
کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، کارشناس مامایی و سپیده بابانژادقصاب



آنقردرمعنویواجتماعیروانی،جسمی،سالمتجملهازمختلف،هایزمینهدرسالمتمبانیبهحاضر،نوشتار
ومتسالجزئیاتبیانبرایکریمقرآنکهدهدمینشانسالمتمبانیازبرخیبهاشارهبانگارنده.میپردازد
راستایدرمبانیواصولاینزیرااست؛کردهبیانراآنهااصولومبانیوکلیاتولیاست،نشدهنازلمردمپزشکی
.استانسانهدایت
سالمتکنندهتأمینبهداشت،واستکردهمعرفیبندگانشبرخداوندحسناتجملهازونعمتراسالمتیاسالم
اظتحفوصیانتبرایاسالمهمچنین.استکمالورشدسویبهانسانهدایتوتربیتقرآن،نزولهدف.است
.داردبرنامهونظریهنیزفکریواعتقادیاجتماعی،روانی،معنوی،جسمی،مختلفابعاددرانسان
نآتأمینوحفظبرایفراوانیراهکارهایمیداند،آدمینسلبقایضامنواساسینیازراسالمتیچوناسالم
وکارجنسی،آمیزشخواب،تغذیه،زمینهدررهنمودصدهابهدینیآموزههایدر.میدهدقراربشررویپیش
راوانیفرهنمودهایاین،برعالوه.میباشندفردیسالمتیسویبهانسانکشاندنصدددرکهخوریمبرمیمحیط
سالمتیموضوعبهاسالمنگریجامعگویایکهداردوجود...واجتماعیخانوادگی،روحی،روانی،سالمتدرباره

.میباشد

باه،شدمطرحاجتماعیاختالالتوروانیروحی،جسمی،بیماریهایازپیشگیریوبهداشتدرخصوصکهآیاتی
خداوندجاویدانمعجزهوالهیوحیقرآن،چون؛نداردوجودروزعلوموقرآنمیانتعارضیواستمنطبقروزعلوم
:دهدجایخوددررابیپایهعلومنیستممکنواستاکرمپیامبربه

."نمیآیدآنسویبهسر،پشتازنهوروپیشازنهباطلی،هیچ"(42آیهفصلت)



 (30/روم )بناگذاري نظام سالمتی بر فطرت و کرامت انسان
(195/بقره)مرگ تدریجی نتیجه عدم توجه به بهداشت و سالمت
(104/آل عمران)امر به معروف در امر بهداشت و سالمت مردم
(و147/، آل عمران43/غافر)میانه روي در بهداشت...
(120/بقره )تالش براي رشد علوم پزشکی و جلوگیري از تسلط دشمن
(91/انعام)هدایت و کمال بشر در پرتو سالمت
(9و8/، بلد116/بقره)لزوم حفظ بدن به عنوان امانت الهی



جسمانیبخش : اول

 (141/انعام )درمان اصل پیشگیري بهتر از
 (31/اعراف)اموراصل رعایت اعتدال در
 طهارتقاعده
 (29/بقره)چیزها حالل بودن اصالت
 حرجقاعدة نفی عسر و
 (و119/انعام)اضطرار قاعده الضرر و الضرار و...



روانیبخش : دوم

 (4/فتح)خدا ایمان به
(4/بلد)مشکالت و بینش فرد نسبت به وقوع سختی ها
 (3/طالق)خدا توکل به
 ( 51/توبه)الهی اعتقاد به مقدرات
 خویشتن داري
 (12/یوسف)سالم تفریحات
 (21/روم )خانوادگی ازدواج و روابط
 (10/حجرات)اجتماعی حمایت
 (و28/رعد)خدا یاد...
 (45/بقره)نماز
 (62/نمل)دعا و توسل



:فرديبهداشت و سالمتی 

 (4/مدثر)آلودگى ضرورت پاك نگاه داشتن لباس و تطهیر آن از
 (6/مائده)شرب مطلوبیّت شست شوى بدن، با آب خنك و قابل
 (79/واقعه)0بدن لزوم غسل جنابت و تطهیر
 (57/بقره)نفس رعایت نکردن پاکیزگى و بهداشت، ظلم و ضرر بر
 (6/مائده)پاکیزه شدن اهل ایمان، هدف از تشریع غسل جنابت و وضو
 (222/بقره)خداوند محبوب بودن افراد پاکیزه و تمیز، در درگاه



اجتماعیبهداشت و سالمتی 

 (31/مائده)جامعه ضرورت دفن و خاکسپارى مردگان، به منظور حفظ سالمت و بهداشت محیط و
 (  63/نساء)خاك ها پاکیزگى و بهداشت برخى
 (125/بقره)آلودگى پاکیزه نگاه داشتن خانه خدا، از هر لزوم
 (29/حج)طواف لزوم تطهیر بدن، براى ورود به مسجدالحرام جهت
 (11/انفال)بدن تأثیر آب، در زدودن آلودگی ها از



 (14/ابراهیم)متعال داشتن توکل، امیدوار بودن به پروردگار
 (12/حجرات)کردن غیبت دوري از
 (12/حجرات)دوري از سؤظن
 (46/انفال)تنازع داشتن صبر و دوري از
 (58/احزاب)نبستن اذیت نکردن و بهتان و تهمت
 (6/شمس)داشتن تزکیه نفس
 (27/فجر)مطمئنه نفس
 (8/آل عمران)برمی گردد توجه به این که هر عملی نتیجه اش به خودمان
 (24/انفال)متعال توجه به حضور خداوند


