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Background and aim: The consideration of the Qur’an and the content of its verses from the 

point of view of health is the focus of attention of many health researchers. The aim of this study 

was to investigate the effect of health on human guidance and perfection in the Qur’an. The 

Qur’an has been presented as a book of guidance for all humanity. Human leadership requires 

health. Considering the fact that man is the caliph of God and is defined both materially and 

spiritually, the provision of health should also be considered in the same way. It is very important 

to study different areas and packages of comprehensive health from the perspective of the Holy 

Qur’an. 

Materials and methods: Fifty articles from electronic databases and search engines like SID, 

Google Scholar, Pumped, Civilica, as well as interpretations and books related to the individual 

and social health package were considered from the perspective of the Qur'an. 

Findings: The Qur'an considers health as a prelude to human guidance and happiness, and in this 

direction, it presents a wide range of homogeneous packages in the individual and social 

dimensions, each of which completes a link in the chain of health. Packages that include objective 

health strategies can have a positive impact on the promotion and management of physical and 

mental health of individuals. 

Conclusion: This study showed that there was a significant relationship between following the 

recommendations of the Qur'an and their implementation in the field of health. The 

recommendations of the Qur'an are included in homogeneous and consistent packages with all 

aspects of health that a person needs to achieve happiness and ensure his guidance. 
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نگاه به قرآن و محتوای آیات آن از دریچه سلامت، مورد توجه بسیاری از محققان سلامت بوده است. هدف اساسی پژوهش حاضر،  هدف: و ابقهس

 معرفی شده است. هدایت انسان مستلزم هاانسانکتاب هدایت برای عموم  عنوانبهبررسی تاثیر سلامت در هدایت و کمال انسانی در قرآن است. قرآن 

 گونهمینهبا توجه به اینکه انسان خلیفه خداوندی و موجود دو مادی و معنوی تعریف شده است؛ به  تامین سلامت نیز باید برخورداری از سلامت است. 

 .نمایدمییم، بسیار حائز اهمیت ن کراز منظر قرآ جانبههمههای مختلف سلامت و بسته هازمینهبررسی نگریسته شود. 

 ،SID، Google Scholar ،PubMedی و با موتورهای جستجوگر کیالکترون یهاگاهیپادر مطالعه مروری حاضر، پنجاه مقاله از  ها:روش و مواد

 فردی و اجتماعی سلامت از منظر قرآن مورد بررسی قرار گرفتند. هایبستهبا  و کتب مرتبط ریو تفاسسیویلیکا 

ائه ار عیگستره وسد فردی و اجتماعی در بعر را د یهمگن یهابستهجهت،  نیو در ا داندیمو سعادت انسان  تیقرآن سلامت را مقدمه هدا ها:یافته

در  یسودمند جینتا توانندمی ،ی سلامتنیع یراهبردها منزله که به هاییبستهکنند. یم لیسلامت را تکم رهیاز حلقات زنج یاحلقه ک،یکه هر  کندیم

 .به دنبال داشته باشند انسان یو روح یلامت جسمس تیریو مد نیجهت تام

قرآن  ایهتوصیه، رابطه معناداری وجود دارد. سلامت نهیدر زم حقق آنهاو ت قرآن هایتوصیهکه بین عمل به  دهدمیمطالعه حاضر نشان  گیری:نتیجه

 .ستا او تیهداتضمین سعادت و رای نیل به ن بو همخوان با تمام ابعاد سلامت مورد نیاز انسا همگن یهابستهدر قالب 

  اجتماعی و فردی یهابستهقرآن، ابعاد سلامت،  كلیدی: واژگان

 .44-93 :(1)7 ؛1411 .سلامت و اسلام نشریه .فردی و اجتماعی آن از منظر قرآن کریم هایبستهبررسی ابعاد سلامت و  .ناصر خدایاری شوطی :استناد
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 مقدمه

. مقدم بر هر دلیلی این است که قرآن حاوی اصول کلی نیازهای بشری است. خداوند خوریممیدر قرآن بر طب ی به آیاتی در زمینه لیدلاکلی به  طورهب

 یرا برا یمتعال کتاب یداخ»و « فِی کِتابٍ مُبِینٍ»در جهان، مرکزیّتى براى اطلاعات وجود دارد.  .(1) «دکه در قرآن نباش ستین یتر و خشک چیه»فرماید:می

. دینمایم انیرا بآن  تیغذا، اهم نهیدر زم هآی 121وجود  .(4) استسعادت انسان  یلازم برا یهانهیزم یمطالب در تمام یتمام کنندهانیبفرستاد که  هاساننا

اسراء ، 113 توبه آیه ،119آل عمران آیه  ؛تست. در قرآن کریم چهار بار کلمه شفا بیان شده اسغذا موضوع تیدر قرآن؛ نشانگر اهم "نظریلف"وجود چهار کلمه 

ه ب ازین کنندیم یقاط مختلف جهان زندگن درکه  یواناتیشده است! ح یاو معرف یاو غذا یاوست و دارو یانسان دارو یغذا قتیدر حق. 23 آیه حلن ،۲4آیه 

و هرج و مرج را  کندیمخود عدول  زهیبه جز انسان که از غر ندخوریمغذا  زهیطبق غر ی. همه موجودات در جهان هستشوندینممار یدارو ندارند و معمولا ب

 .(9) دهدیماشاعه 

کار  و دیپاک و حلال بخور یرسولان ما، از روز یا» فرماید:میخداوند گرداند.  یشق ایو  یاو را سخ نداتویمدارد و  ییزاسبهاثر  یدر رفتار آدم هینوع تغذ

گوشت خوک  ایشده باشد و  ختهیر رونیب یوانیکه از بدن ح یخون ا.. ی.» :دیفرمایم گرید یو در جا (4) «آگاهم. دیدهیمکه من به آنچه انجام  دیکن ستهیشا

 یاعمال یر مبنات بآخر یدر سرا هاانسانه ب خدا دارد! ریاو تاث یروزمره انسان چقدر در زندگ یکه که غذا شودیممذکور استفاده  هیاز دو آ (5). «که حرام است

اداش ابتدا غذا را پ هاانسانکه خداوند به  مینیبیم اتیرا در نظر گرفته است. در آ یپاداش نیچن کوکارانیاز جمله؛ به ن دهدیمش و جزا داپا انددادهانجام  که

بدکاران را  مذکور هیخدا در آ .(2) «اکلون من شجر من زقومل» دهد:یمرا  ییجزا نیبه بدکاران چن وندخدا ماا؛ داردیم یرا ارزان گرید یهانعمت، سپس دهدیم

  .(9)چه در بهشت و چه در جهنم!  میبریم یغذا پ تی. باز هم به اهمکندیمزقوم( مجازات ) اغذ

از قرآن  دینبا لیدل نیاست. به هم دهیآنان ارائه گرد تیکردن اخلاق مردم و هدا بایاز دستورات با هدف ز یاپاره د؛یفهم توانیم اتیآ نیا تامل در مضامب

در مورد  ژهیوبه یست. در قرآن اطلاعات مختصرین حیدر قرآن وجود ندارد، صح یعلم پزشک مییبگو نکهیاما ا ؛تداش عیوس یبه معنا یانتظار اطلاعات پزشک

مسائل  انیهدف قرآن از ب .(7)ت شده اس انیدرمان و مرگ ب یهاروش ،یو روان یجسم یهایماریب ،یشناسبیآس ،یولوژیزیف ،یتولد انسان، نسل، آناتوم

 قیبشر در فهم معارف قرآن، تشو یکنجکاو کیتحر ،یخداشناس یسو بهت راه سعاد یدر هموارساز تواندیم ،یریشگیو سطوح پ یاصول سلامت ،یبهداشت

 یسو از .(۲) داشب ... و یفظ سلامتح ،ی، آرامش روحهایماریباز اختلالات و  یریشگیپ ،یودانه و موضوعات علمجا ،علم لیبه تحص مسلمانریغ یمسلمان و حت

پرده  ،مطرح شده، با علوم روز منطبق بوده و علاوه یاختلالات اجتماع مچنینهو ن ابعاد آر تمام د هایماریب از یریشگیصوص بهداشت و پخ درکه  یاتیآ گر،ید

ند خداو دانیجاو هو معجز یاله یقرآن و علوم روز وجود ندارد؛ چون قرآن، وح انیم یبردارد؛ پس تعارض یعلم یهایپرداز هیبا نظر یاز ابهامات بشر یاریاز بس

 .(11و  3) «دیآینمآن  یرو و نه از پشت سر، به سو شینه از پ ،یباطل چیه» :تاس اکرم امبریبه پ

 میکر که در قرآن استی از اسماء اله یکیو « سلم» یمادهاز « السلام» یواژه. خوریمبرمیبه مفاهیم مهمی  در قرآن یسلامت و تندرست یمباندر بررسی 

بشری نیز سلامت از  هایسنتعلاوه بر قرآن، در برخی  .(11) است رییو نقص و فناپذ بیخداوند از هر ع بودن سالم یعلما، به معن یگفتهآمده و بنابر  زین

 ،یرعادیغ یاوقات حت یو گاه ،یعاد طیعملکرد ممکن بدن انسان در شرا نیادامه حفظ بهتر یبه معنا« سلامت»سنت هندو،  درجایگاه رفیعی برخوردار است. 

اتا . هشودیمختم  یبه اهداف معنو ستمیدستورات مندرج در س تیدر صورت رعا یسالم و ملاحظات اخلاق یهندو درباره زندگ ینید یهاآموزهاست.  یطیمح

 .کندیماصلاح  رگید یهاراهو  یعملکرد عضلان میتنظ قیرا از طر یماریب نیو همچن کندیمکمک  یسلامت نیمراقبت از بدن است که به چن ستمیس کی وگای

  .(14) میرا خواند "ماریمحور و آموزش ب ماریودا در مورد مراقبت ب یرودهاس"مقاله  ،با علاقه ما

 یارتقا یهاتیالفعبه  یمملو از اشارات یقرآن اتیو روا اتی. آکندیم جیسلامت افراد ترو یارتقا یرا برا ییهاتیفعالدارد و  دیسلامت تاک تیبر اهم زین اسلام

 تنها خواهد داشآ یبر رفتارها یادیز ریمتون مقدس احتمالاً تأث نیو پزشکان مسلمان با استفاده از ا مارانیب انیدر م یبهداشت یسلامت هستند. گسترش آگاه

(19).  

عدم ؛ هداشتو ب یپزشک نهیبه قرآن در زم مبتنی بر حدس و گمانمطالب  لیعدم تحم ی؛ماریبودن ب یبا توجه به تجرب هیتغذ به بدن یاساس ازینم اعلا

انسان  ؛ینکرامت انسا ،یبه نفع سلامت ؛یقرآن با طب و علوم بهداشت یلزوم اذعان به هماهنگ ؛قرآن اتیاز ظاهر آ یو پزشک یتمام علوم بهداشتامکان استخراج 

 یجسمان یبهبود انیب ؛یو روان یآرامش بر سلامت جسم ریتأث ؛یو سلامت ناهرابطه گ .دریمورد توجه قرار گ خواهدیماست که خداوند  یزیمان چعنی هی ؛سالم

است  یتبهداشمهم است از اصول  یاله یدر وح یعلم پزشک شهیر نکهیو ا هایماریب یاعتقاد به خواندن قرآن و آثار آن در شفا رانه؛یشگیدر قالب دستورات پ

  .(14)ت که در قرآن ذکر شده اس

سلامت  حفظ قیفرد سالم باشد. حفاظت از جان، ذهن و نسل از طر دیقابل اجرا باشد، اول از همه با نید کی نکهیا ی. برادهدیم تیاسلام به بدن سالم اهم

سالم  هیتغذ تیبه اهم زیروزه که در اسلام واجب است ن نهیزم نی. در اردیپذیم ولا تیسالم و تن سالم را به عنوان اولو یزندگ نید نیبنابرا ؛تاس ریپذامکان

  .(15)ت اس دلسالم، مصرف متعا ییغذا میرژ کیسالم است. لازمه  یداشتن بدن یبرا یسالم، عنصر اساس ییغذا میرژ کیاشاره دارد. 
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که قرآن کریم جهت حفظ بهداشت روان و در راستای کاهش فشار روانی انسان ارائه نموده در این کتاب الهی به نحو دقیق و به تفصیل بیان  راهکارهایی

وانین کنترل شریع ق، تبه خداوند، دعا، نماز، قرائت قرآن، روزه، تشریع قوانین بازدارنده از اعمال ناشایست یوجه قلبت :بیلق از یشناختراهکارهای  .گردیده است

، پذیربآسیر قالب حمایت اقتصادی از اقشار د یاجتماع یاهکارهار .حجاب، ممنوعیت انحرافات جنسی لیقوا و غرائز همچون غریزة جنسی از قب کنندهتعدیلو 

 توجه به مأموریت به وظیفه و نه نتیجه و پرهیز از سوء ظن نسبت به مردم ی،حمایت اقتصادی و روانی از بیماران روانی و عقب ماندگان ذهن مان،یتیالتفات به 

، سفارش به صبر و بالا رفتن سطح ه(ادترش نظام حمایت خانو)گس ممحبت به پدر و مادر و صله رح :لیجهت تأمین بهداشت روانی از قب عاطفیاهکارهای و ر

 .(12و ... ) مقاومت و توبه

 هاروش و مواد

و  ریفاسو ت کایلیویس ،SID ،Google Scholar ،PubMedجستجوگر  یموتورها و با یکیالکترون یهاگاهیپاحاضر، پنجاه مقاله از  یدر مطالعه مرور

و  شیآزما لهیذا وس، غهیاصول تغذ ،حلال یغذا یهادواژهیکل. اندگرفتهقرار  یمورد بررس میسلامت از منظر قرآن کر یو اجتماع یفرد یهابستهکتب مرتبط با 

، سفارش به اجتناب از ترس و اضطراب، آن در کاهش اضطراب ریخواندن قرآن و تأث، و دعا شیاین، اهمیت شیر مادر، سلامت روان، طهارت و پاکیزگی، تفکر

، ازدواج، آرامش و سلامت، قرآن شفای دردها و راهنمای جامعه سالم، پرهیز از پرخوری، آب و هوا، سلام و سلامت، از جرم یریشگیپ، قرآن و خواص آن یهاوهیم

 ی ودر حوزه سلامت فرد (ع)ائمه و  ایسلامت جسم و روح در انبجامعه سالم و  هایشاخصو فواید اجتماعی آن، عفت و سلامت،  داریروزهخانواده و سلامت، 

 مقاله و تفاسیر معتبر قرآنی مورد استفاده قرار گرفت. 51اجتماعی با استفاده از دست کم 

 هایافته

و  یاست. اگرچه ابعاد اجتماع یموضوع پزشک کی ،تاس یو فرهنگ یموضوع اجتماع کیبه همان اندازه که  یماریسلامت و بکه  دهدمینشان  هابررسی

با توجه به عنوان  .(17) شودیم یتلق یضرور یشناختجامعهسلامت از نظر  یاما امروزه بعد اجتماع ؛تمورد غفلت قرار گرفته اس ربازیسلامت از د یفرهنگ

 ررسی قرار خواهیم داد: و بفردی و سپس اجتماعی آن مورد بحث  هایبستهپژوهش، ابعاد سلامت را در محور 

 

 میدر قرآن كرسلامت فردی  هایبستهالف. 

  هیاصول تغذو  حلال یغذا -1

و طول عمر است. اگر انسان  یشاداب ،یعوامل سلامت نیاز مهمتر یکیهمواره مورد توجه قرآن بوده است و  دنیدر خوردن و آشام یبهداشت نیقوان تیرعا

ا ر یزندگ طراوتو مردم لذت و  شودیمپاک  یاز جامعه بشر هایماریبکند، بدون شک اکثر  نیبداند چه بخورد، چقدر بخورد، چگونه بخورد و آگاهانه تمر

انسان اشاره  یاز غذا یبه انواع ،94تا  44 اتیدر سوره عبس آ .(1۲) کنندیممعده خود  یخود را فدا یو زندگ یاز مردم، سلامت، تندرست یاری. بسدیخواهند چش

انواع  یهاوهیمانواع غذاها را در دل خود بکارد،  ی: هر کس درخت عشق برادیفرمایم)ع(  یعل. امام سازدیرا در ذهن متصور م ییاز هرم غذا یشده که نوع

جهات  یاریحلال از بس یغذا .(41) «دیبخور زهیحلال و پاک دهیآفر نیمردم از آنچه خدا در زم یا: »دیفرمایمسوره بقره  در .(13) درا درو خواهد کر هایماریب

خدا  ریبر شما مردار و خون و گوشت خوک را و آنچه را که به اسم غ دیخدا حرام گردان ق،یبه تحق»: دیفرمایم ن،یخوب و پاک است. علاوه بر ا یغذا یبه معنا

ود. بر او نخواهد ب ینداشته و )از اندازه رمق( تجاوز نکند گناه لیکه به آن تما یباشند، پس هر کس که به خوردن آنها محتاج و مضطر شود در صورت تهکش

 .(41) «محققا خدا آمرزنده است

. کندیمسلب  فرد از زیرا ن کارهای نیک انجام قیتوف وه ی شدو روان یموجب عوارض متعدد جسم حلالریغ یبا روز هیتغذ نیحرام و همچن یغذاها مصرف

 نیموجب بهتر تواندیسالم و حلال م ییاغذ باتیاند که مصرف ترکافراد، نشان داده یکیبر ساختار ژنت ییمواد غذا یهامولکول ریمطالعات در خصوص تأث یبرخ

 .(44)د گردیم نیز موجب سلامت جامعه یاجتماع تیبا حفظ امنفرد اثرات مثبت بر جسم و روح و رفتار  افزون بر حلال یشود. خوردن غذا یکیپاسخ ژنت

 و تفکر شیآزما لهیوس غذا -1-1

توجه به غذا  تیقرآن از اهم .(49)سوگند و شفا و کرامت انسان است.  م،یتکر ،یعامل تفکر، تعقل، شکرگزار ش،یآزما لهیغذا وس م،یمنظر قرآن کر از

از تار  یجزئ یاوست که با دگرگون یبه انسان غذا یرونیب ءیش نیکتریخود بود. نزد یمراقب غذا دیبا یعنی. «انسان باید به خوراک خود بنگرد پس»: دیگویم

 .(44) ددار دیبر آن تاک زیقرآن ن لیدل نیو به هم رودیم نیب زا یو پود وجود او شده و اگر به دست او نرسد در مدت کوتاه
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اطعام بدن  هیآ نیظاهر ا: »بر این باور است هیآ ریدر تفس یکاشان ضیشده است. مرحوم ف ریتعب« علم»فوق به  هیر آغذا داز  ریو تفاس اتیاز روا یبرخ در

 تیفیک غذا و تیفیک نیو همچن ،للها یعنیخالق غذا  تیهر دو نظر است. هدا کندیمبه آن دعوت  فهیشر هیکه آ یآن است، نظر لیتأو یاست و رزق روح معنا

  .(45)ت اس جیدقت در حلال بودن آن نظر را یعنیاساس  نیغذا بر ا

. حلال است کندیمکه چگونه آنها را آماده  ندیبیم قاًیدق ندینشیمانسان سر سفره  یاست که وقت نیباورند که منظور از نگاه کردن به غذا ا نیبر ا زین یبرخ

 یعنانگاه با تأمل و هم شامل م یعنی نگاه، یظاهر یهم شامل معنا هیآ نیکه احتمال دارد که ا انددهیرس جهینت نیبه ا یرخبنامشروع؟  ایحرام؟ مشروع است  ای

 .(42)د باش گرانیعلم از د افتیدر یتوجه به چگونگنی یع ،یباطن

 مادر  ریش تیهما -1-1

 زین ندهیثار آن در آآ یداشته باشد و حت ییبسزا ریتکامل مطلوب آنان، تأث زیکودکان و ن یو روان یدر رشد و ارتقای سلامت روح تواندیمکه  یاز مسائل یکی

زش و ارست ا ییاز انتقال مواد غذا ترفرا اریمادر، بس ریکودک با ش هیتغذ رایز ؛تاس« مادر ریش»کودک با  هیخود قرار دهد، تغذ ریسلامت افراد جامعه را تحت تأث

کودکان و تکامل  ازهاییبه ن ییجهت پاسخگو یاله یو نعمت هیاز آن به عنوان هد توانیماست که  ایگونهبهکودک،  یآن در دو سال اول زندگ تیو اهم

  .(47)د آنان نام بر یو جسم یروح

د؛ و به تمام ده ریکه خواهد فرزند را ش یدهند، البته آن کس ریدو سال کامل فرزندان خود را ش یستیو مادران با: »دیفرمایممهم  نیا انیدر ب میقرآن کر

فرزند  یباندر نگه دیجز به اندازه طاقت نکنند، نه مادر با فیکس را تکل چیپدر( که خوراک و لباس مادر را به حد متعارف بدهد، ه یعنیعهده صاحب فرزند است )

 14احقاف؛  15سوره بقره؛  144 اتیآ :از جمله فهیشر هیآ دچندر  میقرآن کر (.4۲) «کودک متضرر شود یاز حدّ متعارف برا شیافتد و نه پدر ب انیبه زحمت و ز

 یردهیش دهیفا 11به  ایمقالهدر  .(43) ترا دو سال تمام دانسته اس یردهیمادر پرداخته است و دوره کامل ش ریبا ش هیموضوع تغذ تیلاق و ... به اهمط 2لقمان؛ 

 .(91) تمادر اشاره شده اس

  و حفظ تعادل سلامت روان -1

بلکه عامل تکامل و  ،تن نه تنها مرکب رهوار روان رایز دهد؛یم تیاهم اریمرکب از جسم و روح است. اسلام به بهداشت جسم و روح بس یانسان موجود

)ص( امبریکه پ ییهااز آموزه یکی .است رگذاریتاث زین یگریدر آن د کیمتقابل دارند و صحت و سلامت هر  ریتاث گریکدیرو تن و روان در  نیتطور آن است. از هم

 یو فلسفه و سبک زندگ یزندگ یو راهنما یآموزه اله 59بهشت و دوزخ نوشته شده و  یاست که در سردرها ییهاآورده، آموزه تیبشر یاز سفر معراج برا

 گانهفتهبهشت و  گانههشت یاز درها کیبهشت و دوزخ بر سر در هر  هخود ب یعبدالله بن مسعود در سفر معراج طبق نقلص( ) رامبیاست. پ یو اله یاسلام

 یبرا .اللهیّالله، علىّ ولمردم به ارمغان آورده است. از جمله: و بر در سوم بهشت نوشته شده است: لا إله الا الله، محمّد رسول یو برا دهیرا د ییهادوزخ دستور

 ،یخوابکم ،ییگوآمده: کم گری]البته در نسخه د یجماعو کم یخوابکم ،ییگوکم ،یخورکم چهار خصلت است: ایدر دن صحتو چاره  است یاچاره یزیهر چ

 .(91) [یخورکم و یروکم

( و نفس مطمئنه ) نفس آرام( معروف است، گرملامت)نفس « نفس لوامه»به  دیکه در علم جد یرا با اشاره به مفهوم سلامت روان یاریآن اصطلاحات بسقر

 یروانشناس"پروژه  کی( 4141د )یابداع شده است. الجن نیاست که از مفهوم اسلام بر اساس علم روح و بر اساس د یاصطلاح یقرآن. سلامت روان کندیارائه م

 .(94) ردر قرار دابرت گاهیدر جا یمنابع روانشناخت ریکرد. اسلام نسبت به سا جادیسلامت روان مسلمانان ا یبرا یروانشناخت ندیفرآ کیرا به عنوان  "محوراسلام

 نیسلامت روان افراد را تضم جهیو در نت کندیم یریشگیپ یو اجتماع یاخلاق ،یروح یهایماریباز  ی: اول؛ گاهبخشدیممردم را بهبود  یاز دو جهت زندگ قرآن

جود و انجام و چشمهسرروان، ارتباط با  امتسل نیتأم یهاراهدر مورد  یاتیاست. آ هیثانو یریشگیکه به منزله پ پردازدیم هایماریببه درمان  ی. دوم؛ گاهکندیم

 .(99) «ردیگیمآرام  هادلخدا  ادیبا  دانندکهیم ،ردیگیمخدا آرام  ادیبا  شانیهادلو  اندآورده مانیکه ا یکسان»: عبادت وجود دارد

 یزگیهارت و پاكط -0

و  تانیهاپس چهره د،یزیخینماز برم یکه برا ی! هنگامدیاآورده مانیکه ا یکسان یا» در مورد فواید طهارت؛ اعم از وضو و غسل چنین آمده است:

 ای]و[  دیدر مسافرت ای دیماری. و اگر بدیپس پاک کن د،ی. و اگر جُنُب هستدیمسح کن پاها یرو یرا تا برآمدگ تانیو پاها تانیو سرها د؛ییرا تا آرنج بشو تانیهادست

. خدا دیبکش تانیهاها و دستو از آن، بر چهره د؛یکن مّمیپاکِ ت نِیپس بر زم د،یافتینی و آب د،یبا زنان تماس داشت ای( آمد، ییاز شما، از مکان پستِ )دستشو یکی

 یبررس در .(94) «دیکن یشما سپاسگزار دیتا شا د؛یشما تمام نما سازد و نعمتش را بر پاکتا شما را  خواهد،یم کنیل و رد،یتنگ بگ چیتا بر شما ه خواهد،ینم

وضو به  ییو در واقع همچنان که از مفهوم کنا دینمایکه چون انسان خود را آماده حضور در محضر خدا م بس نیهم ممیوضو و ت یو بهداشت یمعنو دیفوا

تنها  «میبسم الله الرحمن الرح» فتنگردد، با گ دیگویتا افزون بر سخن گفتن با خدا، عامل به آنچه م گرددیو فرمانبردار خدا م عی. سر تا پا، مطدیآیدست م

رستد به معاد داشته باشد. تنها او را بپ مانیمالک روز جزا بداند و ا. او را دینما یارزشکرگ شایبندگبه رحمت خدا داشته باشد. در مقابل نعمات او با اطاعت و  دیام

 .(95) دزیو گمراهان بپره نیرا از او بخواهد و از راه مغضوب یکسب نعمت و روز قیطر. راه و دینمارا طلب  تیهدا می. از او راه مستقدیبجو یاریو تنها از او 
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 و دعا شیاین -4

ته باشد. فقدان وجود داش یکمک به انسان در زندگ یبرا دیاست که با ییروین مانیا" :دیگویمروانشناس در مورد ایمان و نیاز به گرایش دینی  مزیج امیلیو

افراد  هتسال گذش یدر طول س: »دیگویم ،معروف کاوروان انگی. کارل "داردیماعلام  یزندگ یهایسختانسان را در برابر  یاست که ناتوان یزنگ خطر مانیا

دوم عمر  مةیکه در ن یمارانیب انیاما از م ؛امکردهرا معالجه و درمان  مارانیمختلف جهان متمدن با من مشورت کردند و من صدها تن از ب یهاتیملاز  یادیز

 توانمیماشد. به جرأت نب یدر زندگ ینید شیبه گرا ازیکه اساساً مشکلش ن دمیند زیرا ن ماریب کی یبه بعد( حت یو پنج سالگ یاز س یعنی) برندیمخود به سر 

آنان  تکتکنداشتند و  دهندیمخود  روانیموجود در هر زمان به پ انیرا که اد یزیکه آن چ اندشده یروان یماریب یقربان لیدل نیآنان به ا تکتککه  میبگو

  .(92) «دکامل درمان شدن طوربهبازگشته بودند،  ینید یهادگاهیدو  نیبه د یفقط وقت

او  یامرا خواند دع یهرگاه کس کم،ی( من از تو پرسند، من به آنها نزدیکیو نزد یچون بندگان من )از دور و»شده است:  انیب نیو دعا در قرآن چن شیاین

کرده  قیکرده و مردم را به نماز تشو ادیبارها از دعا  قرآن .(97) «ابندیراه  و به من بگروند، باشد که رندیمرا( بپذ غمبرانیدعوت مرا )و پ دیرا اجابت کنم. پس با

سان و ان نیب یرابطه عاطف یاوست. در هنگام نماز نوع کرانیخواستن از قدرت ب یاریرا داده است. دعا کردن به درگاه خداوند،  نهیزم نیو وعده استجابت در ا

بگو اگر دعای شما نباشد، پروردگارم هیچ : »فرمایدمی وندخدا .بگذارد انیخود را با او در م یفتنرنج ناگ تواندیمکه انسان  یابه گونه ؛شودیمخداوند برقرار 

 .آیه، این است که اگر خداوند به شما عنایت داشته است به خاطر دعاهای شما بوده است نه چیز دیگر مفهوم .(9۲) «کندنمیاعتنایی به شما 

ار از چه یایشندعا و  دهدنشـان میطالعـات . میک مداخله سنتی بـرای تسـکین بیمـاری و پیشبرد سلامتی استبه صورت فردی و یا جمعی، و نیایش  دعا

 %71الی  51 ب. پلاسبو: به اعتقاد کارشناسان، اثـرات دعـا و نیـایش همچـون دارونما ممکن است ســازیآرام. الــف :مثبت داردطریق بر سـلامت افـراد تـأثیر 

له داخم کانال دلگرمی.اثرات درمانی اسـتاندارد دارویـی یـا جراحــی را داشــته باشــد ج. ایجاد احساسات مثبت همچون امیـدواری، عشـق و سرور، اعتماد و 

. در درون بدن آدمـی نامدمیو آن حکمت اولی را ابوعلی سینا علـم ماوراءالطبیعه  گیردمیماوراءالطبیعـه: منشـأ همـه علـوم بـه سـوی حکمت اولی اوج 

 :دیرمافیماپذیر است. امام باقر ع و نیـاز بـه دارو ندارد؛ زیرا خود دارویی فسادن شناسـندمـیجـوهری مابعدالطبیعـه نهفته است که فقط عده خاصی آن را 

آموزان شهرستان قم در مقطع دبیرستان از مناطق چهارگانه قم به طور تصادفى انتخاب شدند. پس نفر از دانش 214 .(93) "تهترین و برترین عبادت دعا اسب"

ح اضطراب به نماز و سط دتقیّ ینب؛ دست آمدبه  جنتای این تحلیل شد و دست آمده با استفاده از فنون آمارى مربوطه تجزیه وهاى بهنامه دادهاز اجراى دو پرسش

ر به نماز آموزان دختشوند. تقیّد دانشآموزان به نماز بیشتر باشد، از آرامش روانى بیشترى برخوردار مىآموزان، رابطه معنادار وجود دارد و هر قدر تقیّد دانشدانش

رابطه تقیّد به نماز و اضطراب صفت است؛ یعنى نقش تقید به نماز در کاهش  ازتقیّد به نماز و اضطراب حالت، بیشتر آموزان پسر است. رابطه بیشتر از دانش

 .(41) «داردیمزشت و زشت باز  ینماز از انجام کارها رایو نماز را برپا دار، ز»: دیفرمایمسازنده نماز  جهیورد نتدر م میقرآن کر .(41) تاضطراب حالت بیشتر اس

مودند، نتضرع و زارى مى د،یرساز سوى ما به آنان مى ىیکه سختى و ناگوارس اى کاش هنگامىپ» :فرمایدمی سوره انعام 49 هیخداوند متعال در آ ن،یهمچن

ختى نمودند، خداوند سمى ارىاگر کافران تضرع و ز» :دهدهشدار مى مزبور فهیشر هیخداوند در آ .«دبودن دهینموده و سنگدل گرد دایقساوت پ شانیهادل کنیل

و  یعیبر حوادث طب شتریانسان با رشد و تسلط ب .(44) «نمودآنان را برطرف مى هاىیداشت و ناراحترا از آنان برمى شیو ناگوارى و خشم و عذاب و عقاب خو

 نیپناه ببرد. ا عتیطب یماورا یبه قدرت یزندگ شکلاتو م یدارد در سخت ازیو ن کندیماحساس ضعف  شیدر وجود خو یاز امکانات ماد یبا وجود برخوردار

اتکا  گرانیبه د ایکرد  ییو تنها یچارگیاگر شخص احساس ب» .قرار دهد ریفرد را تحت تأث تواندیم یکه بهداشت روان شودیم تیضعف باعث احساس محروم

 .(49) «شودیم جادیبروز اضطراب در فرد ا نهیحالت زم نیدر ا د،یخود را بدون پشتوانه قدرتمند د اینمود، 

 آن در كاهش اضطراب ریقرآن و تأث خواندن -5

بارها مسلمانان را  میقرآن کر .(44) «دیاز قرآن بخوان دیتوانیمتا »شده است:  انیب گونهنیاانسان،  یآرامش روان جادیآن در ا ریخواندن قرآن و تاث تیاهم

که قرآن خوانده شود، به آن گوش  یو هنگام» د:سکوت کنند و به آن گوش دهن گرانیکه در هنگام تلاوت د خواهدیمو از آنها  کندیمبه تلاوت قرآن دعوت 

عداد ا نیاز ا کی چیه یول ؛اندکرده ریتفس هیآ ستیو دو هیصد آ ای هیمقدار تلاوت را به پنجاه آ یعضب .(45) «دیتا مشمول رحمت شو دیو سکوت کن دیفرا ده

، شودیمه ستفادا یخوببه یاسلام اتیاز قرآن بخواند. از روا استو در توان او  افتدینمکه به زحمت  یاست که هر مقدار نیا هیندارد. بلکه مفهوم آ یخاص لیدل

اشاره  گونهاین خواندن قرآن دیآثار و فوااثر از  14به  .(42)ت در آن اس شهیبلکه در خوب خواندن و تدبر و اند ست،ین ن آنخواند ادیتلاوت قرآن در ز لتیفض

، فاى دلص، ریشدن قرآن با گوشت و خون قا ختهیآم، الا رفتن مقام و درجه قارى در بهشت، بقرآن، پاداشى بزرگ خواهد داد کنندهقرائتخداوند، به شده است: 

 .(47) نچشما ىیروشناو  مانیارورى اب ،عذاب از پدر و مادر فیخفت ،بخشش گناهان، برکت خانه شیافزا، نورانى شدن خانه، ستجابت دعاا

  از ترس و اضطراب اجتناب -6

د کن یرویمن پ تیکه از هدا یکس»ز جمله: ا ،شودیمترس و اضطراب  نیو تسک تیآنها موجب امن یدر قرآن وجود دارد که توجه به معان یادیز اتیآ

خوف و  چیمسلّم اجرش نزد خدا خواهد بود و آنان را ه ،گشت کوکاریو ن دیحکم خدا گرد میهر که تسل ،یآر» .(4۲)« نخواهد شد نی. او غمگستیبر او ن یترس
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خود، آتش حرص، آز و  یبا دستورات اخلاق نید رای؛ زبردیم انیاضطراب را از م یهانهیزمو  هاشهیربه خداوند،  مانیا .(43) «نخواهد بود یاندوه چیو ه شهیاند

سو همواره خود را از  کیاز  رایاز آرامش برخوردار است؛ ز هایسختمؤمن در مصائب و  انسان .(51) دنشانیمرا که از عوامل اضطراب هستند؛ فرو  یطلبجاه

ر دست د زیکه همه چ داندیم یمتک ریناپذشکست یرویخود را به ن ،یدر پرتو خداباور گرید یو از سو داندیمبرخوردار  منیا یپناهگاهمحکم و  یگاههیتک

  .(51) «!افتگانندی تیتنها از آن آنهاست؛ و آنها هدا یمنیا الودند،یخود را با شرک و ستم ن مانیآوردند، و ا مانیآنها که ا: »دیفرمایم میاوست. قرآن کر

ود را راحت خ هاىدلاو  ادیمتوجه پروردگار خود بشوند و با  نکهیاست براى مردم به ا هىیتنب ،"رندیگمىبه ذکر خدا آرام  هادلگاه باشید که آ" هآیه شریف

جز از برخورد ناگهانى شقاوت و نعمت ندارد، و تنها سببى که سعادت  مىیو ب ،سازند، چون آدمى در زندگى خود هدفى جز رستگارى به سعادت و نعمت نداشته

 .(99) «رندیگیمآرام  هادلخدا،  ادیبا  دیباش آگاه» .(54) تزگشت همه امور به اوسو شقاوت و نعمت و نقمت به دست اوست همان خداى سبحان است، چون با

که منظور از  داستیپ .(59) «شتخواهد دا یتنگ و سخت یگرداند، زندگ یمن رو ادیاز رکس ه» :آمده است نیچن گرید هیمتفاوت، در آ یاگونهبهمطلب  نیا

 یش رواناحساس آرام ،یاز همه امکانات ماد یباشند اما با وجود برخوردار تمندثرو اریبس یممکن است افراد رایز ست؛ین یو فقر ماد یتنگدست ،یزندگ یسخت

ندارد.  یماد یایبه دن یجز وابستگ یاچارهفراموش کرد،  یکه خدا را در زندگ یکس رایواضح است، ز اریامر هم بس نیا لیدر اضطراب باشند. دل وستهینکنند و پ

  .(54) تهمواره دچار اضطراب اسذا لو  ستیقانع ن افتهیکه دست  یبه مقدار رای؛ زکندینم یهر فرد، او را راض یماد هرهب گرید یاز سو

مردم بدان مشى کند همانند کسى  انیکه در م مینورى قرار داد شیو برا میساخت اشزندهکسى که مرده بود،  ایآ:»سوره انعام  144 هیاز آ ییطباطبا علامه

افرى زده شده، و ک منمؤثلى است که براى هر ؛ متسا ؛ معناى آیه اینکنندمىاستفاده  نینچ» ؟ستیشدنى ن رونیو از آن ب هاستکىیتاراست که صفتش در 

ه ایمان شد آنکه موفق ب از سزیرا انسان قبل از آنکه هدایت الهى دستگیریش کند شبیه میتى است که از نعمت حیات محروم است و حس و حرکتى ندارد، و پ

 هر جا که بخواهد برود، تواندمىکه با آن نور  مانند کسى است که خداوند او را زنده کرده و نورى به او داده ،و ایمانش مورد رضایت پروردگارش هم قرار گرفت

عبارت است  نهیسک: »ندینمامى فیتعر نیرا چن «نهیسک»در ادامه وی  (.55)د و در پرتو آن نور راه خود را از چاه و خیرش را از شر و نفعش را از ضرر تمیز ده

آرامش هستند  یمعنا یحاو یمتفاوت ریتعاب ،نآقر رد .(52) «باشدمىو آسودگى خاطر  نانیروح الهى که موجب آرامش دل و اطم کیملازم با  ایروح الهى  کیاز 

رامش آه تنها منشا ک افتیدر توانیم اتآی عبارات در نیا یبررس با .ردک ادی نهیسکن و سک ،ربط قلب ،ثبات ،فواد تیتثب ،نانیاطم از توانیمنمونه  لیکه به دل

  .(57) شودیمحاصل  ه ارتباط با اویسا مطلوب تنها در نیخداوند متعال است و ا ی،به قلب آدم

 :قرآن و خواص آن یهاوهیم -7

 در میرمستقیبه طور غ تونیمورد ز کیرا ذکر کرده است. البته در  ریانج زیبار ن کیبار خرما و  41بار انار،  9 تون،یبار ز 2بار انگور،  11در قرآن  خداوند

است.  «نتویو ز نیالتو» نیسوره ت هیآ نیدر کنار هم آورده شده است، مثلاً اول هاوهیم نیقرآن ا اتیاز آ یاست که در برخ نیسوره مومنون آمده است. موضوع ا

 یقلب یهایماریب، هاسرطاناز انواع  یریشگیدر درمان و پ هاوهیم نیکه ا دهدیمنشان  نیطب نو ینیبال یهاافتهیو  یکتب طب سنت یبررس ،گرید یاز سو

 توثر اسمختلف بدن م یهااندامو سلامت  یدفاع ستمیس یراب ییهاکمک نیهستند. چن دیو التهابات مف هاعفونت، کلسترول بد، خونفشار مر،یآلزا ،یعروق

، 4د/، رع141و  33 م/، انعا422قرآن آمده است: بقره/  یجا 41خرما در . نام درخت لیعبارتند از: خرما، نخل و نخ اندشدهکه در قرآن ذکر  یدرختان یاسام .(5۲)

  و 7حاقه/  ،2۲و  11 ن/رحما ،11 /رمق ،11ق/  ،94 /نیاسی ،14۲ شعرا/ ،13 ن/، مؤمنو71 ه/، ط45و  49 /می، مر94 ف/، که31 ء/، اسرا27و  11 ل/نح

  .(53) (43عبس/ 

گاه ما به آن آن»موضوع اشاره شده است:  نیسوره مؤمنون به ا 13 هیسلامت روان دارد. در آ یبدن انسان و حت یبرا یاریبس دیخرما و انگور فوا مصرف

درد  یوقت .(21) «دیکنیاست که از آن تناول م یاریگوناگون بس یهاوهیکه شما را در آنها م میکرد جادیخرما و انگور ا یهانخلستانو  هاباغشما  یآب برا

پس  یزیخونر .(21) «بخورد شودیم ریکه از آن سراز ینیریشاخه خرما را تکان دهد و از آب ش»شروع شد، خداوند متعال به او فرمود:  (ع) میحضرت مر مانیزا

ر کاهش د "Xuesaitony" اهیاستفاده از عصاره تخم شوید و گ لهعلل مرگ مادران است. موثر بودن بعضی از گیاهان دارویی از جم نیترمهماز  یکی مانیاز زا

اثر خرما برکاهش خونریزی بعد از زایمان نشان داده شده است. در این  ،خونریزی بعد از زایمان در مطالعات مختلف نشان داده شده است. همچنین در دو مطالعه

همچنین گلوکز  .ه در کنترل خونریزی اهمیت زیادی داردک خرما دارای کلسیم، سرتونین، تانن، اسید لینولئیک و آنزیم پروکسید از هست" :نویسدمی خادم رابطه

 .(24) باشدمیخرما منبع مهمی برای تولید انرژی در بدن بوده و بهترین ماده مغذی برای عضلات رحم 

 از جرم  یریشگیپ هایزمیمکاناحکام،  -8

از جرایم، احکام عبادی و الزامی مربوط به مسائل فردی و اجتماعی است. این احکام علاوه بر سوق دادن انسان به  پیشگیریاسلام برای  تربیتی از تدابیر

در منابع دینی، در قالب واجبات و محرمات مطرح شده است  از وقوع جرایم و انحرافات اجتماعی دارد. این احکام پیشگیریسوی کمال نهایی، نقش مهمی در 

برای نمونه، نماز به عنوان یکی از واجبات اسلامی، همواره  .شودمیروری است و نقض آنها علاوه بر عقوبت اخروی، موجب مجازات دنیوی نیز که رعایت آنها ض

اوه بر اینکه ود، علشرایط و آداب انجام انجام ش هذکر دائمی و مستمر، همراه با کلی. در صورتی که این تشودمیانسان را به یاد خدا و بازگشت به سوی او متذکر 
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سوره  45ه آی در کریم شود. قرآنکمال نیز می هموجب صعود انسان به بالاترین درج، کندمیاز فحشا و منکرات و هرگونه انحرافات اخلاقی و رفتاری جلوگیری 

  .(29) «است تربزرگو یاد خدا  داردمی و گناه باز هازشتیاز  نماز به پا دار، که نماز»: فرمایدمی عنکبوت

 یاز پرخور زیپره -9

در  یمرحوم طبرس .(24) «داردیکه خدا مسرفان را دوست نم د،یو اسراف مکن دیاشامیو ب دیبخور» :دیفرمایم نیچن یاز پرخور زیدر مورد پره کریم قرآن

 یاسلام از دانشمندان یکیبه  بیطب نیا یداشت که مهارت او در طب معروف بود. روز یحیمس یبیطب دیالرشنقل کرده است که هارون انیالبمجمع ریتفس

 یتورهاگفت: خداوند همه دس نیو علم ابدان. او در پاسخش چن انیبر دو گونه است: علم اد دیدانش مف کهیدر حال ابمییاز طب نم یزیگفت: من در کتاب شما چ

 یرسولان، از غذاها یا» :دیفرمایم گرید یدر جا .تآورده اس «دیو اسراف نکن دیاشامیو ب دیبخور»مضمون که  نیسوره اعراف با ا 91 هیرا در نصف آ یطب

و  دیبخور یز گوشت قربانا» :دیفرمایم گرید یاهیآدر  .(25) «آگاهم دیکنیکه من به هر چه م دیو اعمال صالح پرداز یکوکاریو به ن دی)حلال( تناول کن زهیپاک

 «دیننک یرویپ طانیش زیانگوسوسه یهاقدماما از  د،یداده است بخور یرا که خداوند به شما روز هآنچ»: بینیممی گرید یدر جا .(22) «دیمظلوم بخوران یبه فقرا

مردم در  یکل طوربه .دیانجام ده دیخواهیمو آنچه  دیبخور دیخواهیهرچه م دهدینمبه شما اجازه  یول «دیبخور»قرآن آمده است که  هیآ 91از  شیدر ب .(27)

به کمال را محروم ساختن معده و  دنیراه مبارزه با نفس و رس ی، گروهکنندیم میحلال را تحر یاز غذاها یکه برخ ی؛ گروهانددستهخدا سه  یهانعمتبرابر 

نها ت انیم نیاما در ا ؛کنندینمبه حلال و حرام بودن آن  یو توجه خورندیمکنند را  دایپ واناتیاز ح هرچهاز مردم  ی. گروهدانندیم یعیطب یازهایاز ن زیغرا

 .(2۲)کنند یخود مراعات م یرا در جاهستند که حلال و حرام  یمؤمنان واقع

 آب و هوا  -13

مختلف  ینهیآب را در هشت زم دی. قرآن مجشماردیآن برم یبرا یزیآمکرده و در هر بار اوصاف حکمت انیبار لفظ آب را ب 25از  شیخداوند در قرآن ب

 یطیمحتسیز یهارخهچ یکنندگ)گوارا( بودن، تجارت و نقش اداره ریدلپذ ه،یها، تغذانسان یونددهندهیبودن، طاهر بودن، شفابخش بودن، پ بخشاتیشامل ح

 هاانسان ست،یز طیدر رابطه با اخلاق نسبت به مح .(23) دکنیم میتقس شور آب)گوارا( و  ریآب طهور، آب دلپذ یو آن را به سه دسته کند؛یم فیتوص نیزم

رفتار  ن،یبنابرا .اسلام رحمت بر کائنات است نید ای (ص) محمد حضرتدارد.  تیمسئول ستیز طیمح یملزم به تعامل خوب هستند. انسان در حفظ و نگهدار

بر انسان  یبد ریتاث یطیمح یهایآلودگو  یعیطب یهابیآس. کندیم یمذهب یریگجهت کیرا  ستیز طیاز جمله حفظ مح یمسلمانان، شفقت نسبت به هست

مده آ دیها پدبر اثر اعمال دست انسان شود،یموارد  عتیبه طب ایو در یکه در خشک ییهابیآس: »دیفرمایم 41آیه  سوره رومر دگذارد. یمموجودات زنده  ریو سا

 .(71) «وارد کند تا بازگردند بیآس عتیها به طباز اعمال آن یاست تا خداوند در اثر برخ

 

 میدر قرآن كر یسلامت اجتماع یهابستهب. 

 نیرتمهماست.  یو سلامت اجتماع یاخلاق اجتماع ،یاقتصاد اجتماع ،یعدالت اجتماع ،یاجتماع یتقوا ،یفرد یبا سلامت و تقوا یاجامعهقرآن به دنبال 

و  ستیز طی، حفظ محزیآممسالمت یستیزهمگذشت و مدارا،  گر،یکدینسبت به  تیحسن ن ،ییاقامه عدالت، انفاق، فقرزدا ،یقرآن دگاهیدر د یاجتماع یهامولفه

  .(71) دکنیکمک م یو فرد یسلامت روان نیو همچن یمراحل به سلامت و رشد اجتماع نیاز ا یرویاز منکر است. پ یامر به معروف و نه

 :و سلامت سلام -1

 یعَل صِلونَیًنَ اللهَ وَ مَلائکتهٌ اِ» :مضمون نیسوره احزاب با ا 52 هیمثال در آ ؛دارد یگوناگون یآمده است و در هر جا معان« سلام» میکراز قرآن هیآ 44 در

 «الجبارُ المتکبر زٌیزالع منٌیسلامً مومنً المُه» :تخداوند اس یهاسلام از نام شدن است. میتسل یمعناسلام به .«مایوَ سَلِموا تَسل هِیآمَنوا صَلٌوا عَل نَیاَلذ هایًاَ ای یالنب

(74).  

  ی اجتماعی:شفای دردها قرآن -1

واژه شفا برای بیان  ،قرآن هدر سه سور نامیده است. هابیماریقرآن خودش را کتاب شفای دردها و رار گرفت؛ ه قچنانکه در قسمت الف مقاله مورد اشار

ای مردم! اندرزی از سوی » گوید:میو  نامدمیفلسفه نزول قرآن و کاربرد اساسی آن وارد شده است. در یک جا خطاب به مردم جهان، قرآن را کتاب شفا 

  .(79) «و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان! هاستسینهپروردگارتان برای شما آمده است و شفا و درمانی برای آنچه در 

سانی ین کتاب برای کا» :: بگودهدمیو فرمان  دهدمیدر دو سورة دیگر، قرآن کتاب شفا برای مؤمنان نامیده شده است. خدای متعال به پیامبرش مأموریت 

 «ینندبسنگینی است و گویا کور و نابینا هستند و آن را نمی هایشانگوشدر  آورندنمیهدایت و شفا و درمان است، ولی کسانی که ایمان  اندآوردهکه ایمان 

 «زایدافنمیو ستمگران را جز خسران و زیان  کنیممیو از قرآن آن چه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل » فرماید:میخداوند دربارة فلسفه نزول قرآن  .(74)

روحی و روانی فرد و جامعه و شفای بشریت و نجات او از رذایل اخلاقی و گناهان و  هایبیماریبراساس این آیات قرآنی، قرآن درصدد درمان دردها و  .(75)

  .(72)است  هاپلیدیو  هازشتی
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  :ازدواج، آرامش و سلامت -0

جمع شدن نر و ماده اختصاص  یازدواج به معناروحی و روانی آن، بارها مورد سفارش قرآن کریم قرار گرفته است.  بخشاثرمساله ازدواج به لحاظ تاثیرات 

دو  یزیو از هر چ» :فرمایدمیخداوند  مجموعه هستند. نیاز ا یها و افراد بشر جزئقانون حاکم است و انسان نیا یبه افراد بشر ندارد؛ بلکه در مجموعه هست

پسران و دختران و  هاجفتو از آن  دیآفر ییهاتجفشما  یخدا از جنس خودتان برا و» فرماید:میو یا  (77) «دیتا مگر متذکر شو میدیافرینوع )نر و ماده( ب

آن دو جستجو کرد. در خلقت زن و  یهادر خلقت زن و مرد، غرائز و کشش ستیبایازدواج را ابتدا م یعیمنشأ طب .(7۲) «دامادان و نوادگان بر شما خلق فرمود

هم از آن،  و دیافریتن ب کیکه همه شما را از  ییاز پروردگار خود، آن خدا دیمردم، بترس یا» فرماید:می. در این جهت آیه شریفه ستین یمرد، تفاوت و دوگانگ

است که با آن همه کثرت از  هاسانان قتیحق انیدر مقام ب هیآ نیا .(73) «در اطراف عالم از مرد و زن پراکند اریبس یجفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلق

  .(۲1د )انمنشعب شده یواحد شهیر

 یهیو ما گریکدیدو جنس، مکمل  نیکه ا شودیم یجا ناش نیآرامش از ا نیا. ها به آرامش و سکون استانسان لیو تما ازیاز عوامل ازدواج، همان ن یکی

ن و آرامش که اگر به هم برسند، سکو. تا نواقص خود را برطرف کنند کنندیم دایپ لیتما گریکدیجهت است که به  نیمبه ه باشند؛یم گریکدینشاط و پرورش 

همسر موجب آرامش  ن،یبنابرا ؛تکرده اس یخود معرف اتیاز آ یکیازدواج را  قیآرامش خاطر از طر جادیا ،خداوند .(۲1) دکنیم دایها است، تحقق پکمال آن

 تا همسران گرددیمو موجب  شودیمامن رهنمون  گاهیاست، به جا بانیدست به گر ،ییبا احساس تنها یجوان لیدل است، و جوان را که در اوا تیخاطر و امن

خداوند متعال  .(41د )خود ادامه دهن زیآممحبّت یبه زندگ گر،یبه همد دنیدبخشیمقاومت کنند و با ام یزندگ یهایگرفتاردر مقابل امواج و  گریبا اتّکا به همد

 اتیاز آ یکی»و باز  .(۲1) «ردیجفتش را خلق کرد تا به او آرام گ زیو از )نوع( او ن دیافریتن ب کیکه همه شما را از  ییست خداوا»: دیفرمایرابطه م نیدر ا

که خطاب  دیآیبه دست م زینکته ن نی، افهوم آیات مزبورم از .(۲4) «دیابیکه در کنار او آرامش  دیافریب یشما از جنس خودتان جفت ی)لطف( او آن است که برا

ن حاصل زن هم آرامش و سکو یکرد، بالتّبع برا دایآرامش در مرد تحقق پ نیآرامش و سکون، اگر ا انیتلازم م لیبه دل شودیشامل زن و مرد م ،«هایلتسکنوا ال»

 نیبهتر .(۲9)"دیکرده او را ملاقات نما جیتزو دیخدا را طاهر و مطهر ملاقات کند، باکسى که دوست دارد " :فرمودند (ص)رسول خدا  نیهمچن .(۲1) دشویم

ور از منظ رایداند؛ زازدواج را ضامن بقاى بشر مى ماسلا. مساله ازدواج است، براى بقاى نسل بشر و حفظ عفت عمومى جامعه بشرى و احساس آرامش لهیوس

 اننروحى و بقاى نسل آ ازهاىیکه ن نیهم وجود دارد و آن ا ترىکیتر و بارشوند، بلکه نکته مهم گریکدیکه آنها جذب  ستیازدواج تنها امور مادى و ظاهرى ن

  .(۲9ت )جفت قرار داده اسرا جفت هاانساناصولا خلقت  نشیچون طراح آفر ؛شود نیتام دیهم با

 :لامتو سخانواده  -4

 :دیفرمایمرو  نیزن و شوهر و فرزندان است. از ا ژهیوبهآن  یاعضا یبرا یسلامت روان نیاست که هدف از آن در نگاه قرآن، تام یواحد اجتماع کیخانواده 

که در ازدواج و خانواده  ییهاضرورتو  تیبر اساس اهم می(. قرآن کر۲4) «دیاز آتش دوزخ نگاه دار شیخود را با خانواده خو د،یاآورده مانیکه ا یکسان یا»

او اینکه از ]نوع[ خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام  هاىنشانهاز  و»: دیفرمایمفراوان دارد و  دیبر تحقق و سلامت به واسطه محبت تاک د،وجود دار

وجه به جامعه دارند، ت تاًیدر حفظ سلامت افراد خانواده و نها ییبسزاو نقش  دهندیم لیجامعه را زنان تشک تیاز جمع یمین نکهیبا توجه به ا .(۲5و  ۲4) «گیرید

بود. قرآن  خواهد یمتعال یاجامعهمستحکم و  یاخانوادهاز نسل سالم،  یمندبهره یبرا ینیتضم تاًیدارد و نها ییبسزا تیقشر اهم نیا یو اجتماع یسلامت روان

جز،  یزیا چخلقت ر فهیلط نیا نشیکرده است و هدف از آفر انیدر خانواده ب نهیآرامش و سک جادیکرده و نقش زن را در ا دیمهم تاک نیبر ا شیاز پ شیب میکر

  .(۲2) ددان یخانواده و به طبع آن اجتماع نم یبهداشت روان یمهر و آرامش در خانواده و عامل اصل جادیا

  :و سلامت یدارروزه -5

 گونههمانروزه بر شما واجب شده است،  ،دیاآورده مانیکه ا یکسان یا»پرهیزکاری؛  :همنظر فردی و اجتماعی است از جمل ازآثار متعدد دارای  داریروزه

دانشگاه  سمیغدد و متابول قاتیکه توسط مرکز تحق ایمطالعهدر کاهش اضطراب و افسردگی؛  .(۲7) «دیباش زگاریشما مقرر شده بود که پره انینیشیکه بر پ

روز روزه گرفته بودند، انجام شد، نشان داد که در ماه رمضان سطح اضطراب در  45مرد داوطلب که حداقل  71و  دارروزهزن  93 یتهران بر رو یکعلوم پزش

 ،افراد اجتماع انیدر م یابرمساوات و بردرس  اجتماعی؛ هایدرس .(۲۲) تنکرده اس یچندان رییتغ یافسردگ زانیداشته است، اما م یریمردان کاهش چشمگ

و  مواسات ،یمهرورز یبرا یفرصت ،یاجتماع میمشترک، کاهش جرا نیقوان یاجرا نی، تمردارروزهاحترام به جامعه  ،یخروج از خودپرست ،ینیفرهنگ د جیترو

ه فواید از جملاحترام به قانون  نیتمر ی وو دوست یخانوادگ یوندهایاستحکام پ ،یاجتماع تیامن جادیا ،یکسب صبر در روابط اجتماع ان،ینوایبا ب یدردهم

 نیگانیدر تهران انجام شد، م یعداد حوادث رانندگت بر یدارروزه ریکه در خصوص تاث یاساس پژوهش رب؛ تصادفات رانندگی .(۲3) تاجتماعی روزه ذکر شده اس

قبل و بعد از رمضان  یشمس یهاماهتصادف در  نیانگیمورد بوده است و م کیشش هزار و ششصد و نود و  1973تا  1975 یهاسالتصادفات در ماه رمضان در 

زمان  در رییتغ گر،ید یهاماهدر ماه رمضان نسبت به  کیتراف یالگو رییاز جمله تغ یبه ذکر است، عوامل متعدد لازم .تمورد بوده اس 2954و  2919 بیبه ترت

که  یقاتیتحق؛ هایخودکش .(۲۲) دکاهش ده ای شیافزا گرید یهاماهممکن است تصادفات در ماه رمضان را نسبت به  رهیالگو و غ صیتشخ ییواکنش و توانا
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در ماه  یدکشاقدام به خو نیانگیانجام شد، نشان داد که م یماه رمضان بر تعداد موارد اقدام به خودکش ریدر خصوص تاث یبهشت دیشه یدر دانشگاه علوم پزشک

روزانه در ماه مبارک  یمراجعهکه تعداد  ستا نیا انگریامر ب نیدرصد بوده است که ا 42و  45 بیقبل و بعد از آن به ترت یهاماهدرصد و در  44مبارک رمضان 

 امبریمسلمانان ارائه کنند. پ ریسا یکه افطار را برا شودیم هیمسلمانان توص بهی؛ روابط اجتماع تیقوت .(۲۲)ت اس گرید یهاماهکمتر از  یرمضان به نحو معنادار

 .(31) "دکم کن دارروزهاز ثواب  یاذرهافطار دهد ثواب او مانند اوست، بدون آن که  دارروزهکس به  هر" :ندیفرمایم (ص)اکرم 

 :از اعمال زشت زیپره -6

خدا به عدل و احسان و بخشش : »گرددیم ادآوری زیعفت را ن یاز اعمال زشت و مناف یهمچون امر به عدل و احسان، نه یمعمولاً در کنار اوامر خداوند،

افراد  ،قرآن اتیآهمچنین  .(31) «دیپند شو راىیدهد، باشد که پذکند. شما را پند مىو ستم نهى مى کارىزشتدهد. و از فحشا و فرمان مى شاوندانیبه خو

یی اهنمار ییجوبیعو  ییبدگو ،یاکاریر ،یخوردن شراب، قمارباز ،یعدالتیب فساد، ،یزناکار ،یرباخوار ؛مانند یاجتماع یهایدیپلاز هر گونه  یدور جامعه را به

 کیو به زنا نزد» :از سوره اسراء ۲4 هی، آ«دیبرابر مخور نیرا با سود چند ربا ،دیاآورده مانیاى کسانى که ا» :از سوره آل عمران 1۲1 هیآ :از جمله. ندینمایم

 رد» از سوره بقره: 71 هی، آ«دیبه عدالت داورى کن دیکنیممردم داورى  انیم چون»از سوره نساء:  ۲5 هآی، «چرا که آن همواره زشت و بد راهى است دیمشو

 :از سوره مائده 41 هی، آ«کند جادیا نهیشما دشمنى و ک انیو قمار م شراب با خواهدیم طانیهمانا ش» :از سوره مائده 41 هیآ ،«دیخدا سر به فساد مدار نیزم

 ایبر حال آنان که ر یوا»از سوره ماعون:  7 هیآ ،«ىیجوبیع بدگوى واى بر هر»از سوره همزه:  ولا هیآ، «دیکن یهستند از آنها دور دیو قمار پل رابش»

  .(34) «کنندیم

 عفت و حیا: -7

ى است. جنس یهالیدر قلمرو م یو مهارگر دارىشتنیمفهوم عفّت است. عفّت، به معناى خو ،یشناختو مسائل روان نیدر حوزه د نیادیبن میاز مفاه یکی

کته به ن نیا م،یریر دو مفهوم تقوا و شهوت را با هم در نظر بگ. اگدر وجود انسان اشاره کرد« شهوت»و « تقوا»به دو مفهوم  دیمفهوم، با نیبراى روشن شدن ا

زن و مرد است. قرآن آرامش  یو روان یعفاف و حجاب از عوامل مهم آرامش روح تیرعا .(39ت )در قلمرو شهو دارىشتنیخو عنىیکه عفّت،  دیآیدست م

 آرامش یهیماهمانند لباس،  گریهمسران نسبت به همد» :دیفرمایمو  داندیمخانواده  گرمدر کانون  نیرا در انحصار زوج یقلب ینهیسکو  یو روان یروح

ما و ش یهادل یپاک یکار برا نیا د،یاز پشت پرده بخواه دیخواهیم( امبریرا از زنان )پ یزندگ لیاز وسا یزیکه چ یهنگام و» فرماید:می و (34) «گرندیهمد

 .(37و  32) کندمی نیافراد را تأم یو بهداشت روان یعفّت در نگاه، آرامش روح تیارع فه،یشر یهیآ نیاساس ا بر .(35) «آنها بهتر است

 دهیو خود د ندیبیمرا  رونیکه ب یزن: »سدینویماستعمارگران  یخطر عفاف و حجاب برا تیدر مورد اهم یبزرگ فرانسو شناسجامعهفانون،  فرانتس

، هانگاه نیا .(37)« در جهان است یعفّتیب جیگسترش و ترو یجهت، استعمار در پ نی. به همکندیم لیرا بر استعمار تحم یتی، خود به خود، محرومشودینم

ع( ) یعلامام  کهچنان. گرددیم.. آغاز . و هایخودکش، حسدها، هاغصّهگسترده شد،  هاعشق نیا یسفرهکه  گاهآن. آوردیم دیرا پد یآلودهوس یهاعشق

و  یروان تیعنصر حجاب و عفاف بر امن یمخرب دستکار ریتأث دربارهرانسوی ن فوقداحق ویمنتسک .(32) شودیمنگاه، کاشته  کیکه از  یفرمود: بسا نهال هوس

 هیوجداناً عفت را به زنان توص گذارانقانون ل،یدل نیاز آن خارج خواهد شد. به هم یادیز یهایبدبخت، بردیمامر رنج  نیکشور از ا": دیگویم نیچن یاخلاق

ت که عفاف و اس ییاز کشورها شتریب اریبس یغرب یدر کشورها یروان یماریکنند. به عنوان مثال، ب تیرا رعا یاخلاق نیو از آنان انتظار دارند که مواز کنندیم

ن و شوهر، ز تیشده و پس از تبرئه شدن از جرم زنا با رضا رفتهیغرب، زن به عنوان کالا پذ یستیالیدر فرهنگ ماتر گر،ید ی. از سوکنندیم تیحجاب را رعا

 .(3۲) "شودیمپرونده مختومه 

 :دیفرمایقرآن م .مورد توجه قرار گرفته است زین یجامعه است که در دوره کهنسال یو حافظ سلامت رانهیشگیعامل پ یابه اندازه یو خود نگهدار تعفف

 شانیکردن برا و خوددارى اندنشدهبنهند، مرتکب گناهى  شیخود را آشکار کنند، اگر چادر خو هاىنتیآنکه زبى  ست،یکردنشان نشوى دیام گریکه د زنانریپ»

ن و حالت راه رفت یدر صحبت با رهگذران و حت یآداب واقع تیپوشش، رعا ،نگاه ؛کندیماشاره  ایاز ح ییهانمونهبه قرآن  . «شنوا و داناست ابهتر است و خد

  .(33) د( هستنالسلامهمیعل) وسفیو  میعفاف در قرآن، حضرت مر یهانمونه نیترمهم. کندیم هیتوص هاخانمرا به  ریتأخ

 :و مختصات آن امعه سالمج -8

 مبرانیمانا ما په» :دیحد یهسور 41از جمله آیه  ؛دربارة عدالت وجود دارد یفراوان اتیعدالت، تعاون و اتحاد. آ جامعه اسلامی و وجود سه راهبرد؛ -8-1

  .(111) «...ندیو عدالت گرا یتا مردم به راست میعدل نازل کرد زانیو م کتاب شانیو با ا میخود را با ادلَّه و معجزات فرستاد

، حمایت اجتماعی، انسجام اجتماعی در زداییتنشسرمایه اجتماعی و موجبات افزایش آن از طریق مهرورزی،  گیریشکل سرمایه اجتماعی؛ -8-1

  .(111اند )گرفتهقرآنی مورد توجه قرار  هایآموزه

و  اریبس یهاشعبه گاهآنو  میدیآفر یمردم، ما همه شما را نخست از مرد و زن یا» ؛گاه الهی به مساله زن و مرد و نژادهاو نسلامت در پرت -8-0

در بررسی  .(114) «تاس همانا خدا کاملا دانا و آگاه ند،یشما نیشما نزد خدا با تقواتر نیهمانا بزرگوار و با افتخارتر د،یرا بشناس گریکدیتا  میدیفرق مختلف گردان
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د و . خداوند با انتساب مساله آفرینش زن و مرخوریممیاجتماعی و فرهنگی سلامت نظیر جنسیت، قومیت، فقر و ... بر  هایریشهاز  ایپارهبیماری و سلامت به 

در ارائه خدمات اجتماعی از جمله  وِیژههب هاعرصهدر همه  آمیزتبعیضتنوع اقوام و نژادها به خود و معرفی تنها ملاک برتری به نام تقوی، راه را بر هر رویکرد 

  :بردمیزیر سوال  گونهاینچنانکه برای احیای جایگاه زن در جامعه حجاز، زنده به گور کردن دختران را  .(17) بنددمیبهداشتی و درمانی نسبت به زنان و اقوام 

 .(119) «که از دختران زنده به گور شده باز پرسند یهنگام و»

 یسلامت» :سدینویم نیچن (ع) و ائمه ایدر خصوص سلامت جسم و روح در انب یباقر حجتمحمد دیّس دکتر ؛(ع)مه و ائ ایسلامت جسم و روح در انب -8-4

 یمنصب اله یه داراکی ماما ایو  امبریپ دیکه با دیآیشمار ماکرم به امبریپ ینیمقام نبوت و امامت و جانش یتصد یشخص برا تیقابل طیاز شرا یکیتن و بدن 

معصوم  ،یاعده متأسفانه .(114)« آنها باشند نیباتریو ز نیترباهوش دیمردم عصر خود باشند، چنانکه با نیترو معتدل نیترهستند، از نظر جسم و بدن کامل

سال داشت. هر که  44 ای 49)ع( نزد پدرش بود،  نیبن الحس یدر آن روز )عاشورا( که عل" :. محمد بن سعد نوشته استدانندیم «ماریمام با»ع( را ) مچهار

نظر از م نیبنابرا ؛(115) دل در جنگ شرکت نکریدل نیبود و به هم ضیندارد. او در آن روز مر یزیچ نیگفتن چن یبرا یلیدل امبودهمدت بچه  نیدر ا دیبگو

 ینید فیانسان را در راه انجام وظا ،و سالم رومندیداشتن بدن ن ی،نیاست. از نظر د یصفت خوب و ستودن کیبودن، در ذات خود  رومندیو ن یجسم ییتواناقرآن 

 .(112)د مک خواهد کرک یاسلام هیبه اهداف عال دنیو رس

 گیرینتیجه و بحث

ست. همگن و مرتبط ا یهابستهکلان و در قالب  صورتبهبه ساحت سلامت  میبرداشت نمود؛ ورود قرآن کر توانیمکه در ضمن متن مطرح شد  یمباحث از

 تیبا هدف هدا آناست. قر دهیبازنماند را تدارک د تیکه انسان از قافله سعادت و هدا ییتا جا یو معنو یهمه لوازم و اسباب سلامت اعم از ماد میقرآن کر

نسان بر گام بردارد. ا یرشد و تکامل قرآن یهانسخهطبق  دیکمال، با یعال به مدارج دنیرس یاست. انسان برا دهیتوجه به انسان خاص نازل گرد دونب و انسان

جربه کند تا او خود ت یرا در زندگ یتحولات دیاست، با یکه شناخت خداوند نشیبه هدف آفر لیمنظور ن و به بوده پروردگار فهیخل ،یاسلام یشناسانساناساس 

اری از ع واز هر دو جهت سالم  دیشده است؛ با فیتعر یبعددووجود م، اسلامی شناسیانساندر  انساناین علت که رساند. به  یاری رورتیص نیا ریرا در مس

 ییهاستهبو در قالب  جامع یو روح یسلامت جسم نیقرآن در جهت تام یهاهیتوصمورد نظر قرآن برسد.  تیو کمال به موفق تیهدا ریباشد تا بتواند در مسعلت 

 ضرورت وان،یذبح ح نیبردن نام خدا ح تیو هم از نظر حلال بودن، اهم تیهم از نظر کفا هیسودمند ارائه شده است. از توجه اسلام به وضو و طهارت تا تغذ

خواندن قرآن  ش،یایخدا، روزه، دعا و ن ادیآرامش، سفارش به  جادیآن در ا ریسودمند، سفارش به نماز و تاث یهاوهیماز اسراف، آداب غذا خوردن، اشاره به  زیپره

ت و اس یاعم از جسمان یقرآن یشناسانسانکه در اسلام سلامت مطابق با  دیفهم توانیمعفت و ازدواج  تیآن در غلبه بر ترس، خواب در شب، رعا ریو تاث

ه شد دهیفرهدفمند آ نشیکه انسان در فلسفه آفر ییسالم، ضامن سلامت جسم انسان است؛ اما از آنجا یبدن هیاست. تغذ یو سعادت انسان تی؛ لازمه هداترمهم

هت از ج نیدهد و در ا امهخود اد ریشناخته شده به س یالگو کیبر اساس  دیبه هدف خلقت با دنیآن در جهت رس نیحرکت و تضم لیت، به منظور تسهاس

فرموده است؛  انیاز درد ب ییجسم و رها یشفا یبرا یالهیوسبرخوردارشود. چنانکه خداوند در قرآن عسل را  یو روح یو تحول اعم از جسم رییهمه لوازم تغ

قرآن را جستجو کنند تا با الهام از آن،  یکتاب اله خواهدیمزده و از مؤمنان  وندیپ گرید نیگزیجا یهانسخهخدا و  ادیرا به نام و  یو روان یروح یشفا نیهمچن

روح انسان  یسلامت و بهداشت دستگاه گوارش و دستگاه تنفس نیتام ،یروح طیو شرا ازهایمتنوع متناسب با ن یها. هدف قرآن با ارائه بستهابدی امیدردشان الت

ناسب، و م حیصح زیدرد، تجو حیصح صیندارد؛ بلکه با تشخ یپزشکان تفاوت یهانسخهافراد با  یو روان یروح یدر درمان دردها هانسخه نیاست. کارکرد ا

را  یزیتجو یداروها ایاختلال کند  جادیا ،ندرما انیدر جر تواندیمکه  یاجتناب از هر عامل زمانهمو  یزیتجو یهانسخه هیاستفاده طبق نسخه از داروها بر پا

 یعرفم جیمورد نظر قرآن، به صورت پک یو روان یو ذهن یجسم یهانسخهردد. گ یمنته یو معنو یو آرامش روح یماد شیبه حصول آسا تواندیمکم اثر کند 

 هموار خواهد نمود. یهست اتیبه غا لیانسان و ن حیو صح قیو سلوک دق ریس یشده است که کاربست آنها راه را برا

 .است گونه حمایت مالی انجام شدهپژوهش حاضر بدون هیچ حمایت مالی:

 .ستا هشد از منابع معتبر استفاده و یو بدون جانبدار یهش به صورت مرورپژوو ی رویمقاله از اصول اخلاق در پژوهش پ نیدر ا اخلاقی: ملاحظات
 .وجود ندارد پژوهش این در منافعی تضاد هک نمایداعلام می هنویسند منافع: تضاد

  تشکر و تقدیر

 .شودمی قدردانی مختلف اطلاعاتی هایبانک و الکترونیک منابع به دستیابی امکان تسهیل جهت به تبریز پزشکی علوم دانشگاه از
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