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:عنوان مقاله

آیه های قرآن کریم بررسی » 

اصلیزمینه سه بعد در 

سالمتی

«( جسمی، روانی و اجتماعی)



«مقدمه»

حالتي كه در آن فرد از نظر رواني، "را سالمتيسازمان جهاني بهداشت،*

جسمی و اجتماعي كامالً سالم است و در او نشانه اي از بیماري و رنجوري 

.استتعریف کرده ، "شود و نیز دارای زندگی مثمر ثمر می باشدمشاهده نمي 

ای مقابلهنقش راهبردهاي بسیاري براي در سالهای اخیر، دانشمندان اهمیّت *

.قائل شده اندایشان درجامعه وضعیت سالمت جسمي و رواني درچگونگي 

برابر در عامل فرهنگي قوي وگرایش هاي مذهبي، منظورمذهب همین به 

توانند مقابله هاي بعدي را شوند و مي محسوب مي فشارهاي ناشي از زندگي 

.استی  موجب سالمتافراد، آن ها براي بیشتر كارگیري تسهیل كنند، بنابراین به 
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«ادامه مقدمه»

ه  بتکیه بر دین و باورهای مذهبی اند که با سعی کرده به تازگی اندیشمندان *

.  بپردازندعوامل بیماریزای روانی ازو بهتر از آن به پیشگیری درمان 

از هر گونه و فرد را آرام روح  دریافتند که آموزه های اعتقادی  مذهبی، آنها *

روانی ی های بیمار مهم  که از جمله عوامل اضطراب، تشویش، یأس و تنهایی 

ی های و بیمار Stressبه آنها، فرد را از ابتال به عمل است، دور نگه می دارد و 

.کندروانی، واکسینه می 

ر انسان تاثیر دارد و با توجه به تاثیسالمت جسمی و روانی دینی در باورهای * 

رد فتوانند می فرآیندها، ایمان و اعتقاد بر سالمت و بیماری، واکنش های درونی و 

.  سازندتوانمند ها، را در مقابل بیماری 
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«ادامه مقدمه»

بر برای زندگی و کار سالم ارائه نموده ورهنمودهایی خداوند، کالم اسالم براساس *

ه کار با بتا فرد استو دوری از گناه تاکید کرده اصالح شیوه زندگی پیشگیری و 

.  بستن آنها بتواند مسیر تکاملی خود را بهتر بپیماید

.را نیز به عنوان پشتوانه آن در نظر گرفته استو جزا پاداش 

ی از که بُعد علمی بودن را نیز در بردارد؛ یکن کریم به عنوان معجزه جاوید قرآ *

مصادیق مهم تعالیم دینی است که آموزه هایش به نوعی یک مجموعه راهکارها و 

سالمت جسمی، روانی و اجتماعیحیطه های  درمانهای صحیح، قطعی و یقینی در 

که است

مصون ، جسمی، روانی و اجتماعیآسیب های گونه ، از هر با عمل به آنافراد 

.می مانند
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«ادامه مقدمه»

ا رابطه بین خدا و داشتن نگرش هاي مذهبي و نیز ارتباط بین این نگرش ها ب*

را شامل شده است و نشان داده شده كه پژوهش ها ، گستره اي از سالمت رواني

اعتقاد و نگرش مثبت به نیرویي فراتر از تمام نیروهاي هستي، 

را از انسان دور و ... اضطراب، افسردگي، ترس و

.را به جاي آن مي نشاندنشاط، سالمت جسم وروان، شادكامي و نیكبختي 

ارتباط مثبتي وجود دارد وروان، مذهب و سالمت که بین شود تصورمي *

روان شناسي مذهب، دانش نیز به تازگي 

زیادي را براي نقش راهبردهاي مقابله اي و سبك زندگي افراد دراهمیت 

.شده استقایل و رواني آنها جسمي سالمت چگونگي وضعیت 
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«ادامه مقدمه»

ه بمضطرب افراد هاي مقابله، توانایي هاي شناختي و رفتاري هستند كه شیوه *

هكنند کمنابع مذهبي متعددي استفاده مي از منظور كنترل نیازهاي ویژه دروني 

:بهآن جمله مي توان از 

.  نموداشاره قرآننماز و ، (ع)توكل به خداوند، زیارت ائمه

، آیات فراواني وجود دارند كه حالتهاي گوناگون روان قرآن كریمدر سراسر *

و همچنین، علل انحراف و بیماریها انسان را  یاد آور شده است و 

.  را نشان داده استراههاي تهذیب، تربیت و درمان انسان 

لموس و نیز تاثیر مآیات الهی با توجه به اهمیّت موضوع سالمتی و تاکید آن در *

دین و مذهب در سالمت، 

در " مشخصاآیاتی که سوره برای دسترسی به 114در مطالعه حاضر، تمامی 

خصوص ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سالمتی بیان

.مورد بررسی کامل قرار گرفتندشده اند، 
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«مواد و روش ها»

و با بررسی کامل سیستماتیکمروری و –این پژوهش به صورت موضوعی *

از سایت PDFکه به صورت یکایک آیات قرآن کریم مستقیم سوره ها و 

بود و گوگل دانلود شده 

، تفاسیرآن

معتبر دینی، منابع 

و مقاالت 

اسالمیافزارهای نرم 

.انجام شده است( جسمی، روانی و اجتماعی)سالمتیدر زمینه سه بعد اصلی 

ش دکتر محمد علی لسانی فشارکی در مقاله ای با عنوان روش تحقیق و پژوه)

:دسته تقسیم می کند3در قرآن کریم، پژوهش های قرآنی را به 

روش تحقیق در مفاهیم یک آیه-الف

روش تحقیق در مفاهیم یک سوره-ب

(روش تحقیق موضوعی در قرآن-ج
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«هایافته »

قرآن کریم آیات ، (درصد58/77)سوره67های مطالعه نشان داد که در یافته * 

( جسمی، روانی و اجتماعی)به یک، دو و یا هر سه بعد اصلی سالمتی، "مشخصا

.استنموده اشاره 

اشاره عام آیات قرآن کریم به ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سالمتی عمده* 

.بوده استآیه 264دارد، اما تعداد کل آیات در خصوص سه بعد اصلی سالمتی، 

Dr. Seyedi (Ph.D in Health Education and Health Promotion)

یابعاد سالمت

آیات

اجتماعیروانیجسمی

6994101تعداد

26/1335/6138/26درصد
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تعداد سوره های
دارای آیات  در 
زمینه سالمتی

ابعاد سالمتی ردیف

15 سه بعد جسمی، روانی و 
اجتماعی

1

4 دو بعد جسمی و روانی 2

2 دو بعد جسمی و اجتماعی 3

14 دو بعد روانی و اجتماعی 4

7 فقط بعد جسمی 5

15 فقط بعد روانی 6

10 فقط بعد اجتماعی 7



«ادامه یافته ها»

:کریمجسمی از دیدگاه قرآن سالمتی -الف

شدهآیه استخراج 264سالمتی جسمی از کل سهم * 

.استبوده ( درصد26/13)آیه69از قرآن کریم، 

حاللبهداشتی مهمی در بعد جسمی مانند خوردن غذاهای مباحث * 

و ( گوشت دام، انگور، انار، زیتون، خرما) 

و نیز شراب، مردار، خون و گوشت خوک از مصرف پرهیز 

بهداشت جنسی در قالب نکاح شرعی مرد با زن رعایت 

. شده استبیان قرآن در 
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(سالمتی جسمی)« هایافته ادامه "

م، فرو فرستادیگزانگبین و بلدرچین بر شما » آمده است که 57آیه بقره در سوره * 

حجه و یا در سور« گفتیم از خوراکی های پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم، بخورید

می 36آمده است که برای شما، دامها حالل شده است و در همین سوره، آیه 30آیه 

.فرماید که از شتران فربه بخورید

99، نور35، تین1)و همکاران نشان داد که در قرآن آیات زیادیسیاهپوشمطالعه * 

ور، عسل، زیتون، انگبه اهمیت تغذیه اشاره کرده اند و از خوراکی هایی مانند (  انعام

.  نام برده اندانجیر، انار، خرما و ماهی تازه

.خوراکی ها در طب سنتی نیز ارزش بسیاری دارداین 
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(سالمتی جسمی)«ادامه یافته ها»

و آنچه به نام غیر مردار و خون و گوشت خوک مائده به حرام بودن 3آیه * 

.استخدا کشته شده باشد و خفه شده باشد، اشاره کرده 

.بیان گردیده استنحل69و 68شفابخش عسل در آیات اثرات * 

زیادهخوراکیهای پاکیزه ای که روزی شما کردیم، بخورید ولی در آن از * 

.(81طه آیه 20سوره )نکنیدروی 

سال تمام به 2سوره بقره دستور صریح قرآن است که مادران باید 233در آیه * 

.فرزندان خود شیر بدهند
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(سالمتی جسمی)« هایافته ادامه »

160و 157و 32و 31آیات ))توجه به اصول تغذیه و بهداشت مواد غذایی* 

145، آیه كهفسوره 19، آیه بقرهسوره 172و 169و 57، آیات  اعرافسوره 

.سفارش شده است( عبسسوره 24و آیه مائدهسوره 3، آیه انعامسوره 

ايدرغذ ي دقت ا، هشدار به انسانهای مسلما ن یا غیرمسلمانها برآیات قراندر * 

هبقرسوره )و رعایت حالل و حرام و در نهایت تأمین سالمت بشری جسمي و روح

و رعایت اعتدال در خوردن و آشامیدن در جهت ( 24آیهعبسو سوره  169آیه

.استبیان شده ( 31آیه اعرافسوره )حفظ سالمتی 

خدا براى شما از خودتان همسرانى قرار داد و "داریم که 72آیه ل حنسوره در * 

".  از همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى نهاد
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(جسمیسالمتی )« هایافته ادامه »

شما از روى شهوت به جاى زنان "می فرماید که اعرافاز سوره 81آیه * 

(".قوم لوطخطاب به )آرى شما گروهى تجاوزکاریدآمیزید، با مردان در مى 

نزدیک مشوید چرا که آن زناو به : "می فرمایداسراءاز سوره 32آیه "* 

".  همواره زشت و بد راهى است

روم سوره 21اساس آیه بر * 

خدا آنها زمانی کهعفت بورزند تا که وسیله نکاح نمی یابند، کسانی و باید"

"کندرا از فضل خود بی نیاز 
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(سالمتی جسمی)«هایافته ادامه »

ان صورت و دستهایتکسانی که ایمان آورده اید چون به عزم نماز برخیزید، ای * 

ح مس( هر دو پا)و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین را تا آرنج بشویید

(.6مائده آیه 5سوره )کنید

است؛ پس زیانبارى ، حالت نامالیم و حیض:تو درباره حیض مى پرسند، بگواز * 

(.  222آیه بقره سوره)پاك شوند كنید تا كناره گیرى زنان ازدر زمان حیض 

(  21سوره احزاب آیه )الگو جهت پیشگیری از بیماری ها و رعایت بهداشتارائه * 

نیز ( 4آیهمدثرسوره )و پاکیزه نگهداشتن و نظافت لباسبهداشت فردی و توجه به 

.استدر آیات قرآن اشاره گردیده 
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(روانیسالمتی )«هایافته ادامه »

35/61)آیه94، قرآن کریمآیه استخراج شده از 264سالمتی روانی از کل سهم * 

وانی بوده است که در کل می توان دریافت که مباحث بهداشتی مهمی در بعد ر( درصد

ی از غم صبر و شکیبایی در امور، توکل بر خدا، آرامش و اطمینان قلبی، دوراز قبیل 

و اندوه و باور اینکه بعد از هر سختی، 

.استدر قرآن بیان شده بود،خواهد راحتی 

در آیات قرآن به ویژه در تدبّر با ( 1395)و همکاران صدرآبادیاساس مطالعه بر * 

می ، ذکر و دعا ازدواج، دنیاگریزیایمان، حجاب، آیات همچون محتواها و مفاهیم 

.دمطلوبی رسیبه نتایج روانی، بیماری های درمان توان هم در پیشگیری و هم در 
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(روانیسالمتی )«هایافته ادامه »

از سوره آل عمران نیز قرآن کریم، 159از سوره نساء و نیز آیه 81آیه در * 

آیات به ترتیب. دعوت کرده استتوکل و اعتماد بر او بندگان خداوند بزرگ را به 

:  ازمذکورعبارتند 

و " بر خدا توکل کن و خدا بس کارساز است"

".خداوند توکل کنندگان را دوست مى دارد" 
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".  کن که وعده خدا حق استصبرپس "می فرماید60خداوند در سوره روم آیه * 

د در نشان داد که صبر و شکیبایی باعث شده تا فرصدرآبادی و همکاران مطالعه 

ندهد به خود راهحس افسردگی برابر مصائب و سختی ها و نامالیمتی های زندگی، 

.و حتی از آنها هم لذت ببرد
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(سالمتی روانی)« هایافته ادامه »

.  شودسبب نگرانی انسان میزندگی، از رخ دادن رویداد ناخوشایند در آینده ترس * 

جات یکی از کارهایی که در این حالت به انسان آرامش می بخشد و او را از تنهایی ن

.  می دهد، یاد خدا است

ا یاد خدا آگاه باشید که تنها ب، "اال بذکر هللا تطمئن القلوب":متعال می فرمایدخداوند 

.یابددل ها آرام می 

.کنددعوت می ، خشم، انسان را به فرو بردن آل عمرانسوره 134آیه * 

، 103، توبه45ابراهیم) فرا می خواند آرامشطور کلی، قرآن انسان را به به * 

.(4فتح
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(اجتماعیسالمتی )« ادامه یافته ها»

101آیه استخراج شده از قرآن کریم، 264سالمت اجتماعی از کل سهم * 

بوده است و در کل می توان دریافت که مباحث بهداشتی مهمی( درصد26/38)آیه

دادن زکات و صدقه و انفاق، یتیم نوازی، دوری از قمار ودر بعد اجتماعی مانند 

انولخرجی و اسراف، پرهیز از کم فروشی، عدالت ورزی و نیز عدم تمسخر دیگر

.استدر آیات مذکور برای عمل کردن مردم بیان شده 
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در پژوهش های خود نشان دادند که میانرضایی، سهرابیان و خلیلی * 

افراد، رابطه مثبت و سازگاری فردی و اجتماعی نگرش مذهبی و 

.معناداری وجود دارد

را با ربا اى کسانى که ایمان آورده اید : از سوره آل عمران131آیه "* 

، "سود چندین برابر مخورید

نزدیک مشوید چرا که آن همواره زناو به : ازسوره اسراء32آیه "

"زشت و بد راهى است
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(سالمتی اجتماعی)« ادامه یافته ها»

به ممنوع بودن متعددی از قرآن کریم آیات در *

، (91و90ومائده219بقره)قمار شراب و 

، (32و اسراء1، طالق12ممتحنه)نامشروع و بی بندباری روابط 

دستور صریح داده ( 68و فرقان2، نور31و33،اسراء 12ممتحنه )و قتل دزدی 

میانه روی در رفتار، عدم خشونت و پرخاشگری و تندخویی با همچنین به و 

(19و لقمان107انعام)همکاران 

".استنموده سفارش 

".  پلید هستند از آن ها دوری کنیدشراب و قمار :  از سوره مائده90آیه "* 

سوره مبارکه 91و 90در آیه های "است که آمده همملک زاده مطالعه در * 

مال اعپلید بوده و از شراب و قمار ای کسانی که ایمان آورده اید، : فرمایدمی مائده

.  پس، از انها دوری گزینید، باشد که رستگار شوید. شیطانند
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(سالمتی اجتماعی)« ادامه یافته ها»

و چپاول و جنایت، غارت ، جرم  ظلم، تجاوزانسان ها را از قرآن، در خداوند * 

.  استتوصیه کرده عدل و داد به برپایی و منع کرده است اموال دیگران 

، فسادتقوی و رعایت هنجارهای دینی و دوری از پیشگیری نیز به برای * 

(.93و92ومائدهاعراف 35)نموده استسفارش 

".مداریدسر به فساد در زمین خدا : از سوره بقره60آیه "* 
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(جسمیسالمتی )« گیرینتیجه »

بر شما گزانگبین و بلدرچین فرو "آمده است که 57بقره آیه درسوره * 

". وریدبخکه به شما روزى داده ایم خوراکی هاى پاکیزه اى فرستادیم گفتیم از

ر نیز به آیه ای از قرآن کریم اشاره کردند که زیاده روی دو همکاران سلمان 

که روزی شما کردیمخوراکیهای پاکیزه ای از . "غذا خوردن را منع کرده اند

("81طه آیه 20سوره )بخورید ولی در آن زیاده روی نکنید

قرار همسرانىخدا براى شما از خودتان "داریم که 72آیه نحل سوره در * 

در هم صدرآبادی ."براى شما پسران و نوادگانى نهادهمسرانتان داد و از 

آیه که است خود که با یافته های مطالعه حاضر مطابقت دارد، آورده مطالعه 

هاى او اینكه ازنوع و ازنشانه " : روم به این مهم اشاره نموده است21

و براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستىهمسرانىخودتان 

براى مردمى كه می اندیشند، به طور قطع ( نعمت)دراین آرى نهاد، رحمت 

".  استنشانه هایی 

Dr. Seyedi (Ph.D in Health Education and Health Promotion)
28



(جسمیسالمتی )« ادامه نتیجه گیری»

ع نیز در مطالعه خود اشاره کرده است که در خصوص روابط مشروسیاهپوش* 

و زنابقره، و در رابطه با پرهیز از مفاسد شهوانی، مانند 223زن و مرد آیه 

، 81و 80نساء، اعراف 24و 15، آیات متعددی آمده است، مانند آیات لواط

.نساء23و ازدواج های غیر حالل نظیر آیه ی 2و نور 32اسراء 

سه می تواند در هرزناالبته مبحث بی بند و باری در روابط جنسی بخصوص * 

.  بعد سالمتی جسمی، روانی و اجتماعی مطرح شود

. اشاره کردعفونت های جنسی به عنوان مثال در بعد جسمی می توان به 

. وجود دارداضطراب و عذاب وجدان در بعد روانی، مشکالتی مانند 

مقدمات مشکالت در خانواده به عنوان و نهایتا در بعد اجتماعی نیز می توان 

.  را مثال زدسلول های یک جامعه 
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(سالمتی روانی)« ادامه نتیجه گیری»

".  کن که وعده خدا حق استصبرپس "می فرماید60خداوند در سوره روم آیه * 

و همکاران در مطالعه خود خادمیان،در مطابقت با یافته های مطالعه حاضر

صبر ه بسیاري از آیات، انسانها را در برخورد با سختیها و مشكالت ب"دریافتند که 

(.200و 186، آل عمران 45بقره )فرا مي خوانند 

، کریمنیز قرآن آل عمران از سوره 159و نیز آیه نساء از سوره 81آیه در * 

.  دعوت کرده استتوکل و اعتماد بر او به بزرگ را بندگان خداوند 

و " بر خدا توکل کن و خدا بس کارساز است"مذکورترتیب به 

". خداوند توکل کنندگان را دوست مى دارد" 

در مطالعه خود بیانیوسفی و همکاران نیز ،مطالعههمخوانی با یافته های در * 

و او را از جایى كه گمان نمى كند روزى مى دهد، و كسى كه بر خدا "داشتند که 

كه به هركس)كند، خدا برایش بس است، یقیناً خدا فرمان و خواسته اش راتوكل

سوره طالق ) مى رساند؛ قطعاً براى هر چیزى انداز ه اى قرار داده است( بخواهد

("3آیه 
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(سالمتی اجتماعی)«گیریادامه نتیجه »

یکی از مهمترین مباحث اجتماعی سالمتی که به کرات در سوره های مختلف*

قرآن کریم آمده است، بحث کمک مالی به افراد نیازمند جامعه و در اصطالح 

کات انفاق، صدقه و زاست که تحت عناوینی مانند فقرمبارزه با جوامع امروزی، 

.  بیان شده است

:مثال هایی از این مقوله پراهمیت اجتماعی عبارتند از

"را بدهیدزکات" سوره بقره110و 43آیه * 

،"را پاداش مى دهدصدقه دهندگان خدا "از سوره یوسف88آیه 

".  زکات دهندگانخوشا بر "از سوره نساء162آیه 

با وکنید انفاقدر راه خدا و " و همکاران در مطالعه خود بیان داشتند که نعیمی

هالکتخود را به نامشروع، یا هزینه کردن مال در راه پسندیده و ترک این کار 

ره، آیه بقسوره )نیندارید، و نیکی کنید که یقینا خدا نیکوکاران را دوست دارد

195)
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(سالمتی اجتماعی)«ادامه نتیجه گیری»

ند پلیدی های اجتماعی مانآیات قرآن کریم، افراد جامعه را به دوری از هر گونه * 

رباخواری، زناکاری، فساد، بی عدالتی، خوردن شراب، قماربازی، ریاکاری، 

.بدگویی و عیب جویی راهنمایی می نمایند

:نمونه هایی از آیات مذکورعبارتند از* 

از 131آیه )را با سود چندین برابر نخوریدرباای کسانی که ایمان آورده اید، -

(سوره آل عمران

(سوره نساء58آیه )داوری کنیدعدالتچون میان مردم داوری می کنید، به -

ه آی)میان شما دشمنی و کینه ایجاد کندشراب و قمار همانا شیطان می خواهد با -

(سوره مائده91

از موضوع دیگر اجتماعی که در قرآن کریم بدان اشاره شده است، بحث پرهیز* 

از سوره انعام  152آیه . و یا رعایت انصاف در سنجش کاالها استکم فروشی 

عراء و یا در سوره ش" تمام بپیماییدبه عدالت پیمانه و ترازو را "می فرماید که 

".  مباشیدکم فروشان پیمانه را تمام دهید و از "آمده است که 181آیه 
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«ادامه نتیجه گیری»

ر به مقوله سالمتی ددر آیات زیادی از قرآن کریم آنکه نتیجه نهایی * 

ای اصلی آن یعنی جسمی، روانی و اجتماعی توجهات ویژهبعد سهزمینه 

.استشده 

بهره برداری بیشتر، عمیق تر و جزئی تر از آیات قرآنبنابراین * 

داشتیبهزمینه حفظ و ارتقاء سالمتی توسط متخّصصین پزشکی و در 

و نیز برنامه ریزان نظام سالمت، 

.       ضروری به نظر می رسدو قرآنی دینی بین بخشی عالمان با همکاری 
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از شکیبایی و حوصله همه 
عزیزان حاضر سپاسگزارم
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