از جمله مختلف دوران در روان بهداشت (.4) گیردمی

 ادامه تحصیل، دیگران، با ارتباط نظیر مهمی مسائل این سنین در. دارد اساسی

 تأثیر و نتیجه كه شودمی حمطر مسئله ازدواج و عالقه مورد حرفه و كار كردن پیدا

 با حاضر، عصر بشر (.8) گیرد قرار توجه مورد روان بهداشت نظر از عوامل باید این

عدم  به دلیل ها،بیماری درمان و بهداشت زمینه آور درحیرت هایپیشرفت وجود

 های جسمیبیماری از در بحرانی پیامبران تعلیمات دیگر و اخالق معنویت، به اتکا

 برد.می سر به روحی و

انسان موجودی چند بعدی و پیچیده است. امروزه برای انسان بعدهای 

در طول زمان از سالمتی انسان  (.9شوند )شناختی، عاطفی و اجتماعی را قائل می

های اخیر سالمتی براساس های متفاوتی شده و در سالو بعدهای آن تعریف

مورد توجه قرار گرفته است بعدهای سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی 

(. در پی تغییرهای جهان امروز، بعد معنویت كه یکی از بعدهای مهم 11 و 11)

سالمتی است، در تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمت گنجانده شده و بطور 

 (.12ای تأثیر آن بر بعدهای دیگر بررسی شده است )گسترده

ترین بعدهایی بعد معنوی از مهمشاید بتوان اذعان داشت كه در این میان، 

است كه زندگی انسان را هدفمند كرده است و نقش مهمی را در سالمتی وی دارد 

ترین بعدهای سالمت است كه نقش مهمی در تأمین (. سالمت معنوی از مهم13)

سالمت مادی و معنوی انسان دارد. در كل دنیا، بعد معنوی را بخش مهمی از 

آورند و مراقبت معنوی، بخشی از یفیت زندگی بشمار میسالمتی، خوب بودن و ك

  (.14فرآیند مراقبت در نظام سالمت است )

اند: ثبات در های سالمت معنوی را این موارد برشمردهدر برخی منابع ویژگی

تناسب و هماهنگی  ،زندگی، آشتی، احساس ارتباط نزدیک با خدا، جامعه و محیط

 (.16دگی )( داشتن معنا و هدف در زن15)

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران درباره مفهوم سالمت 

سالمت معنوی، وضعیتی با مراتب و درجاتی ": معنوی در اسالم اظهار كرده است

ها، های فرد، بینشها و تواناییمتفاوت است كه در آن، متناسب با پتانسیل

همان نزدیک شدن به ذات  های الزم برای تعالی روح، كهها و تواناییگرایش

ای كه همه امکانات درونی بطور هماهنگ و بگونه ؛باریتعالی است فراهم است

شود و رفتارهای اختیاری درونی متعادل در جهت هدف كلی مزبور بکار گرفته می

(. 14) "یابدو بیرونی متناسب با آنها نسبت به خدا، فرد، جامعه و طبیعت ظهور می

را  اند ، اینی معنویت و سالمت معنوی سخن گفتهدنیا درباره بیشتر كسانی كه در

های اخالقی و الهی، از اند كه دین و مذهب و همچنین پایبندی به ارزشپذیرفته

 (. 18های دستیابی به معنویت است )عامل

ای است كه تنها جنبه فردی نداشته، بلکه جنبه اجتماعی نیز معنویت مقوله

توان شود، میهمانگونه كه وقتی از فرد معنوی سخن گفته می دارد. به تعبیر دیگر

شود كه از جامعه معنوی نیز سخن گفت، و زمانی از جامعه معنوی سخن گفته می

هایی در درون یک جامعه وجود داشته باشد كه افراد آن جامعه را بسوی عامل

د. یکی از مانمعنویت سوق دهد، در غیر اینصورت معنویت در حدود فرد باقی می

های فردی معنویت و ، وجود عاملاسایی عوامل اجتماعی معنویت افزاهای شنراه

فراگیر شدن آن در جامعه است. برای مثال: عبادت، نماز، دعا و نیایش همانگونه 

توان آنها را همچون تواند در رفتار افراد مشاهده شود، در جامعه نیز میكه می

تواند به این فراگیری كمک نماید عبارتست ه میرفتاری اجتماعی دید. عواملی ك

از: حاكمیت دین، رهبری جامعه، رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی. حتی در نهج 

ای ارزشمند از سخنان امام علی )ع( است و پس از قرآن از البالغه كه مجموعه

های كاربردی و مهمی در توصیه ،مهمترین منابع پژوهشی برای مسلمانان است

های حیاتبخش امام علی )ع( در نهج البالغه زمینه ارائه شده است. آموزه این

ساز دستیابی به این هدف )رسیدن انسان به سالمت مادی و معنوی( است؛ زمینه

سالمت معنوی در جامعه علوی به مفهوم ارتباط سالم انسان با عالم معنا و حركت 

ری، وارستگی و بندگی خداوند است او در مسیر قرب الهی با ابزار توحید و معاد باو

(19.) 

 
 هامواد و روش

باشد كه مستند به آیات قرآن، نهج یک مطالعه مروری می پژوهش حاضر

های پایگاهكه با جستجو در البالغه، روایات و منابع تفسیری و حدیثی است.

با Google scholar ،SID ،Iranmedex ، PubMed اطالعاتی ملی،

دین و ، سالمت معنوی، معنویت، سالمت جسم، مت روحسالهای واژه دیكل

 ،Mental health،physical health  ،spirituality ،سالمت

spiritual، religion and health .گردآوری اطالعات صورت گرفت 

 

 هايافته

دین اسالم رعایت بهداشت و  های پژوهش حاضر نشان داد كهیافته

ان مقدم داشته و دستورات زیادی در این زمینه پیشگیری را در تعالیم خود بر درم

 است فطرت انسانی بر مبتنی و جامع دینی اینکه حکم به اسالم ارائه نموده است.

 آموزش .است نکرده فروگذار انسان روح و جسم تکامل جهت در دستوری هیچ از

  .است جامعه سطح سالمت در ارتقاء راهکارهای از یکی نیز سالمت

 از سالمت ارتقاء و حفظ اسالم تأمین، مبین دین در وح:سالمت جسم و ر

 كه اعمالی انجام و الزم آن كسب ای كهگونه به است برخوردار بسیاری اهمیت

(. 21()191 آیه ،بقره )سوره است شده نامطلوب دانسته شوندمی بیماری موجب

 را کنمم تعبیر رساترین و كرده فراوان تأكید نظافت و بهداشت بر موضوع اسالم

 معرفی نموده ایمان الزمه و ایمان از جزئی را نظافت و برده كار به زمینه، در این

 (. 21) است

 و ختم قرائت شامل كریم قرآن با السالم علیه سجاد انس امام عملی مراحل

 قرآن، آیات به عمل دعا، و هنگام سخن در قرآن آیات بردن كار به كریم، قرآن

 قرآن یعنی انس با مراحل همان كلی به طور كه شدبامی با قرآن كردن زندگی

 زندگی یا و زندگی در قرآن به اثرات توجه درك و قرآن كاربرد قرآن، تالوت

 (.22) باشدقرآن می با كردن

 كه فرمود كندمی نقل )ع( خلیل ابراهیم از ،81 آیه شعرا سوره در كریم قرآن

 كه بدین معناست سخن این .(23) "دهدمی شفایم كه اوست شوم بیمار چون و":

 را درمانی كه خواص است اوست. خداوند واقعی طبیب و است خداوند كار طبابت

 استعداد انسان به و دارویی آفرید دردی هر برای آفرینش نظام در و نهاد داروها در

 نگاه از بنابراین. كرد را عنایت هاآن درمان چگونگی و داروها و دردها شناخت

  ایفا آفرینش حکیمانه نظام در را واسطه یک نقش تنها دارو و طبیب اسالم

 فرماید:می )ع( علی (. امام24) است متعال خداوند فقط كنندهدرمان و كنندمی

 همچنین است جان آن سالمت از بزرگتر و جسم سالمت الهی نعمت بزرگترین
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 (. در25) است جان بیماری از آن ترخطرناك و جسم بیماری بالها، ترینخطرناك

 حیات بخش و نورانی هایبرنامه و قرآن كه كندمی تصریح ،16 آیه مائده سوره

 از را كه خداوند هر" گردد:می رهنمون سالمت تأمین هایراه به را بشر جامعه آن

 "شودمی سالمت، رهنمون هایراه به كتاب آن وسیله به كند، پیروی او خشنودی

  انسان سان و بدین" فرماید:می 134 آیه اءنس سوره در متعال خداوند (.23)

 بزرگترین به كرده بشر ارائه زندگی برای او كه هاییبرنامه خدا به پیوند با تواندمی

 خوشبختی و سعادت بلکه سالمت، آخرت تنها نه و یابد دست الهی هاینعمت

 آخرت و دنیا پاداش خواهد،دنیا می پاداش هركس نماید. تامین نیز را خود دنیای

 جان و جسم سالمت آنچه برای اسالم در پایه این بر (.23) "خداست نزد

 و الزم انسان سالمت آنچه برای و است مکروه یا حرام است زیانبار و خطرناك

 مباح ندارد جان و جسم زیانی برای یا سود آنچه و مستحب یا واجب است مفید

  .است شده شناخته

 كه  فرماید: بدرستی می )ع( علی حضرت :بهداشت دهان و دندان

 پاكیزه نگهدارید مسواك با را آن پس است قرآن تالوت هایراه شما هایدهان

 كه كنید را پاكیزه خود دهان فرمودند: )ص( خدا رسول دیگر حدیثی (. در26)

 دیگری حدیث )ص( در رسول (. حضرت24) خداست به رسیدن هایراه از راهی

 را كنندمی ترك را آن كه كسانی و است ناپسند خالقا از مسواك اند: تركفرموده

  (.28) كن رها

 و )چای( گرم مانند آب از بعد آب سرد آشامیدن فرمودند: )ع( رضا امام

 خوردن ترك به اشاره ( كه29) بردمی بین از را هادندان شیرینی خوردن

 .باشدیم داغ غذای خوردن از سرد بعد غذا یک خوردن اثر در مینایی منشورهای

  (.31) "است زدن مسواك پیامبران هایسنت از"فرماید: می صادق)ع( امام

 كننده پاك و پیامبر برای سنتی و جلیل و عزیز پروردگار رضایت موجب مسواك «

است  پیامبران سنت از آن و دارد وجود خصلت 12 مسواك در .(31) »است دهان

 پروردگار موجب رضایت و كیزهپا را دهان كردن مسواك «)ع(: علی . امام(31)

 (. 31) »است

گوهر  بر آن با و كند لطیف مسواك گیاه با مومن كه وقتی«)ع(:  صادق امام

 و كندمی بازگشت اصلش و به بردمی بین از را فساد كشید، )دندان( لطیفش

 جبرئیل همواره«: (. پیامبر )ص(32)» داردمی دوست را مطهرین و پاكان خداوند

 او به و كند. واجب آنرا كردم فکر كه آنجا تا نمودمی سفارش كردن واكمس به مرا

 كه است سنتی از اینکه بخاطر نیست، مسواك كردن از ایچاره شد گفته )پیامبر(

نمود  سفارش منه ب نمودن مسواك درباره جبرئیل همیشه است. آورده جبرئیل

 بین از یا و شود یدهسائ هایم زدن( دندان زیادی مسواك )از ترسیدم كه چندان

 (. 33)  »برود

 و كردن مسواك برای برخیزد شب دل در كه كسی« فرماید:می )ص( پیامبر

 و طهارت( كردن مسواك از )بعد سپس است، داده انجام نیکوئی كار طهارت،

 او دهان بر دهانش را و آیدمی ایفرشته برود، خداوند مساجد از یکی به و برخیزد

 به اینکه شود، مگرنمی خارج ای(كلمه یا )حرفی چیزی ونشدر از و گذاردمی

 سبب به روز قیامت در فرشته و رود(می آسمان به )و شودمی وارد فرشته درون

 مسواك «)ص(:  (. پیامبر34) »كندمی را او شفاعت عمل( این انجام و )مشاهده

 نقل ایتیرو در پیامبر )ع( از صادق (. امام35) »است ایمان از نیمی نمودن

 مسواك باد شما بر گفت كه آنجا تا كنید رعایت را اخالق مکارم شما « فرمودند:

 (.34)» است نیکوئی سنت و كنندهپاك آن زیرا كردن

ها، یکی از عوامل بسیار مهم و بر اساس نتایج پژوهش معنويت و سالمت:

زیرا (؛ 36) تأثیرگذار در اضطراب و استرس، مذهب و باورهای دینی افراد است

(. مذهب بعنوان یک 34) كندمذهب، نگرش، شناخت و رفتار افراد را متأثر می

گذارد. یند فکری و ارزیابی رویدادهای روزمره زندگی فرد تأثیر می، بر فرآمیانجی

اعتقادات و اعمال مذهبی در پیشگیری از ابتال به اختالالت روانی )افسردگی، 

ترین اعمال مذهبی مورد كند. یکی از مهممی اضطراب و...( نقش بسیار مهمی ایفا

 باشد. بهبود بهداشت روانی در دانشجویان زمینه پیشرفتتأكید، انس با قرآن می

حاكمیت دین و رهبری جامعه در هدایت افراد به  .تحصیلی را ایجاد خواهد نمود

فقر  های اخالقی و معنوی نقش پر رنگی دارد؛ و در كنار آن، مبارزه باسوی ارزش

های اجتماعی و مندی جامعه از رفاه نسبی و نیز نفی تبعیض و نابرابریو بهره

های معنوی فراهم سوی ارزشاجرای عدالت، بستری را برای حركت جامعه به

ها، از دیدگاهی دیگر، سالمت روان عبارتست از هماهنگی بین ارزش .كندمی

ها بینانه برای دستیابی به هدفواقع یها و نگرش افراد و داشتن یک برنامهعالقه

سالمت روان  (.38و مفاهیم زندگی و همچنین ظرفیتی است برای رشد فردی )

های ایجادكننده آوری یک فرد در برابر عاملیکی از معیارهای مؤثر در میزان تاب

  (.39) استرس است

های ، سازگاری فردی باالیی با عاملها نشان داده افراد تاب آورپژوهش

(. دلبستگی به خدا همانند روابط انسانی 41زای محیطی در زندگی دارند )استرس

بینی، رضایت از زندگی، كاهش اضطراب، با پیامدهای روانی سالم همچون خوش

و دلبستگی غیرایمن به خدا منجر  ؛شودهای جسمی تداعی میافسردگی و بیماری

مله سالمت وجودی و مذهبی به سالمتی و سازگاری كمتر از حد مطلوب، از ج

 (.41شود )كمتر، اختالالت عصبی و افزایش احساسات منفی می

پیشگیری و بهداشت "ای با عنوان طبق مطالعه مطالعات موردی در ايران:

ری در دهان دین اسالم رعایت بهداشت و پیشگی ،"دهان و دندان از دیدگاه اسالم

و دندان را در تعالیم خود بر درمان مقدم داشته و دستورات زیادی در این زمینه 

ارائه نموده است. در علم دندانپزشکی امروزی هم رعایت بهداشت پیشگیری از 

ی برخوردار بوده كه این نشانگر همسوئی و هم یها از اهمیت بسیار باالبیماری

اند، بلکه با گذشت زمان و را نقض نکردهكالمی دین و علم است كه همدیگر 

ها و كشفیات جدید روز به روز حکمت و دالئل دستورات دینی بدست آمدن یافته

 .(42) گرددمشخص می

 از گیریبهره با سالمت آموزش هایشیوه تبیین"ای با عنوان طبق مطالعه

 .است دینی وظایف انجام آن الزمه و انسان اساسی نیاز ، سالمتی"اسالمی تعالیم

 دستوری هیچ از است فطرت انسانی بر مبتنی و جامع دینی اینکه حکم به اسالم

 یکی نیز سالمت آموزش .است نکرده فروگذار انسان روح و جسم تکامل جهت در

 آمده دست به نتایج به توجه با .است جامعه سطح سالمت در ارتقاء راهکارهای از

 متعددی و مؤثر آموزشی هایروش از ریمك قرآن در متعال خداوند گفت توانمی

 ارتقاء برای آنها ارزشمند و فراوان تأثیر كه كرده استفاده انسانها تمام برای آموزش

 تواندمی و شده كامال اثبات امروزه انسان در رفتار و عملکرد نگرش، آگاهی، سطح

 ندگیز ابعاد )تمام هاانسان اجتماعی و روانی روحی، جسمی، سالمت آموزش در

 .(5) باشد داشته فراگیری كاربرد بشر(

  انس با قرآن و رابطه آن با بهداشت روان در "ای با عنوان طبق مطالعه

اعتقادات و اعمال مذهبی در پیشگیری از ابتال به اختالالت روانی  ،"دانشجویان

ترین اعمال كند. یکی از مهماب و...( نقش بسیار مهمی ایفا می)افسردگی، اضطر
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روانی در دانشجویان  باشد. بهبود بهداشتمذهبی مورد تأكید، انس با قرآن می

 پژوهش، از حاصل نتایج . طبقتحصیلی را ایجاد خواهد نمود زمینه پیشرفت

 شتر ازبی دختر، دانشجویان بین در آن ایهمؤلفه و قرآن انس با میانگین

 از بیشتر مجرد بین دانشجویان در قرآن با انس باشد، میانگینمی پسر دانشجویان

با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اینکه انس با قرآن بر سالمت عمومی  بود. متأهل

های قرآنی زمینه انس بیشتر دانشجویان با توان با اجرای برنامهباشد، میمؤثر می

 .(43) ود منجر به سالمت روانی باالتری خواهد شدقرآن را فراهم ساخت كه خ

رابطه دلبستگی به خدا با تاب آوری و سالمت "ای با عنوان طبق مطالعه

تأخیر رشدی  ، آگاه شدن از هرگونه مشکل،"روان والدین كودكان با نیازهای ویژه

، بر روی سالمت روان والدین تأثیر منفی مهمی چون ودن كودكیا متفاوت ب

متغیر دلبستگی به  های این پژوهش اهمیتیافته گذارد.استرس و اضطراب می

بینی تاب آوری و سالمت روان در والدین دارای كودك با نیازهای خدا را در پیش

  (.44) ویژه آشکار ساخته است

های فهوم سالمت معنوی و شاخصجستجوی م"ای با عنوان طبق مطالعه

های اخیر سالمتی بر اساس در سال ،"های مختلفانسان سالم در ادیان و آئین

بُعدهای سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مورد توجه قرار گرفته كه برای 

 .های انسان سالم شناسایی شودی الزم است شاخصشناخت سالمت معنو

شناختی ی از رفتارها یا احساسات رواناهای سالمت معنوی، مجموعهشاخص

ی بُعدهای زندگی انسان ی درونی و بیرونی دارد و مربوط به همهاست كه جنبه

ودن توان اذعان كرد كه با وجود مشابه بهای مطالعه می. با توجه به یافتهاست

های انسان سالم در های مختلف، شاخصمفهوم سالمت معنوی در ادیان و آئین

  .(45) است های گوناگون دارای وجوه مشترك متفاوتیادیان و آئین

سالمت معنوی در بستر عوامل اجتماعی معنویت "ای با عنوان طبق مطالعه

سالمت معنوی ُبعدی از سالمت انسان است كه در  ،"افزا از نگاه نهج البالغه

ی دهندههای رشدتواند رشد كند. یکی از عاملهای مختلفی میبستر عامل

حاكمیت دین و رهبری جامعه در  .های اجتماعی استسالمت معنوی، عامل

و در كنار  پر رنگی دارداخالقی و معنوی نقش های سوی ارزشهدایت افراد به

 مندی جامعه از رفاه نسبی و نیز نفی تبعیض و آن، مبارزه با فقر و بهره

سوی های اجتماعی و اجرای عدالت، بستری را برای حركت جامعه بهنابرابری

 ی فردی دارد، گونه كه جنبهمعنویت، همان .كندهای معنوی فراهم میارزش

ی توان از جامعهعی نیز داشته باشد؛ به تعبیر دیگر، هم میی اجتماتواند جنبهمی

 رفتارهای مذهبی ازی. معنوی مادی و غیرهم از جامعهمعنوی سخن گفت و 

گذار است. بر این اساس، هایی است كه در ایجاد معنویت تأثیرجمله موضوع

ی جامعه كه رفتارهای مذهبی در ی معنوی سخن گفتتوان از جامعههنگامی می

 .(46) ما فراگیر شود

 
 گیرینتیجه بحث و
 در دهان الخصوص)علی هابیماری از پیشگیری و بهداشت رعایت اسالم دین

 و دستورات داده قرار اصل را آن و داشته مقدم درمان بر خود تعالیم در را دندان( و

 اسالمی ایگفتار اطب و معصومین كلمات در است. نموده ارائه زمینه این در زیادی

خوریم كه در بر می هابیماری وقوع از قبل پیشگیری تقدم ضرورت به مکررا  

 ایجاد ضمن (. اسالم42مطالعه خسروی و همکاران نیز به آن اشاره شده است )

 موارد در درمانی هایشیوه نابجایمصرف  از هابیماری درمان و كشف در انگیزه

 و شناخت سوی به را هاكوشش حال عین در و ارددمی برحذر را افراد غیرضروری

  .دهدسوق می پیشگیری هایشیوه كاربرد

و  دندان و دهان بهداشت رعایت هم امروزی پزشکی علوم بهداشت و در

نشانگر  این كه بوده برخوردار ییباال بسیار اهمیت از هابیماری از پیشگیری

با  بلکه اند،دهنکر نقض را همدیگر كه است علم و دین كالمیهم و همسوئی

 و دالئل حکمت روز به روز جدید كشفیات و هایافته آمدن بدست و زمان گذشت

 جای به علل بیماری بردن بین از كه نکته گردد. اینمی مشخص دینی دستورات

 باشد،امروزی می طب اهداف از بهداشت )پیشگیری( رعایت طریق از آن عوارض

 )كه باشد داشته دین پیشوایان گفتار و وراتدست و در تعالیم جایگاهی و ریشه اگر

 داده توضیح جامعه مردم برای نگاه و منظر این از و شود(مییافت  هم فراوان

حاصل  بهداشتی تغییراتی موازین رعایت به نسبت جامعه در نگرش مطمئنا   شود،

 و ترقوی ایایجاد انگیزه و بوده جامعه موثر افراد تفکر و دانش ارتقاء در و شده

ی نتیجه باشد. درمی این فرامین اجرای جهت در محركی و نمایدمی درونی نشاط

 سالمت جسم و روان( بهبود سالمت )جهت اجتماع در رفتاری الگوهای تغییر این

 .آیدمی بدست اجتماعی و فردی

توانایی  ،افراد با دلبستگی باال به خدا به دلیل برخورداری از منابع حمایتی

یعنی برای افراد، خداوندی كه منبع  ؛دارند تمقابله با مشکال بیشتری برای

كند كه شخص احساس ایمنی بیشتری كند و ای فراهم میدلبستگی است زمینه

روانشناختی و جسمانی داشته  تتری با مشکالی افزوناز این طریق توان مقابله

(. 44-44، 5د )توان از مطالعات مشابه نیز برداشت نموباشد. چنین نتایجی را می

به طور حتم كسی كه شناخت كافی از قدرت الیزال الهی داشته و او را پشتوانه 

هد داشت كه اخویش بداند، احساس توانمندی، امنیت و خوشبختی بیشتری خو

 سالمت روانی شخص نیز متاثر از این موارد است. مطالعاتی نظیر مطالعه 

 (.43) اندره كردهزاده و همکاران بر صحت این نکته اشارمضان

ی اجتماعی نیز تواند جنبهی فردی دارد، میگونه كه جنبهمعنویت، همان

ی معنوی سخن گفت و هم از توان از جامعهداشته باشد؛ به تعبیر دیگر، هم می

هایی است كه در جمله موضوع رفتارهای مذهبی از. معنویی مادی و غیرجامعه

ی معنوی توان از جامعهاست. بر این اساس، هنگامی می گذارایجاد معنویت تأثیر

 .(46) ی ما فراگیر شودسخن گفت كه رفتارهای مذهبی در جامعه

 و بهداشت خود، رعایت تعالیم اسالم در بطور كلی نتایج نشان داد كه دین

 داشته مقدم درمان بر را دندان( و در دهان الخصوص)علی هابیماری از پیشگیری

 نموده ارائه را جهت نیل به این هدف این اساس احکام و دستورات زیادیو بر 

تواند ی دین اسالم میهاآموزهاست. همچنین پایبندی و اجرای صحیح احکام و 

سالمت روحی و جسمی را برای هر فردی به دنبال داشته و موجب افزایش 

 گردد. احساس امنیت و توانایی مقابله با مشکالت روانشناختی و جسمانی

 
 تقدير و تشکر

 از همه كسانی كه ما را در انجام این مطالعه یاری رساندند وسیله بدین

 .آیدبه عمل می قدردانی و سپاس مراتب

 .ندارد وجود منافعی تعارض هیچگونه منافع: تضاد

این تحقیق با رعایت امانت از مطالعات انجام شده برداشت  مالحظات اخالقی:

 شده است.
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Abstract 

Introduction: Health is a basic human need. Islam as a comprehensive and 

temperament-based religion does not waive any instruction to evolve the human’s soul 

and body, and the health education is also one of the strategies for promoting health of 

the communities. Spiritual health is one of the most important aspects of health, which 

plays an important role in providing physical and spiritual health for people. Therefore, 

the aim of this study was to investigate the Islamic instructions on the health of soul 

and body. 

Methods: This study reviewed the Holy Quran verses, Nahj al-Balaghah, narrations 

and interpretive and hadith sources. Data were collected via searching in the national 

databases, Google scholar, SID, IranMedex and PubMed with the keywords of soul 

health, body health, spirituality, spiritual well-being, religion and health, mental health, 

spiritual health, religion and health. 

Findings: The results of this study show that the Islamic religion, in its teachings, on 

observing health and preventing diseases (especially oral and dental) has preceded 

treatment of diseases, and has provided many sentences and orders for this purpose. 

People with high attachment and trust in God are more capable of dealing with 

problems due to having supportive resources and thereby more capable of coping with 

psychological and physical problems, too. 

Conclusion: Adherence and proper implementation of the instructions and teachings of 

Islam can lead to spiritual, mental and physical health for individuals and increase the 

sense of security and ability to deal with psychological and physical problems. 

Keywords: Soul health, Body health, Islam, Quran, Spirituality, Spiritual health 
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