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از آن جایی که خداوند متعال سالم، سالم و سالمت است و از هرگونه ایراد و نقص : چکيده

ها در کتاب خود به سالمت به دور است؛ روش کامل و جامعی برای تأمین سالمت انسان

است که مبتنی بر فطرت و طبیعت او و هماهنگ با غایت و هدفی است که ارمغان آورده 

انسان برای آن آفریده شده است و سنّت پیامبر)ص( و ائمه)ع( نیز به ارتباط سالمت و دین 

کند. براین اساس، پژوهش حاضر با موضوع های سالمت را بیان میتأکید دارد و شاخص

در نظر دارد تا نیازهای انسان و جامعه را در « تحقیقات سالمت مبتنی بر قرآن و حدیث»

های علمی بشر در راستای تأمین سالمت از قرآن و حدیث استخراج کند و به بخشی از تالش

های سالمت در طول تاریخ از منظر قرآن و حدیث پاسخ دهد و راستای دسترسی به راه

. در این زمینه تالش شده تا به گیری از آیات و روایات ترویج نمایدفرهنگ سالمت را با بهره

توان با تکیه بر قرآن و حدیث، سالمت خود و جامعه این سوال پاسخ داده شود که چگونه می

برای پاسخگویی به سؤال فوق، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که:  را تأمین نمود؟

با ایده گرفتن از دین اسالم، دارای شواهد قرآنی و روایی پیرامون طب و سالمت است که »

های تحقیق ضمن یافته« توان برای سالمت خود و جامعه برنامه ریزی نمود.قرآن و حدیث می

بررسی ارتباط سالمت و قرآن و حدیث و بیان برخی نکات طبی در فوق، به  یاثبات فرضیه

منابع  تحلیلی با استناد به -پردازد. روش انجام این تحقیق، توصیفیراستای تأمین سالمت می

ها ای بوده و در پایان این تحقیق مشخّص شد که دین اسالم مالکاصلی و مطالعات کتابخانه

رسیدن به  برای یابی به سالمت ارائه کرده است و اکثر آنچه بشرو معیارهایی برای دست

سالمت،  عامل بیان شده است و به این صورت مهمترین درآیات و روایات داشته نیاز سالمت

 است. «دین»
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 مقدمه

 و شودمی عوض هازندگی سبك لحظه هر که کنونی دنیای در بخشآرامش زندگی یك داشتن و روانی سالمت اهمیت

 و دیرینه هایدغدغه و انسان فطری هایخواسته جمله از نیست. سالمت، پوشیده کسی بر ندارند، وروانی روحی ثبات مردم اکثر

 .اندپرداخته مهم این به نیل ی راهکارهایارائه به بشری و الهی مکاتب فطری، نیاز این قبال در .اوست دارریشه

سالمت به دور است، لذا در راستای  از آن جایی که خداوند متعال سالم، سالم و سالمت است و از هرگونه ایراد و نقص

تأمین سالمت انسان، در کتاب خود راه کارهایی را ارائه نموده است و معصومین علیهم السالم نیز هماهنگ با قرآن، روایاتی 

تواند با مراجعه به قرآن و حدیث، اند که هر انسانی با توجه به نیازهای فردی و اجتماعی میپیرامون سالمت بیان کرده

 بدنی سالمت بُعد به تنها سالمت درباره سالمت؛ نیازی فطری است. بسیاری به های سالمت را استخراج نماید. گرایششاخص

روند. قرآن و سنّت اهل بیت می خطا به سالمتی دیگر ابعاد تشخیص درباره یا مانند ومی غافل دیگر ابعاد از و دهنداهمیت می

 عوامل و اندداده ارائه روانی بهداشت تأمین برای را بشر، راهکارهایی زندگی دستورالعمل و راهنما کتاب به عنوان السالمعلیهم

 به صورت مقاله این در که اندنموده بیان را روانی انسان بهداشت و سالمت کاهنده یا کننده تهدید و افزاینده یا کنندهتقویت

 .شودمی اشاره هاآن از برخی به اجمالی
  

 

 پژوهشروش 

 است. بوده ای کتابخانه مطالعات و اصلی منابع به استناد با تحلیلی -توصیفی ،پژوهش این روش 

 

 

 :هایافته

 انسان سالمت تأمين راستاي در جامع و کامل روش ي¬کننده ارائه دین،

 با دین. است سالمت فرایند در ها¬بایسته تحصیل برای منبعی و ها¬دانسته تصحیح برای معیار بهترین اسالم، دین

 احکام و اخالقی دستورات طرح با که شودمی روانی بهداشت سطح ارتقاء و روانی جسمانی، سالمت موجب گوناگون هایمکانیسم

 جهان در که عقیده این داشتن و دینی گرایش با افراد و دهد¬می قرار بشر روی پیش در را آرام و امن حیاتی خویش، عملی

 .بخشند معنا خود زندگی به و ارتقا را خود شادکامی توانندمی دارد، وجود واالیی مقصد

 رسمیّت به را دین این که سالمی انسان. است شده عجین سعادت یآموزه با آن؛ مراتب با سالمت اصل اسالم، دین در

 هدایت، کتاب عنوان به قرآن. بود خواهد اعتبار فاقد نشود، ختم سعادت به که سالمتی وگرنه است سعادتمند انسان شناسد،می

 مرکزی یهسته چون البته زدایدمی سعادت و سالمت یمقوله درباره را هاغفلت و تصحیح را خطاها دهد،می بینش انسان به

 تعمیق و  تصحیح دهی، بینش از اعم سالمت درفرایند را قرآن هایهدایت همواره باید پس است توحید وحی، معارف سازمان

 طور به که آفریده قوام نیکوترین در را انسان خداوند. دید توحید پرتو در سالمت، از حراست برای اداره تحریك نیز و سالمت

 ندارد سالمتی تحصیل به نیاز انسان پس باشد، برخوردار بدن سالمتی شرط به واخالق عاطفه فطرت، عقل، سالمت از طبیعی

 را ها¬آن آفات، به ابتال صورت در و کند پیشگیری هاآفت بروز از و بشناسد هاونشانه هاشاخصه رهگذر از را اشسالمتی باید بلکه

 .دهد گسترش و تداوم را سالمتی آن پی در و بزداید

 در را مغرضان و مخالفان حتی و مذاهب، و ادیان سایر صاحبان مسلمانان، بر عالوه جاودانی، و آسمانی کتابی عنوان به قرآن

 به پزشکی علم بعد، سال چندین که گفته سخن مطالبی از و است نموده خود مجذوب سالمت جمله ازآن و هاعرصه تمام

 پى در که را هرکس خداوند ؛(61: مائده) السَّلَمِ سُبُلَ رِضْوَانَهُ اتَّبَعَ مَنِ اللَّهُ بِهِ یَهْدِى: است آمده قرآن در.است برده پی ها¬آن

 فرد، سالمت یعنی سالمت هایجاده آیه، در "السّالم سُبُل" از منظور. کند¬می هدایت سالمت های¬راه به اوست خشنودى

 اسالم دین که(727:  1 ج ،6731 شیرازی، مکارم)باشدمی اخالق سالمت و خانواده سالمت جان، و روح سالمت اجتماع، سالمت

 رسمیت به گرو در واقعی سالمت به نیل که نمود بیان اینگونه توان¬می پس.است نموده بیان را مطالبی موارد، این پیرامون
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 سالمت و بیاورد ارمغان به فرد برای را شادکامی سالمت، کارهای¬راه بیان با تواندمی دین که چرا است اسالم دین شناختن

 .کند تضمین را او روانی

 حدیث و قرآن و سالمت ارتباط بررسی

 و حسد خودنمایی، اسراف، از دوری نظیر جامعی های¬روش جامعه و فرد روانی سالمت ارتقاء راستای در اسالمی زندگی سبك

 روان سالمت و دین بین ارتباط یدهنده نشان که کند¬می بیان را... و پذیریمسئولیت آگاهی، افزایش ، شناسی¬دشمن تکبر،

 پیامدهای مقایسه بر عالوه واره،¬نظام این در. است اطراف جهان و خداوند خود، شناخت جهت در عاملی ها¬شاخص این و است

 و رصد را موجود های¬چالش توان¬می دنیا، رایج روان سالمت های¬نظام مهمترین با اسالم دیدگاه از روان سالمت جامع نظام

 جامعی نظام خدا، با ارتباط آن رأس در و دیگران با خود، با فرد ارتباط به توجه با نظام، این در. نمود ارائه حل راه آن برای

 .است قرآن پرتو از مشروب که شود¬می طراحی

 در متعال خداوند نگری جانبه¬همه بیانگر گردد¬می طرح روان سالمت خاص قلمروهای در قرآن منظر از که قواعدی و اصول

 . است شده آفریده آن برای انسان که است هدفی و غایت با هماهنگ و آدمی طبیعت و فطرت بر مبتنی و انسان نیازهای

 که کند¬می بیان را سالمت های¬شاخص و دارد تأکید دین و سالمت ارتباط به نیز( ع)ائمه و( ص)پیامبر سنّت همچنین

 هاغفلت تا شود اتخاذ تدبیری که است نکته این به بردن پی حدیث و قرآن بر مبتنی سالمت ینظریه در رسالت ترین-اساسی

 سالمت طوالنی فرایند در انسان. گردد نهادینه آدمیان زندگی متن در تبشیر، و انذار یپایه بر تقوا تحریکی عوامل و گردند زدوده

 هدف به رسیدن از را وی و کندمی تهدید را آدمی سالمت همواره خطرهایی چراکه نیست؛ امان در آن هایآسیب و آفات از ،

 و انبیاء ارسال و وحی) بیرونی و( عقل)درونی حجّت دو با آدمی که کرده تدبیر چنین متعال خداوند لذا. داردمی باز آفرینش

 تذکرهای و هاآموزش منبع، دو همین با و یابد راه بدنی اخالقی، فطری، عقلی، سالمتی گوناگون ابعاد به( السالمعلیهم معصومین

 سالمتی از حراست برای را انسان یاراده تا کندمی یاد تقوا تحریکی عوامل از دایم همچنین. کند دریافت باره این در را الزم

 . برد بهره( انگیزشی) تحریکی و( آموزشی) ادراکی نیروی دو هر از باید ناگزیر سالمت درفرایند انسان چون. برانگیزد

 از متأثر و دیگری سالمت گرو در را یك هر سالمت و کندمی معرفی مادی و مادی غیر بعد دو از متشکل را آدمی وجود اسالم،

 ضروری امری ها¬آن گذاشتن هم کنار در و آیات همه به توجه سالمت، به قرآن نگاه فهم برای که است آن واقعیت. داندمی آن

 بر تکیه با که داندمی النفس¬سلیم و سالم را فردی قرآن. بازشناساند سالمت به را قرآن جامع نگاه تواندمی نوعی به که است

 درونی و بیرونی تقابالت نیز و درونی متضاد قوای میان تعادل ایجاد با رفتار در و بوده برخوردار قلب در ایمان از توحیدی فطرت

 عقیده در که کسانی قرآن نظر از. برگزیند اهللالی قرب و خوشبختی به دستیابی در را شیوه بهترین محیط، و غرایز از برخاسته

 مَّرَضٌ قُلُوبِهِم فِی: فرماید¬می چهچنان هستند، بیماری دچار و نبوده برخوردار سالمت از برگزیدند، را نفاق عمل در و کفر

...(  و تغذیه روانی، معنوی،) سالمت ابعاد از یکی به حوزه، این در گرفته صورت مطالعات اغلب(.  61: بقره) مَرَضاً اللّهُ فَزَادَهُمُ

 هاآن بین و داده قرار توجه مورد آن جمعی هم و فردی بعد در هم را سالمت وحدیث، قرآن که است حالی در این. اند¬پرداخته

 زندگی یبهینه شرایط که هستند سالم ایجامعه یسازنده جمعی، و فردی سالمت مجموع در. کندمی برقرار دوسویه ارتباط یك

 (3: 6733 امیدواری،.)کندمی فراهم هاانسان برای را

 روابط بهبود هدف با و الهی یانگیزه با هاخوبی ترویج و هابدی از پرهیز را انسان رفتاری سالمت حدیث، و قرآن واقع در

 احساس و بیاید کنار جامعه و خود با تعادل و توازن با تا کوشدمی فرد که است حالت این بنابر. داندمی یکدیگر با هاانسان

 گرفته بهره امکانات و هاتوانایی از امکان درحد و ساخته برآورده را خویش رفتاری سالمت هایخواسته بتواند و نماید خوشبختی

 (.6731 بوالهری،) بکوشد خود شخصیت تعالی و رشد راه در و بایستد زندگی مشکالت برابر در و

 و فرد سالمت برای هرآنچه چراکه دارد، وجود متقابلی ارتباط حدیث و قرآن و سالمت بین که نمود بیان اینگونه توان¬می پس

 یبازدارنده یا و کننده ایجاد عوامل استخراج و مطالعه با آدمی و است گشته بیان حدیث و قرآن در است نیاز مورد جامعه

 . یابد دست سالمت، حالت باالترین و بهترین به تواند¬می دستورات، این به عمل و سالمت
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 حدیث و قرآن منظر از سالمت تأمين راستاي در جامعه و انسان نيازهاي

 نکات برخی بیان به ذیل در سالمت، ارتقاء و تأمین جهت در جامعه و فرد نیازهای راستای در و شده، بیان مطالب به توجه با

 .شود¬می پرداخته مهم، امر این پیرامون حدیثی و قرآنی طبی،

 تکوین و رشد نظر از الزم روانی-جسمی شرایط آوردن فراهم آن هدف و است عمومی سالمت و  بهداشت مهم ابعاد از تغذیه

 (6731 محسنی،.)است اجتماعی زندگی در هاانسان کارایی و تحرک، ارگانیسم،

 ننموده غفلت هم تغذیه و جسم سالمت از روان سالمت کنار در اخروی؛ و دنیوی سعادت به انسان رسیدن برای حکیم خداوند

 أَیُّهَا یا: است کرده تاکید حالل غذاهای خوردن بر و کرده سفارش پاک غذاهای خوردن به را خود بندگان قرآن، کتاب در و

 .بخورید را پاکیزه و حالل است زمین در آنچه از مردم اى ؛(613: بقره) طَیِّباً حَالالً الْأَرْضِ فِی مِمَّا کُلُوا النَّاسُ

 مهمترین نیز سنت و قرآن در است؛ سالمت تامین و بهبود حفظ، راستای در نکاتی ی¬کننده بیان طب علم که همچنان

 از مندی¬بهره بر عالوه سالمت، فرهنگ به یافتن دست برای. است شده بیان روان سالمت و بهداشت خصوص در الهی دستورات

 هامدت که چرا شود توجه نیز احادیث و کریم قرآن ارزشمند رهنمودهای به باید تغذیه، علم اصول و پزشکی علم های¬توصیه

 ائمه و  است آورده مقدس کتاب در جامع و کامل صورت به را اصول این خداوند علمی، اصول و ها¬یافته به بشر دستیابی از قبل

 این در تدبر و مراجعه با که اند¬نموده بیان سالمت پیرامون احادیثی و نموده تفسیر را قرآنی آیات نیز السالم علیهم اطهار

 و قرآنی های¬نمونه از برخی به ذیل در.شود¬می استخراج و کشف روایات، و قرآنی آیات الی البه از رهنمودها این الهی، معارف

 :گردد-می اشاره سالمت پیرامون حدیثی

 از ؛(36: طه) فِیه تَطْغَوْاْ لَا وَ رَزَقْنَاکُمْ مَا طَیِّبَاتِ مِن کلُواْ: فرماید¬می و کرده اشاره پرخوری از پرهیز به ای¬آیه در خداوند

 ىاندازه از بیش مصرف که است شده بیان آیه این تفسیر در. مگذرانید حد از و بخورید ایمداده روزى را شما که پاکیزه چیزهاى

 صحبت جاى است پرخورى اثر بر امراض از بیشتر اینکه در( 73: 3ج ،6737 قرائتی،.)خداست حکم از سرپیچى نیاز، مورد

 از خیلى. کنیممی عمر رودمی تصور آنچه از کمتر خیلى لذا خوریممی گرسنگى از بیشتر خوریم،می اندازه از بیش ما نیست،

 اینگونه را پرخوری وسلم آله و علیه اهلل صلی پیامبر( 73: ،6736السالم،¬علیه موسى بن على.)است پرخورى اثر بر میرها و مرگ

 امام( 671: 6717 ،فراس أبی بن ورام.)یابد¬نمی راه زمین و ها¬آسمان ملکوت به باشد، پُر شکمش هرکس: کند¬می مذمت

( 3271 ،ح 111ص ،6733 ، واسطی لیثی. )یابدمی صفا اش¬اندیشه باشد، کم خوراکش هرکس: فرماید-می السالم¬علیه علی

 ح ،11ج ،6117،مجلسی. )بود سالم هایشانبدن داشتند،می بسنده کم به خوردن در مردم اگر: اندفرموده السالم¬علیه رضا امام

16 :121) 

 سالمت آن بدون که است انسان بدن احتیاجات تأمین براى اىوسیله غذا: است شده بیان پرخوری مضرات نیز طب علم در 

 و افتدمى خطر به او سالمت کند پرخورى به اقدام کسى یعنى شود اسراف غذا همین مصرف در اگر اما شودنمى تامین انسان

 شدن گشاد و سوءهاضمه: نویسندمى گونهاین را پرخورى ضررهاى نظرانصاحب برخى. دارد پى در را هاییبیمارى و عوارض

 موقع به اگر و است خطرناک عارضه یك که معده حد از بیش شدن بزرگ. داشت خواهد پى در را شکم شدن بزرگ که معده

 رضائى) است خطرناک حد از بیش هم آن که پرخورى اثر در معده خوردن پیچ همچنین و شودمى مرگ به منجر نشود درمان

. سازدمى دور سالمتى از را فرد و شودمى -چاقى جمله از -بیمارى بروز سبب ،پرخورى و نادرست تغذیه(761: 6736 ،اصفهانى

 عروقى، و قلبى اختالالت( باال خون فشار) هیپرتاسیون آترواسکلرزیس، مانند ها¬بیماری از بسیارى عامل خود چاقى،

 ( 616: 6737 زاد،نوری.)است( قند مرض) دیابت بروز میزان افزایش ویژه به بدن، غددى سیستم در اشکال تنفسى، هاىناراحتى

 بِهِ أُهِلَّ مَا وَ الْخِنزِیرِ لَحْمَ وَ الدَّمَ وَ الْمَیْتَةَ عَلَیْکُمُ حَرَّمَ إِنَّمَا: است داشته برحذر ناپاک و ناسالم گوشت خوردن از دیگر ای¬آیه در

 شما بر بخوانند، آن بر خدا غیر نام ذبح هنگام به که را آنچه و را خوک گوشت و را خون و را مردار قطعاً ؛( 637: بقره)اهلل لِغَیر

 صُوَرٍ فِی قَوْماً مَسَخَ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ فَإِنَّ الخنزیر لحم أما و: است آمده السالمعلیه صادق امام از روایتی در همچنین. کرد حرام

 برقى، ؛276: 6ج ،6731 عیاشی،) بِعُقُوبَتِهِ یُسْتَخَفَّ لَا وَ بِهَا یُنْتَفَعَ لِکَیْلَا الْمَثُلَةِ أَکْلِ عَنْ نَهَى ثُمَّ الدُّبِّ وَ الْقِرْدِ وَ الْخِنْزِیرِ مِثْلِ شَتَّى

 به گناهانى جرم به را مردمى گذشته ادوار در تعالى خداى که است جهت بدان خوک گوشت حرمت اما و ؛(771: 2ج ،6736



 13-81، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره 

  ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

28 
 

 جزء را آن مردم تا نمود تحریم را حیوانات گونهاین گوشت خوردن آنگاه. کرد مسخ خرس و میمون خوک، چون حیواناتى صورت

 .نشمارند کوچك شد، حیوان آن صورت به هایىانسان مسخ باعث که را گناهى عقوبت و نشمارند خود هاىخوردنی و غذاها

 ممکن که هاییبیماری معتقدند دانشمندان مثال برای. کندمی تأیید بیشتر جزئیات با البته را قرآن دستورات نیز پزشکی علم

 بیماری 23 تنهایی به خوک: نویسدمی باره دراین مقصود فهمی دکتر. است بیماری 111شود، منتقل( خوک)حیوان این از است

 مانند کند؛می منتقل انسان به خوک گوشت خوردن که است هاییبیماری از گذشته هااین. کندمی منتقل انسان به را وبایی

 فی التشریعی االعجاز بخش ،ذیل ه6121یوسف،) هاسرطان انواع مفاصل، التهاب شدن، عقیم حافظه، ضعف شرایین، تصلب

( بدن در مشابه هایهورمون ترشح بر تأثیر دلیل به) حیوان یك گوشت خوردن معتقدند دانشمندان برخی(1: الخنزیر تحریم

 زشت اوصاف برخی کرد ادعا توانمی نظریه این قطعی اثبات صورت در. شودمی انسان به حیوان آن روحی صفات انتقال موجب

 نویسندگان از یکی تعبیر به. شد خواهد منتقل کند، تناول را آن گوشت که کسی به  پرخوری، حرص، غیرتی،بی مانند خوک

 دزدی ربا، رشوه، مثل مالی ناهنجاری نوع هر از بردن بهره و پرخوری از دارد، عادت خوک گوشت خوردن به که کسی معاصر،

 .برد خواهد پی ناپاک گوشت تحریم اهمیت به مطالب، این یمطالعه با خواننده(.33: 6ج ،6771 اهتمام،) ندارد باکی نیز

: فرمایدمی تعالی و تبارک خداوند نمونه برای.است شده تاکید سالمت ایجاد در تمیز لباس پوشیدن به دیگری روایات و آیات در

 ،6731 طباطبایی،. )است نجاسات از جامه کردن پاک کالم، ظاهرى معناى. دار پاکیزه را اتجامه و ؛(1/ مدثر)فَطَهِّر ثِیَابَكَ وَ

 است، ترپاکیزه و پاک و بیشتر آن بقاى که کن کوتاه را خود هاىجامه: اندفرموده السّالم¬علیه امیرالمؤمنین حضرت( 621: 21ج

 از لباس بودن کوتاه که معنی بدین(737: 67 ج ،6717 ، عبدالعظیمى شاه¬حسینى.) است نجاست عروض مظنه دراز دامن چه

. نیست مصون و ایمن نجاست به شدن آلوده از و شده کشیده زمین به باشد بلند وقتى زیرا است دور نجاست به شدن آلوده

 تر¬پاکیزه و تر¬پاک که بپوشید روشن و سفید لباس: اند¬فرموده سلّم و آله و علیه اهلل صلّی اکرم رسول حضرت

 رد را اشعه تمام چون و براق است رنگی سفید رنگ: گوید¬می باره¬این در پزشکی علم( 231: 6ج ،6117 حرعاملی،.)است

 بسزایی تأثیر از گذشته پاکیزگی(617: 6716رضا، پاکنژاد،.)است باطن و ظاهر پاکی عالمت و ها¬میکروب گریزاننده کند¬می

 فطری های¬خواسته از یکی بلکه شود،¬می بیننده نظر جلب و دلپذیری موجب دارد، انسان اجتماعی و شخصی سالمت در که

 پیامبر چنانچه. است ایمان از جزئی پاکیزگی السالم؛علیهم معصومان کالم در. است شده آمیخته انسان سرشت با و است انسان

 (.371: 6732 پاینده،)الْإِیمَان مِنَ النَّظَافَةُ:  اندفرموده وسلم آله و علیه اهلل صلی

 اگر. باشد گذار تأثیر انسان سالمت بر تواندمی دارد که هاییویژگی به توجه با انسان لباس که گرفت نتیجه اینگونه توان¬می

 حفظ به تواندمی باشد وحیایی های¬آموزه با مطابق و عقالنی گیرد؛می قرار توجه مورد لباس انتخاب برای که هاییویژگی

 به را انسان سالمت تواندمی باشد بیگانگان و غربی فرهنگ و نفسانی امیال با مطابق اگر برعکس و کند کمك انسان سالمت

 (تا¬بی فر، اکرمی.)بیندازد مخاطره

 انسان رنج و درد کاهش و جسمی سالمت برای بستری خود بلکه است خالق از اطاعت نوعی تنها نه الهی دستورات رعایت

 و شد مشخص و بررسی علمی نظر از هم و اسالمی روایات و قرآن آیات نظر از جامعه و انسان نیازهای از برخی اینجا در. باشدمی

 برای که گرفت نتیجه اینگونه توان¬می و گردید تشریح علمی نظریات نیز و قرآنی صریح آیات به توجه با هاآن اساسی اصول

 قرآن ارزشمند رهنمودهای به تا است نیاز پزشکی، علم های¬توصیه از مندی¬بهره بر عالوه سالمت، فرهنگ به یافتن دست

 اصول و هایافته به بشر دستیابی از قبل هامدت که چرا شود توجه نیز السالم علیهم معصومین حضرات از وارده احادیث و کریم

 قرآنی اصول با مطابق نیز السالم¬علیهم ائمه و است آورده مقدس کتاب در جامع و کامل صورت به را اصول این خداوند علمی،

 با موارد اکثر در حدیثی و قرآنی هاییافته شد مشخص گرفته انجام هایبحث به توجه با اینکه ضمن. .اند¬نموده ارائه را مزالبی

 به روانی بیماری به مبتال افراد که نیست این روان سالمت و بهداشت در دین نقش از هدف لذا. دارند همپوشی علمی نظریات

 معالجه را خود دین دستورهای به عمل و عبادت طریق از باید تنها و است نادرست هاآن درمان هایراه یا و نکنند مراجعه دکتر

 نقش بیان از هدف و است پروردگار طرف از نیز ها¬بیماری درمان در دارو نقش که است مهم نکته این دانستن بلکه نمایند؛

 روانی هایبیماری به مبتال کمتر دین، به متدینان که مطلب این به تا است این روان سالمت و درمان و بهداشت در دین
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 است، ترآسان شانمعالجه و کمتر شاننگرانی و اضطراب و بیشتر داران¬دین تحمل روانی، بیماری تحقق صورت در و شوند،می

 .شود برده پی

 بحث ونتيجه گيري:

 اکتفا سالمت اجمالی بیان به احادیث، و کریم قرآن  که رسید بندی¬جمع این به توان¬می گردید بیان چه آن مجموع از

 سالمت، حوزه در وارده روایات و قرآن آیات از تأسّی با که اند¬کرده بیان نیز را واقعی سالمت به رسیدن مراتب بلکه اندنکرده

 آن عمیق مضامین به رجوع با و کرد تدوین را روحی و اجتماعی فردی، بهداشت حوزه در دستورالعمل بهترین توان¬می

 از شده نازل آیات چراکه. پیچید روانی -روحی و جسمی بیماران برای را پزشکی نسخه ترین¬مناسب و ترین¬کامل توان¬می

 ی¬نسخه هرگز که عوارض، و ضرر بدون هستند گرانی درمان السالم¬علیهم معصومین ائمه از وارده روایات و خداوند سوی

 دارو، این طبیبان است،چراکه همه اختیار در و همیشگی نسخه، این. نیست اشتباهی آن در و شود¬نمی کهنه آنان درمانی

 تواند¬می خود توانایی و ایمان فراخور به فردی هر لذا. دارند¬می دوست بسیار را آنان و شناسند¬می خوبی به را خود بیماران

 بدون و بخش آرام سالم، زندگی یك داشتن برای  السالم¬علیهم بیت اهل احادیث و کریم قرآن رهنمودهای و دستورات از

 .نماید استفاده اضطراب

 مراجع

 کریم قرآن 

 قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر: قم علم، و اسالم منظر از انسان سالمت بر لباس تاثیر ،(تا¬بی) مهدیه فر، اکرمی 

 ،های¬رشته میان های¬پژوهش تخصصی فصلنامه چالشها، و مفاهیم معنوی، سالمت ،(6733) سپیده امیدواری 

 6 شماره اول، سال قرآنی،

 ،هدایت زمزم: قم احکام، فلسفه ،(ش6771) احمد اهتمام. 

 عشق آیت: قم قرآن، پزشکى اعجازهاى بر نگرشى هاآیه سوىآن ،(6737) صمد زاد، نورى . 

 ،اإلسالمیة الکتب دار: قم محدث، الدین¬جالل: محقق المحاسن، ،(6736) خالد بن محمد بن احمد برقى. 

 ،بشری نشر:  جا¬بی حسینی، سیدابوالقاسم: ،مترجم اسالم در روان بهداشت کلی ،اصول( 6731) جعفر بوالهری. 

 ،پاکنژاد شهید فرهنگی بنیاد: تهران اول، چاپ پیامبر، آخرین و دانشگاه اولین ،(6716)رضا پاکنژاد 

 ،دنیاى: تهران ،(آله و علیه اهلل صلى رسول حضرت قصار کلمات مجموعه) الفصاحه نهج ،(6732) ابوالقاسم پاینده 

 دانش

 السالم علیهم البیت آل مؤسسة: قم الشیعه، وسائل ،(ق6117) ،حسن بن محمد عاملى، حر  

 میقات انتشارات: تهران عشری، اثنا تفسیر ،(6717) احمد، بن حسین عبدالعظیمى، شاه حسینى 

 مبین کتاب: رشت قرآن، علمى اعجاز در پژوهشى ،(6736)على، محمد ،اصفهانى رضائى 

 ،اسالمى انتشارات دفتر: قم همدانى، موسوى باقر محمد سید ترجمه المیزان، تفسیر ،(6731) محمدحسین، طباطبایی 

 .قم علمیه حوزه مدرسین ىجامعه

 معراجی: تهران صادقى، امیر الدین نصیر: مترجم السالم، علیه الرضا طب ،(6736) السالم علیه موسى بن على. 

 ،العلمیه مطبعه: تهران محالتى، رسولى هاشم سید:  محقق ،التفسیرالعیّاشی ،(ق6731) مسعود بن محمد عیاشى. 

 دارالمالک: جا¬بی القرآن، وحی من تفسیر ،(6713) حسین محمد ،شیخ اهلل فضل. 

 ،قرآن از درسهایى فرهنگى مرکز: تهران نور، تفسیر ،(6737) محسن قرائتی. 

 البعثه موسسه: تهران والمواعظ، الحکم عیون ،(6733) محمد، بن علی واسطی، لیثی. 

 ،العربی التراث دارإحیاء بیروت، بحاراألنوار، ،(6117)،تقى محمد بن باقر محمد مجلسى. 

 ،طهوری انتشارات: تهران پزشکی، شناسی جامعه ،(6731) منوچهر محسنی. 

 االسالمیه دارالکتب: تهران نمونه، تفسیر ،(6731) ناصر شیرازی، مکارم. 



 13-81، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره 

  ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

28 
 

 عشق آیت: قم قرآن، پزشکى اعجازهاى بر نگرشى هاآیه سوىآن ،(6737) صمد زاد،نوری. 

 مترجم ،(الخواطر تنبیه ترجمه)  اسالم در اخالق و آداب ورام، مجموعه ،(6717) عیسى بن مسعود فراس، أبی بن ورام :

 .رضوى قدس آستان اسالمى هاى¬پژوهش بنیاد: مشهد عطایى، رضا محمد

 محمود مصطفی: محقق المطهره، السنه و الکریم القرآن فی العلمی االعجاز موسوعه ،(ه6121) احمد الحاج یوسف 

 .حجر ابن دار مکتبه: دمشق فهمی،


