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Background and aim: The great scholars of the Islamic world, such as Abu Rihan al-Biruni, Zakaria al-Razi, 

and Ibn Sina have used Islamic teachings to create widespread success in various medical sciences, and their 

writings have been used as the driving force of medical science in Europe for centuries. The Holy Qur'an refers 

to the three main dimensions of physical, mental, and social health. Most of these services remain unknown to 

the world, so the aim of the present study was to determine the role of Islam in advancing medical science. 

Materials and methods: This study was conducted as a narrative review study. The study materials related to 

the role of Islam in the advancement of medical sciences were obtained by searching electronic databases 

including SID, Magiran, Google Scholar, PubMed, Scopus, and Web of Science. 

Findings: The four main themes including the Qur'an and health, the Qur'an and the human body, disease 

prevention by the Qur'an as well as the Qur'an's verses and peace and healing were extracted from the study 

data. 

Conclusion: In the teachings of Islam and the traditions of the Imams, the topics of health and nutrition as well 

as the health of body and soul have a special place. More and more detailed use of divine verses in the field of 

maintaining and promoting health seems necessary. Practicing the verses of the Qur'an as an important solution 

in preventing many physical and mental illnesses with emphasis on nutrition and peace of mind can be used by 

society. 
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ش موجب پیدای اسالمی هایآموزهاز  گیریبهرهبا ابن سینا  و مانند ابوریحان بیرونی، زکریای رازیبزرگ جهان اسالم  دانشمندان هدف: و ابقهس

قرآن  .تها به عنوان موتور محرک علوم پزشکی در اروپا به کار گرفته شده اسقرن تألیفات آنها گسترده در علوم مختلف پزشکی شده و هایموفقیت

ه ا مطالعلذ ؛تقسمت اعظم این خدمات برای جهانیان ناشناخته باقی مانده اس .کریم به سه بعد اصلی سالمتی جسمانی، روانی و اجتماعی اشاره دارد

 هدف تعیین نقش اسالم در پیشبرد علوم پزشکی انجام شد. ر باضحا

مطالب مورد بررسی مرتبط با نقش اسالم در پیشبرد ( انجام شد. Narrative Reviewاین مطالعه به صورت یک مطالعه مرور نقلی ) ها:روش و مواد

 SID ،Magiran ،Google Scholar ،PubMed ،Scopus الکترونیکی هایپایگاهدر  جستجوی انجام شدهعلوم پزشکی منطبق با آیات قرآنی با 

 االت نهایی مورد تحلیل محتوا و استخراج کد و مضمون قرار گرفتند.مق .ه دست آمدب Web of Scienceو 

طالعه م هایداده ازا آرامش و شف و آنآیات قرو  پیشگیری از بیماری به وسیله قرآن، قرآن و بدن انسان ،تقرآن و سالملی ن اصچهار مضمو ها:یافته

  استخراج شد.

 .برخوردار استای ویژهاز جایگاه مباحث بهداشتی، تغذیه، سالمت جسم و جان  (ع)احادیث ائمه معصوم  دین مبین اسالم وهای آموزهدر  گیری:نتیجه

. عمل به آیات قرآن به عنوان راهکاری مهم در رسدمیاز آیات الهی در زمینه حفظ و ارتقای سالمتی ضروری به نظر تر جزییبیشتر و برداری بهره

 مورد استفاده جامعه اسالمی قرار گیرد. دتوانمیجسمی و روانی با تاکید بر تغذیه و آرامش روحی های بیماریبسیاری از  پیشگیری

 سالمت ،یعلوم پزشک ،تایروا ن،قرآ كلیدی: واژگان

  :(2)6 ؛1411 .نشریه اسالم و سالمت .آیات و روایات: یک مطالعه مروری سالمت و ابعاد آن با تاکید بر .زادهمحسن امینی ،نیا، اصغر توان، الهه افالطونیانامین صابری :استناد

85-44. 
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 مقدمه

سترده در گ هایموفقیتموجب پیدایش  اسالمی هایآموزهاز  گیریبهرهبا ابن سینا  و مانند ابوریحان بیرونی، زکریای رازیبزرگ جهان اسالم  دانشمندان

اسفانه قسمت اعظم این خدمات . مت(1) به عنوان موتور محرک علوم پزشکی در اروپا به کار گرفته شده است هاقرن تألیفات آنها علوم مختلف پزشکی شده و

. رفته استقرار گ برداریبهرهوسط مسلمین مورد ت ،استکه در حقیقت کلیات دستورات پزشکی  یالنبطب . کتابشناخته باقی مانده استن نابرای جهانیا

تا قبل از  ه بودند.کرد آوریجمعافراد غیر پزشکی و مذهبی بودند که شیوه زندگی و اختیارات نبی گرامی اسالم را با استفاده از آیات قرآن  النبیطبنویسندگان 

انی همچون گطب پیامبر نخستین بار به عنوان یک جایگزین برای طب یونانی مطرح و مورد استقبال بزر .بردندمیاین مسلمانان عمدتا از طب یونانی بهره 

  .(2و  1)البته این به معنای نقض اصول طب یونانی نبود  ؛فتنظیرالذهبی قرار گر

 بر این بود که طب عربی اسالمی را با طب یونانی تلفیق نمایند و گروهی از اندیشمندان مسلمان نظیر بقراط و جالینوس را نیز عالوه  هاتالشمام ابتدا تدر 

طی ودرمانی پیشنهاد شده توسط اندیشمندانی چون جالل الدین السی هایروشولی از جهتی دیگر تقریبا تمام  ؛دبر پزشکان مسلمان مورد استفاده قرار دهن

درمانی رایج در جوامع اسالمی( استوار بوده  هایروشپزشکی در زمان رسول اکرم )که استخراج شده از قرآن مجید و  هایدانشم( بر اساس  1818متوفی )

مثالهم ستفاده از زیتون و او همچنین ااست  شدهتاکید پیامبر گرامی  توسطمسواک کردن و  درمانی حنا هایویژگیاست. با توجه به شواهد موجود، استفاده از 

ودند . علی ایحال متاسفانه برخی از دانشمندان غربی در تالش ب(4و  3، 1) اندگرفتهاست که به درستی مورد استفاده قرار  النبیطباز جمله اقدامات درمانی در 

 .(8) تا از بنیان منکر توجه اسالم به علوم پزشکی و مقوله سالمت گردند

روحی و روانی  هایبیماری ازکه با عزت نفس بسیاری  کندمیقرآن بیان  .(6) از نظر دین مبین اسالم سالمتی نقش اساسی را در رشد و کمال انسانی دارد

که به بعد روحی انسان اهمیت داده است،  طورقرآن همانآیات ، مهم قرآن است هایمزیترعایت موارد بهداشتی مربوط به سالمت از  .یابدمیو جسمی پایان 

و دستورات  نآقرآیات  .(7) تقرآن کتاب سعادت بشر است و سعادت روحی انسان، در گرو داشتن جسمی سالم اس ؛ زیرادهدمیبه بعد جسمانی انسان نیز اهمیت 

مختلف  هایبهجنبا بسیاری از  اندشدهعبادی و مذهبی نیستند و این دستورات و پیشنهادات که به صورت واجبات و مستحبات بیان اسالمی صرفا دستورات 

با توجه به اهمیت سالمت و شناخت نقش آیات قرآن در سالمت انسان این مطالعه به بررسی نقش علوم پزشکی و زندگی بشری انطباق دارند. بر این اساس و 

 .پردازدمیت در اسالم منطبق با آیات قرآنی سالم

 هاروش و مواد

به زبان انگلیسی و فارسی با استفاده از  شدهمنتشرمنابع مختلف ( انجام شد. بر این اساس Narrative Reviewاین مطالعه با روش مروری نقلی )

، SID ،Magiran الکترونیکی هایپایگاهدر  "، درمان اسالمی و قرآن و سالمتطب اسالمی ،شکی اسالمیپز"کلمات  شد. اصطالحات مختلف جستجو

Google Scholar ،Scopus ،Pubmed  وWeb of Science سال اخیر بود. از اپراتورهای  11ستجو شد. اولویت انتخاب با مقاالت جand  وor  برای

 مطالعات پژوهشی انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل مطالعه 1344اسفند ماه  14بهمن تا  24یافتن مقاالت مرتبط استفاده شد. جستجوی مطالعات از 

 هایگزارشاالت با مق نودند. همچنیب و سرمقاله به سردبیرامل نامه وج شمعیار خر ود.به زبان انگلیسی و فارسی ب شدهمنتشرتحلیلی و مقاالت  ،فیتوصی ی،کیف

پس از غربالگری مقاالت، مقاالت دارای عدم معیار ورود و یا دارای نتایج نامرتبط از مطالعه ناکافی که متن کامل آنها در دسترس نبود از مطالعه حذف شدند. 

قرار گرفت و مقاالت نامعتبر بر اساس اجماع نهایی تیم پژوهش از  خارج شدند. اهمیت محتوایی و مقاالت وارد شده به مطالعه توسط دو پژوهشگر مورد بررسی

مقاله به زبان انگلیسی به مطالعه وارد شدند.  435مقاله به زبان فارسی و  345مقاله شامل  1245مطالعه خارج شدند. در این مطالعه در جستجوی اولیه تعداد 

مقاله جهت گزارش نهایی وارد مطالعه شد. این مقاالت به روش تحلیل محتوا  23 ،بطت نامرتپس از حذف مقاالت تکراری، مقاالت بدون متن کامل و مقاال

 مضمون اصلی از این مقاالت استخراج شد. 4شدند و در نهایت  بندیطبقهایج حاصل از مقاالت به صورت کدگذاری موضوعی د. نتمورد بررسی قرار گرفتن

 هایافته

پیشگیری از ، قرآن و بدن انسان ،قرآن و سالمتمجدد، چهار مضمون اصلی  بندیطبقه، کدهای مشابه در هم ادغام و پس از هایافتهپس از کدگذاری 

 موجود در مقاالت مورد بررسی استخراج شد.  هایداده ازشفا رامش و آ و نآیات قرآو  بیماری به وسیله قرآن

 مطالعه ارائه و همچنین نتایج حاصل، با آیات قرآن و سایر منابع مورد بحث قرار گرفته است.در این قسمت نتایج حاصل از مقاالت وارد شده به 
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 قرآن و سالمت -1
و  مرتبط استدر رابطه با هر سه بعد اصلی سالمتی به این مبحث  آیه 264و  قرآن کریم به سه بعد اصلی سالمتی جسمانی، روانی و اجتماعی اشاره دارد

 دستورات ،با تاکید بر تغذیهسوره مبارکه نحل  64در آیه قرآن  .(4و  5) از طرف پروردگار عالمیان به واسطه حضرت رسول اکرم برای بشر فرستاده شده است

 هایلولسنابودی ، تأثیر در آرامبخش، به عنوان دستگاه گوارش هایاریبیمسیاهدانه جهت درمان  از عسل و استفاده .مهمی را در زمینه بهداشتی ارائه داده است

و به نیکی  تهاسانسانزندگی  زیرا عسل یک ماده حیاتی در ؛ردمفاصل مفید و مقوی و در ترمیم التهابات پوستی نقش بسزایی دا دردهایحتی برای  سرطانی و

که  افشانی یکی از وظایف مهم زنبورعسل این موجود الهی را بیان کنیم گرد هایازشگفتیسل اشاره شده است. اگر بخواهیم کمی ع ربه رسالت زنبو نآقر در

در این رابطه باید گفت گیاهانی که . (11) است و بیشترین تاثیر را در باروری گیاهان داردا نقش بسیار موثری را دار ،انیاهگ و هاانسانتمام مراحل زندگی  در

ش به همین ترتیب چرخ و شوندمی بارور توسط این حیوان گردافشانی و خورندمی به عنوان غذای خود هاآنو یا حیوانات که از  کندمیاستفاده از آنها انسان 

روز از  هب روزحاصلخیز  هایخاک دامپروری و منابع طبیعی و طبیعت نبود باغات کشاورزی ما و ارزشمند در زنده و این موجود . اگرزندمیورق  زندگی گیاهان را

 رپیدایش زنبو ناسانشباستان و. مورخین کنندمینابارور قبل از تبدیل شدن به میوه ریزش  هایگلزیرا  ؛شدمیطبیعت سرسبز به خزانی کشیده  و رفتندمیبین 

 که توسط خداوندی زنده دیگر موجود هر یا مقایسه زندگی انسان و سل باع رزنبو . این سالیان زندگی از(11و  11) دانندمیچهل میلیون سال  سل را بیش ازع

 64یه آر دکریم و روایات را جهت تنویر اذهان منتقدین بیان کنیم. قرآن  نآقردیدگاه  خواص عسل از حال کمی بیشتر .باشدمیاستثنائات  متعال خلق شده از

 (ص) . پیامبر(12) « لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ؛یَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِیهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِی ذَلِکَ آلیَةً » نام برده است  اسوره نحل از عسل به عنوان شف

امام  .(13) بردبین می از سردی سینه را و کندمراقبت می قلب را نی است کهعسل چه خوب نوشید :اندکرده چنین ذکر خواص عسل در بهبود عملکرد قلب را

  .(13) داشتند و فرمود: بر شما باد به دو شفاء، عسل و قرآندوست مىالسالم فرمودند: پیغمبر صلى اهلل علیه و آله و سلم عسل را خیلى صادق علیه

خوشبو تغذیه کند و راه  هایگلالوت ح وشیرین  هایمیوهسپس از  ؛یردرفیع منزل گ هایسقف رختان ود و هاکوه از که وحی کرد به زنبور خداوند

د عسل مانن هیچ چیز :فرمایدمی (ع)لذا علی  ؛که شفای مردمان استآید های مختلف بیرون شربتی به رنگ آنهادرون  آنگاه از ،اطاعت پویدپروردگارتان رابه 

 رخی ازرفع ب به حفظ سالمت یا مفید و کودکان بسیار شادابی عسل حتی در ،روایات اسالمی یات وآ دستورات بهداشتی درطبق . (13) شفای بیمار نخواهد بود

 3ورده شود و به مدت آعسل که به صورت شربت در رمگ 181 تا 111نه روزا با خوردنبردن هموگلوبین خون  برای باال مثال .کندمیکمک  آنها هایبیماری

 خوری عسلقاشق غذا دو با ب ولرم راآیک استکان  اگرگفته شده  عسل با درمان واریسبرای  یا ؛داردماه متوالی مصرف شود تاثیر مفیدی بر هموگلوبین خون 

 ،لعس . برای خردکردن سنگ کلیه بابار ماساژ دهند داروی خوبی برای درمان واریس است 3رامی روزی آ هب های پاروی سیاهرگ درآورده وبه صورت محلول 

توجه  اخیرا تاثیر عسل بر ویروس کرونا مورد .(14) استمخلوط شود داروی خوبی برای انهدام سنگ کلیه  لیمو بآ وب ترب سیاه آ رمگ 211 با عسلگرم 31

 واندتنمیدرجه پیشرفت بیماریش  هر ابیماری ب توجه داشت که هر البته باید ؛(18) استنشان داده مصرف آن در بهبود بیماری موثر بوده  هابررسیقرار گرفته که 

 .باشندمیاین زمینه بهترین روش مراجعه به پزشکان متخصص جامعه  در ؛ لذابشودمعالجه  داروهای گیاهی دیگر یا وخوردن عسل  با

غشاء  مرحله اولیه یعنی همان گلو تاماری استرپتوکوکی ن بیدرما عفونت و دهدمیطب سنتی نشان  هاییافتهکه  اردد رن اشاره به انجیآقر عالوه بر آن

طور  و به شودمیو عفونت گلو برطرف  یابدمیام تا حدود بسیار زیادی بهبود ش ونهار  ،هقبل ازصبحان قاشق غذاخوری عسل 2 وتازه  انجیر عدد 21 باسفیدرنگ 

 .(16)بود  سرماخوردگی که دارای عوارض هستند نخواهد هایها و قرصهیستامیننتیآدیگر نیازی به داروی شیمیایی مثل  ،ناطمینا

از درمان دردهای  ،ستغن آن قابل محاسبه نیرو وتون زی باه معجزات درمان ک( 17) والتین والزیتون() فرمایدمی کندمین قسم یاد آواید زیتون که قرف از

 هتی در رشد حافظکه ح اندداشتهو بیان  اندکردهبه تاثیر زیتون بر عملکرد مغز اشاره  هایافته... برخی . وهش التهاب کا وپوستی  هایناراحتیعضالنی گرفته تا 

 .(15-21) باشدمیوثر م ربسیا

پزشکی مدرن نیز استفاده از شراب را مخصوصا برای افراد دچار  (.12) تبرای انسان مضر دانسته اسقرآن مصرف الکل را منع کرده است و استفاده از آن را 

دن بافت کبد و با فیبروز ش آیدمیکه بر اثر مصرف الکل به وجود  ستابیماری کبد چرب الکلی یکی از بالیای عصر جدید  اند.ر دانستهمشکالت گوارشی مض

 (.22و  21) زندمی التهاب مزمن را برای انسان رقم

در  مه وزهن) شدمین استفاده آ داماد از برای نیکبختی عروس و غشته وآ را خود هایدستقدیم حتی در  و است نافع موها بسیار و سرحنا که برای پوست 

از نظر دین مبین اسالم سالمتی  (.23و  4، 3، 1) است، مسواک کردن، و امثالهم از جمله اقدامات درمانی بر گرفته از آیات قرآن (مرسوم است از ایران هاییبخش

بعد علمی بودن را نیز در بر دارد،  جاوید کهقرآن کریم به عنوان معجزه  دینی، تعالیمنقش اساسی را در رشد و کمال انسانی دارد و یکی از مصادیق مهم 

 ن،با عمل به آ افراداست که  روحیقطعی و یقینی در پیرامون سالمت جسمی و  ،تدرس هایدرمانبه طرق مختلف یک مجموعه راهکارها و  هایشهآموز

، توسعه مال است و فراتر از توسعه مال، صحت بدن است و هانعمتد بدانید و بدرستی که از جمله نفرمایدر روایتی امام علی می .مانندمصون و محفوظ می

 "ر کس نفس خود را پاک گردانید قطعا رستگار شده": فرمایدمیکه قرآن  (24) همان پرهیزکاری نفس یعنی پرهیزگاری دل است؛تر از صحت بدن، افزون
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یعنی  (.27-24) یابدمیروحی و روانی و جسمی پایان  هایبیماری بسیاری از ه با عزت نفسک( 26) "و همیشه ابتدا از تزکیه نفس سخن فرموده است (28)

در جامعه  کاریاعتقادی، مذهبی روح فرد را آرام و از هرگونه اضطراب، تشویش، یاس و تنهایی و ناهنجاری اجتماعی که یکی از عوامل ارتکاب بزه هایآموزه

 تریئجزو  تریقعمبیشتر،  برداریبهرهدارد؛ لذا با  هاانساننقش کلیدی در سالمت و صالبت  ،یش. در نتیجه دعا و نیاداردمی، التیام بخشیده و دور نگه باشدمی

 نظام سالمت با همکاری و همیاری بین بخش عالمان ریزیبرنامهاز آیات الهی در زمینه حفظ و ارتقای سالمتی توسط متخصصین پزشکی و بهداشتی و نیز 

 . رسدمیضروری به نظر  هم هستنددینی و قرآنی که مکمل 

مختلف از جمله شناخت، رفتار درمانی، الکترودرمانی، هیپنوتیزم، انرژی درمانی، ماساژ  هایشیوهاز  رداریببهرهبا  شناسانروانپزشکان و  ،خدر طول تاری

 و و فشارهای روحی افراد بکاهند هابیماریتا از شدت  اندنمودهتالش  هابیماریو انواع  شناختیرواندرمان در جهت مداوای شکست  هایروشدرمانی و سایر 

اما به تجربه ثابت گردیده که گاهی علم نه تنها در این رابطه نارسا و پرهزینه بوده بلکه با تشخیص و درمان اشتباه،  ؛نداین زمینه موفق بود تا حدود زیادی در

 (.31و  27، 5) بیماری را تشدید کرده است

 ایهشبکهزندگی، اتخاذ سبک و شیوه زندگی سالم، ایجاد  و رفتارهای دینی و معنوی از طریق ایجاد هدف و معنا در هاارزشاعتقاد و باورمندی به خدا، 

در  المتسجسمانی و روانی و تأمین و ارتقای  اختالالتدر زمینه پیشگیری و درمان  تواندمیمقابله مذهبی و منبع کنترل  هایسبکقوی از حمایت اجتماعی، 

  (.31) همه ابعاد آن به انسان کمک نماید

 ولیفه الهی( با توجه به ارزش وجودی انسان و ضروریات زندگی و سالمت )خاسالم با استناد به قرآن و سیره نبوی و معصومین به عنوان الگوهای واقعی 

 تباط باه است و ارشیوه زندگی بر پیشگیری تاکید کردامت او رهنمودهایی برای حیات و تالش و کار سالم ارائه نموده و جهت پرهیز از معصیت و اصالح کر

 ،ببا زدودن اضطرا ،تیمذهبی و رابطه آن با سالمت روانی نشان داده که اعتقاد و نگرش مثبت به نیروی فراتر از تمام نیروهای هس هاینگرشمعبود با 

که به این نتیجه رسیدند بین مذهب و  هاستمدت؛ لذا نمایدمیردگی و ترس را از انسان دور و نشاط و شادکامی و سالمت جسم و روان را جایگزین آن افس

ضعیت و شیوه زندگی افراد در چگونگی و ایمقابلهسالمت روان ارتباط بسیار مثبتی وجود دارد و نیز روانشناسی مذهب اهمیت بسزایی را برای نقش راهبردهای 

شناختی و رفتاری هستند که فرد مضطرب جهت مهار نیازهای درونی  استعدادهای با استرس و افسردگی، مقابله هایروش .جسمانی و روانی آنها قائل شده است

توکل به خداوند به طرق مختلف از جمله نماز، قرآن، ذکر و غیره اشاره نمود که باعث التیام  توانمیکه از آن جمله  کندمیاز منابع مذهبی متعددی استفاده 

نتیجه گرفت در حوزه  توانمی (.33و  23) "دگیرآرام مى هادلبدانید که با یاد خدا  (32) "أَالَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" فرمایدمیقرآن  لذا ؛ستا هاانسانقلوب 

انت به نیروهای نیازمند استع، تنها اتکا به علوم تجربی و جسمانی کافی نیست. طبق آیات قرآن و مطالعات گفته شده درمان موفق و پایدار بیماران هاانساندرمان 

 وق دهد.دی سالهی و معنوی است. پزشک بایستی در این راستا با استفاده از امید معنوی رویه درمان بیمار را با کمک خود بیمار به سمت سالمتی و بهبو

 

 قرآن و بدن انسان -2
شکرگزاری انسان را در برابر خالق این اعضا، شکوفا نماید که برای  ، حسوسیله، سخن به میان آورده تا به این ، از اعضای بدن انسانقرآن مجید در آیاتی

اَلَم "فرماید: ، از جمله در سوره بلد میشود: الف ـ چشم و ارزش وجودی او: در مواردی از قرآن مجید، به نعمت چشم اشاره شده، به چند مورد اشاره مینمونه

طبیعت  های جهانتواند زیباییهای الهی است که انسان به وسیلة او میچشم یکی از بهترین نعمت ."مانسان دو چشم قرار ندادی آیا برای (34؛ ) عَینَیننَجعَل لَه

 واللّه": ، معرفت او به خالق این موجودات بیشتر شود. همچنین در سوره نحل آمده استرا ببیند تا به این وسیله هادشتو  هاکوه، آسمان و زمین ؛درا تماشا کن

خداوند شما را از شکم مادران خارج نمود، در حالی که  (38؛ ) لَعَلَّکُم تَشکُرون واالَبصـَرَ واالَفئدَ  السَّمع لَکُم شَیًا وجَعَل اُمَّهـَتِکُم ال تَعلَموناَخرَجَکُم مِن بُطُون

)عقل( هر سه از مهمترین ابزار شناخت  چشم و گوش و قلب ."دشکر نعمت او را به جا آورید تا دانستید، اما برای شما گوش و چشم و عقل قرار داهیچ نمی

 تواند حقایق جهان هستی را درک کند. هستند که بدون اینها انسان هرگز نمی

افزایش  ایهبرنامهن داده است تحقیقات نشا .است برای بهبودی مریض و در حقیقت شفا بدست خداوند بسیار بخشنده است ایوسیلهدارو و دوا از طرفی 

از رحمت الهی هرگز ناامید نشوید و خدا  فرمایدمیکریم نیز قرآن همین رو است که  از (.36) دشونشاط و امید باعث افزایش سالمت و کیفیت زندگی افراد می

شده است.  ءو احادیثی که از جانشینان قبلی ابقا هانوشتهالهی و  بخشروحرتباط انسان با معبودش توسط جانشین او با آیات ا (37) است هاانسان همهکه خالق 

این مسئله است  بیانگراین آیه  .(33و  24) تامامان معصوم، محقق نمودن فرامین قرآن در خصوص اهمیت سالمت و بهداشت و غذا اس هایدغدغهیکی از 

این  ،شداند تناول کند و خدا را شاکر بموثر هابیماریکه به طور اطمینان انسان باید غذای مناسبی که برای او خلق شده و هر کدام در سوخت و ساز بدن و رفع 

نیست. این دو مقوله کامال بهم  پذیرمکانارسیدن به کماالت معنوی  ،نی. بدون توجه به سالمت جسمادهدمیموضوع اهمیت توجه به بدن و جسم را نشان 

 .(34و  35، 25) دهدمیپیوسته هستند و هر کدام از سالمت جسمانی و سالمت معنوی دیگری را تحت تاثیر خود قرار 
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 پیشگیری از بیماری به وسیله قرآن -3

ها است تا انسان بر آن شتالشتاکید کرده است و در آیات مربوط به سالمت  الهیمراقبت از خود با توجه به فرامین  ی وقرآن به پیشگیری از ابتال به بیمار

تغذیه با شیر مادر به مدت دو  به 233که در سوره بقره آیه به اهمیت تغذیه با شیر مادر اشاره کرد  توانمیاز این جمله به امراض فکری و قلبی دچار نشوند. 

نوزادان  ه درسوء تغذیاز قبیل آلرژی و  هاییبیماریسال کامل تاکید شده است. مطالعات نشان داده است که این امر یک اقدام بهداشتی در جهت پیشگیری از 

 (.41و  41است )

ت مزمن دچار هستند ممکن است که دچار تالما هایکه به بیماریبیمارانی  موثر شناخته شده است. در هابیماریاز  پیشگیریآیات قران نیز در  خود قرآئت

وده توسل به قرآن کریم و ادعیه معصومین موثر ب رض،از این عوا پیشگیریروانی از قبیل افسردگی و اضطراب شوند. تحقیقات نشان داده است جهت کاهش و 

اهش ، کپذیریتحریکتواند برای بیماران از جمله کاهش استرس، دهد که آوای قرآن کریم میهای یکی از محققان نیز نشان مییافتههمچنین  (.42) است

صدای قرآن در سالمت و پیشگیری از مشکالت در بیماران تاثیر مثبت  (.43) احساس تنهایی، کاهش فشار خون، بهبود خلق و تعدیل هیجانات نیز مؤثر باشد

مختلف جهان نشان داده که برای اینکه بیماران سالمت خود را به دست بیاورند یا بتوانند به آرامش روحی و روانی برسند،  هایبخشدر  ییهایافته .تگذاشته اس

رود و ابعاد اعجاز قرآن کریم به شمار می ترینشکوهباناشی از تالوت قرآن کریم از  آهنگینغیرپخش صدای قرآن موثر است. آوای آهنگین و حتی ریتمیک و 

نشان داده افراد با گوش دادن به صوت قرآنی )که چیزی از آن  هایافتهگوش فرا دادن به صوت قرآن، رحمتی است از جانب خدا.  وسیلههبناً درمان شدن یقی

یز باعث کاهش اضطراب طالعات نشان داده گوش دادن به آوای قرآن کریم نم و (48و  44) آورندو سالمت خود را بدست  اندرسیدهشوند( به آرامش متوجه نمی

ز گوش دادن به آوای قرآن کریم قبل ا با ،اندگرفتهبیمارانی که تحت عمل جراحی باز قلب قرار  اندگفتهشود. برخی محققان نیز بیماران قبل از جراحی می

 (.47و  46) یافت و در افراد دیالیزی نیز موثر بوده استکاهش می شاناضطرابجراحی، میزان 

 

 آیات قرآن آرامش و شفا   -0
آوردن . "ى شفا و رحمتى براى مؤمنان استفرستیم، مایهو آنچه از قرآن فرو مى( 45)نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ"فرماید میقرآن کریم 

 . درتزیرا که از شفا نتیجه کامل بهبودی است. قرآن طبق این آیه شفا است نه دارو و اثر شفابخش آن قطعی اس ؛ردکلمه شفا به جای دواء جای بسی تأمل دا

درمان را نشان داده است. آیاتی که در خصوص  یهاراهها و همچنین علل بیماری ،هقرآن کریم آیات بسیاری وجود دارد که فطرت وجودی انسان را متذکر شد

تواند از آنها راهنمایی بجوید و برای دستیابی به های گوناگون میهایی هستند که انسان برای شناختن خود و خصلتم وجود دارند نشانهانسان در قرآن کری

 (.44و  35، 33) روشی درست به منظور بهبود خویش، توسط آیات مزبور ارشاد شود

 خواندن آن مورد توجه قرار گرفته است و بیان شده که سوره حمد دوای هر دردی حمد توسط پیامبر اسالم و بزرگان دینی با خواص آرامش روانی سوره

ره گوید: سوسوره حمد همین قدر بس که خداوند این سوره را یک طرف و قرآن را طرف دیگر قرار داده است. ابن کعب می هایویژگیست و بیان شده که از ا

آله و سلم قرائت کردم حضرت فرمود: قسم به کسی که جانم به دست اوست در تورات و انجیل و زبور و فرقان، فاتحة الکتاب را نزد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و

ا ، و برای بنده است آنچه که از خداشبندهشود بین خدا و د و تقسیم میمثل این سوره نازل نشده است و این سوره مادر کتاب و مادر قرآن است و هفت آیه دار

 (.81و  81) بخواهد

ت شفای هاسرا جیونس، توبه، نحل، شعرا، فصلت و  هفت آیه شفابخش قرآن در سوره ،نعالوه بر این در رابطه با ارتقا بعد سالمت روانی خواندن آیات قرآ

  (.81و  81) قرائت این هفت آیه برای آرامش روحی بیماران توصیه شده است .ودشهای شفا گفته میها وجود دارد که به آنها آیهبیماری

 گیرینتیجه و بحث

ن در ای شده بررسی مطابق مستنداتهم سالمت منطبق با آیات و احادیث ائمه اطهار )ع( استخراج و به صورت مروری گزارش شد. ابعاد مدر این مطالعه 

دریافت که مباحث بهداشتی، تغذیه، سالمت جسم و جان  توانمیو احادیث معتبر معصومین، و با توجه با اهمیت موضوع سالمتی و تاکید در آیات الهی  مطالعه

 منطبق بوده است. (ع)احادیث ائمه معصوم  دین مبین اسالم و هایآموزه با

اقبت از مچنین به پیشگیری از ابتال به بیماری با مرن هقرآ. است تاثیرگذارطب اسالمی است که بر سالمتی  قرآنی ووجه مهم آیات  ،لمتاکید بر تغذیه سا

 شود.می یجسمی و سالمت هایاسترسمختلف نشان داده گوش دادن به آیات قرآنی با القا آرامش سبب کاهش  هاییافته ،اینخود تاکید کرده است و عالوه بر 

 جسمی و روانی با تاکید بر تغذیه و آرامش هایبیماریبسیاری از  نتیجه گرفت که عمل به آیات قرآن به عنوان راهکاری مهم در پیشگیری توانمیدر انتها 

به محدود بودن بازه زمان جستجوی مقاالت، در دسترس نبودن  توانمیاین مطالعه  هایمحدودیتاز مورد استفاده جامعه اسالمی قرار گیرد.  دتوانمیروحی 
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برای مطالعات آینده در این زمینه از مرور سیستماتیک مقاالت و  ودشمیمتن کامل برخی مقاالت و عدم جستجوی مقاالت به زبان عربی اشاره کرد. پیشنهاد 

 همچنین تحلیل محتوای موضوعی آیات قرآن استفاده شود.

 

 تعارض منافعی در این مقاله وجود ندارد. گونههیچکه  دارندمینویسندگان این مقاله بیان  منافع: تضاد

 تقدیر و تشکر 

 .نماییممیانی و قدردوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان و تمامی اساتیدی که در نگارش و ویرایش این مقاله همکاری نمودند تشکر ااز معاونت تحقیقات و فن
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