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 نیا

معاون آموزشی علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل

 نوین نیک بخش
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 عبداالیمان عمویی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
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 سفیدچیان

اسماعیل ، قهصدی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
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 سوسن موعودی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 حسینعلی اصغرنیا عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مصطفی جوانیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 ایمان جهانیان زشکی بابلعضو هیات علمی دانشگاه علوم پ

 سیدعلی مظفرپور عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 روشنک ثاقبی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 آرام تیرگر عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 ثریا خفری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

محمدهادی یداهلل  پزشکی بابلعضو هیات علمی دانشگاه علوم 

 پور

کوروش ابراهیم  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
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 پیام آیت اله جوادی آملی

 الرحیم و ایاه نستعینبسم اهلل الرحمن 

عجل )الحمداهلل رب العالمین، والصاله علی جمیع االنبیاء و المرسلین واالئمه الهداه المهدیین سیما بقیه اهلل فی العالمین 

 (اهلل تعالی فرجه

حضور اندیشوران اسالمی، مشتاقان ادراک کالم خدای سبحان، فرهیختگان مکتب قرآن و عترت، به ویژه اساتید و 

شجویان گرانقدر علوم پزشکی را گرامی داشته، از برگزارکنندگان این محفل قرآنی که وسیله احیای معارف االهی را دان

 .فراهم نموده اند، تقدیر می شود

چون بهترین راه برای شناخت قرآن کریم بررسی آیات همین کتاب آسمانی و تحلیل احادیث متقن اهل بیت وحی و 

 .باشد لذا توجه حضار گرامی به نکات ذیل جلب می شودمی ( علیهم السالم)عصمت 

 مصونیت همه جانبه قرآن 

قرآن حکیم که مبدأ تا منتها از آسیب سهو، نسیان، بطالن، جعل، تحریف و مانند آن معصوم و مصون بوده و : یکم

  9( وات و ال فی االرضالیعزب عنه مثقال ذره فی السم)زیرا مبدأ کالمی خداوند است که از لحاظ علم؛ . خواهد بود

است و مسیر چنین پیامی،  9( فی کتاب ال یضل ربی و ال ینسی)و  0(                 ماکان ربک نسی ا )می باشد و از جهت صیانت از سهو؛ 

 .4 (مطهره بایدی سفره کرام برره مرفوعه فی صحف مکرمه)سفیران معصوم و فرشتگان مصون از گزند خطا قرار گرفته اند؛ 

                                                                                          کتابی قلب مطه ر انسان کامل، سید انبیا و مرسلین علیهم االف التحیه و الثناء می باشد که هم در  منتهای نزول چنین

، هم در حفظ و نگهداری آن از آسیب مصون 5( و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم)                          اصل تلق ی وحی معصوم است؛ 

ماینطق عن الهوی ان )                             اهش یا افزایش منز ه می باشد؛ ، هم در ابالغ و امالی آن از هرگونه ک 1( سنقرئک فال تنسی)است؛ 

 .7( هو اال وحی یوحی

ان کژراهه محفوظ نقلمرو ارسال چنین پیام آسمانی تا افکار و قلوب جامعه انسانی نیز از تصرف محرفان و سلطه اهریم

                    می رسد تا حج ت خدای  صحیح به امت اسالمی هی در قالب قرآن مجید به طورالخواهد بود؛ بطوری که محتوای معارف 

 .دیگران داحض شود                     من ان، بالغ و احتیاج 

ده و در اثر سوء اختیار خود شخص اگر تبدیل، تحریف، تفسیر به رأی و مانند آن رخ دهد، در خارج از محدوده وحی بو

                 خلفه رصدا  لیعلم فانه یسلک من بین یدیه و من )است که هیچ گونه آسیبی به نزاهت قرآن از هرچه وحی است، نمی رساند ؛

 8(                                                             أن قد ابلغوا رساالت ربهم و احاط بما لدیهم و أحصی کل شی ء عددا 

 طهارت روح

لذا قبل از شروع به  1( ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم) قرآن مجید هادی بهترین راه و واالترین هدف است ؛  :دوم

فاذا قرات القران فاستعذ باهلل من الشیطان )ناه برد؛ تالوت آن مناسب است از وسوسه هر اهریمنی به خداوند سبحان پ

 92(الرجیم



                                                                                                     و بر دیگران، چنین دستور راجحی رقم خورد که کامال  به آوای قرآن گوش فرا دهند و از هر گونه کاری که مزاحم 

ون کالم خدا از هر و چ 99( عوا له و انصتوا لعلکم ترحمونمو اذا قری القرءان فاست)استماع وحی االهی باشد، بپرهیزند؛ 

زیرا جز پاکان از رجز انحراف فکری ، کسی به . غباری  مطهر می باشد ، برای نیل به معانی آن ، طهارت روح الزم است 

 90(انه لقرءان کریم فی کتاب مکنون ال یمسه اال المطهرون) حرم امن قرآن کریم بار نمی یابد؛ 

رهای قلوب آنان به صوب و سمت ملکوت گشوده می باشد و با قفل تدبر در چنین کتابی بهره پاک دالنی است که د

و قفل دل، چیزی غیر از اعتقاد باطل یا اخالق و  99(افال یتدبرون القرءان ام علی قلوب اقفالها )گناه بسته نخواهد بود؛ 

کال بل ران )ار می گیرد؛ اعمال عاطل نیست، بلکه همان سیئات انسان تبهکار است که رین و درن و غبار قلب ملکوتی او قر

و کسی که معارف االهی را در دنیا با چشم جان مشاهده نکرد، در آخرت از  95(                                    علی قلوبهم ماکانوا اعمی و اضل سبیال 

 91(انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون)شهود جمال االهی ناکام  می باشد؛ 

 .از آن خواهد بود                                                             بنابراین، تحصیل طهارت روح او لین شرط تدبر در قرآن و بهره وری

 شفای بیماری علمی و عملی

، بلکه شفای هرگونه بیماری انسان ها می باشد، چون انسان دارای شئون قرآن مجید نه تنها داروی دردهاست: سوم

                                                                                                    فراوان نظری و عملی است و جهل، مهم  ترین مرض عقل نظری بشر به شمار آمده، ضاللت و گمراهی، بدترین بیماری 

ان محسوب می شود، لذا قرآن کریم، هم بیماری های علمی بشر را گوشزد کرده، شفای آن را شرح داد و عقل عملی انس

هم مرض های عملی انسان را برشمرده، عالج آن را تبیین کرد تا هم در رسالت تعلیم کتاب و حکمت کامیاب شود و هم در 

 .سفارت تزکیه نفوس و تهذیب قلوب موفق گردد

فرموده است؛ دواء دائکم و نظم ( علیه السالم)چنان که حضرت امیرالمؤمنین . ، قرآن کریم است داروی دردهای روحی

و ننزل من : )چنان که خداوند فرموده است. شفای هرگونه بیماری علمی و عملی انسان، قرآن مجید است 97(ما بینکم

  بنلذا حضرت علی . 91(شفاء لما فی الصدورقد جائتکم موعظه من ربکم و )و  98(القران ما هو شفاء و رحمه للمومنین

واستشفوا بنوره »: راهنمایی نسبت به شفاجویی از قرآن شافی را چنین ارائه فرموده است دستور و( علیه السالم)ابی طالب 

 00« النافع فانه الحبل المتین و النور المبین و الشفاء»و  09« فیه شفا المستشفی و کفایه المکتفی» و  02«فانه شفاء الصدور

 بیماری روحی و راه درمان 

قرآن حکیم همان طوری که شفا را درپرتو ادراک صحیح معارف آسمانی و ایمان به تمام ره آورد پیامبران االهی : چهارم

یهم عل)و امتثال احکام اسالمی می داند، بیماری را، اثر جهل و عدم ادراک درست معالی وحی و فقدان اعتقاد به ره آورد انبیا 

و ترک امتثال دستورهای دینی آنان می داند، چون روح انسان مقدم بر بدن او بوده، تن بشر فرع جان مجرد اوست، ( السالم

لذا سالمت روح مهم تر از سالمت بدن و همچنین بیماری دل شدیدتر از مرض بدن می باشد، چنان که امیرالمؤمنین 

اشد من مرض البدن مرض القلب ؛ اال و ان من صحه ... » : باره می فرماید در این( علیه السالم)حضرت علی بن ابی طالب 

 09.« البدن تقوی القلب 



                                                                                                       از این جهت، شناخت بیماری روح و معرفت داروی آن و آشنایی با کیفی ت درمان، تا نیل به شفای کامل، از بهترین 

 .تا راه عالج آن از قرآن مجید استنباط شود رهنمودهای قرآن کریم است، لذا نمونه هایی از مرض دل بازگو می شود

 نمونه هایی از امراض روحی

نفاق از نظر خداوند سبحان بیماری است، چه این که ضعف ایمان و فتور عقیده نیز به نوبه خود مرض محسوب  .9

نا اهلل و رسوله اال واذایقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعد)و  04(                              فی قلوبهم مرض فزادهم اهلل مرضا )میشود؛ 

 05(      غرورا 

انحراف سیاسی وگریز از نظام اسالمی و گرایش به بیگانگان، به احتمال شکست حامیان اسالم و پیروزی دشمنان  .0

فتری الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشی ان تصیبنا دائره فعسی )مسلمین، مرض قلب شمرده شده است؛ 

 01(مر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمیناهلل ان یاتی بالفتح او ا

طمع به نامحرم و ضعف نفس در برابر غریزه حیوانی و عدم اکتفا به حالل االهی و میل تجاوز به حرام ،بیماری دل  .9

ع الذی یا نساءالنبی لستن کاحد من النساءان اتقیتن فال تخضعن بالقول فیطم: )چنانچه خداوند سبحان فرموده است. است

  07(                              فی قلبه مرض و قلن قوال  معروفا 

 قرآن مظهر اسم شافی

اکنون که نموداری از بیماری های اعتقادی، سیاسی و اخالقی روشن شد، معلوم می شود قرآن حکیم که مظهر شفای 

حسن، خداوندی است یکی از اسمای حسنای اوشافی است و با ارائه برهان عقلی و نیز نشر حکمت وموعظت و جدال ا

 .امراض فکری را قبل از پدید اومدن آن دفع می کند و بعد از ظاهر شدن آن رفع می نماید

با تبیین خطوط جامع و کلی اسالم در سیاست داخلی و خارجی، بیماریهای سیاسی را پیشگیری یا درمان می کند و با 

 .د، آنها را عالج می نمایدتشریح آثار سوء بزهکاری و گرایش های تباه اخالقی و راهنمایی های سودمن

آن چه تذکر درگردهمایی پزشکان وهمایش علمی و پزشکی مفید می باشد آن است که همه ما موظفیم سالمت روح را 

ارج نهیم و بیماری و درمان آن را از قرآن و عترت فرا گیریم تا جامعه گرانقدر ما گذشته از سالمت بدن، از روح سالم که 

 .                                              عهد و جامع بین تدی ن و تخصص است، برخوردار گرددهمان جان متدین و مت

 .را با اولیای االهی محشور فرما(          قد س سر ه) دگارا همه مؤمنان و مراجع عظام گذشته و امام راحل رپرو

حفظ ( ه الشریفجعجل اهلل تعالی فر)                                                                     نظام اسالمی، مقام معظم رهبری و مسئوالن متدی ن را در پرتو عنایت ولی عصر 

 .فرما

 .بهره مند فرما( ارواحنا فداه)                                                                گزارکنندگان این همایش علمی و حض ار عزیز را از لطف خاص امام زمان بر

 

 والسالم علیکم و رحمه اهلل

 جوادی آملی



 .9سوره سبأ ، آیه  -9

 .14سوره مریم ، آیه  -0

 50سوره طه ، آیه  -9

 91-99سوره عبس، آیات  -4

 .1سوره نمل ، آیه  -5

 .1سوره اعلی ، آیه  -1

 .4-9آیات سوره نجم ،  -7

 08-07سوره جن ، آیات  -8

 1سوره اسراء، آیه  -1

 18سوره نحل ، آیه  -92

 024سوره اعراف ، آیه  -99

 71 – 77سوره واقعه ، آیات  -90

 04، آیه ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)سوره محمد  -99

 94سوره مطففین ، آیه  -94

 70سوره اسراء ، آیه  -95

 95سوره مطففین ، آیه  -91

 958نهج البالغه ، خطبه  -97

 80، آیه  سوره اسراء -98

 57سوره یونس ، آیه  -91

 992نهج البالغه  ، خطبه  -02

 950همان ، خطبه  -09

 951همان ، خطبه  -00

 988همان ، حکمت  -09

 92سوره بقره ، آیه  -04

 90سوره احزاب ، آیه  -05

 50سوره مائده ، آیه  -01

 90سوره احزاب ، آیه  -07

 



 شیهما سیسخن رئ

سالمت  یبه سو تیجاودانه بشر ییو راهنما تیراغ هداالشان اسالم ، چ میعظ امبریپ یانیماندگار وح ادگاری دیقرآن مج

 یبرا یو اجتماع یاخالق ،یروان و یروح یها یماریاز ب یکتاب مبارک در سالمت جامعه بشر نیا ریتأث دیترد یب. است

ل و کما دیبشر در پرتو فروزان قرآن مج شهیدانند که اند یم یکیو انصاف به ن دو اهل خر ستین دهیهمه پژوهشگران پوش

به سالمت را،  یابیبرآمده از آن، راه دست یکرانه آگاه کرانیب اسیدر مق یمحدود دانش تجرب  یها یها افتهیو  افتی یتعال

سالمت، سبب شد  ی، در عرصه هایانیح و یها وزهاز آم یگام لرزان و کوتاه مسلمانان در برخوردار. هموارتر خواهد ساخت

 یپژوهش یمجالت علم حوزه سالمت در یقرآن یبشر مهجور  بماند و پژوهشها دگانیکتاب مقدس از د نیا میکه اوج تعال

خواهند  یته یژرف، دست  انوسیاق نیبر آن رود که قرآن پژوهان از ا  یشود و گمان برخ افتیمرجع اندک   یکتاب ها

 .برد

را در  یو روان بشر و جامعه بشرجان  داریپا یبرآن است تا شفا( و سالمت یقرآن  پژوه) داریپا  یشفا شیهما نیدوم

 ی، شفا قیو عم قیدق یانتخاب، نشان از آن دارد که در نگاه نیا دیترد یو ب دیاشارت نما یانیح ماندگار و یپرتو آموزه ها

 .خواهد بود داریبرآمده از آن، پا

 دیار نموده اند و همه اساتو برگز ی، همکارقیرا تشو یمل شیهما نیکه ا یسپاس وافر از همه بزرگان و بزرگواران ضمن

 یافزودند، از خداوند سبحان سالمت و سعادت را برا شیهما نیبر عظمت ا شیگرانقدر و پژوهشگران که با ارائه مقاالت خو

 دیفزایحوزه سالمت ب یپژوهش ها ی، بر غناییها شیهما نیچن ییاست که برپا نآ دیو ام مینما یمسألت م زانیهمه عز

 .دیفرما تیعنا قیتوف دیقرآن مج یر علوم و معارف و آموزه هاو همه ما را در نش

 
 

 قیالتوف ومنه
 یعیمظفر رب دیس دکتر

 بابل یدانشگاه علوم پزشک استیر
 شیهما سییر و



 

 سخن دبیر علمی همایش 
 

 یبسمه تعال

 یو آله را دارو هیاهلل عل یمرتبت  حضرت محمد صل یختم امبریخداوند سبحان را که اعجاز جاودانه پ کرانیب سپاس

آن در  ینوران یو آموزه ها(  و آله هیاهلل عل یصل)آنحضرت  یانیماندگار وح  ادگاریمومنان قرار دارد  و  یشفابخش جانها

 .بوده است شمندانیو اند انیهشپژو یو عمل  یملجا و مرجع علم  خیطول تار

از  یاریبس یدر جهان معاصر ، راهنما فیشر اتیرواو   یقرآن یبه آموزه ها دیاز خطا و ترد راستهینگاه روشمند و پ

 اتیو روا  یبه بال  متن مقدس قرآن ییکه از سو قیعم یرشته ا نیاست ، مطالعات  ب یعلم قیبه حقا یابیمحققان در دست

 یانیوح مشتاقان کالم یتواند جانها یدارد م هیتک  یدانش پزشک  یها افتهیها و  ژوهشبه پ ییباشد  و از سو نیمعتبر مز

 ییمومنانه و پاسخگو ینشان از تالش علم    نا یقیکه  دیارائه نما شهیاند یایرا در دن دیجد یو فهم و زبان دینما  رابیرا س

 . دارد ینید یآموزه ها

 قیجان و روان انسانها را در پرتو حقا داریپا یبرآن است تا شفا( و طب یقرآن پژوه) داریپا یشفا یمل شیهما نیدوم

بر حذر دارد و به  قیدق ریکارشناسانه و غ ری، غ یاستفاده ابزار یاحتمال یها بیو از آس دینما نییو تب انیب  نیثقل ینوران

بحمداهلل استقبال . دیدر حوزه سالمت را توجه نما نیدر خصوص حضور د ینید شمندانیداران  و اند نیدغدغه د

حرکت  نیرود که با استمرار ا یاست و انتظار م یو شکرگزارموجب مسرت  یمل شیهما نیاز ا شمندانیپژوهشگران و اند

 .میبوده باش تدر حوزه سالم یقرآن یها دگاهیروز افزون د جیبه نشر و ترو ینید یبر آموزه ها یمتک یعلم

و  دندیرا رونق بخش شیهما نیا یو محققان ارجمند که با نگارش مقاالت علم دیدانم که از همه اسات یبرخود فرض م

همه  قاتیو دوام توف میرسانده اند سپاس گو یاریخالصانه   شیهما ییو اجرا یعلم یها تهیکه در کم یبزرگواران یتمام زین

 .میمسألت نما یتعالیرا از حضرت بار زانیعز
 

 

 پور داهللی یدکتر محمد هاد
 شیهما یعلم ریدب



 همایش  اجراییسخن دبیر 

 

 .(980اسراء) "اال خسارا نیالظالم دیزیوال نیومنو ننزل من القرآن ماهو شفاء و رحمه للم"

 ".دیافزا ینم انیو ستمگران را جز خسران و ز میکن یمؤمنان نازل م یو از قرآن آنچه شفا و رحمت است برا"

 

داده و جا دارد دانشمندان و  یانسانهاست درخود جا یسعادت واقع یاست که همه آنچه در راستا یکتاب قرآن

 اتیشان در خدمت ح یعلم یتا دستاوردها رندیبهره گ یعلم و دانش از چشمه سار جوشان معارف قرآنعرصه  ختگانیفره

 نیبابل دوم ی، دانشگاه علوم پزشک یقرآن یها نهیشتر با گنجیارتباط ب جادیراستا به منظور ا نیدر هم.ردیقرار گ یانسان

کتاب  نیا کرانیاز علم ب یراستا ذره ا نیتا در ا. ر کردرا برگزا داریپا یو طب  با عنوان شفا یقرآن پژوه یمل  شیهما

  .به منصه ظهور رسد یآسمان

 

عالقه  ایرملی شفای پایدار است که این امکان را ب شیهما دومینمقاالت ارئه شده در  دهیچکشامل حاضر  مجموعه

شرکت کنندگان   ن بهره مند شوند واز آ، بتوانند افتندیرا ن ییگرد هما نیکه فرصت حضور در ا یدانش پژوهان ومندان 

و  یعنوان مقاله به صورت سخنران 90مجموعه  نیدر ا. باشند هداشت اریرا در اختخود ارائه شده  ینمونه آثار پژوهشبتوانند 

 سندهینو ینام خانوادگ ییمجموعه به صورت الفبا نیمقاالت ا دهیعنوان مقاله به صورت پوستر ارائه شده است  و چک 79

  .شده استمسئول با عالمت ستاره  مشخص  سندهیمرتب شده و نواول 

به  ینبود قدردان ریمهم امکان پذ نیآن ها ا غیدر یب یو کمک ها ییکه بدون راهنما یگرام دیدارد از همه اسات جا

سبت به ما را ن شیهما نیاز همه دوستان و دانش پژوهان محترم که با ارسال مقاالت و شرکت در ا نیهمچن. دیعمل آ

 .دیآ یادامه کار دلگرم کردند سپاس به عمل م

 

 قیمن اهلل التوف و                     

 دبیر اجرایی همایش                     



 سخنرانی فهرست مقاالت
 صفحه فهرست

 98 اصول و روش های تربیت دینی کودک در آموزه های اسالمی

 91 (عنویجسمی، روانی، اجتماعی و م)اسالم و سالمت 

 02 آموزش و مشاوره والدین در تربیت جنسی کودکان از دیدگاه اسالمی

 09 قرآن و روایاتگاه داز دیارزیابی روابط عاطفی و سالمت جنسی زوجین 

 00 بررسی حقوق حیوانات از دیدگاه اسالم و غرب

 09 پایش استفاده از قرآن و نهج البالغه در مقاالت علوم پزشکی

 04                                               یشگیری طب  اسالمی در جهت حفظ سالمتی در ماه رمضانجلوه های پ

 05                                               حقوق سالمندان و طب  سالمندی در آموزه های اسالمی

 01 بررسی ارتباط سالمت معنوی و رضایت از زندگی سالمندان بستری در بیمارستان های شهرکرد

 07 نقش مثبت اندیشی در بهداشت روان از دیدگاه قرآن و حدیث

 08 یک پژوهش کیفی: فراروی اجرای منشور حقوق بیمارهای  چالش

 01 های اسالمیسبک زندگی اسالمی ومنشور حقوق بیمار در آموزه

 92 بررسی رابطه نگرش های مذهبی دانشجویان دانشگاه بجنورد با استرس دانشجویی

 99 یک مطالعه کیفی HBV تجارب اعتقادات مذهبی بیماران مبتال به عفونت

 90 های شخصیت نس با قرآن و ویژگیرابطه ا

 99 سالمت روان از نگاه قران

 94 بر سالمت رواننقش، مداخله و تاثیر نیایش 

 95 های مبتنی بر سالمت جنسی رویکرد قرآن و حدیت در زمینه تربیت و آموزش

 91 شناختی علم دینیمبانی دین

 97 روانشناسی و اسالم منظر از روان سالمت

 98 ی ایرانمندی از طب سنتی در برنامه پزشک خانوادهران و مجریان در خصوص بهرهدیدگاه مدی

 91 (پیوند وثیق کتاب تدوین و تکوین ) جلوه هایی از هماهنگی قرآن و طبیعت 

 42                                                             بررسی روش های جلوگیری از افزایش غم و غص ه در آموزه های اسالمی

 49 ؟ینیبال یاثربخش ای یمتن یبررس تیکفا: یطب ییروا یگزاره ها یابیارز

 40 بازکاوی روایات طبی در آثار طبی حاج محمد کریم خان کرمانی

 49 بررسی حقوق بیمار و کرامت انسانی در نظام سالمت از دیدگاه اسالم

 44 اسالمی رویکرد با زندگی به امید بر موثر عوامل

 45 علم دینی وعلم غیر دینی

 41 روانشناسی معاصربستگی ایمن فرزندان از دیدگاه آموزه های اسالمی و نقش والدین در تربیت سبک دل

 47 (جسمی، روانی و اجتماعی)بررسی آیه های قرآن کریم در زمینه سه بعد اصلی سالمتی

 48 (ع)راه کارهای سالمت روان از منظر امام علی 

 41 مقومات سالمت خانواده در اسالم



 52 مطالعه موردی در شهرستان ارومیه: منابع مذهبیبررسی میزان گرایش به مطالعه 

 
 پوستر فهرست مقاالت

 صفحه فهرست
 50                                                                       نقش غذاهای حالل  طی ب و  حرام  خبیث بر سالمت انسان از نگاه قرآن و روایات

 59 یک مطالعه کیفی: یافتن معنا در زندگی، موهبتی الهی از تولد نوزاد نارس

 54 طب سنتی ایران در مقوله سالمت معنوی و روانی بررسی آراء دانشمندان مسلمان

 55 روانی آرامش بر آن نقش و« تربیت دینی»مبانی و اصول 

 51 ی ایرانمندی از طب سنتی در برنامه پزشک خانوادههای ترویج و توسعه بهرهدستاوردها و چالش

 57 اهمیت حفظ محیط زیست از دیدگاه اسالم و قرآن

 58 زش و پرورش در ترویج سبک زندگی اسالمینقش و جایگاه آمو

 51 دستورات خود مراقبتی از منظر قران و آموزه های اسالمی و تطبیق آن با دستورات بهداشتی در دانش پزشکی نوین

 12 کیفی مطالعه یک: بر سالمت زنان اعتمادتبیین چگونگی تاثیر 

 19 نظر قرآن، روایات، طب سنتی و طب مدرندر پیشگیری و درمان بیماریها از م"تقلیل غذا "اهمیت 

 10 های اسالمی جایگاه غذا و تغذیه در آموزه

 19 قرآنی خانواده های ویژگی – اسالم در برتر خانواده

 14 جلوه هائی از شفابخشی قرآن از اتیولوژی تا درمان بیماریها

 15 رشت شهر اسالمی آزاد گاهدانشجویان دانش زندگی از رضایت و شادکامی دینی، زندگی سبک رابطه

 11 قرآن اتیبه آ یبا نگاه ینیمختلف همسرگز یدر الگوها ییزناشو تیرضا

 17 ابعاد گوناگون اخالق حرفه ای کارکنان نظام آموزش عالی

 18 یاصول اخالق حرفه ا ردریوصف ناپذ ینهج البالغه معجزه ا

 11 چیستی روح از منظر قرآن و روانشناسی

 79 بهداشتی علومدر آموزش تئوری  فاده از آیات و روایاتبررسی است

 70 پزشکی علوم مقاالت علمی حوزه در مذهبی پایش پژوهش های

 79 عنایت به قرآن و نهج البالغه با نگاهی به فهرست منابع در مقاالت التین دانشگاه های علوم پزشکی

 74 ن پرستاریجایگاه احکام و موازین شرعی در آموزش بالینی دانشجویا

 75 بهداشت دهان و دندان در طب اسالمی

 71 اسالم و محیط زیست سالم

 77 زندگی دانش آموزان دخترهنرستانی شهرستان بابلمبتنی برتحلیل محتوای مضمونی قرآن برکیفیت بررسی تأثیرآموزش معنادرمانی 

 78 روایات و آیات بر تکیه با روان بهداشت      سالمت  بر اسالم های آموزه بررسی

 71 روایات و آیات بر تکیه با اسالم دیدگاه از زیست محیط اهمیت

 82 پزشکی جراحی تاریخ در نهان میل و        م خ د ع ابزارهای مقایسه

 89 های عمومی و نقش کتابخوانی در ارتقاء سالمت معنویسنجش سالمت معنوی کاربران کتابخانه

 80 و زایمان با توجه به اشاره قرآن و روایات بررسی اهمیت استفاده از رطب در بارداری

 89 بررسی ازدواج فامیلی از منظر متون دینی و پزشکی

 84 سجادیه صحیفه دیدگاه از بررسی چیستی ومفهوم سالمت

 85 ایرانی اسالمی زندگی سبک بر( تصویری)نوین رسانه تاثیر

 81 تعلیم و تربیت اسالمی با رویکرد تمدنی

 87 ت روحتغذیه و سالم



 88 نقش اثرات دارویی برخی از گیاهان از منظر قرآن کریم

 81 اسالم و ابعاد سالمتی انسان

 12 منشور حقوق بیمار و پزشک در نظام سالمت و آموزه های دینی

 19 مقایسه تطبیقی سبکهای فرزند پروری از دیدگاه مکتب اسالم و  اندیشمندان غربی

 10 (راهبردها و راهکارها) ت آن فرهنگ وتمدن و سالمت پایدار سبک زندگی اسالمی و تاثیرا

 19 بررسی نقش ضعف ایمان در از بین رفتن سالمت روان

 14 سالمت رواننقش معنویت در 

 15 علل اضطراب و افسردگی و راهکارهای مقابله با آن از منظر قرآن و تعالیم اسالمی

 11 (ع)سبک زندگی سالم از منظر قرآن واهل بیت 

 17 آن بر سالمت خانواده ریو تأث یاخالق یمدارا یمورد یبررس: اسالم و خانواده سالم

 18 پزشکیسالمت اسالم و 

 11 (ع)اهل بیت در رهیافت عرفانی تربیت عقالنی 

 922 بابل شهرستان دبیرستانهای سوم سال آموزان دانش در بهداشتی رفتارهای

 929 روان تاثیر آموزه های اسالم در سالمت

 920 آملی زاده حسن عالمه آثار بر تاکید  نقش تغذیه در سیر و سلوک با

 929 اصول بهداشتی و فرهنگ تغذیه از دیدگاه اسالم

 924 شهرستان الرستان یدرمان -در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی یکارکنان درمانی نسبت به حفظ کرامت انسانتاثیر آموزه های دینی 

 925                                                                   ای کاهش غم و غص ه در خانواده های سالم اسالمی از منظر آموزه های دینیروش ه

 921 رمضان مبارک ماه در داری روزه از باردار زنان باورهای

 927 دانشجویانشناسایی رابطه ساده و چندگانه جهت گیری مذهبی با سالمت روان 

 928 اصول فرزند پروری در اسالم و روان شناسی

 921 ن در تربیت جنسی کودک از دیدگاه اسالم و منابع علمینقش والدی

 992 تاثیر قرآن بر درمان بیماری ها

 999                                                  بررسی راه کارهای تفک ر صحیح در مدیری ت غم و اندوه

 990 رحم مکانی امن برای رشد جنین نیمه بیگانه از دیدگاه قرآن کریم

 999 بهداشت روانی در اسالم

 994 نظام سالمت در اسالمبررسی واژه حکیم در 

 995 راهکارهای اسالم برای نیل به سعادت روان

 991 سیری برمفهوم خانواده در اسالم و تاثیرآن در سالمت روانی جامعه

 997 و نقش آن در تحکیم خانواده زن انسانی کرامت

 997 شناسی تربیت قرآنی بر سالمت روان تاثیر مبانی انسان

 998 یک مطالعه کیفی: به تخمدان پلی کیستیک  زنان مبتال شناختی و عاطفی و روانی مفاهیم سالمت تبیین

 991 سالمت و بهداشت زنان و اسالم

 902 دیث و طب سنتیاحا ،ن کریمآبررسی خواص تغذیه ای و دارویی انگور از منظر قر

 909 (وآلهعلیهاهللصلی)ارتباط عبادی با خداوند و آثار شفابخشی آن  از منظر پیامبر اسالم 

 900 (وآلهعلیهاهللصلی)بندی و تحلیل روایات حجامت و فصد، از منظر پیامبر اسالم طبقه

 909 چیستی حقیقت نفس و تجرد آن با تکیه بر آموزه های قرآنی

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سخنرانی ها 
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 اصول و روش های تربیت دینی کودک در آموزه های اسالمی

 
 3، حمید محمدقاسمی2، سیداحمد میریان*1ه اشرفیفاطم سید

 

کارشناسی ارشد، علوم قرآن و حدیث، ، گروه علوم قرآن و حدیث، علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری، ایران، . 9

fa.ashrafi1393@gmail.com 

 .آزاد اسالمی واحد ساری، ایران استادیار، علوم قرآن و حدیث، گروه علوم قرآن و حدیث، علوم انسانی، دانشگاه. 0

  .                                                                                           ، علوم قرآن و حدیث، گروه علوم قرآن و حدیث، علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری، ایران       دانشیار  .  9

 

 

 
 خالصه

د که ضرورت چنین آیات و باالخص روایات متعددی در این زمینه بیان شده ان. در اسالم بر تربیت فرزند تاکید فراوان شده است :سابقه و هدف

بنیان خانواده می تواند با تربیت صحیح زمینه  سعادت و با تربیت . بنیان خانواده در این مورد نقش بسزایی دارد. مساله ای را دوچندان کرده است

ر انواع انحرافات و کودکی که در خانواده به درستی تربیت نشده است در آینده ممکن است دچا.ناصحیح زمینه شقاوت فرزندانش را فراهم کند

 .بنابراین تربیت صحیح از جمله مسائل مهمی است که باید تبیین گردد. نابهنجاری های اجتماعی گردد که به ضرر خود او و جامعه اش است

کودک را بر  های مورد نیاز در تربیتاین مقاله به روش توصیفی تحلیلی، تالش دارد تا با بررسی اهمیت و ضرورت تربیت فرزند، اصول و روش

اصول تربیتی شامل اصل تغییر ظاهر، اصل تحول باطن، اصل مداومت و . طبق آیات و روایات مطرح کند و زمینه آگاهی بیشتر جامعه را فراهم کند

موقعیت و  تلقین به نفس، اعطای بینش، دعوت به ایمان، تغییر های تربیتی نیز شامل روشمی باشند و روش... محافظت بر عمل، اصل حریت و 

 .هستند که در این مقاله تبیین شده اند.... 

 روش اصول، کودک، ،ینید تیترب :های کلیدی واژه

 



   81                                                                                                                                                                                                                            مجموعه مقاالت همایش ملی شفای پایدار              

 
 

 (جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی)اسالم و سالمت 
 

 قصاب سپیده بابانژاد
 

 

 babanejad_s8225@yahoo.com،  کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی و کارشناس مامایی. 6

 

 
 خالصه

های مختلف، از جمله سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در قرآن نوشتار حاضر، به مبانی سالمت در زمینه :سابقه و هدف

دهد که قرآن کریم برای بیان جزئیات سالمت و پزشکی مردم نازل نگارنده با اشاره به برخی از مبانی سالمت نشان می. پردازد می

کریم در  قرآن. و اصول آنها را بیان کرده است؛ زیرا این اصول و مبانی در راستای هدایت انسان است نشده است، ولی کلیات و مبانی

                                                                                                                   قالب آیات و همچنین در احادیث و سیره، بر ضرورت و اهم یت موضوع سالمتی و تأثیر آن در زندگی دنیوی و ا خروی اشاره فراوان 

و حفظ سالمتی از مصالح عمومی نظام اجتماعی و بخشی از مسئولیت همگانی  بر این اساس در مبانی بهداشت اسالمی، رعایت. دارد

های الهی برای رسیدن به تکامل و خشنودی خداوند  مندی انسان از نعمتدر نظام سالمتی از دیدگاه اسالم، بهره. شودشمرده می

ای که برای رسیدن به این ضرورت در گونه شود؛ به ها واجب دانسته می ها و آلودگی ضروری است و مواظبت و پیشگیری از آسیب

دهد و برنامه                                                                                                    ابعاد جسمانی، روانی و معنوی، نظامی مدو ن و اصول و قواعدی برای حفظ سالمتی انسان و رستگاری او ارائه می

شت تغذیه، اش را از تولد تا رسیدن به روز حساب، در ابعاد مختلف فردی  و اجتماعی، در قالب وظایفی مثل رعایت بهدا زندگی

 .دهدکند و در اختیار جامعه بشری قرار می سالمتی جسمی، معنوی و جنسی، تنظیم می

 .اسالم، سالمت، جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی :های کلیدی واژه

 



                                   مجموعه مقاالت همایش ملی شفای پایدار                                                                                                                                                                                                      02  

 

 
 

 آموزش و مشاوره والدین در تربیت جنسی کودکان از دیدگاه اسالمی
 
2، هاجر پاشایی*1افسانه بختیاری

 

 

 afbakhtiari@gmail.com  بابل، ایران   ،                                                             سالمندان، گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل             دکترای سالمت  . 9

 بابل، بابل، ایران پزشکی علوم دانشگاه سالمت، پژوهشکده ناباروری، و باروری بهداشت تحقیقات رکزم .0

 

 

 
 خالصه

یت است و در چگونگی شکل گیری شخصیت انسان و نیز تاثیر گذاری بر آموزش جنسی یکی از موضوع های مهم در حوزه ترب :سابقه و هدف

در کشور ما، برنامه های آموزشی مدون و مناسبی در این زمینه   علیرغم اهمیت این موضوع،. افکار، عواطف و رفتارهای انسانی نقش مهمی دارد

روش های نادرست کسب کرده و اطالعات کافی درباره این موضوع وجود ندارد و اغلب نوجوانان آگاهی های جنسی را از منابع نامناسب و با 

 .هدف مطالعه حاضر بررسی محتوا، شیوه ها و فواید آموزش های مناسب جنسی در این گروه سنی از نظر فرهنگ اسالمی است. ندارند

 0297-0299اههای علمی معتبر از سال این یک مطالعه مروری است که با بررسی منابع علمی و مقاالت چاپ شده در پایگ :مواد و روشها

 .انجام گردید

نیاز به تربیت و آموزش جنسی کودکان و نوجوانان یکی از مهمترین نیازهای آموزشی و حقوق انسانی آنها و یکی از بزرگترین دغدغه ها  :هایافته

گذارند که با پیام های مبهم و چالش برانگیز بزرگساالن در بسیاری از نوجوانان در حالی پا به بزرگسالی می . و نگرانی های والدین و جامعه است

این مسئله با شرم، حیا، سکوت و عدم تایید بحث آزادانه در مورد موضوعات جنسی از سوی والدین و . مورد موضوعات جنسی مواجه می شوند

روم ساختن کودکان و نوجوانان از این آموزش ها، موجب مح. معلمان پیچیده تر می شود؛ انهم درست در زمانی که بیشترین نیاز به ان وجود دارد

یکی از علل مقاومت جوامع به لزوم این آموزش ها، اغلب ریشه در باورها و سنت ها . آسیب پذیری آنها نسبت به انواع انحرافات جنسی می گردد

اور سنتی بسیاری از والدین این است که صحبت ب. داشته و موجب درک نادرست افراد از ماهیت، هدف، محتوای آموزش و اثرات آن می شود

از سوی دیگر آموزش . نمودن با کودکان و نوجوانان در باره ی مسائل جنسی، زمینه ی انحراف و شروع فعالیت جنسی آنان را فراهم می نماید

 .دهندگان فاقد مهارت تخصصی الزم هستند و قادر به آموزش موثر و مناسب موضوعات جنسی نیستند

در این مطالعه ضمن بررسی اهمیت و ضرورت آموزش های جنسی کودکان و نوجوانان ، به محتوا، روش ها و منابع آموزش جنسی  :گیریجهنتی

 .این گروه سنی، مناسب با بررسی متون اسالمی پرداخته می شود

 نآموزش والدیآموزش جنسی کودکان، تربیت جنسی کودکان از دیدگاه اسالم،  :های کلیدی واژه
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 قرآن و روایاتگاه داز دیارزیابی روابط عاطفی و سالمت جنسی زوجین 

 
 2، افسانه بختیاری*1هاجر پاشا

 

 

 dhajarpasha@gmail.com بابل، بابل، ایران پزشکی علوم دانشگاه سالمت، پژوهشکده ناباروری، و باروری بهداشت تحقیقات رکزم. 9

 بابل، ایران، دکترای سالمت سالمندان، گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل. 0

 

 
 خالصه

ای سالمتر داشته و همواره در  روابط عاطفی مطلوب و سالمت جنسی نقش مهمی در استحکام  کانون خانواده و به تبع جامعه :سابقه و هدف

لذا این مطالعه با هدف ارزیابی روابط عاطفی و سالمت جنسی   .ای دینی اسالم  نیز مورد تاکید فراوانی بوده استشریعت مقدس اسالم و آموزه ه

 .انجام گرفت قرآن و روایاتاز دیدگاه  زوجین 

آوری و مورد گرد9911تا  9972اطالعات این بررسی با جستجوی مقاالت متعدد از سایت های مختلف اینترنت در طی سالهای  :مواد و روشها

 .ارزیابی قرار گرفت

دستورات اسالم در مورد آثاراستفاده درست  .پوشی مطرح شد با پرده از نیازهای فطری انسانها بود که در کالم الهی غریزه جنسی  :هایافته

ظام خانواده ازدیدگاه قرآن، وصحیح از غریزه جنسی و برقراری سالمت جنسی به صورت اکمل و اتممم بوده و اهمیت روابط عاطفی و جنسی در ن

از دیدگاه اسالم، القای تفکری مثبت نسبت به ارضاء عاطفی و جنسی زوجین در نهاد . تأکید فراوان شد( علیهم السالم)و متون حضرات معصومین 

طفی و جنسی زوجین، تمتع ولذت، خانه و خانواده با ازدواج به عنوان یک نیاز واقعی امکان پذیر بوده و آن را موجبات ارضاء مشروع نیازهای عا

کامل نمودن نیمی از دین خود، افزایش ارزش  آرامش روانی، سکونت قلبی، رشد و کمال، احساس دلگرمی، پوشاندن عیوب همدیگر، لباس همسر،

لودگی های جنسی و عاطفی، اعمال عبادی، صیانت از گناه ، حراست از نگاه آلوده، حفظ آبروی اجتماعی یکدیگر، حفظ اخالق و عفت، رهایی از  آ

علمی و اخالقی نیز در دین مبین اسالم دستورات همه جانبه موثر و کارساز در نقطه نظراز . ثواب اخروی ذکر نموده بود مفاسد اخالقی، و باالخره

اط، نهی مردان و زنان از جهت حفظ بهداشت و سالمت جسمی و روانی زوجین نظیر منع نهی از همجنس بازی، نهی اکید از فحشا شامل زنا و لو

نجام نگاه غرض آلود و شهوانی به نامحرمان، نهی از آمیزش با زنان حائض، حفظ حجاب و رعایت نگاه و رفتار، فراخوانی به امر ازدواج، ضرورت ا

آیات قرآنی، سالمت  ایجاد شناخت برای انتخاب همسر، ارائه آموزش ها و مهارت های عاطفی و جنسی از طریق ارائه. شتوجود دا.. غسل و

 بخشی به روابط عاطفی و جنسی زوجین، و  اصالح رفتارهای زوجین در محیط خانه و خانواده از شیوه های قرآنی برای پیش گیری و رفع اختالف

 .از حیث روابط عاطفی و جنسی بود

نان در دین اسالم پرداخته شده است و راهکارهای نظر بر آنکه تمام نکات ریز زندگی زناشویی و مسائل جنسی زوجین و بویژه ز :گیرینتیجه

لذا توجه ویژه به آن از جانب مسئولین محترم در جهت تدوین  .مقتضی در مورد سالمت جنسی و آداب زناشویی به طور کامل ارائه شده است

 .های ریزی راهبردی برای ارتقا سالمت جنسی و بهبود قوام خانوادگی ضرورت می یابد برنامه

 قرآن، اسالم، سالمت جنسی، روابط عاطفی، ازدواج :ای کلیدیه واژه

 

mailto:dhajarpasha@gmail.com
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 بررسی حقوق حیوانات از دیدگاه اسالم و غرب

 
  *3، اکرم مهراندشت2شورکشتی حمیده، 1روح اهلل پورعابدین

 

 ، قم ایراندانشجوی مدرسی معارف، دانشگاه معارف اسالمی قم. 9

 ان ایران، تهردانشجوی مدرسی معارف، دانشگاه تهران. 0

 akmehrandasht@gmail.com، ، تهران ، ایران دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران . 9

 

 
 خالصه

در این مطالعه . است شده سپرده فراموشی به یا شده گذاشته پا زیر یا مسلمان غیر و مسلمان جوامع برخی در حیوانات حقوق :سابقه و هدف

مختلف در آیات قرآن، احادیث، پاداش رعایت حقوق حیوان و کیفر عدم رعایت آن  های گونه حفظ و حیوانات ن ارزیابی محیط زیست و حقوقضم

 .می گردد بررسی

ه به به بررسی و مقایسه حقوق حیوانات از دیدگاه آیات قرآن و روایات و محیط زیست می پردازد ک توصیفی ـ تحلیلی با روش :مواد و روشها

 .ای صورت گرفته استروش کتابخانه

 خأل ولی، است گرفته انجام کتاب و نامه پایان، مقاله قالب در پراکنده کارهایی ندارد،گرچه وجود جامعی قانون حیوانات حقوق زمینه در :هایافته

 و محیطی زیست مسائل به که کسانی عموم و نهاسازما، دولتها جانب از جهان سراسر در. شود می احساس روز به و کاربردی، گسترده، جامع کاری

 و سود خدمت در ابزار نه. است اعتدالی و توحیدی نگاه، حیوانات به اسالم نگاه. است گرفته قرار      توج ه مورد، باشند می عالقمند حیوانات از حمایت

 .الهی وانینق چارچوب در حیوانات از بردن بهره بلکه،       تمت عی و       تصر فی نگاه نفی نه و بیشتر     لذ ت

 ایجاد همچنین دغدغه ای و باشد اسالم در حیوانات از حمایت جامع قانون مورد در بیشتر مطالعات ساز زمینه تواندمی تحقیق این :گیرینتیجه

 .شود حیوانات بویژه زیست محیط برای جامع قانون موجب تدوین که نماید

 یط زیستقرآن، مح اسالم، حقوق حیوانات، سنت، :های کلیدی واژه
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 پایش استفاده از قرآن و نهج البالغه در مقاالت علوم پزشکی
 

 3محمد هادی یداهلل پور ،2، یاسمن حبیب زاده*1آرام تیرگر
 

 

 aramtirgar@yahoo.com ، دانشگاه علوم پزشکی بابل مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمتدانشیار و عضو هیات علمی  -9

 بابل، ایران، دانشجوی مقطع کارشناسی بیهوشی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی بابل -0

 بابل، ایران .، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلمعارف اسالمیدانشیار گروه  -9
 

 
 خالصه

آیات و روایات در تبیین اهمیت موضوعات مختلف برای ما مسلمانان و از سویی نشر بسیاری از مفاهیم با توجه به نقش تاثیر گذار  :سابقه و هدف

از قرآن و نهج البالغه به با هدف پایش وضعیت استفاده مطالعه حاضر پایه و کاربردی در خصوص سالمت و بهداشت توسط مجالت علوم پزشکی، 

 .پذیرفت م پزشکی انجامحوزه علوپژوهشی -در مقاالت علمیمرجع عنوان 

یکی  از سوی (سال 00به مدت  9910از شماره نخست تا سال )کاملی از مقاالت منتشره  دوره رویصورت مقطعی مطالعه حاضر ب :مواد و روشها

م بخش منابع و بکمک داده ها از طریق بازبینی مستقی .اجرا در آمداز مجالت دانشگاههای علوم پزشکی  و با استفاده از روش تحلیل استنادی به 

 .جهت پردازش داده از شاخص های آمار توصیفی بهره برده شد. فرمی متناسب با اهداف پژوهش جمع آوری شد

سال نشان داد که موارد استفاده از قرآن کریم و نهج  00مقاله منتشره در مجله مورد نظر طی  871منبع بکار رفته در تدوین  91211پایش  :هایافته

بود که پر استنادترین سوره  در این مطالعه به ترتیب سوره ( کمتر از یک درصد) مرتبه  0و  957عنوان یکی از منابع مورد استناد به ترتیب البالغه ب

 .بقره و بدنبال آن سوره های مائده و اسراءبوده اند

ورد استناد در مطالب علمی مرتبط با بهداشت و سالمت اگرچه یافته های پژوهش از بکارگیری قرآن و نهج البالغه بعنوان منابع م :گیرینتیجه

 .حکایت دارد اما سهم استفاده از آنها رضایتبخش به نظر نمی رسد

 .، مقاالت، مجالت، علوم پزشکی، منابعتحلیل استنادینهج البالعه،  :های کلیدی واژه

mailto:aramtirgar@yahoo.com
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                                                         جلوه های پیشگیری طب  اسالمی در جهت حفظ سالمتی در ماه رمضان

 
 2محسن نورایی، *1حسین پور       صد یقه 

 
 

  Seddigheh.Hosseinpour29@gmail.com، بابلسر، ایراندانشجوی دکتری قرآن و حدیث دانشگاه مازندران. 9

 M.noor.3@gmail.com، بابلسر، ایران مازندراناستادیار دانشکده الهیات دانشگاه . 0

  

 
 صهخال

                                                                                                                 قرآن کریم،کتاب هدایت بشر از سوی آفریدگار  جهانیان و ضامن سعادت  مت قیان است و وجوب روزه برای ما یک توفیق و باالتر  :سابقه و هدف

 درمانی برای-روزه، عالوه براین که تکلیف الهی است، آثار فراوان بهداشتی. از آن یک هدیه ی الهی و ضامن سالمت جسم و جان و سعادت است

در این اثر به مصداق هایی از مطابقت جدیدترین یافته های پزشکی با آموزه های . خود روزه دار، خانواده ها و جامعه ی اسالمی به دنبال دارد

 .                                                                                                                      اسالمی در حوزه ی سالمت و روزه داری به عنوان جلوه های پیشگیری طب  اسالمی در جهت حفظ سالمتی در این ماه مبارک پرداخته شده است

و سایر نشریات، فیش  -قرآن کریم -رایانه ای، با بهره از جامع ترین لوح فشرده ی آفرینش -مطالعه ی توصیفی کتابخانه ای :واد و روشهام

 .برداری و جمع بندی صورت گرفته است

معنوی آن ها تصویب شده و در کنار                                                                                          روزه در نظام آفرینش، یک اعجاز علمی بوده، برای تقر ب انسان ها به مبدأ هستی و تعالی روحی و :هایافته

باالتر این که شاید منافع  .نیست اش معنوی لذت از کمتر پزشکی روزه و سالمت بار گویا. فواید عظیم معنوی، فواید بهداشتی و درمانی فراوانی دارد

 .علمی نوظهور به عرصه بیایندو مصالح دیگری در این فرمان الهی مجهول یا مغفول مانده باشد و به زودی به عنوان دستاوردهای 

.                                                                                                                 روی آوری به کالم وحی و سن ت افرادی که درستی  قول و فعل آنان با صیانت پروردگار ضمانت شده، خیال آدمی را راحت می کند :گیرینتیجه

 مقصود و منظور. ایندچون آنان روش های پیشگیری و درمان را به طور جامع و همسو با چرخه ی قدرتمند هستی و خواست الهی مطرح می نم

 .الهی است واجبات انجام در قدم ثبات و صداقت فرمانبرداری، و معنای ایمان به و این نیست الهی امر اطاعت از روزه جز موحد انسان یک

 .                                                                  قرآن کریم، سالمتی و تندرستی، روزه ی ماه رمضان، راه کارهای طب  اسالمی :های کلیدی واژه

 

mailto:مازندرانM.noor.3@gmail.com
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 لمندی در آموزه های اسالمی                      حقوق سالمندان و طب  سا

 
 2محسن نورایی، *،1               صد یقه حسین پور
 

 

  Seddigheh.Hosseinpour29@gmail.comبابلسر، ایران  ،دانشجوی دکتری قرآن و حدیث دانشگاه مازندران. 9

 M.noor.3@gmail.com، بابلسر، ایران استادیار دانشکده الهیات دانشگاه مازندران. 0

 

 
 خالصه

سالخوردگی مرحله ای از تکامل بشر است که آمادگی قبلی برای ورود به آن، دستاوردهای خوشایندتری همراه با شادابی،  :سابقه و هدف

                                                                  در اسالم که به زیباترین روش، حقوق همگان را مشخ ص کرده، یکی از حوزه . خرسندی و سپاس گزاری به درگاه الهی به دنبال خواهد داشت

با بررسی احادیث معلوم می شود آموزه های دینی برای .                                                     سالمندی، عنایت به حقوق سالمندان  خانواده و جامعه است                          های پزشکی قرآنی و نیز طب 

 .                                                                                                               سالمندان، حقوقی خاص توأم با عز ت و احترام و منزلت لحاظ نموده و از همگان می خواهد نسبت به ادای این حقوق تالش کنند

و سایر نشریات، فیش  -قرآن کریم -رایانه ای، با بهره از جامع ترین لوح فشرده ی آفرینش -ای مطالعه ی توصیفی کتابخانه :مواد و روشها

 .برداری و جمع بندی صورت گرفته است

قبل از                                                                                                                              جوانان می توانند، ولی نمی دانند؛ در حالی که پیران می دانند، ولی نمی توانند و از آن جا که جوانی   پیش از پیری یادآور  توانایی  :هایافته

 .                                                                                                           دانایی است، استفاده از علم و تجربه و دستورالعمل طب  قرآنی، قابلی ت تبدیل به یک فرهنگ عمومی در جامعه را دارد

سالمندان مظهر لطف الهی هستند و حمایت از آنان یک ارزش الهی و . اصل احسان به والدین در اعتقاد به خدای متعال ریشه دارد :گیرینتیجه

 .                                                                                  طب  قرآنی در جهت سالمتی سالمندان که در واقع پیامبران ام ت خود هستند، گام بر می دارد. می آیددینی به حساب 

 .                                                 قرآن کریم، طب  سالمندی، سالمندان، آموزه های اسالمی :های کلیدی واژه
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 بررسی ارتباط سالمت معنوی و رضایت از زندگی سالمندان بستری 

 در بیمارستان های شهرکرد
 

 3له جوانبختیان قهفرخی، راح3یوسف اصالنی ،*2، معصومه علیجان پور1سادات حسینیراضیه ال

 
 

 مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران .9

 oo.commasoomalijanpoor@yah روه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایرانگ .0

 گروه آموزشی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران .9

 

 
 خالصه

این مطالعه با . انسان موجودی چند بعدی است که بعد معنوی در مرکز این ابعاد قرار داشته و در کسب سالمتی تاثیر بسزایی دارد :سابقه و هدف

 .مت معنوی و رضایت از زندگی سالمندان بستری در بیمارستانهای شهر کرد انجام گرفتهدف تعیین ارتباط سال

نفر از سالمندان بستری در یکی از بخش های داخلی و جراحی، از طریق نمونه  928تحلیلی،  -در این مطالعه مقطعی، توصیفی :مواد و روشها

پس از جمع آوری داده . استفاده شد SWLSو رضایت از زندگی  SWBS نوی از دو پرسش نامه سالمت مع. گیری تصادفی وارد مطالعه شدند

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSS – 17 افزار نرم با استفاده از اطالعات ها،

ها پایین  از نمونه% 9/59سالمت معنوی در . نفر زن بود%( 9/59)اکثریت واحدهای مورد پژوهش نتایج مطالعه حاکی از آن است که  :هایافته

از نمونه ها % 1/19همچنین در رابطه با مولفه رضایت از زندگی، . بود 98/81±19/91توصیف شده بود و میانگین نمره دهی به این پرسشنامه 

ارتباط همچنین آزمون پیرسون نشان داد که . بوده است 28/02±8/5رضایت از زندگی زیاد و میانگین امتیاز دهی به این پرسشنامه نیز در حدود 

 . P≤0.05معناداری بین سالمت معنوی و رضایت از زندگی وجود داشت 

حمایت ناشی از منابع معنوی و داشتن ارتباط با قدرتی باالتر سودمند بوده و می تواند برای بهبود کیفیت زندگی و رضایت از زندگی  :نتیجه گیری

ن به عنوان قشر آسیب پذیر، نیاز به برنامه ریزی آموزشی و خدماتی مشاوره ای، در این با توجه به در نظر گرفتن سالمندا. و ارتقا سالمت مفید باشد

 .زمینه احساس می گردد

 سالمند، سالمت معنوی، رضایت از زندگی :های کلیدی واژه
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 نقش مثبت اندیشی در بهداشت روان از دیدگاه قرآن و حدیث
 
 2یرقیه براریان مرزون، *1حبیب اهلل حلیمی جلودار
 

 

    jloudar@umz.ac.ir  بابلسر، ایران استادیار دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه مازندران؛. 9

    r.bararyan@gmail.com؛ ، بابلسر، ایران دانشگاه مازندران دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشجوی کارشناسی ارشد. 0

 

 
 خالصه

ارتقای سطح سالمت افراد جامعه با چگونگی اندیشۀ آنها نسبت به دیگران و مسایل زندگی، ارتباط مستقیم دارد به طوری که  :سابقه و هدف

 .ها و رفتارهای انسان، نتیجۀ فکر مثبت و یا منفی وی بوده استتوان گفت تمام یافتهمی

تحلیلی به این مسأله پاسخ  -با تکیه بر روش توصیفی« بهداشت روان»و « مثبت اندیشی»پژوهش حاضر ضمن بیان ماهیت  :مواد و روش ها

 اندیشی در تنظیم سیستم روانی انسان چگونه است؟ داده است که از دیدگاه قرآن و حدیث نقش مثبت

                           نسبت به خداوند من ان آثاری : ار متفاوت داردهای مختلف، آثاندیشی در نسبتهای انجام شده این نتیجه را به دست داد که مثبتبررسی: یافته ها

 -با رعایت جانب اعتدال و احتیاط  -در رابطه با مردم .                                                                           چون عبادت، قناعت، سخاوت، شجاعت، توک ل، توبه و رسیدن به آرامش را در پی دارد

در ارتباط با خویشتن، . دمی مالحظه خواهد شدتأثیراتی چون برقراری رابطۀ دوستی، جلب اعتماد و محبت دیگران و رهایی از گناهان در روان آ

 .شودموجب کشف نیروی درون و اصالح نفس می –با شرط دوری از افراط و تفریط  -نگری و اندیشۀ صحیح تأثیر مثبت

 .روان، خدا، مردم، خویشتناندیشی، بهداشتمثبت  :های کلیدی واژه

 

mailto:jloudar@umz.ac.ir
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 پژوهش کیفییک : های فراروی اجرای منشور حقوق بیمار چالش
 

 5، مرتضی حیدری4، فریبا اصغری3، فاطمه رحمانی2طهران ، هدی احمری*1اکرم حیدری
 

 

 heidariama@gmail.comانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران، دانشیار، متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات سالمت معنوی، د. 9

 .قم، قم، ایران مربی، مرکز تحقیقات سالمت معنوی، دا نشگاه علوم پزشکی. 0

 .دانشجوی پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. 9

 .دانشیار، متخصص طب کار، مرکز تحقیقات تاریخ و اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 4

 .دانشکده سالمت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. ایراندانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، . 5

mortezaheidari.mh@gmail.com 

 

 
 خالصه

به منظور تضمین عمل به این وظیفه، . کنندگان خدمات سالمت است ترین وظایف تمامی ارائه رعایت حقوق بیماران از اصولی :سابقه و هدف

ها و مشکالت اساسی بر سر راه اجرای کامل آن وجود دارد که این مطالعه  با این حال، چالش. ده استمنشور حقوق بیماران، تدوین و ابالغ ش

 .بپردازد دانشجویان و اساتید بیماران، دیدگاه از بیمار حقوق رعایت های چالش بررسی به چندجانبه رویکردی باکوشد  می

های اساتید،  نفر از آگاهان کلیدی از گروه 49کنندگان شامل  خراج دیدگاه مشارکتبا توجه به رویکرد اکتشافی این مطالعه، است :مواد و روشها

 .ها به شیوه تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت دانشجویان و بیماران، با رویکرد گراندد تئوری و تحلیل داده

تم اصلی بعد نظام ارائه خدمات سالمت، بعد اجتماعی شامل سه  کنندگان در این مطالعه، از دید شرکتموانع اجرای منشور حقوق بیماران  :هایافته

نبود نظام جامع های فردی بیماران بود که مواردی چون  فرهنگی و ویژگی –دهندگان خدمت و بعد اجتماعی  های فردی ارائه فرهنگی و ویژگی –

ها، کمبود منابع انسانی، ساختار نامناسب محیط  یریگ رسانی، عادالنه نبودن خدمات، عدم مشارکت بیمار در تصمیم ارزیابی و نظارت، نقص اطالع

کنندگان  روز نبودن دانش ارائه ، به(دهندگان خدمت ، نبود نظام جامع رسیدگی به شکایات بیماران، مشکالت فردی ارائه(فیزیکی و روابط انسانی)کار 

دهندگان خدمت و در بیماران را  هنگی ـ اجتماعی در ارائههای قومی ـ نژادی و فر خدمت و عدم آگاهی کامل آنان از شؤونات اسالمی و تفاوت

 .گرفت دربرمی

های اقتصاد، فرهنگ و مانند آن در ارتباط  استقرار مطلوب منشور حقوق بیمار در مراکز درمانی کشور، با عوامل بسیاری در حوزه :نتیجه گیری

 .رسد های چندگانه آن، ضروری به نظر می گرفتن مؤلفه انگاری و با در نظر بنابراین، پرداختن به آن به دور از ساده. است

 حقوق بیمار، اخالق پزشکی، گراندد تئوری، رابطه پزشک و بیمار :های کلیدی واژه
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 های اسالمیسبک زندگی اسالمی ومنشور حقوق بیمار در آموزه
 

 2حمیدرضا طیبی نسب، *1زکیه دوست کام
 

 

 z.doustkam@ub.ac.ir ،تمدن اسالمی، مدرسی معارف تاریخ جنوردهیأت علمی گروه معارف دانشگاه ب. 6

 tayebinasab@pnu.ac.ir. حوزه علمیه قم، تخصصی فلسفه وکالم اسالمی  3عضو هیئت علمی واستادیار دانشگاه پیام نور، سطح . 0

 

 
 خالصه

های دینی در رابطه با سبک زندگی، یکی از موارد آموزه. مع اسالمی به میزان زیادی متأثر از عامل دین استسبک زندگی در جوا :سابقه و هدف

ای سالم و رو به زیرا تا افراد جامعه از سالمت جسمی و روحی برخوردار نباشند جامعه. باشدتعامل اجتماعی بخصوص نوع رفتار با بیماران می

ار به تقویت جسمی و روحی نیازمند است تا سالمت واقعی خویش را باز یافته، به عنوان عضوی مفید در جامعه به فرد بیم. پیشرفت نخواهیم داشت

 .زندگی و فعالیتش ادامه دهد

ها در این زمینه تحلیلی با فیش برداری از کتب روایی و اخالقی و استقرای داده -ای به صورت توصیفیروش تحقیق کتابخانه :مواد و روشها

ها انتخاب نمونه خاص یعنی مشور حقوق بیمار از بین کتابهای اخالقی و روایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و برای جمع آوری داده. باشدمی

 .با تحلیل داده ها مشور مورد نظر به دست آمد

از نوع رفتاربا بیماران و مراعات حال : این زمینه بررسی منابع دینی در این زمینه مشخص گردید که آموزه های دینی برنامه جامعی در :هایافته

که افراد با عمل به آن عالوه . با بیان اثرات دنیوی و اخروی آنها برای جامعه بشری ارائه داده است... آنها؛ شیوه مراقبت؛ کمک مادی و عاطفی و

 . بر کمک به جامعه بیماران نقش تعیین کننده در سالمت جامعه نیز خواهند داشت

 .اسالم، سبک زندگی، حقوق، بیمار، منشور اخالقی، بیماری :های کلیدی اژهو

 

mailto:tayebinasab@pnu.ac.ir


                                   مجموعه مقاالت همایش ملی شفای پایدار                                                                                                                                                                                                      22  

 

 
 
 

 بررسی رابطه نگرش های مذهبی دانشجویان دانشگاه بجنورد با استرس دانشجویی
 

 زکیه دوست کام
 

 

 Zdoostkam@yahoo.com  گروه معارف اسالمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

 

 
 خالصه

برای رفع یا کاهش این مسأله راهکارهایی وجود . دارند وجود دانشجویی گیری استرسشکل در بسیاری زمینه های و عوامل :سابقه و هدف

حاضر  پژوهش هدف لذا، .باشدمسأله میآنها نگرش های مذهبی ونقش اصلی و اثرگذار دین و دینداری در رفع این  مهمترین یکی از دارد که

 .نقش نگرش های مذهبی با استرس دوران دانشجویی دانشجویان دانشگاه بجنورد می باشد بررسی

بودند  9911- 15ی دانشجویان دانشگاه بجنورد در نیمسال دوم سال تحصیلیی آماری پژوهش حاضر شامل کلیهجامعه: بررسی :مواد و روشها

برای جمع آوری داده ها از دو مقیاس نگرش . گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتندنفر با استفاده از روش نمونه 972که از بین آنها 

 SPSS-22جهت تحلیل داده ها، ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار . سنج مذهب و فهرست استرس دوران دانشجویی استفاده شد

 .بکار گرفته شد

به (.P >25/2)دوران دانشجویی معنی دار می باشد  با استرس( r= -501/2)یافته ها نشان داد، ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی  :هاهیافت

های دینی ترباشند استرس کمتر و به تبع آن از سالمت روحی بیشتر در زندگی با عمل به آموزهگونه ای که هر چه اعتقادات دینی دانشجویان قوی

 .رندبرخوردا

در نظر گرفتن متغیر . نتایج نشان داد می توان استرس دوران دانشجویی را از طریق نگرش های مذهبی پیش بینی و کنتزل نمود :گیرینتیجه

نگرش های مذهبی و تقویت اعتقادات در برنامه های آموزش مدیریت استرس دانشجویان، جهت کاهش استرس و برخورداری از سالمت روحی و 

 .شتر با توکل بر خدا توصیه می شودآرامش بی

 .دوران دانشجویی، نگرش مذهبی، سالمت روحی و روانی دین، اعتقادات، استرس :های کلیدی واژه
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 یک مطالعه کیفی HBV  اعتقادات مذهبی بیماران مبتال به عفونت تجارب
 

، سیده رقیه 4(PhD) ارنده، رضا نگ3(PhD) ،وحید زمان زاده2(PhD) ،لیال ولیزاده*1(PhD) علی ذبیحی
 1(PhD) جعفریان امیری

 

    Zabihialii@yahoo.com  ،بابل، ایران گروه پرستاری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل-9

 بریز، ایران، تگروه پرستاری کودکان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز -0

 ، تبریز، ایرانجراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز -گروه پرستاری داخلی  -9

               ، تهران، ایران                                                                 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران  - 4

 

 
 خالصه

بودن ماهیت آن، محدودیت هایی در زندگی بسیاری از بیماران ایجاد هپاتیت یک عفونت سیستمیک بوده که به دلیل مزمن  :سابقه و هدف

اعتقادات معنوی در داشتن یک زندگی هدفمند و مدیریت . کرده و استفاده از استراتژیهای مقابله ای جهت ارتقاء کیفیت زندگی را ضروری می سازد

 .بوده است Bادات مذهبی بیماران هپاتیت هدف از این مطالعه درک و تبیین تجارب اعتق. بیماریهای مزمن مؤثر است

مصاحبه بدون ساختار و عمیق با بیماران مبتال به  98جمع آوری داده ها با . مطالعه کیفی حاضر با رویکرد آنالیز محتوا انجام شد :مواد و روشها

نمونه گیری به صورت هدفمند . یز انجام شددر مراکز بهداشتی درمانی و مشاوره شهرهای آمل، بابل و تبر 9915 -9911طی سالهای  Bهپاتیت 

 .بوده و کلیه مصاحبه ها ضبط شده، کلمه به کلمه بازنویسی گردید و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

بیماری تقدیر »ب چهار درون مایه فرعی در قال« معنویت گرایی»بر اساس بررسی مصاحبه ها و تحلیل داده ها، یک درون مایه اصلی  :هایافته

 .ظهور یافت« رشد و بالندگی»، «بیداری وجدان»، «قرب الهی»، «الهی

بوده و توجه به معنویت در زندگی می  Bنتایج حاصل از مطالعه حاضر بیانگر اهمیت تجارب معنوی مبتالیان به بیماری هپاتیت  :گیرینتیجه

لذا پیشنهاد می گردد که مدیران و . تکیه گاه مناسبی جهت ارتقاء سالمت جسمی، روانی و اجتماعی باشد تواند کمک مؤثری در پذیرش بیماری و

 .کارکنان در ارائه خدمات بهداشتی درمانی به تجارب معنوی بیماران توجه خاصی نموده و آن را در برنامه مراقبت های معمول بگنجانند

 بیماری مزمن، تحقیق کیفی، Bمعنویت گرایی، هپاتیت  :های کلیدی واژه
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 های شخصیت رابطه انس با قرآن و ویژگی
 

 3، محمد هادی یداهلل پور2، محبوبه فرامرزی*1رحیمه روحانی راد
 

 

 گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری، ایران .9

 Mahbob330@yahoo.com ، نالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایرادانشیار روانشناسی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر س .0

 دانشیار معارف اسالمی، گروه مطالعات اسالمی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران. 9

 

 
 خالصه

ها را به  ها و ناآرامی بخش روان آدمیان است که خستگی خش و آرامقرآن کریم، معجزه جاودانه پیامبر گرامی اسالم و نسخه شفاب :سابقه و هدف

. گیری شخصیت آدمی افراد داشته باشد تواند تأثیر بسزایی را در شکل انس با قرآن چه ظاهری و چه باطنی می. کند آرامش و دردها را درمان می

این پژوهش تالش دارد تا رابطه انس با قرآن را با . ین نامالیمات استهای شخصیتی، در سایه انس با قرآن بهترین روش مقابله با ا شناخت ویژگی

 .های شخصیت، موردبررسی قرار دهد ویژگی

نمونه پژوهش شامل . جامعه پژوهش، شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد ساری است. این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی است :مواد و روشها

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه انس با قرآن و پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی نئو . تصادفی انتخاب شدندصورت  نفر از دانشجویان که به 008

 .ها از آمار همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری گام به گام استفاده شد وتحلیل داده جهت تجزیه.بود

این سه ویژگی شخصیت . ای در تبیین انس با قرآن دارند کننده نقش تعیین توافق، گشودگی به تجربه و برونگراییسه ویژگی شخصیت،  :هایافته

ویژگیهای .انس با قرآن است(β= -20027)گشودگی به تجربه، پیشگویی کننده منفی . واریانس انس با قرآن را تبیین می کنند% 1/99به میزان 

 .هستند پیشگویی کننده های مثبت انس با قرآن( β= 20952)و برونگرایی ( β= 20091)توافق 

 .برخی از ویژگیهای شخصیت، انس با قرآن را تبیین می کنند :نتیجه گیری

 قرآن، انس، شخصیت :های کلیدی واژه
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 سالمت روان از نگاه قران
 

 2یبیبعلیرضا ط، *1فاطمه زمانیان نجف آبادی
 

 

  .comfzamaniyan93@gmail،، اراک، ایرانگاه اراکدانشجو کارشناسی ارشد الهیات، دانش .1

 ، اراک، ایرانگاه اراکدانشدانشکده الهیات،  دانشیار. 0

 

 
 خالصه

تا به امروز .سالمت روان به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حوزه سالمت ،ابتدا در مجامع و مکاتب روانشناسی غرب مطرح شد :سابقه و هدف

با این حال پیشوایان الهی در طول تاریخ همواره به معیار های . است نیز، در هرمکتب و رویکرد به جنبه ای خاص از سالمت روان بیشترتوجه شده

قران این کتاب انسان سازو آسمانی ،علی رغم توجه به . رشد و سالمت انسان توجه داشته و راهکارهایی برای ارتقاء شخصیت انسان ارائه نموده اند

در همین راستا خداوند، کتاب وحی را هدایتگر . روانی و معنوی او ارائه نموده استابعاد جسمانی و معنوی انسان راهکارهایی را برای ارتقاء بهداشت 

هرچند پژوهش هایی به بررسی دیدگاه قران در این زمینه پرداخته اند اما به نظر میرسد اکثر این .انسان به سوی جاده سالمت معرفی کرده است 

بررسی دیدگاه قران پیرامون معیار ها و "با استفاده از روش توصیفی ، هدف خودرا بنابراین نگارنده . پژوهش ها بر صفات اخالقی متمرکزند

بابررسی آیات قران میتوان گفت؛ قران فردی را سالم می داند که با تکیه بر فطرت توحیدی با ایجاد . قرار داد"راهکارهای ارتقاء سالمت روان 

 .برگزیندوبه سوی او حرکت کندتعادل بین نیازهای جسمی و روانی خود رضایت خداوند را 

 قرآن، سالمت ، سالمت روان، تعادل روانی :های کلیدی واژه
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 بر سالمت رواننقش، مداخله و تاثیر نیایش 
 

  آمنه شاهنده

 

 shahande_a@pnu.ac.ir                              عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

 

 

 
 خالصه

بستر مناسب برای زندگی  تدبیرتالش جهانی در جهت  لذا. گی های فرد سالم استسالمت روانی و رضایت از زندگی یکی از ویژ :سابقه و هدف

محیطی آرام  تعبیهنمی شود، بلکه عالوه بر سالمت جسمانی، توجه ویژه ای به جسمی  عاری از بیماری تنها معطوف به پیشگیری و درمان بیماری

ود پیشرفت های سریع در جهت حل مشکالت جسمی انسان ها، علم پزشکی با وج .جهت آرامش درونی و سالمت روانی افراد معطوف داشته است

 به لحاظنقش مهمی را توانسته اند مشکالت روانی  در حالی کهروانی انسان ها برنداشته است،  -هنوز گامی موثر در جهت حل مشکالت روحی

 .کنندایجاد بیماری های جسمی ایفا 

نمونه . را تامین می کندسالمت روانی فرد و جامعه  اتموجب ی چون دعا، نیایش و راز و نیاز به معبوددین با مکانیسم های گوناگون  :: یافته ها

طع هایی از سالمت روانی ناشی از دین، وجود امید، انگیزه و مثبت نگری در دین، ایجاد شبکه حمایتی عاطفی و اجتماعی، دادن پاسخ روشن و قا

مطالعات انجام شده حاکی از آن است که می توان در گرو .                              درد و مکانیسم های بسیار  دیگر و ل از رنجبه مفهوم خلقت، تعریف لذت بخش و معقو

                                                                                                                           اعتقادات و اعمال صالح به آرامش روانی دست یافت و انسان معتقد را به یک انسان سرزنده و بش اش که همیشه در حال تالش و تکاپوست در 

 .ر زمینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سعی بر آن دارد که با توجه به توانایی های خودش بهترین باشدآورد، در ارتباط با جامعه خود است و در ه

 دعا، دین، سالمت انسان، سالمت روانی :های کلیدی واژه
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 های مبتنی بر سالمت جنسی رویکرد قرآن و حدیت در زمینه تربیت و آموزش
 

 نوشین شیرزاد

 

 

 no.shirzad1360@gmail.com روانشناسی دانشجوی کارشناسی ارشد -9

 

 
 خالصه

ها امیالی قرار داد که یکی از مهمترین این امیال،  میل جنسی است و ارضای درست و صحیح آن و کسب  خداوند در درون انسان :سابقه و هدف

ر زیاد این میل طبیعی را بررسی نموده و قرآن کریم با ظرافت بسیا. هویت جنسی صحیح، نقش بسیار مهمی در آرامش روح و روان انسان دارد

روش این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است و بصورت کتابخانه ای، با بررسی قرآن، تفاسیر کتب، و . پیروان این دین بدرستی راهنمایی شده اند

های جنسی با  تؤام ساختن آموزش. استهای جنسی، پایه و اساس زندگی مشترک  های زندگی و آموزش مهارت. مقاالت مرتبط انجام گرفته است

تواند باعث افزایش سازگاری فردی  های دینی می های جنسی تؤام با آموزه آموزش. های دینی مرتبط با آن و بررسی فردی نقش بسزایی دارد آموزه

دارای جنبه فطری را مورد تأکد قرار  های جنسی روان شناختی و خوریم که برخی تفاوت در متون دین اسالم به اشاراتی بر می. و اجتماعی گردد

روابط جنسی سالم در آرامش و . از نکات قابل استفاده از روایات اسالمی اند.     توان به تفاوت در معیارها و تمایالت اند و از مهم ترین آنها می داده

، کنترل نگاه، احساس برتری در شخصیت، کنترل جنسی و محدود کردن آن به فضای زندگی مشترک. سازگاری زن و شوهر تأثیر جدی دارد

توجه به ناهماهنگی جنسی، نگاه . کند پیدایش مصونیت و امنیت اجتماعی را به همراه دارد و مراعات آداب در رابطه جنسی این آثار را تقویت می

الم از روابط جنسی، آسیب هایی ایت های نابجا، مقابله با هویت جنسی خویش، کاهش میل جنسی و تصویر ذهنی ناس یک سویه به آن، محدودیت

برای یادگیری نقش جنسیتی و تحقق یافتن هویت مطلوب جنسی، الزم است که والدین، به عوامل و . اندازد که آرامش زندگی را به مخاطره می

 .باشندهای مؤثر در ایجاد این نقش و هویت، توجه کنند و در پدید آوردن انها در فرزندان تالش مناسب داشته  زمینه

 های دینی های جنسیتی، آموزه آموزه :های کلیدی واژه
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 شناختی علم دینیمبانی دین
 

 ولی اله عباسی

 

  v_abbasi1362@yahoo.com نویسنده آزاد     

 

 
 خالصه

تری به خود افزاری روند جدیصر است که با مطرح شدن مساله جنبش نرممساله علم دینی از مباحث مهم محافل علمی معا :سابقه و هدف

-یمطرح م ینیاست که در باب علم د یاز مباحث یکی ینیعلم د یمبان ان،یم نیدر ا. اندپردازی کردهگرفته و اندیشمندان بسیاری درباره آن نظریه

شناسی شناختی از سنخ مسائل معرفتمبانی علم. شناختیشناختی و مبانی دینمبانی علم :است یدو دسته مبان یدارا ینیعلم د ،یبه طور کل. شود

شناختی علم دینی ترین مبنای دینقلمرو و گستره شریعت مهم. شناختی متعلق به حوزه الهیات و فلسفه دین استو فلسفه علم است و مباحث دین

 دیدر تول نید یقلمروشناس ریبه تأث ،ینیعلم د یستیبحث و چ نیپس از تبب سندهینو. قرار گرفته است یو بررس لیمقاله مورد تحل نیدر ااست که 

 انهگرایجامع یکردیرو نید یکثرحدا هینظر. را مورد بحث قرار داده است نهیزم نیدر ا یو حداکثر یعمده حداقل کردیپرداخته، و دو رو ینیعلم د

 نید تیو خاتم یجاودانگ ت،یو جامع اءیدعوت انب یرگیبا استناد به جهت دگاهید نیا. شودیرا شامل م نید یو اخرو یوی                   است و هر دو ب عد دن

 .اسالم اثبات شده است

 قلمرو دین، هرمنوتیک فلسفی شناختی،علم دینی، مبانی دین :های کلیدی واژه

 

mailto:v_abbasi1362@yahoo.com
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 روانشناسی و اسالم منظر از روان سالمت
 

 2دار ریش ، وجیهه*1عابد          عبدالل هی صمد 
 

  s1.Abdollahi@yahoo.com  ، یار دانشگاه شهید مدنی آذربایجاندانش. 9

 noor13645@yahoo.comآذربایجانکارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث دانشگاه شهید مدنی . 0

 

 
 خالصه

 رضایت احساس روانی، سالمت. است ضروری جسم سالمت همانند روانی توسالم است روحانی و جسمانی بعد دو دارای انسان :سابقه و هدف

 شکوفایی خود و رشد به را روان سالمت روانشناسان ها، تعریف بهترین در. است هرجامعه قبول مورد موازین با اجتماعی وتطابق روانی وبهبودی

 شده شناخته های الیه از بیشتر روان، و روح ناشناخته های الیه اما است؛ روان و روح شناخت نیازمند روان، سالمت وتقویت حفظ. کنند می تعریف

 خود اصل از را خود تعلق هرچه انسان پس. دارد تعلق خدا به انسان روح و یکتاست، خالق اختیار در روح کامل شناخت دینی، دیدگاه در. است آن

 آرامش گرفته، نظر در انسان خالق که هایی برنامه واجرای غیب منبع نای با ارتباط سایه در فقط و کند می احساس بیشتری آرامی نا کند، کم

 آموزه از گیری بهره. اند شده تشریع ها انسان سعادت برای اوست، صالح برتمام عالم که انسان آفریننده سوی از دینی تعالیم زیرا شود؛ می حاصل

 ارتباط در را خود روابط است الزم برد، بهره ها آموزه این از بتوان بهتر اینکه برای. نماید انسان روان بهداشت به اساسی کمک تواند می دینی های

 اسالمی، تعالیم در.نماید حفظ ها آسیب از را شخص نموده، کمک روان سالمت ارتقای به که نمود تنظیم ای گونه به اجتماع و طبیعت خود، خدا، با

 دیدگاه ارائه پی در حاضر نوشتار. باشد می رفتاری و عاطفی شناختی، روشهای از بارتع که دارد وجود روان سالمت وتقویت حفظ برای روشهایی

 ..دباش می روان سالمت تقویت راهکارهای و روان سالمت بر روانشناسان و اسالم

 روانشناسی اسالم، روان، سالمت روایی، قرآنی، راهکارهای :های کلیدی واژه

 

mailto:آذربایجانnoor13645@yahoo.com
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 مندی از طب سنتی در بهرهدیدگاه مدیران و مجریان در خصوص 
 ی ایرانبرنامه پزشک خانواده

 
 ، 5، رضا ممتهن4، سیدمظفر ربیعی3امیری حسن اشرفیان، 2، آناهیتا کشاورزی1محمدجواد کبیر

6پور شیروانیسیدداود نصراهلل
 8رمضانی ، حمیده7زاده، اصغر رعیت*

 

 .ت سالمت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایراندکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیری -9

 . دکتری پزشکی عمومی، معاون سازمان بیمه سالمت ایران، تهران، ایران -0

 .های داخلی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایرانمتخصص بیماری -9

 .، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایرانمتخصص بیهوشی -4

 .دکتری داروسازی، مدیر کل بیمه سالمت استان فارس، شیراز، ایران -5

 .دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران -1

d.nasrollahpour@mubabol.ac.ir 

 .دکتری پزشکی عمومی، معاون بیمه و درمان اداره کل بیمه سالمت استان فارس، شیراز، ایران -7

  .                                                                          کارشناس بهداشت مدارس، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران  - 8

 

 
 خالصه

در ایران هنوز ارایه طب . باشدنوین مورد توجه سازمان جهانی بهداشت می هاست که ترویج و توسعه طب سنتی در کنار طبسال :سابقه و هدف

مندی از این مطالعه به منظور شناخت دیدگاه مدیران و مجریان در خصوص بهره. سنتی در سطوح اجرایی نظام ارایه خدمات سالمت قرار نگرفت

 .ی ایران انجام شدطب سنتی در برنامه پزشک خانواده

جامعه پژوهش مدیران و مجریان اجرای برنامه  .انجام گرفت 9915زمستان در پانل خبرگان  91مقطعی با برگزاری  مطالعهاین  :مواد و روشها

ها پرسشنامه محقق ساخته آوری دادهابزار جمع. شهرستان استان فارس بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند 08در  پزشک خانواده شهری

 .بود

سطح آشنایی . درصد پزشک خانواده شهری بودند1/41درصد مرد، بیشترین افراد دارای لیسانس و 5/51نفر مورد بررسی،  489از  :هایافته

میانگین کلی نگرش افراد . زیاد بوددرصد خیلی1/2درصد زیاد و 0/1درصد متوسط، 9/08درصد کم، 5/99کم، درصد افراد از طب سنتی خیلی4/99

مند بودن پزشکان خانواده، ن سطح نگرشی افراد در خصوص پرهیز از شتاب زدگی، تاثیر مثبت توانمندسازی، عالقهباالتری. بود 5از  7/2±18/0

ترین سطح نگرشی افراد در خصوص نظارت کافی بر ارایه کنندگان طب سنتی، برخورداری پزشکان خانواده از دانش و مهارت الزم و کافی پایین

بین سن، مقطع و رشته تحصیلی، محل و سمت افراد با سطح آشنایی و نگرش به . های طب سنتی بودفرآورده دهنده خدمات وبودن مراکز ارائه

 .دار وجود داشتمندی از طب سنتی تفاوت معنیبهره

ن طراحی و بنابرای. این مطالعه نشان داد که سطح آشنایی افراد از طب سنتی کم بوده و نگرش آنان در سطح متوسطی قرار دارد :گیرینتیجه

 .های بهبود ضروری استاجرای برنامه

 مندی طب سنتی، دیدگاه مدیران، نگرش مدیران، پزشک خانوادهطب سنتی، بهره :های کلیدی واژه
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 (پیوند وثیق کتاب تدوین و تکوین ) جلوه هایی از هماهنگی قرآن و طبیعت 
 

 حمید محمدقاسمی

 

 ghasemi831@yahoo.com ، ساری، ایراندانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

 

 
 خالصه

متفکران و . دو تجلی از ناحیه یک خالقند که در کنار هم یک تصویر واحد به شمار می روند« طبیعت»و « قرآن»از منظر اسالم  :سابقه و هدف

می دانند، از این رو، مغایرتی بین کتاب ( یعتطب)و ایجاد کننده کتاب تکوین ( قرآن)اندیشمندان اسالمی چون خدا را نازل کننده کتاب تشریع 

« طبیعت». تشریع و کتاب تکوین نمی بینند و این دو را مفسر و مبین یکدیگر می دانند که از هم رمزگشایی می کنند و به هم معنا می بخشند

 .طبیعت را به صورت وحیانی تعریف و تبیین می کند« قرآن»قرآن را به صورت عملی می نمایاند و 

 .رایانه ای و با بهره از لوح  های فشرده و فیش برداری و جمع بندی صورت گرفته است -تحقیق به روش توصیفی کتابخانه ای :مواد و روشها

ن اشاره گردد و به واکاوی ای« کتاب تدوین»و « کتاب تکوین»در این اثر، تالش گردیده تا به نمونه هایی از پیوند دقیق و هماهنگ بین  :هایافته

 .موضوع مهم که چندان مورد توجه قرار نگرفته و یا به صورت پراکنده  در برخی آثار تنها اشاراتی بدان شده پرداخته شود 

از اجزائی جداگانه شکل نگرفته، بلکه همه ی اجزاء و عناصر آن در کنار هم یک مجموعه ی پیوسته و « طبیعت»همان گونه که  :گیرینتیجه

از آیاتی پراکنده شکل نگرفته، بلکه تمامی آیات آن در کنار هم یک « قرآن»واحد به شمار می روند و همان گونه که  هماهنگ و یک پیکره ی

نیز دو حقیقت جدای از هم نیستند، بلکه هر دو مخلوق الهی اند و هر دو برای یک هدف « قرآن»و « طبیعت»منظومه ی واحد و هماهنگ هستند، 

تقابل و دو سویه با یکدیگر دارند و این حقیقتی است که از طریق آن می توان تفسیر واحدی برای کل نظام هستی و طراحی شده اند و ارتباطی م

 .مجموعه ی طبیعت و شریعت ارائه داشت

 قرآن ، طبیعت، تکوین، تدوین :های کلیدی واژه

 



                                   مجموعه مقاالت همایش ملی شفای پایدار                                                                                                                                                                                                      22  

 

 
 

                                                             بررسی روش های جلوگیری از افزایش غم و غص ه در آموزه های اسالمی
 

 2               صد یقه حسین پور، *1         م د قاسمیحمید مح
 

 

    ghasemi31@yahoo.com   دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی  واحد ساری،ساری، ایران .9

  ، Seddigheh.Hosseinpour29@gmail.com، بابلسر، ایراندانشجوی دکتری قرآن و حدیث دانشگاه مازندران .0

 

 
 خالصه

                                                                                  واقع گرایانه به موضوع غم و شادی همچون موضوع بیماری و سالمتی جسم و روان توج ه نموده قرآن به شیوه ای بی نظیر و  :سابقه و هدف

غم و اندوه در زندگی غیر قابل انکار است، ولی ناکامی، سرنوشت حتمی دوران غمگینی نیست، بلکه نداشتن فنون الزم وکافی در مقابله با . است

                                                                                      اع مهارت ها، می توان دوره ی  غص ه و ناخوشی را با سالمتی و آرامش درونی سپری نمود و حت ی غم موجب ناکامی می باشد و با بهره گیری از انو

                                                                              در این پژوهش روش های جلوگیری از غم و غص ه و نیز کسب مهارت های گذر از دوره های .                                               از آن، پل هایی به موف قی ت های بیشتر و بهتر زد

 .ررسی شده استناخوشایند و دست یابی به شادی و سالمت روحی ب

رایانه ای، با بهره گیری از منابع گوناگون و نشریات، فیش برداری و جمع بندی صورت گرفته  -مطالعه ی توصیفی کتابخانه ای :مواد و روشها

 .است

                       پویا و فع ال فرد محزون برخورد .                                                                                            در گستره ی تربیتی قرآن و احادیث به راه کارهای دقیقی در مواجهه با غم های مذموم توج ه شده است :هایافته

های                                                                                                                             با عوامل غم آفرین، امکان چاره اندیشی و خروج از مشکالت یا کمک گرفتن از شکیبایی را به او می دهد و لذا فرد صابر در تحو ل آفرینی 

 .کاربردی و مثبت می کوشد

                                           ش موقعی ت، گریه درمانی و تسکین با اشک، درد اسالم برای جلوگیری از افزایش غم فرد محزون، روش های گوناگونی مثل پذیر :نتیجه گیری

 .                                                                                                        دل با برادران دینی، تلقین تحم ل، دوری از عوامل شد ت زا، توج ه به ارزش پاداش تحم ل و غیره ارائه نموده است

 .                                      قرآن، خانواده، مدیری ت بحران، غم، غص ه :های کلیدی واژه
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 ؟ینیبال یاثربخش ای یمتن یبررس تیکفا: یطب ییروا یگزاره ها یابیارز
 

 *1مظفرپور یعل دی، س2ینیمع حانهی، ر1یمجاهد یمرتض
 

 

                                 رانیبابل، بابل، ا یپژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشک ،یعلوم پزشک خیو تار یطب سنت قاتیمرکز تحق. 9

seyyedali1357@gmail.com 

 رانیبابل، بابل، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده طب سنت ،یگروه طب سنت. 0

 

 
 خالصه

از مکاتب  یکی. شده اند یمعرف یمکاتب طب نیاز ا یمورد توجه قرار گرفته اند و انواع ایو مکمل در دن یامروزه مکاتب طب سنت :سابقه و هدف

دارند که با استفاده از متون  یم انیب یمکتب طب نیپردازان ا یتئور. مطرح شده است رانیدر ا ریدر چند سال اخ یبا عنوان طب اسالم ،یطب

 یسند یابیارز ات،یروا نیصحت ا یابیمعمول ارز وهیش. باشند یها م یماریقادر به درمان همه ب(( ع) نیمعصوم اتیقرآن و روا اتیشامل آ) ییروا

آنها  یاثربخش دیبا ایکند  یم تیکفا یسند یبررس ایآ ،یطب اتیاز روا یکه جهت استفاده عمل میموضوع هست نیا انیمقاله درصدد ب نیدر ا. است

 اثبات شود؟ زین نیدر بال

 یطب ثیدر مورد احاد ینیبال یها یعدم لزوم بررس ایلزوم  ،یسند یدر اکتفا به بررس یاشکاالت احتمال یمطالعه با بررس نیدر ا :مواد و روشها

 .شود یم یبررس

 یکار اجتهاد ،یطب اتیاز روا یاریاز آنجا که در مورد بس. باشد یم یطب یاز گزاره ها یبهره بردار گام در نیاول یو متن یسند یبررس :هایافته

به علل   ث،یاحاد یدر صورت اثبات سند یحال حت نیبا ا. باشد یم ثیمختلف علم حد یها دگاهیاز د یطب اتیروا یقدم، بررس نینشده است، اول

در طول زمان به علل مختلف  ییمواد موثره موجود در مفرده دارو رییدر طول زمان، احتمال تغ ییومفردات دار تیماه  رییجمله تغ زمختلف، ا

در  تی، احتمال صدور روا(بدن انسان ها یریاثرپذ رییتغ)نسبت به زمان حاضر  ثیمتفاوت داروها از زمان صدور حد ریتأث ،یبوم ستیو ز ییایجغراف

 .گردد یبررس نیآن در بال ی، الزم است که اثربخش(یشمول گزاره طبو  تیعدم عموم)خاص  طیو شرا خاصفرد  کی

در  ریتأخ ایاز عوارض  یناش ینقل شده، عالوه بر خطر جسم اتیروا یاز اثربخش قیبدون وجود شواهد دق یطب اسالم یادعا :نتیجه گیری

 یاثربخش ات،یروا نیا یا الزم است قبل از هر گونه استفاده عمللذ. بزند بیآس زیجامعه و فرد ن یاعتقاد یتواند به جنبه ها یدرمان استاندارد، م

 .اثبات شود زین نیآنها در بال

 .طب اسالمی، روایات طبی، بررسی سندی روایات طبی، اثربخشی بالینی روایات طبی :های کلیدی واژه
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 بازکاوی روایات طبی در آثار طبی حاج محمد کریم خان کرمانی
 

 *3،مرتضی مجاهدی2ی، زهرا معماران1رمظفر پو یعل دیس

 

    ران ی            بابل، بابل ا   ی                 دانشگاه علوم پزشک   ی      طب سنت      گروه  .  9

    ران ی             بابل، بابل، ا   ی         علوم پزشک   خ ی     و تار   ی      طب سنت     قات ی   تحق      مرکز  .  0

 mortazamojahedy@mubabol.ac.ir     ران ی             بابل، بابل، ا   ی                       بابل، دانشگاه علوم پزشک   ی              دانشکده طب سنت   ی    پزشک   خ ی   تار      گروه  .  9

 

 
 خالصه

در محافل عمدتا ...و عهیطب ش ت،یطب اهلب ن،یطب معصوم ،یطب قرآن ،یمانند طب اسالم ییواژه ها ریاخ یدر سال ها :سابقه و هدف

در  یمکاتب پزشک ریمستقل از سا یواژه ها معتقد به وجود مکتب نیمختلف با بکار بردن ا یدر رسانه ها یاست و افراد دهیمطرح گرد یعموم

 یآثار فراوان طب یظهور نموده اند که دارا یادیبرجسته ز یاطبا عیو تش رانیا خیدر قرون گذشته در تار نکهیتوجه به ا اب. باشند یم عهیش خیتار

منابع مکتوب  نیدر ب یواژه ا نیچن ایمذکور به موضوع فوق الذکر چه بوده است و اساسا آ یاطبا کردیگردد که رو یسوال مطرح م نیباشند، ا یم

آموزه  نیاز ا شانیاستفاده ا وهیو ش زانیم ینید یاز آموزه ها عهیش یدر صورت استفاده از اطبا نیهمچن ر؟یخ ایبوده  تداولقرون گذشته م یطب

 بیطب کیاز آنکه بعنوان  شیاست که ب عهیش یاز جمله علما( ق 9088یمتوف)یخان کرمان میحاج محمد کر. بوده است یبه چه صورت یها

در نگارش متن استفاده  تیخود ذکر نموده است که از اخبار اهلب یدر مقدمه آثار طب یو. شده است یشناخته م ینیعالم د کید بعنوان شناخته شو

 .باشد یخود م یدر متون طب ینید یاز آموزه ها شانیاستفاده ا وهینحوه و ش یپژوهش بررس نیهدف از ا. نموده است

 شانیا یو آثار طب یبررس یخان کرمان میمانده از حاج محمد کر یآثار بجا یخیبا استفاده از منابع تار پژوهش نیجهت انجام ا :مواد و روشها

 .دیگرد یررسبدر منابع مذکور  یطب اتیروا یریبکار گ وهیو ش. انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت

العالج و جوامع العالج در طب  قیالطب، دقا قیحقا یتاب هاک یخان کرمان میمانده از حاج محمد کر یدهها آثار مکتوب بجا نیاز ب :هایافته

 یکتاب در قسمت مربوط به معرف یمولف در ابتدا. باشد یالعالج م قیدر کتاب دقا یطب اتیاز روا یاستفاده کرمان نیشتریب. نگاشته شده است

به نام طب األئمه و طب  یطب ثیباشد از دو کتاب احاد یمآن زمان  جیخود ضمن نام بردن از منابع مورد استفاده که عمدتا منابع طب را بعمنا

 لیو دال میفصول مانند عال یو در برخ شتریو درمان ها ب اتیفصول مانند کل یبکار رفته در برخ ثیاحاد. نموده است ادی هیرساله ذهب زیون یالنب

 یآن زمان م جیبر اساس مباحث مطرح در طب را اتیو روا اتیآ تیبر محور یمؤلف مبن یادعا رغمیمحور و نظام کتاب عل. باشند ینادر م اریبس

 یفقط در حد نقل قول از معصوم و ذکر نام معصوم م اتیروا نیهمچن. است یمبحث اصل دیبکار برده شده بعنوان شاهد و مؤ اتیباشد و عموما روا

 .از منبع مورد استناد نشده است یو بصورت جداگانه ذکر اشدب

بکار  یطب اتیبوده و روا شانیزمان ا جیمطابق با طب را یخان کرمان میحاج محمد کر یمباحث مطرح شده در آثار طب تیمحور :نتیجه گیری

ساختار مند و بعنوان گزاره  ریبصورت غ ثیو حد ینیمسلط به علوم د یاز اطبا یکیبعنوان  یخان کرمان میحاج محمد کر یگرفته شده درآثار طب

 یجمع بند نیتوان به ا یبر آثار مذکور نم یبا مرور. است دهیگرد انیب شانیمطالب کتاب ا یبرخ دیا بعنوان مؤباشند و عمدت یمستقل م یاه

آثار  یبا بررس. نموده است هیمشابه به آن ارا یاسام ریسا ای یبه نام طب اسالم یمستقل ینظام طب ای یساختار طب کی یکه مرحوم کرمان دیرس

 .مشخص تر خواهد شد قیقرون گذشته در موضوع تحق یاطبا کرینمودن رو ر پزشکان مسلمان  در روشنیسا

 .طبالروایات طبی، حاج محمد کریم خان کرمانی، دقایق العالج، جوامع العالج، حقایق  :های کلیدی واژه
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 بررسی حقوق بیمار و کرامت انسانی در نظام سالمت از دیدگاه اسالم
 

، محمد حسن حاج رحیمیان 4، محمدرضا ملکیان3، عباس قدس2ت، سعید موحدی سیر*1اکرم مهراندشت
6، طیبه وفایی 4، محمد ملکی5طسوجی

 

 akmehrandasht@gmail.com    دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران ، تهران ، ایران  .  9

   ان         ، قم، ایر                                               دانشجوی دکترای مدرسی معارف، دانشگاه پیام نور قم  .  0

 ، قزوین، ایرانهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 9

 ، قم، ایرانپژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی قم. 4

 ناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی اراک، ازاک، ایراندانشجوی کارش. 5

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران بابلسر ، ایران. 1

 

 

 
 خالصه
به طوری که واژه حقوق . های شاخص در تعریف استانداردها جهت اعمال حاکمیت خدمات بالینی است حقوق بیمار یکی از محور :هدفسابقه و 

هر شخص انتظاراتی است که در مراقبت موثر برای بیمار وجود دارد و حقوق . شود ها به معنای آنچه راست وسزاوار است، تعریف می در تمام زبان

البته باید توجه داشت که از جمله واجبات الهی حفظ کرامت انسانی و رعایت شخصیت . سالمت مسوول تامین این انتظارات هستندکارکنان نظام 

 .حقیقی انسان بیمار، از حیث باورها، فرهنگ ها، اعتقادات است و ضوابط اخالقی عامل بسیار مهمی در بهبود بیماری محسوب میشود

 .وق بیمار و کرامت انسانی در نظام سالمت و با دیدگاه اسالم می باشدبررسی حق پژوهش حاضر با هدف

روش جمع آوری داده ها به صورت بررسی و تحلیل حقوق بیمار و کرامت انسانی در نظام سالمت می باشد که اطالعات آن با  :مواد و روشها

 .تاستفاده از مطالعات کتابخانه ای و کار میدانی در گسترده وب بدست آمده اس

هر . حقوق بیمار از جمله یاری رساندن به او در تهیه دارو، عالج بیماریش ، رفع حاجاتش، دیدار مریض ، از ارکان عبادت به شمار می آید:هایافته

د می کند که انسان آگاهی که مقداری به آموزه های دینی نظر بیفکند به اشاره های فراوانی که در زمینه حقوق بیمار و کرامت انسانی است برخور

 .نشانگر دقت اسالم به این مقوله است

با شناخت فرامین اسالمی و به کار بستن آنها، می توان گامی مثبت در جهت تقویت و سازماندهی حقوق بیماران در حوزه نظام :گیرینتیجه

 .سالمت و کرامت انسانی او برداشت

 سالمت حقوق بیمار، کرامت انسانی، اسالم ، نظام :های کلیدی واژه
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 اسالمی رویکرد با زندگی به امید بر موثر عوامل
 

 2، لیال عبداله زاده*1محسن نورائی
 

 

 m.nouraei@umz.ac.ir، ایران. بابلسر. مازندران دانشگاه اسالمی، معارف و الهیات دانشکده استادیار. 9

 ایران. بابلسر. درانمازن دانشگاه حدیث، و قرآن علوم گروه. ارشد کارشناسی آموخته دانش. 0

 

 
 خالصه

 که دارد اهمیت جهت این از شاخص این. است جامعه در فرد یک عمر طول متوسط بیانگر آماری؛ شاخص بعنوان زندگی به امید :سابقه و هدف

 ارتقاء در بسزایی شنق بزندگی امید بر موثر عوامل شناخت. است یافتگی توسعه میزان سنجش برای عاملی و جوامع معیشت سطح کیفیت بیانگر

 تحلیل و بررسی سنت و قرآن واالی های آموزه پرتو در و اسالمی اصیل تعالیم به نظر عطف با را عوامل این تا کوشد می حاضر مقاله. دارد آن

 .دنمای

 معتبر الکترونیکی منابع  نیز و ای کتابخانه و اسنادی منابع از جویی بهره با و تحلیلی – توصیفی روش به  رو پیش پژوهش :و روشها مواد

 .است یافته سامان

 با سازگار کم دست عوامل این. رسید موثر عوامل از دسته شش به زندگی، به امید برای شده ذکر موثر عوامل میان از حاضر نوشتار :ها یافته

 مورد تواند می تئوریک؛ و نظری نظر از املعو این گسترش  و ترویج دلیل؛ همین به. است اسالمی معارف با منطبق کامال گاه و اسالمی تعالیم

  .گیرد قرار اسالمی جوامع اعتماد

 نگرش چند هر. است زندگی به امید باب در روشن تصریحات و اشارات متضمن جامعیت و جاودانگی اقتضای به اسالمی تعالیم :گیری نتیجه

 جوامع و مکاتب در که کونه آن – شرایط هر در شاخص این افزایش و تنیس منطبق مسلمان غیر جوامع نگاه نوع با کامال موضوع این به اسالمی

 این. باشد می اسالمی تعالیم نظر مطمح آن افزایش و زندگی به امید موارد برخی در کم دست  اما نیست اسالم مطلوب -شود می ترویج مادی

    .است نظر مد جمعی و فردی عرصه دو در عوامل

 اسالمی خانواده زندگی، سبک اسالمی، طب اسالمی، روانشناسی دگی،زن به امید :های کلیدی واژه
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 علم دینی وعلم غیر دینی
 

 1عباس نیکزاد
 

 

 a.nikzad@mubabol.ac.ir، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل ایران گروه معارف عضو هیات علمی. 6

 

 
 خالصه

پرسشی که در این مبحث مطرح است . بحث علم دینی و علم غیر دینی است از مباحثی که در موضوع علم و دین مطرح است :سابقه و هدف

نی                                                                                                                              این است که آیا می توان علوم را به علوم دینی و علوم غیر دینی دسته بندی کرد؟ آیا اساسا  علم غیر دینی داریم ؟ و یا بر عکس علم دی

به عنوان نمونه آیا می توان گفت که ما فیزیک دینی و غیر دینی و پزشکی  داریم؟آیا همه علوم را می توان به دینی و غیر دینی تقسیم بندی کرد؟

در این نوشتار تالش شده است که با مراجعه : دینی و غیر دینی و روانشناسی دینی و غیر دینی و اقتصاد دینی و غیر دینی داریم؟ مواد و روش ها 

دریافت تکته های مثبت و رد و انکار نکات نامقبول بهترین نظریه در باب علم  به متون دینی و تحلیل های عقلی و بررسی دیدگاه های مختلف و

یک دیدگاه این است که هم علوم دینی داریم و هم غیر دینی و همه علوم را : یافته ها . مطرح گردد( حداقل در نظر نگارنده) دینی و غیر دینی 

اما دیدگاه درست .                                                            است که اساسا  علم غیر دینی و سکوالر نداریم همه علوم دینی اند دیدگاه دیگر این. می توان به دینی و غیر دینی تقسیم کرد 

به نظر نگارنده این است که عرصه اصلی این تقسیم بندی علوم انسانی به معنای خاص است در این عرصه بیشتر می توان از علم دینی و غیر 

اما در رشته های دیگر این تقسیم . . .ی و غیر دینی ، حقوق دینی و غیر دینی و دینی سخن گفت مانند اقتصاد دینی و غیر دینی ، سیاست دین

: نتیجه گیری . البته در عرصه های دیگر نیز نقش دین را در برخی از مبانی و نیز راهکارها نمی توان نادیده گرفت. بندی چندان موجه نیست

ی به معنای خاص است در این عرصه بیشتر می توان از علم دینی و غیر دینی عرصه اصلی تقسیم بندی علوم به دینی و غیردیینی علوم انسان

البته در عرصه های دیگر نیز نقش دین را در برخی از مبانی و نیز . اما در رشته های دیگر این تقسیم بندی چندان موجه نیست. سخن گفت 

  .راهکارها نمی توان نادیده گرفت

 ، علوم غیر انسانییینی، علوم غیر دینی، علوم انسانعلم، دین، علوم د :های کلیدی واژه
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 نقش والدین در تربیت سبک دلبستگی ایمن فرزندان از دیدگاه 
 روانشناسی معاصرآموزه های اسالمی و 
 
 2فاطمه لطفی گودرزی، *1سلیمان یحیی زاده جلودار

 

 

 s.yahyazadeh@umz.ac.ir ، بابلسر، ایرانعضوهیئت علمی دانشگاه مازندران. 9

 دبیر آموزش و پرورش. 0

 

 

 
 خالصه

شود،  در خانواده، که مهمترین نهاد تربیتی جامعه و نخستین آموزشگاه فرد شمرده می و فرزندان  روابط عاطفی میان والدین :سابقه و هدف

دلبستگی مقایسه سبکهای  پژوهشن هدف ای. در جامعه می باشداثرگذارترین عامل حرکت مطلوب فرزندان برای انتخاب سبک و شیوۀ زندگی 

به . روش انجام پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. معاصر می باشد  از دو منظر آموزه های اسالمی و روانشناسی تربیت فرزندان در خانواده ایمن در 

وع پژوهش با استفاده از فرمهای موجود و مرتبط با موض و قرآنی های الزم برای دستیابی به اهداف پژوهش، متون حدیثی منظور گردآوری داده

ی رشد عاطفی و اجتماعی سالم در دوران  شالوده ایمندلبستگی . شدشیوۀ کیفی به تحلیل آنها پرداخته  هبو فیشبرداری منابع، گردآوری شده، 

والدین برای مثال کودکانی که به  .را در روابط بین فردی تسهیل می کندافراد دلبستگی ایمن، عملکرد و شایستگی . بزرگسالی را پی ریزی می کند

. دلبستگی ایمن دارند به محیط اطراف توجه نشان می دهند و تمایل به کاوش در محیط اطراف شان دارند و می توانند با مسائل مقابله کنند شان

 هستند او والدین                 خود را که معموال  اینکه کودک مراقب . بطور کلی دلبستگی را می توان جو هیجانی حاکم بر روابط کودک با مراقبش تعریف کرد

است داشتن رابطه ی گرم، صمیمی و مداوم بین مادر و کودک  معتقد( 9159)بالبی .می جوید و به او می چسبد مؤید وجود دلبستگی میان آنهاست

ر نسبت به پیام هایی که کودک برای حساسیت ماد. که این رابطه سبک تربیتی مقتدرانه را از دیدگاه روانشناسی معاصر می طلبد امری حیاتی است

او می فرستد و در دسترس بودن او مهم ترین عوامل در شکل گیری دلبستگی ایمن در کودک هستند و این امر سبب می شود کودک در عین 

و  عنوان موثرترین روش،ب روش تربیتی مسئوالنه در اسالم .رشد به جای وابستگی به مادر، اتکاء به نفس بیشتری پیدا کند و کمتر مضطرب شود

پروری مسئوالنه  مطرح شده است و سبک فرزند گیرانه و غفلت از کودک به عنوان سبکهای ناسالم از نظر اسالم  سبکهای فرزند پروری آسان

باورهای مذهبی،  همسویی بینشها و: نتایج این پژوهش بیانگر آن است که عواملی چون. مبتنی بر آیات و روایات بهترین روش فرزند پروری است

، عفو و بخشش، نیکی در برابر (مثبتنگری)دوستی، محبت، خوشرویی، تکریم و احترام متقابل، حسن ظن  اندیشۀ از خود دانستن وجود فرزند، انسان

 سبک دلبستگی ایمن موثر دربدیها، مایۀ نشاط بودن، هماهنگی میان گفتار و رفتار، ابراز عواطف مثبت، توجه به امنیت روانی، از جمله عوامل 

 .بر آنها تأکید شده است( ع)معصومان اسالمی و بیان های که در آموزه می باشد  فرزندان در نهاد خانواده

 آموزه های اسالمیفرزندان، ،  مقتدرانه، تربیت مسئوالنه، تربیت دلبستگی ایمن :های کلیدی واژه
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 (جسمی، روانی و اجتماعی)المتیبررسی آیه های قرآن کریم در زمینه سه بعد اصلی س
 

4، محبوبه برهانی 3، راضیه رضایی*2                      ، سی د جلیل سی دی اندی1محمدهادی یداهلل پور
 

 

                                                                دانشیار، گروه معارف اسالمی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران  .  9

 dr.seyedi1390@gmail.com- نابل، بابل، ایرامرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ب. 0

 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. 9  

                                                         هداشت مینودشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مینودشت، ایران                                              دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، مرکز ب . 4

 

 

 
 خالصه

از نظر دین مبین . برای بشر فرستاده شد( ص)قرآن کریم کتاب هدایت است که از طرف پروردگار عالمیان به واسطه رسول اکرم :سابقه و هدف

                                                                 اهمی ت موضوع سالمتی و تاکید آن در آیات الهی، در مطالعه حاضر تمامی با توجه به . اسالم، سالمتی نقش اساسی را در رشد و کمال انسانی دارد

 .در خصوص ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سالمتی بیان شده اند، مورد بررسی کامل قرار گرفتند "سوره برای دسترسی به آیاتی که مشخصا 994

از سایت  PDFسوره ها و یکایک آیات قرآن کریم که به صورت مروری و با بررسی مستقیم  -این تحقیق به صورت موضوعی :مواد و روشها

( جسمی، روانی و اجتماعی)گوگل دانلود شده بود و تفاسیر آن، منابع معتبر دینی، مقاالت و نرم افزارهای اسالمی در زمینه سه بعد اصلی سالمتی

 .انجام شده است

، به یک، دو و یا هر سه بعد اصلی "، آیات قرآن کریم مشخصا(درصد 77/58)سوره 17یافته های مطالعه نشان داد که در  :هایافته

عمده آیات قرآن کریم به ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سالمتی، اشاره عام دارد، اما تعدادکل . اشاره شده است( جسمی، روانی و اجتماعی)سالمتی

و ( درصد 19/95)آیه 14، سهم سالمتی روانی(درصد 01/98) آیه 929بود که سهم سالمت اجتماعی  014آیات در خصوص سه بعد اصلی سالمتی، 

در کل می توان دریافت که مباحث بهداشتی مهمی در بعد جسمی مانند خوردن غذاهای . بوده است( درصد 99/01) آیه 11سهم سالمتی جسمی 

شت خوک و نیز رعایت بهداشت جنسی در قالب نکاح و پرهیز از مصرف شراب، مردار، خون و گو( گوشت دام، انگور، انار، زیتون، خرما)حالل 

ه بعد از هر شرعی مرد با زن، در بعد روانی از قبیل صبر و شکیبایی در امور، توکل بر خدا، آرامش و اطمینان قلبی، دوری از غم و اندوه و باور اینک

فاق، یتیم نوازی، دوری از قمار و ولخرجی و اسراف، پرهیز از سختی، راحتی خواهد بود و در نهایت در بعد اجتماعی مانند دادن زکات و صدقه و ان

 .کم فروشی، عدالت ورزی و نیز عدم تمسخر دیگران در آیات مذکور برای عمل کردن مردم بیان شده است

اجتماعی توجهات ویژه  نتیجه آنکه در آیات زیادی از قرآن کریم به مقوله سالمتی در زمینه سه بعد اصلی آن یعنی جسمی، روانی و :گیرینتیجه

                                                                                                                     بنابراین بهره برداری بیشتر، عمیق تر و جزئی تر از آیات قرآن در زمینه حفظ و ارتقاء سالمتی توسط متخص صین پزشکی و بهداشتی . ای شده است

 .و نیز برنامه ریزان نظام سالمت، با همکاری بین بخشی عالمان دینی و قرآنی ضروری به نظر می رسد

 آیه، قرآن کریم، سالمتی :های کلیدی واژه
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 (ع)راه کارهای سالمت روان از منظر امام علی 
 

 4مریم گل پرور ،3پرور  عبداهلل گل ،*2، محمد گل پرور1محمدهادی یداله پور
 

 

 ، بابل، ایراندانشیار گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی بابل. 9

  golparvarazizi@gmail.com ، ، بابل، ایرانعلوم پزشکی بابلدانشجوی پزشکی، . 0

 ثیارشد علوم قرآن و حد یکارشناس .3

 ، بابلسر، ایران، دانشجوی کارشناسی روان شناسی، دانشگاه مازندران. 4

 

 
 خالصه

المت روانی تحت تاثیر قرار گرفته است وروز به روز بر میزان در قرن حاضر به دلیل تغییراتی که در زندگی انسان ها رخ داده، س :سابقه و هدف

. حفظ سالمت روانی یکی از مهمترین اهداف زندگی به شمار می اید. افرادی که به نوعی به یکی از بیماری های روانی دچار هستند افزوده میگردد

وانسته است در ایفای نقش خود در ارتقا سالمت روان به طور تکنولوژی در قرن حاضر بصورت شگرفی پیشرفت داشته که با این وجود نت علم و

که به عنوان پیشوای ( ع)از ان جایی که  تعالیم اسالم برای تمام ابعاد زندگی انسان از جمله سالمت روان  برنامه دارد و امام علی . کامل موثر باشد

بله با ان را دارد بران شدیم که راه کارهای ارتقا سالمت روان از منظر امام مسلمانان درک باالی از ماهیت دنیا وفشار های روانی و راه کاری مقا

 .را مورد پژوهش قرار دهیم تا از این طریق بتوانیم در بهبود سالمت روان موثر باشیم( ع)علی 

و همچنین کتاب  google scholar  ،sid ، tebyan ، hawzahاین مطالعه بصورت مروری که باجست وجو در سایت  :مواد و روشها

 .مورد پژوهش قرار گرفته استسالمت روان، تعالیم اسالم، فشارروانی نهج البالغه با استفاده از کلید واژه های 

برای دنیا  بی ثباتی آن و دنیا ماهیت متغییر سراى آزمایش،، نامالیمات وتنیدگی و فشار از گذرایی، سرشارامام علی ع تعابیری همانند  :هایافته

راه برای مقابله با تنیدگی های روانی همچنین  و. را بیان میدارد مدافع دست دادن حامی و همچنین برای ویژگی ارتباطی مردمان دنیا از .دارد

 .نیایش را ذکر می نماید و مواجه مستقیم باعوامل تنیدگی، دعا شکیبایی، و شامل صبر

ن می توانند زندگی در جهانی را که روز به روز بر فشار های روانی اش افزوده می شود را با توجه به این تعالیم امام علی ع، مسلمانا :نتیجه گیری

  .زندگی شاد همراه با موفقیت را برای خودشان به ارمغان بیاورند به بهترین نحو مدیریت کنند و

 ارتقا سالمت روان، تعالیم اسالم، فشارروانی :های کلیدی واژه
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 در اسالممقومات سالمت خانواده 
 
 2، مهناز فاضلی کبریا*1محمد هادی یداهلل پور
 

 

 baghekhial@gmail.com  ، بابل، ایران، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل. 9

 دانشجوی دکترای روانشناسی. 0

 

 
 خالصه

مت داشته باشد بسیاری از بیماریهای بنیادی ترین و مقدس ترین نهاد در سالمت اجتماعی ، سالمت خانواده ، اگر خانواده سال :سابقه و هدف

در جامعه ، ضروری ... با توجه به تزتزل نهاد خانواده و فزونی آمار طالق و بیماریهای روانی و عاطفی  و . فردی و اجتماعی  و روانی پدید نمی آید

بیان و  .اجتماعی  در این خصوص ایجاد شود می نماید که مقومات سالمت خانواده از رویکردهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد  تا آسیب  های

اشی  تبیین سالمت خانواده و چیستی آن در دو نگاه اسالم و روان شناسی و نیز پیامدهای عدم توجه به مقومات سالمت خانواده می تواند به فروپ

ترویج . که به عنوان الگو به آن نهاد توجه می کنندنهاد خانواده و آسیب های فراوان به پدر ، مادر و فرزندان و وابستگان و نیز مجموعه افرادی 

، مراقبت عفت ورزی  و حیاء، پایبندی به جایگاه والدین ، احترام والدین به یکدیگر و به رسمیت شناختن کارکرد هرکدام، رعایت تقوا و غیرت  دینی

و جنسی زوجین، می تواند از مقومات سالمت خانواده در این نگاه و خود کنترلی، پرهیز از روابط فرا زناشویی وخیانت ، توجه به نیازها ی عاطفی  

 .بشمار آید

 اسالم ، سالمت ، خانواده ، مقومات :های کلیدی واژه
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 مطالعه موردی در شهرستان ارومیه: بررسی میزان گرایش به مطالعه منابع مذهبی
 
 *2خانی، زهرا کریم1موسی یمین فیروز
 

 

 عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایراناستادیار، گروه آموزش  .9

 Zahra.karimkhani94@gmail.comاداره کتابخانه های عمومی، ارومیه، ایران،   کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی، .0
 

 
 خالصه

-تواند در شکلها داشته و میلف شخصیت انسانمطالعه در تمامی دوران زندگی نقش بسیار مهمی در رشد و تکامل ابعاد مخت :سابقه و هدف

در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا میزان . گیری جامعه سالم و توانمند موثر باشد و در این میان انتخاب نوع منابع اهمیت بسیار زیادی دارد

 .ای عمومی مورد ارزیابی قرار دهیمهگرایش به مطالعه منابع مذهبی را در مقایسه با منابع غیر مذهبی در بین اعضای کتابخانه

کتابخانه عمومی شهرستان  99های مورد نیاز  از تحلیلی، بر اساس سیاهه وارسی محقق ساخته، داده -در این پژوهش توصیفی :مواد و روشها

ای سامان استخراج نرم افزار کتابخانهنفر عضو هستند، با استفاده از   8891که در مجموع دارای ( کتابخانه شهری 1کتابخانه روستایی و  4)ارومیه 

برای . استفاده شده استاحمد طاهری عراقی ( رده اسالم)بندی دهدهی دیوییهای مذهبی، از کتاب ردهبندی موضوعی کتاببرای تقسیم. گردید

استفاده ( Tآزمون آماری )ی از آمار استنباطی دارو برای بیان تفاوت معنی( درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار)ها از آمار توصیفی تحلیل داده

 .شده است

توسط ( درصد 92/01)نسخه آن 94997، (نسخه 48107)های عمومی شهرستان ارومیه های مذهبی موجود در کتابخانهاز مجموع کتاب :هایافته

های عمومی شهری بیشتر بوده است اما سه با کتابخانههای عمومی روستایی در مقایاعضای کتابخانه به امانت رفته است که میزان آن در کتابخانه

طور کلی تفاوت معناداری بین سرانه مطالعه منابع مذهبی و غیر مذهبی اما به(. P=>0.05)این تفاوت از لحاظ آزمون آماری معنا دار نبوده است

های مورد بررسی به مراتب بیشتر در کتابخانه( 89/7 ±90/9)های مورد بررسی وجود داشته است؛ یعنی میزان مطالعه منابع غیر مذهبیدر کتابخانه

های موضوعی ها به ترتیب مربوط به ردههای موضوعی بیشترین امانتاز بین رده(. Sig= 0.001)بوده است( 88/2 ±49/2)از منابع مذهبی 

بوده است و ( نسخه 9901) آداب و رسوم اسالمی و( نسخه 9094)، اخالق اسالمی (نسخه 9091)، قرآن (نسخه 9584)تاریخ و جغرافیای اسالم 

 .اندها را داشتههای موضوعی تصوف و عرفان، فرق و مذاهب اسالمی و فقه و اصول نیز جزء منابعی بودند که کمترین امانترده

بنابراین . ی کتابخانه پائین استهای عمومی و تعداد اعضامیزان مطالعه منابع مذهبی با توجه به تعداد نسخ موجود در کتابخانه :نتیجه گیری

های ها، تغییر در روشهای عمومی با توجه به موضوعات به امانت رفته توسط اعضا و نیازسنجی از آنسازی کتابخانهتجدید نظر در فرآیند مجموعه

های کتابخوان، معرفی، نقد و بررسی و جمع ستها مانند برگزاری نشهای متنوع توسط کتابداران در کتابخانههای کتابخانه، اجرای برنامهعرضه تازه

عنوان تواند بهها میهای اجتماعی و وبالگ کتابخانهرسانی عناوین کتب مذهبی موجود در کتابخانه از طریق شبکهخوانی کتب مذهبی و اطالع

 .راهکارهای افزایش مطالعه منابع مذهبی مورد توجه سیاستگذاران این حوزه قرار گیرد

 مطالعه، منابع مذهبی، کتابخانه عمومی، اعضای کتابخانه، ارومیه :ی کلیدیها واژه
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                                                                       نقش غذاهای حالل  طی ب و  حرام  خبیث بر سالمت انسان از نگاه قرآن و روایات

 
 3، سید حسین زارعی*2، آمنه درویشی1محمود ابوترابی

 
 

 شگاه علوم و معارف قرآن کریم قم، قم، ایرانیأت علمی و استادیار داندکترای علوم قرآن و حدیث وعضو ه. 9

  Darvishiamene@yahoo.com  ، ساری، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری دانش آموخته کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث .0

 ساری، ایران   .وم کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری دانش اموخته کارشناس ارشد عل .9

 

 
 خالصه

بیت طاهرین،برای همه ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان رهنمودهای متنوعی اهل:                                         قرآن کریم و به تبع  آن مبی نان راستین آن :سابقه و هدف

( ع)قرآن کریم، روایات پیشوایان معصوم. باشد                            بر ب عد جسمی و روحی انسان میاز آن جمله، نقش تأثیرگذار غذاهای طیب و حرام . اندارایه کرده

                                                                                                               هایی افراد انسانی را به شناسایی مواد غذایی پاک و طیب، ناپاک و خالف طبع و مضر  به حال انسان و به کاربرد بهینه و  ضمن دستور العمل

 .اندها سفارش نمودهاجتناب به موقع از آن

ای با مطالعه و تفحص در آیات کریمه قرآن، جوامع حدیثی و تفاسیر گرانسنگ، این مقاله به روش تحلیلی و به شیوه کتابخانه: مواد و روش ها

درصدد بررسی آثار غذاهای حالل و حرام، تغذیه پاک و ناپاک، طیب و خبیث بر سالمت و تکامل اعضا و قوای جسمی، روحی، عاطفی و ادراکی و 

 .شدباگرایشی انسان می

چه برای استفاده به بسیار ضروری است به آن: های ارزشمندی از قرآن  همچونمحقق در پی آن است تا با عنایت به ابالغ و توصیه  :یافته ها 

؛ از (918/بقره)؛ زمین سفره گسترده االهی و مشتمل بر مواد حالل طیب است (04/عبس)                              شوند با دقت نگاه و تأم ل کنید         مهی ا می« طعام»عنوان 

                                                  ؛ و نهایتا  اعتدال در همه امور از جمله در تصر ف و (979/بقره)برداری ندارند؛ پرهیز کنید                                     هایی که م هر استاندارد وجواز در بهرهها و نوشیدنیخوردنی

ز طریق تغذیه مناسب، تواندااثبات کند انسان که می.، بهترین راه تأمین سالمت و صحت جسم و روان انسان است (99/اعراف)خوردن و آشامیدن 

-تزمینه برخورداری از سالمت بیشتر و پایدارتر را در عرصه جسمی و روحی و در مآل، سعادت دنیا و آخرت برای خود فراهم و شکر عملی از نعم

 .های الهی را  ادا نماید

 

 .قرآن، روایات، انسان، غذا، طیب، خبیث، سالمت :های کلیدی واژه

 

mailto:Darvishiamene@yahoo.com
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 یک مطالعه کیفی: ی، موهبتی الهی از تولد نوزاد نارسیافتن معنا در زندگ
 

 افسانه ارزانی
 

 

 a.arzani@mubabol.ac.irبابل، ایران   علوم پزشکی بابل،دانشگاه پرستاری و مامایی، گروه 

 

 
 خالصه

رحمت الهی و برگشت انسان به به تکامل رسیدن انسان، ی  با فلسفه از محوری ترین مباحث قرآنی الهی بحث ابتال و امتحان :سابقه و هدف

این پژوهش با هدف . کندمی روبرو مراقبتی متعددی هایچالش با باشد و آنها رامی مادران برای ایویژه تجربه نارس نوزاد تولد. سوی خداست

 .تولد نوزاد نارس انجام شد ی ی مادران از اداره تبیین تجربه

. مادر دارای نوزاد نارس در شهرهای بابل و تبریز به روش مبتنی بر هدف انجام شد 98محتوا بر  این مطالعه کیفی از نوع تحلیل :مواد و روشها

 .تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفت  های حاصل از مصاحبه های عمیق و  بدون ساختار مورد داده

تغییر در درک  درک معنویت، در تغییر»یر طبقات طبقه با ز  این. شد «یافتن معنا در زندگی» طبقه استخراج منجربه ها داده تحلیل :هایافته

 .است گردیده نمایان مادران در «فلسفه زندگی، تغییر در درک از خود

 و خیر تولد نوزاد نارس را آنها. شدند نائل معنوی رشد از درجاتی به نوزاد نارس رشد از متفاوتی زمانهای در نارس نوزادان مادران :گیرینتیجه

 .شد مشکالت و ها سختی راحتتر پذیرش بستر و زمینه باورها و اعتقاد دانستند که همین می شدن خدا رحمت مشمول از ای نهنشا و الهی مصلحت

 .نوزاد نارس، معنا، معنویت، مادر، امتحان و ابتال، مطالعه کیفی :های کلیدی واژه
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 و روانیبررسی آراء دانشمندان مسلمان طب سنتی ایران در مقوله سالمت معنوی 
 

 2، مرتضی مجاهدی2، نرجس گرجی2، ریحانه معینی*2، زهرا معماریانی1محمدرضا اسدالهی
 

 

 ، بابل ایراندانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل. 9

 z.memariani@mubabol.ac.ir، ، ، بابل ایران عضو هیأت علمی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل. 0

 

 
 خالصه

های سالمت معنوی و روانی مفاهیمی در هم تنیده هستند که علی رغم داشتن سابقه تاریخی در طب سنتی ایران، در اکثر برنامه :سابقه و هدف

پردازی در موجب بهبود فرایند ایدهتواند بازشناسی پشتوانه بومی در حیطه بهداشت معنوی و روانی می. اندآموزش و خدمات سالمت مغفول مانده

 .برنامه آموزش و خدمات پزشکی گردد

ق بررسی و مطالب مربوط به .ه90-9کتب منتخب طب سنتی قرن . ای استاین پژوهش یک مطالعه توصیفی و کتابخانه :مواد و روشها

های سالمت معنوی، سالمت روان، تفاده از کلیدواژههمچنین پایگاههای اطالعاتی علمی فارسی با اس. سالمت معنوی و روانی استخراج گردید

 .نفس و طب روحانی جستجو و مقاالت مرتبط مطالعه شد

رویکرد حکمایی چون احمدبن سهل بلخی، علی بن ربن طبری، رازی، ابن سینا، و جرجانی به سالمت روانی و معنوی در دو حوزه اصلی  :هایافته

های روانی، موضوعات پرداخته شده در از مباحث فلسفی مربوط به مقوله نفس، و درمان دارویی بیماریغیر . بهداشت و درمان قابل تقسیم است

گیری از تحریکات روانی در درمان بهره»، «تدابیر فردی در بهداشت روانی»، «تاثیر حاالت نفسانی بر جسم» حوزه سالمت روان و معنویت شامل 

 .هستند« توصیه به اخالق، خودشناسی و خداشناسی»و   «تدابیر حمایت معنوی پزشک در درمان»،« 

با توجه به رویکرد حکما مبنی بر پیوستگی جسم و روح، و احاطه به علوم فلسفه و  الهیات و خودشناسی، توجه به معنویت و حاالت  :گیرینتیجه

های ستری بومی، می تواند موجب ارتقاء توأمان مقولهروانی در بهداشت و درمان امری بدیهی بوده و بهره گیری از رویکرد ایشان به عنوان ب

 .معنویت و سالمت روان گردد

 .سالمت روان، سالمت معنوی، طب سنتی ایران، نفس، طب روحانی :های کلیدی واژه
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 روانی آرامش بر آن نقش و« تربیت دینی»مبانی و اصول 
 

 *2یعقوبی حسن ،1پور اسماعیل محمدتقی
 

 

  m.esmaeilpour@umz.ac.ir -مازندران دانشگاهشکده الهیات دان استادیار. 9

 hasan8933@yahoo.com مازندران دانشگاه حدیث، و قرآن علوم ارشد کارشناسی دانشجوی. 0

 

 
 خالصه

را از حالت تعادل                                                      باشد که توجه به یک ب عد و نادیده گرفتن ب عد دیگر، او                                               انسان موجودی دو ب عدی و متشکل از جسم و روح می :سابقه و هدف

                                                                                              وانگهی، هر یک از این دو ب عد انسانی نیازمند تقویت، توجه و تربیت است تا سالمت زندگی او را تضمین . دهد خارج و رفتار او را تحت تأثیر قرار می

        ب عدی و  ن معاصر، حاصل نگاه تک                                                                                              ام ا یکی از مسائلی که از دید مربیان و محققان مغفول مانده و از طرفی، بسیاری از مشکالت زندگی انسا. نماید

 .باشد ی آرامش روانی و عوامل بوجود آورنده و تاثیرگذار بر آن می ی انسانی اوست، مسئله نادرست به شاکله

 لیمتعا زندگی در آن نقش و دینی       تربیت  مبانی و اصول بر ابتناء با روانی آرامش ایجاد علل شناسایی هدف رو، با پیش پژوهش : مواد و روش ها

 .استتحلیلی سامان یافته  انسانی، با روش توصیفی

        ی اصول   ی مبانی تربیت دینی؛ فرهنگ، خانواده، اصالت فرزند، فضاسازی و در حوزه که؛ در حوزه حاصل شداین نتایج  مطالعه حاضربه : یافته ها

اسب، ارتباط دادن دین با زندگی، توجه به عوامل های من                                                                       تربیت دینی؛ طبیعت  انسانی، تحریک عواطف، محبت، تشویق، تربیت عملی، واسطه

ای دارند و از طرفی،  کننده نقش تعیین  درونی، ایجاد جوشش درونی، طرح استداللی و منظم مسائل دینی، پرورش حس مسئولیت و توجه به فطرت،

 .دینداری انسان، نقش مهمی در ایجاد و تثبیت آرامش روانی او دارد

های مفید و جدید، توجه جامع به این  ی انسانی، ضمن استخدام علوم و تکنولوژی                                 مرب یان برای تربیت نفوس  مطمئن هالزم است  : نتیجه گیری

 .ی عمل خود قرار دهند اصول و مبانی را سرلوحه

 .اصول، مبانی، تربیت، آرامش روانی :های کلیدی واژه
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 نتی در برنامهمندی از طب سهای ترویج و توسعه بهرهدستاوردها و چالش
 ی ایرانپزشک خانواده
 

 ، 5، رضا ممتهن4، آناهیتا کشاورزی3محمدجواد کبیر، 2، سیدمظفر ربیعی1امیری حسن اشرفیان
 8رمضانی ، حمیده7زادهاصغر رعیت، *6پور شیروانیسیدداود نصراهلل

 
 .اه علوم پزشکی بابل، بابل، ایرانهای داخلی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگمتخصص بیماری -9

 .متخصص بیهوشی، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران -0

 .دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران -9

 .می، معاون سازمان بیمه سالمت ایران، تهران، ایراندکتری پزشکی عمو -4

  .دکتری پزشکی عمومی، مدیر کل بیمه سالمت استان فارس، شیراز، ایران -5

 .دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران -1

dnshirvani@gmail.com 

 .دکتری پزشکی عمومی، معاون بیمه و درمان اداره کل بیمه سالمت استان فارس، شیراز، ایران -7

 .کارشناس بهداشت مدارس، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران -8

 

 
 خالصه

نظام . های متفاوتی مواجه بوده استوردها و چالشترویج و توسعه طب سنتی در کنار طب رایج یا نوین در جوامع مختلف با دستا :سابقه و هدف

مندی های بهرهاین مطالعه به منظور بررسی دستاوردها و چالش. ارایه خدمات سالمت ایران در نظر دارد طب سنتی را در کنار طب رایج ارایه نماید

 .تی ایران از دیدگاه مدیران و مجریان انجام گرفاز طب سنتی در برنامه پزشک خانواده

جامعه پژوهش مدیران و مجریان اجرای برنامه  .انجام گرفت 9915زمستان در پانل خبرگان  91مقطعی با برگزاری  مطالعهاین  :مواد و روشها

ها پرسشنامه محقق ساخته آوری دادهابزار جمع. شهرستان استان فارس بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند 08در  پزشک خانواده شهری

 .که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت بوده

مورد  949افراد مورد بررسی در سرجمع . دارای لیسانس بودند( درصد7/52)درصد مرد، بیشترین افراد9/54نفر مورد بررسی،  947 از :هایافته

ترین فراوانی. د بدون تکرارپذیری را مطرح کردندمور 19با تکرارپذیری و  مورد چالش 495مورد بدون تکرارپذیری،  49دستاورد با تکرارپذیری و 

، افزایش (مورد52)، کاهش عوارض دارویی(مورد50)، کاهش مصرف داروهای صنعتی(مورد15)های درمانیدستاورد مطرح شده شامل کاهش هزینه

، امکان سودجویی دالالن و افراد (مورد19)های الزمنبود زیرساخت:های مطرح شده شاملترین چالشو فراوانی( مورد40)اعتماد و استقبال مردم

دار ها با بعضی از متغیرهای فردی ارتباط معنیبین تعداد دستاوردها و چالش. بود( مورد98)، پایین بودن سطح آگاهی پزشکان(مورد 98)ایغیرحرفه

 (.P<25/2)وجود داشت

، مندی از طب سنتی در برنامه پزشک خانوادهای ترویج و توسعه بهرهاین مطالعه نشان داد که مدیران ضمن امیدواری به دستاورده :گیرینتیجه

 .های الزم دارندهای زیادی از استفاده نابجا و نبود زیرساختنگرانی

 .ها، دیدگاه مدیران، پزشک خانوادهطب سنتی، دستاوردها و چالش :های کلیدی واژه
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 اهمیت حفظ محیط زیست از دیدگاه اسالم و قرآن
 

 لی اصغرنیاحسینع
 

 

 h.asgharnia@mubabol.ac.ir  بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بابل گروه . 9

 

 
 خالصه

عنوان کتاب هدایت، انسان را به احترام نسبت به  کریم به قرآن. باشد از مهم ترین موضوعات زندگی بشر، حفظ محیط زیست می :سابقه و هدف

هدف از این . یط ترغیب کرده و اصول و ضوابطی را به منظور حفاظت از محیط زیست مقرر داشته استموجودات پیرامون خود و نیز پاکیزگی مح

پژوهش شناسایی دیدگاه اسالم و شناخت رموز علمی قرآن در ارتباط با جنبه های بهداشت محیطی بوده، هرچند امید است به کارگیری این 

 .باشدمفاهیم چراغ هدایتی برای بهتر زیستن ما انسان ها 

کریم  های قبلی، جستجوهای اینترنتی و مطالعه آیات نورانی قرآن ای، بررسی پژوهش پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه این :مواد و روشها

 .است انجام شده

رعایت . استنباط استدر قرآن کریم آیات زیادی در زمینه بهداشت و سالمت محیط وجود دارد که دستورات بهداشتی از آنها قابل  :هایافته

ن پیشگیری، پاکیزگی، حفظ آراستگی، جلوگیری از آلودگی اماکن و آب، نظارت بر رعایت اصول بهداشتی ، توجه به بهداشت فردی مورد تاکید قرآ

 .و اسالم می باشد

رعایت نظم . ایت ویژه کتاب الهی استبا بهره گیری از قرآن کریم و روایات ائمه اطهار می توان دریافت که محیط زیست مورد عن :گیرینتیجه

آب، هوا، خاک و ) و اعتدال در استفاده از مواهب طبیعی، همگانی بودن مسئولیت حفاظت از محیط زیست، توجه به عناصر اصلی محیط زیست

ح دانش و مسئولیت پذیری افراد در نقش بسیار مهم آموزش و فرهنگ قرآنی در باال بردن سط.. ، حمایت از حیوانات، امر به آبادانی زمین و (گیاهان

 .جامعه می باشد

 زیست، قرآن، اسالم، بهداشت محیط محیط :های کلیدی واژه
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 نقش و جایگاه آموزش و پرورش در ترویج سبک زندگی اسالمی
 

 3، حجت اله نورانی جابوزی2، محمد ابراهیم حسین نیا*1سید عبداهلل اصفهانی
 

 

 esfahaniquran@gmail.comمعارف قرآن کریم، دانشکده آمل،  استادیار دانشگاه علوم و. 9

 hoseinnia4117@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده آمل، . 0

 hojjat.noorani@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده آمل، . 9

 

 
 خالصه

برای داشتن . ی مطلوب و آرمانی ایفا نمایدخانواده به عنوان کوچکترین واحد جامعه می تواند نقش بسزائی در ایجاد جامعه :سابقه و هدف

 .درست هستیم( Life Style: به انگلیسی)خانواده مطلوب نیازمند سبک زندگی

تواند در شکل گیری آن مؤثر واقع شود که مهمترین این عوامل ادی است و عوامل متعددی میسبک زندگی اسالمی دارای ابعاد زی  :یافته ها

کشورهای غربی با تغییر در برنامه ها و سیاست . آموزش فرزندان است که این وظیفه در کشورهای مختلف بر عهده آموزش و پرورش می باشد

در کشور ما که الگوهای برجسته دینی و . ر سبک زندگی مردم کشورشان ایجاد کنندهای خرد و کالن آموزشی خود، توانسته اند تغییر اساسی د

قرار دارند که با معرفی سبک زندگی آنان و استفاده از آموزه های قرآن ( ع)علمی و سرآمد ان قرآن کریم و پیامبر عظیم الشأن اسالم و ائمه اطهار

، بزرگان (ع)در این پژوهش با نگاهی به سبک زندگی در قرآن، ائمه اطهار. ی دست یافتای آرمانکریم توسط آموزش و پرورش می توان به جامعه

دینی و همچنین سبک زندگی غربی، نقش آموزش و پرورش در ایجاد سبک زندگی مطلوب، راهکارها و چالش های پیش روی آن را  بررسی 

 .نموده ایم

 .، آموزش و پرورش(ع)ایان معصوم                                    قرآن؛ سن ت؛ خانواده؛ سبک زندگی؛ پیشو :های کلیدی واژه
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 دستورات خود مراقبتی از منظر قران و آموزه های اسالمی و تطبیق آن با 
 دستورات بهداشتی در دانش پزشکی نوین

 
 1شبنم امیدوار

 
 

 sh.omidvar@mubabol.ac.irمامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، گروه . 9

 

 
 خالصه

در دانش سالمت و . میکند مراقبت خویش، سالمت از خود مهارت و توان دانش، به      ات کا با فرد که است فتاریر خودمراقبتی، :سابقه و هدف

قرآن کریم که رسالت اصلی خود را در هدایت بشر به سوی کمال خالصه کرده و سالمت و . پزشکی نوین بر خودمراقبتی تاکید بسیاری شده است

از آنجا که دین .و احکام اشاره کرده به سالمت جسم که مقدمه سالمت روح است توجه کامل داشته است پرورش روح را در قلب اخالق و اعتقاد 

و امامان ، راهنما و ( ص)اسالم بعنوان کاملترین دین الهی دارای دستورات جامع و کاملی در حوزه سالمت بوده و همچنین توصیه های پیامبر 

لذا با بررسی و جمعبندی و تطبیق دستورات الهی با دستورات علم پزشکی در خصوص خودمراقبتی ،  .رهنمودهای اصلی زندگی مسلمانان می باشد

 .میتوان گامی در جهت موثرتر کردن آموزشها برداشت

آیات و روایات در خصوص  .است شده انجام(ع)اهلبیت روایات و کریم قرآن مطالعه با و کتابخانه ای روش با حاضر، پژوهش :مواد و روشها

و دسته  خودمراقبتی فیزیکی در حیطه های مربوط به تغذیه و غذاخوردن، خواب و استراحت ، تحرک و ورزش وهمچنین بهداشت فردی استخراج

 .در نهایت با دستورات علمی در حوزه سالمت مورد تطبیق قرار گرفت. شد بندی

است و در زمینه رفتارهای خودمراقبتی ، دستورات جالب و  قائل صیخا سالمت،اهمیت حوزه در خودمراقبتی مسئله برای اسالم، دین :هایافته

مطالب . همواره درصدد تبیین رفتارهای مورد انتظار دینی بوده اند خود، پیروان زندگی ارتقای سبک  منظور به دینی، پیشوایان . کاملی دارد

بشر در ان زمان از کشف آن عاجز و بر اساس علم جدید موجب در حالی که عقول . پزشکی  که در قرآن مطرح شده دارای اعجاز و شگفتی است

 .حیرت عقل بشری است

آنچه در این مسائل وجود دارد این است که قوانین و مقرارات قران با نظم . کلیه این دستورات با دانسته های علمی روز تطبیق دارد :گیرینتیجه

 .طبیعت و سالمت انسان همگون است

 .راقبتی، قران، آموزه های اسالمی، علوم بهداشتیخودم :های کلیدی واژه
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 کیفی مطالعه یک: بر سالمت زنان اعتمادتبیین چگونگی تاثیر 
 

 3، عیسی محمدی*2، فاطمه باکوئی1اعظم بحیرایی
 

 

 دانشیار، دکترای ارتقای سالمت، عضو مرکز تحقیقات مبتنی بر مشارکت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی تهران. 9

 f.bakouei@mubabol.ac.ir ستادیار، دکترای بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلا. 0

 نشیار، دکترای پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرسدا. 9

 

 
 خالصه

به عنوان بعد شناختی سرمایه اجتماعی فواید متقابلی را از اعتماد . و احادیث معتبری آمده است اهمیت اعتماد در آیات قرآنی :سابقه و هدف

همه  یتوسعه و بطورکلی در با توجه به اهمیت نقش سالمت زنان در ارتقای سالمت خانواده، جامعه. کندهای جمعی تسهیل می طریق فعالیت

 .تبیین چگونگی ارتباط اعتماد و سالمت زنان انجام شدباروری کشور، این مطالعه با هدف  سالمتهای برنامه در و اولویت آنان ی کشورجانبه

گیری  نمونه. ی کیفی مرحله دوم یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی، با رویکرد تحلیل محتوی قراردادی است این مطالعه :مواد و روشها

با استفاده  براساس راهنمای مصاحبهیافته ساختارنیمهنوع های انجام شده از مصاحبههدفمند با حداکثر تنوع زنان با داشتن نمره باالیی از اعتماد با 

با پیشرفت . ادامه یافت 92نسخه  MAXQDAافزار ها با مدیریت نرمها، تحلیل دادهآوری دادههمزمان با جمع. از سواالت باز انجام شد

 .گرفتندشکل   مایه مشخص شد و طبقات و درونها ها الگوها و معانی اصلی درون مصاحبهمصاحبه

راحت، شارژ های زنان در تبیین اهمیت اعتماد بر سالمت کدهایی مانند ایجاد آرامش، فکر آزاد و قول و نقلها از  بر حسب تحلیل داده :هایافته

شادابی  احساس" مایه گیری بهتر در زندگی، ارسال انرژی مثبت و دورکردن انرژی منفی و نفرت مطرح شد و در نهایت درونشدن، تصمیمروحی

دریافت انرژی و شارژ روحی شدن، تخلیه احساسات بد، سالمت و شادابی جسمی به "و طبقات آن   مایه این درون. استخراج شد "روان و جسم

 .های چگونگی تاثیر اعتماد بر سالمت تاکید دارند بر راه "دنبال شادابی روانی

تواند بطور مستقیم با دریافت انرژی و شارژ روحی شدن و همچنین تخلیه اد میتجربیات زنان مورد مطالعه نشان داد که اعتم :گیرینتیجه

 .تاثیرگذار باشد غیرمستقیم  با سالمت و شادابی جسمی به دنبال شادابی روانی بر سالمت جسمانیروانی و  بطور احساسات بد بر ارتقای سالمت 

 .اعتماد، سالمت زنان، مطالعه کیفی :های کلیدی واژه
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 روایات،  در پیشگیری و درمان بیماریها از منظر قرآن،"تقلیل غذا "همیت ا
 طب سنتی و طب مدرن

 
 3حسین مرادی دهنوی ،2، فاطمه نوجوان*1راضیه بروجردی

 
 

  borujerdi.teb@gmail.com .قم، قم، ایران پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده سنتی، طب دستیار -9

 قم، قم، ایران پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده سنتی، طب  استادیار، -0

 استادیار و مدیرگروه دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی قم،قم، ایران-9

 

 
 خالصه

بسیاری از امراض مزمن و مرگ و (9.)خداوند در سوره اعراف فرموده اند که بخورید و بیاشامید ولی اسراف و زیاده روی نکنید  :سابقه و هدف

این مطالعه  اهمیت  تقلیل غذا را در حفظ سالمتی و درمان بیماریها از دیدگاه ( 0.)یر های زودرس با تغذیۀ مناسب قابل پیشگیری می باشدم

 .روایات، قرآن، طب سنتی و جدید بیان می کند

ی گوگل اسکوالر و پاب مد جستجو و پس از اطالعات مورد نیاز از منابع معتبر طب سنتی، قرآن و کتب حدیث و نیز از سایت ها :مواد و روشها

 .بازبینی و دسته بندی، در قالب یک مقالۀ مروری بازنویسی شد 

و جهت افزایش ( 1، 5)و تدابیر سالمندان(4)و تابستان (9)در طب سنتی تقلیل غذا هم در حفظ سالمتی از جمله ذیل تدابیر فصل بهار  :هایافته

در طب جدید نیز در بیماری های نورودژنراتیو . توصیه شده است( 92)و ریختن مژه( 1)سردرد( 8)ها از جمله وبا، و هم در درمان بیماری(7)طول عمر 

                                                   این در حالی است که در روایات طب ی نیز به تقلیل غذا . توصیه به تقلیل غذا شده است( book)، مقاومت به انسولین وسکته مغزی (مونیکا)مزمن

 .که هرکس غذایش کم باشد بدنش سالم تر و صفای قلبش بیشتر استسفارش شده است از جمله این

اهمیت تقلیل غذا در حفظ سالمتی و همچنین درمان بیماری ها  در طب سنتی، طب جدید، قرآن و روایات به صراحت بیان شده و  :گیرینتیجه

 .میتوان با بهره گیری از این آموزه ها جامعه ای سالم داشت

 .یل غذا، طب سنتی، بیماری های مزمنتقل :های کلیدی واژه
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 های اسالمی جایگاه غذا و تغذیه در آموزه
 

 1مهرداد برون
 

 

 mehrdadboroon95@gmail.ir. کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک، موسسه مجازی برخط اهواز  دانشجوی .9

 

 
 خالصه

 این در پزشکی و بهداشتی مسائل. است آورده میان به سخن آنها آداب و ها آشامیدنی ها، خوراکی درباره وفور به کریم قرآن آیات :سابقه و هدف

 قرآن اهتمام. است برجسته بهداشت به مربوط امور کند، می اشاره احکام های حکمت و مصالح به کریم قرآن که آنگاه. است چشمگیر آسمانی کتاب

 این در و رساند اوج به را پزشکی علم تا شد اسالمی تمدن دوران در انشمنداند      مشو ق مهمترین که است اندازه بدان تا بهداشتی و پزشکی امور به

 و طبی مسائل به( سلم و آله و علیه اهلل صلی) اسالم گرامی پیامبر دیگر سوی از. برباید معاصر پزشکی نظامات دیگر از را سبقت گوی راستا

 به تشویق را جاهلیت عرب که بود چشمگیر و شاخص ای گونه به آسمانی امبرپی آن طبی رفتارهای. نمود ای ویژه توجه مسلمانان عمومی سالمت

 طب ،(السالم علیه) الصادق طب ادامه در که است اسالم جهان شاهکار( سلم و آله و علیه اهلل صلی) النبی طب. نمود بهداشت اولیه اصول رعایت

 دین پیشوایان از الهام با اسالم جهان فرهیختگان. آورد پدید را( السالم علیهم) المعصومین طب و( السالم علیهم) االئمه طب ،(السالم علیه) الرضا

 رعایت و آشامیدن خوردن، با ارتباط در را جالبی مسائل آیات، بیکرانه در غور. کردند ارائه طبی خدمات هزاران و آوردند روی پزشکی علم به

 و است زمین در آنچه از( 0)بیاشامید، و بخورید خدا رزق از( 9)بخورید، کردیم شما زیرو ما که پاکی امور از دهد؛ می قرار رو پیش غذا بهداشت

 از( 5)بخورید، است شده شرعی ذبح آنچه از( 4)بخورید، شماست رزق که طیب و حالل های خوراکی از( 9)بخورید، باشد می طیب و حالل

 که کسانی( 8)بخورانید، دیگران به و بخورید زمین های روئیدنی از( 7)نکنید، رافاس و بیاشامید و بخورید( 1)بخورید، ها باغ های ثمره و محصوالت

 از تا آفرید را چارپایان خداوند( 92)خورند، می را خویش برادر گوشت کنند می غیبت که کسانی( 1)خورند، می آتش خود بطن در خورند می یتیم مال

 از خداوند( 99)بخورند، آن گوشت از تا نمود      مسخ ر ها انسان برای را دریا خداوند( 90)خورید،ب پرندگان گوشت از توانید می( 99)بخورید، آنها گوشت

( 95.)بنوشید آنها از تا داد قرار شیری حیوانات برخی درون خداوند و( 94) نمود فراهم ها انسان خوردن برای متنوعی های میوه انار و زیتون و نخل

       ل ک م         إ ن  ه              الش  ی ط ان           خ ط و ات             ت ت  ب ع وا   ال    و          ط ی  با        ح ال ال           ال أ ر ض     ف ی       م م  ا       ک ل وا         الن  اس          أ ی  ه ا    ی ا: فرماید می کریم قرآن. دشو اشاره آیات از برخی به است مناسب

 (91.)شماست آشکار دشمن او که مکنید پیروى شیطان گامهاى از و بخورید، را پاکیزه و حالل است زمین در آنچه از مردم، اى ؛        م ب ین         ع د و  

 جایگاه، تغذیه، غذا، آموزه، اسالمی :های کلیدی واژه
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 قرآنی خانواده های ویژگی – اسالم در برتر خانواده
 

 مهرداد برون
 

 mehrdadboroon95@gmail.ir. کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک، موسسه مجازی برخط اهواز  دانشجوی  .9

 

 
 خالصه

امور تربیتی   به عنوان رکن اصلی جوامع بشری والبته سرنوشت سازترین آنها همواره مورد توجه جامعه شناسان ومربیان وادهخان :سابقه و هدف

این اجتماع کوچک قطع نظر از کارکرد روانی اش که کانونی آرامش زااست؛بستر ومکانی است که برای رفع نیازمندی های حیاتی .بوده است

 .وعاطفی انسان بناشده است

متعالی اش همواره سبب اصالح خانواده بزرگ انسانی  پرداختن به این بنای مقدس وبنیادین وحمایت وهدایت آن به جایگاه واقعی و: یافته ها

 قرآن کریم با نگاه ویژه به این کانون مهم ومقدس؛ .وغفلت از آن موجب دور شدن از حیات حقیقی وسقوط به ورطه هالکت وضاللت بوده است

مقاله حاضر با  .بهترین الگوها را برای شناسایی خانواده برتر به جهانیان معرفی می کند بشر را به تشکیل این کانون مقدس جلب می کند وتوجه 

دارد؛نمونه ها  قرآن در خانواده بعد از بیان مقدمه ای کوتاه در مورد جایگاه و اهمیتی که کانون مقدس آنی قر های خانواده های ویژگی عنوان

ودر پایان هم  .ویژگیهایی که قرآن در خانواده می گذاردپرداخته است  والگوهایی که در قرآن بیان شده را معرفی کرده و بعد از آن به بیان آثار و

 .چند نکته را به عنوان نتیجه گیری بیان کرده است

 .قرآن اسالم، خانواده قرآنی، خانواده برتر، :های کلیدی واژه
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 از شفابخشی قرآن از اتیولوژی تا درمان بیماریهاجلوه هائی 
 

 3، فاطمه سفیدی2ایمان شیرین بک ،*1سمیرا بصیر شبستری
 

 

 samira_bsh2@yahoo.com .استادیار گروه تخصصی بیماریهای دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز،کرج .9

 .ه دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز،کرجاستادیار گروه تخصی جراحی فک و صورت، دانشکد .0

 .کارشناسی ارشد روانسجی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،قزوین .9

 

 
 خالصه

و کتب و  مقاله حاضر به منظور ارائه جلوه هائی از شفابخشی قرآن از اتیولوژی تا درمان بیماریها ، با استفاده از موتورهای جستجو :سابقه و هدف

 .مقاالت موجود تهیه گردید

مشخص شده است که دین باوری و آموزه های . بهداشت و سالمتی ، همیشه ازموضوعات مهم مورد بحث علوم پزشکی بوده است :هایافته

ل و درمان برخی از بیماریها سال قبل قرآن کریم به ارائه مطالب متعددی در مورد عل 9422زیرا  .قرآنی نقش بسزایی در حفظ و ارتقا سالمتی دارند

 .و اصول تندرستی و فواید برخی مواد غذائی از جمله عسل  پرداخته است( خونریزی بعد زایمان  -لکنت زبان  -از جمله پوستی)

ان برخی با توجه به نتایج مثبت حاصل از یافته های مطالعات انجام شده ت در مورد آموزه های قرآن در زمینه تشخیص و درم :گیرینتیجه

ر بیماریها لذا پیشنهاد می شود محققین علوم پزشکی و قرآنی با همکاری یکدیگر به استخراج سایر جلوه های شفابخشی قرآن بعنوان یک روش غی

 .دارویی، کم هزینه، مفید جهت درمان سایر بیماریها بپردازند

 .شفا،  درمان، قرآن :های کلیدی واژه
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 دانشجویان زندگی از رضایت و ادکامیش دینی، زندگی سبک رابطه
 رشت شهر اسالمی آزاد دانشگاه

 
 3، رمضان حسن زاده2، مجتبی اسفندیاری*1اعظم بالالیی

 
 

 گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران. 9

 گروه معارف، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران. 0

 واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران گروه روان شناسی،. 9

 

 خالصه
 یاز جنبه ها یزندگ تیفیتواند در ک یم نیباشد و د یم نشانیافراد همواره متاثر از اعتقادات آنها و د یزندگ: سابقه و هدف

 .مختلف موثر باشد

رابطه وجود دارد به  انیدانشجو یاز زندگ تیو رضا یشادکام ،ینید یسبک زندگ نیب نکهیا یاصل هیپژوهش حاضر با فرض :مواد و روش ها

پژوهش  نیدر ا. و از نوع در دسترس پرداخت یتصادف ریشهر رشت به صورت غ یدانشگاه آزاد اسالم انینفر از دانشجو 981 نیموضوع ب نیا یبررس

ها ¬استفاده شد و داده( SWLS) یاز زندگ تیآکسفورد و پرسشنامه رضا ی،  پرسشنامه شادکام(ILST)یاسالم یاز سه پرسشنامه سبک زندگ

 قرار گرفت   لیو تحل هیمورد تجز SPSSتوسط نرم افزار 

برابر با  نییتع بی، و ضرR=042/2چندگانه برابر با  یهمبستگ بیانجام شده توسط نرم افزار مذکور ضر یها لیبا توجه به تحل :هایافته

258/2=R2  25/2محاسبه شده اند که در سطح=α باشند  یدار م یمعن(222/2=P،684/11=F)نیگرفت که ب جهینت توانیاساس م نی، بر ا 

 .وجود دارد یواحد رشت رابطه خط یدانشگاه آزاد اسالم انیرضایت از زندگی دانشجو با یو شادکام یاسالم یسبک زندگ

 .جامعه، خانواده ،یاز زندگ تیرضا ،یشادکام ،ینید یسبک زندگ :های کلیدی واژه
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  قرآن اتیبه آ یبا نگاه ینیمختلف همسرگز یدر الگوها ییزناشو تیارض
 

 3یی، فاطمه باکو(مسئول سندهینو) 2یپور گودرز ی، فرزان قل1فرشته بهمنش
 

    f.behmanesh2015@gmail.comبابل یدانشگاه علوم پزشک ،ییگروه ماما ،یدانشکده پزشک ،یبهداشت بارور یتخصص یدکترا99

   f24farzan45@gmail.com شاغل در آموزش و پرورش شهرستان بابل ث،یلوم قرآن و حدکارشناس ارشد ع0

 bakouei2004@yahoo.com بابل یدانشگاه علوم پزشک ،ییگروه ماما ،یدانشکده پزشک ،یبهداشت بارور یتخصص یدکترا9
 

 
 خالصه

 یامروزه، الگوها ،یاز طرف. در حال کاهش است یا ندهیر فزااز آن به طو تیو رضا ییزناشو یدر جوامع مختلف، تداوم زندگ :سابقه و هدف

 نییمطالعه حاضر با هدف تع ر،یدو متغ نیارتباط ا نهیمتناقض مطالعات در زم جیاست و با توجه به نتا افتهی رییبه مدرن تغ یاز سنت ینیهمسرگز

 . رفته استقرآن، صورت گ اتیبه آ یبا نگاه ینیمختلف همسرگز یالگوها رد ییزناشو تیرضا

 ینیهمسرگز یپرسشنامه سبک ها. ساله شهرستان بابل انجام شد 95-41نمونه از زنان  882تعداد  یبر رو ،یمطالعه مقطع نیا :مواد و روشها

داده ها . مورد استفاده قرار گرفت ییزناشو تیرضا یابیوالتر و هودسون، جهت ارز ییزناشو تیو پرسشنامه رضا ینیهمسرگز یالگوها یجهت بررس

 یو بررس لیقرآن تحل اتیبه آ یمطالعه، با نگاه یها افتهی ت،یقرار گرفتند و در نها لیو تحل هیمورد تجز 09نسخه  SPSS فزاربا استفاده از نرم ا

 . شدند

داشتند، نسبت به  یبیترک ینیهمسرگز یکه الگو ییدر خانم ها ییزناشو تیرضا زانینشان داد که م کیلجست ونیآزمون رگرس جینتا :هایافته

سوره نساء و  05سوره مائده،  5شماره  اتیمنطبق بر آ جهینت نیا( .  CI = 1.26) (p<0/01– 3.93)بود  شتریبرابر ب  09/0مدرن،  یالگو

 .قبل از ازدواج منع شده است انهیمخف یها یاز دوست هسوره بقره بود ک 095

 یزندگ یاز عوامل مهم بقا ییزناشو تیرضا. کمتر است ییزناشو تیمدرن رضا یمطالعه در ازدواج ها نیا جینتابر اساس .  :گیرینتیجه

و لزوم  یقرآن یجوانان را با آموزه ها دیقبل از ازدواج و خصوصا در دانشگاه ها، با نیجامعه، در سن یمسئوالن فرهنگ جه،یدر نت. باشد یمشترک م

 .اده سالم، آشنا سازندخانو لیتشک یکاربست آن برا

 .قرآن ،ییزناشو تیرضا ،ینیهمسرگز یالگوها  :های کلیدی واژه
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 ابعاد گوناگون اخالق حرفه ای کارکنان نظام آموزش عالی
 

 2، مصطفی عسگری*1منیره پروانه
 

 

 m.parvaneh20@yahoo.com    بابل پزشکی پزشکی علوم آموزشکارشناسی ارشد  .9

  دانشگاه آزاد اسالمی ساریدیریت آموزشی، دانشجو دکتری م. 0

 

 
 خالصه

ویژگیهای اخالق حرفه ای در مفهوم امروزی آن عبارتند از .اخالق حرفه ای یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشری است :سابقه و هدف

 .القیدارای هویت علم و دانش بودن ،داشتن نقش کاربردی،وابسته بودن به فرهنگ،وابستگی به یک نظام اخ:

پرداخته وبر ابعاد گوناگون اخالق 9915این مطالعه یک مطالعه مروری است که به بررسی کتب و مقاالت مربوطه در طی سال  :مواد و روشها

روش مطالعه یک روش کتابخانه ای بوده که مطالب مورد نظر از طریق فیش برداری . حرفه ای کارکنان نظام آموزش عالی تمرکز داشته است

 .ی گردیده استگردآور

همچنین . در این پژوهش،مفهوم اخالق حرفه ای و اهمیت و ابعاد گوناگون آن و نیاز جوامع امروز به اخالق مورد بررسی قرارگرفت :هایافته

یت ارزش ها رعا ویژگی های افراد دارای اخالق حرفه ای مانند احساس مسئولیت،برتری جویی و رقابت مثبت ،صادق بودن،احترام وتکریم دیگران،

 .و هنجارهای اجتماعی ،عدالت وانصاف،همدردی با دیگران ووفاداری بعنوان خصوصیات برتر افراد با اخالق حرفه ای شناخته شد

از آنجائیکه یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف نظام آموزش عالی ،چگونگی ایجاد بسترهای مناسب  :گیرینتیجه

ل انسانی شاغل در تمام حرفه هاست تا آنها با حس مسئولیت وتعهدکامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند لذا توجه به اخالق حرفه برای عوام

 .ای و آگاهی از ابعاد گوناگون آن باعث ارتقا و بهبود وضعیت شغلی افراد در سازمان ها خواهد شد

 ش عالیاخالق حرفه ای، کارکنان، آموز :های کلیدی واژه
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 یاصول اخالق حرفه ا ردریوصف ناپذ ینهج البالغه معجزه ا
 

 2 انیافسانه اسد، *1منیره پروانه
 

 

 m.parvaneh20@yahoo.com    بابل پزشکی پزشکی علوم آموزشکارشناسی ارشد  .9

 رانیبابلسر،ا یرجائ دیشه یدرمان ی،مرکز آموزش یکارشناس پرستار. 0

 

 
 خالصه

بر عملکرد سازمان ها  یمرور. کرده اند  دایجوامع پ یو اجتماع یدر ساختار فرهنگ یا ژهیو گاهیدر عصر حاضر ، سازمان ها جا :سابقه و هدف

 یبطور عام و اخالق حرفه ا یدر حوزه اخالق پژوه یاز آن ها کم کار یکیوجود دارد که  یدهد که عوامل فراوان یآن نشان م یافتگیوتوسعه ن

به کتاب  توانیمنابع م نیاست که از مهم تر یمنابع در شناخت اخالق حرفه ا نیتر یاز غن یکی یاسالم یاخالق یها وزهآم.بطور خاص است 

منابع اخالق در  نیار مهم تر یکیدر نهج البالغه را بعنوان  یاصول اخالق حرفه ا میپژوهش در صدد نیدر ا. ارزشمند نهج البالغه اشاره کرد 

 . میینما یم یو سپس اصول آن را در نهج البالغه بررس یلذا در ابتدا مفهوم اخالق ، اخالق حرفه ا. میکن یاسالم بررس نیمب نید

البالغه و کتب معتبر روایی  جامعۀ آماری پژوهش را نهج. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی انجام شده است :مواد و روشها

طور مستقیم و غیرمستقیم با هدف  ای از آیات و روایات است که به اند و نمونۀ آماری، مجموعه شکیل دادهت ینیمعتبر د یتهایو مقاالت و سا

روش گردآوری . گیری نیز بدین صورت بود که به آیات و روایات ممکن مراجعه و مورد خاص انتخاب شده است شیوۀ نمونه. تندپژوهش ارتباط داش

 برداری استفاده شده است کار از ابزار فیش و برای اینای بوده  اطالعات، مطالعات کتابخانه

اخالق  نیبنابرا.کند یکسب م اتیآن را از قرآن و روا یاخالق و اصول راهبرد یی، مالک نها یاسالم تیهو لی، به دل یاخالق حرفه ا :هایافته

اساس ، در پژوهش  نیبر هم ..است یاز منابع مهم اسالم یندبودن ،بهره م یباشد و مراد از اسالم یبودن ، اسالم یحرفه ا نیدر ع دیبا یحرفه ا

 ..کرد میخواه یرا در کتاب ارزشمند نهج البالغه بررس یحاضر اصول اخالق حرفه ا

 شانیکه ا یرفتار یالگو زیو ن( ع)یحضرت عل رهیحاکم بر س یرفتار ارتباط یالگو دهد یالبالغه نشان م بر نهج یمرور :گیرینتیجه

رفتار توأم با صداقت، : است یروانشناخت دیدر مفهوم جد تیقاطع گردند، یم هینظارت و اجرا توص ت،یریان خود در مدبه کارگزار

آن حضرت  یو عمل ینظر رهیهرگز در س یریپذ و سلطه یگر سلطه ،یپرخاشگر ،یمتقابل و استقالل فرد لیصراحت، احترام اص

همواره به (ع) یدهد که امام عل یحاضرنشان م کندپژوهش یبرحذر م یرفتار یگوهاال نیو بلکه حضرت افراد را از چن کند یظهور نم

 تیانسان ها را در طول زمان به رعا یتمام یو بطور کل خود ارانی، کارگزاران و  یداشته و در موارد فراوان ژهیتوجه و اتیبحث اخالق

  .است یحضرت ،تقو یاساس هیتوص لیدل نیهمداند و به  یاخالق را خدا م ییمالک نها شانینموده است ا تیآن هدا

 سیره نظری نهج البالغه، روانشناختی، اخالق، :های کلیدی واژه
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 چیستی روح از منظر قرآن و روانشناسی
 
 2حمد هادی یداهلل پور، م*1عابدین ترودی الجیمی

 
 

 Bagheroz41@gmail.comدانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان، . 9

 baghekhial@gmail.com، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل. 0
 

 
 خالصه

  :سابقه و هدف

بحث روح به عنوان رکن اصلی وجود  .است... شناسی و سفه، روانروح یکی از مسائل اساسی و درعین حال ابهام آمیزترین مباحث علوم قرآنی، فل

ویژه  روح به چیستیی  اما اختالف نظرهایی در مساله. هستی، مورد پذیرش بسیاری از اندیشمندان فلسفی، کالمی، روان شناسی و مذاهب است

شناسی که به تاسی از مکاتب فلسفی  از جمله در مکاتب روان. استباهم متفاوت   که تلقی هریک از این دو در این مساله.                         تجر د و مادی ت وجود دارد

                                         ای وجود روح ماد ی را پذیرفته و گروه دیگر                                                                             برخی از آنان وجود روح غیرماد ی را پذیرفته و کاری به اثبات آن ندارند، و عد ه. اند به بحث روح پرداخته

             روحی مجر د و . اما از منظر قرآن انسان ترکیبی از جسم و روح است. اند ا منکر شدهگویند به طور کلی روح ر شناسان الحادی می ها روان که به آن

 موجود مستقلی که دارای حیات و از ملکوت است و حقیقتی واحد که دارای مراتبی است

این نوشتار .              ئز اهمی ت است                                                                                             از آنجا که در میان اندیشمندان بحث تجر د یا مادی ت روح محل نزاع است، از این رو بحث چیستی آن حا :یافته ها

ها را با دیدگاه قرآن پژوهان مورد بررسی  شناسی در مساله روح پرداخته وآن توصیفی به تبیین دیدگاه مکاتب روان-تالش دارد تا به روش تحلیلی

الهی است و به مقیاس زمان و مکان این پژوهش نشان داده است که به باور اندیشمندان اسالمی روح مخلوق خداوند بوده  و از سنخ امر . قرار دهد

اما از نگاه روان شناسی دیدگاه واحدی وجود . داند                              روست که قرآ ن روح را مجر د می شود، از این گیری نمی                     ی ماد ی دیگری اندازه و هیچ خصیصه

 .ندارد

 .شناسی قرآن، روح، نفس، روان :های کلیدی واژه

 

mailto:Bagheroz41@gmail.com
mailto:baghekhial@gmail.com
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 بهداشتی علوموزش تئوری در آم بررسی استفاده از آیات و روایات
 

 3 زهرا رفاهی، 2 یاسمن حبیب زاده، *1آرام تیرگر
 

 

 :aramtirgar@yahoo.com دانشیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل .9

 دانشگاه علوم پزشکی بابلبیهوشی، دانشکده پیراپزشکی، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی . 0

 کارشناس آموزش، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل. 9

 

 
 خالصه

راه و برای ما مسلمانان از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردارند و از آنها در جهت اخذ  کالم خداوند و بیانات پیامبر و ائمه معصوم :سابقه و هدف

 .بوده استدروس تئوری در آموزش  میزان بهره گیری از آیات و روایات تحقیق، بررسیهدف از این . سود می جوییم زندگیکار و م رس

 محقق ساختهی از فرمیک دانشکده پیراپزشکی بااستفاده کالس های تئوری  و در میان کلیهمقطعی  پژوهش حاضر بصورت :مواد و روشها

در هر کالس درسی و  از آیات و روایات اطالعات مربوط به استفاده، همچنین دفعات استفادهدر این فرم، . جام پذیرفتمتناسب با اهداف پژوهش ان

اختصاص  ،اساتید در این مطالعههر یک از از شرایط ورود . آموزشی، بطور مجزا و برای هر استاد بصورت اختصاصی ثبت گردیدکمک یا مطالب 

 .ل ترم به آنها بوداز کالسهای طو حداقل یک سوم

 آموزشیجلسه  82بیش از  درنشان داد که  عضو هیات علمی 58رشته تحصیلی و چندین  درس متعلق به 10جلسه از  122بررسی  :هایافته

بیش از تفاده اسمورد از کالس ها،  00و  97در . حداقل یک بار از روایات ائمه استفاده شده استجلسه  11حداقل یک بار از آیات قرآن کریم و در 

 .حکایت داشت آناناستفاده تشابه  در مدرسین مرد و زن ازاستفاده از آیات و روایات نسبی توزیع بررسی . یکبار بود

در کالس های تئوری، اما در بیش از نیمی از کالس های درسی و از  کالم خدا و بیانات پیامبر و ائمه معصوم از استفاده با وجود :گیرینتیجه

از اینرو اتخاذ تدابیری جهت استفاده بیشتر از آموزه های دینی همزمان با . فراتر از پنجاه درصد از اساتید چنین عنایتی مشاهده نشد سوی جمعی

 .ارائه تئوری دروس البته به تناسب درس، پیشنهاد می شود

 .پژوهش در آموزش، آموزش پزشکیآیات، روایات، کالم خدا، قرآن،  :های کلیدی واژه
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 پزشکی علوم مقاالت علمی حوزه در مذهبی پایش پژوهش های
 

 2آقالری زهرا ،*1تیرگر آرام
 

 

 ، بابل پزشکی علوم دانشگاه سالمت، بر مؤثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز علمی هیأت عضو و دانشیار گروه پزشکی اجتماعی. 9

aramtirgar@yahoo.com 

 بابل پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات هکمیت -محیط بهداشت مهندسی دانشجوی. 0

 

 
 خالصه

 و بهداشت مقوله بویژه موارد مرتبط با دینی مفاهیم بهتر برخی به احتمال قریب به یقین برای ما مسلمان یکی از راههای درک :سابقه و هدف

 وضعیت عنایت به موضوعات مذهبی در نشریات ارزیابی حاضر پژوهش از هدف. است پزشکی علوم مجالت سالمت، مطالعه مقاالت علمی در

 .بوده است پزشکی دانشگاههای علوم

 مجالت فارسی مقاالت روی 9919در تابستان  ساله دو دوره ای به شیوه تحلیل استنادی برای و مقطعی بصورت مطالعه این :مواد و روشها

 هایی واژه از استفاده حیث از مقاالت کلیه کلیدواژه و چکیده ین،عناو. انجام پذیرفت 9919-10کشور طی سالهای  پزشکی علوم دانشگاههای

 اهداف با منطبق ای ویژه فرم از ها داده آوری جمع جهت. گرفت قرار واکاوی مورد مذهب و دین روزه، نماز، دعا، روایات، و آیات قرآن، خدا، شامل

 .استفاده شد استنباطی و توصیفی شاخصهای از ها داده آماری پردازش برای و پژوهش

 79 در که داد نشان سال های مورد بررسی طی پزشکی علوم دانشگاه 47 به وابسته نشریه عنوان 905 در مقاله هزار 99 از بیش واکاوی :هایافته

 انتشار فراوانی باالترین. بود مرتبه 98 با قرآن واژه به متعلق فراوانی باالترین است که رفته بکار مورد نظر های واژه( مقاالت کل از درصد 5/2) اثر

 .بودند اصفهان و بابل پزشکی علوم دانشگاههای به متعلق مقاله 1 و 99 با ترتیب به از این منظر مقاالت

به  اندک آنها میزان اما دارد حکایت پزشکی علوم مجالت در مذهبی موضوعات با مرتبط مقاالتی انتشار از های این مطالعه یافته :گیرینتیجه

 .شود می احساس حوزه این در علمی مقاالت فزونتر انتشار و بیشتر متخصصین هدف عنایت با تدابیری اتخاذ بنابراین. رسد نظر می

 .مذهبی موضوعات مقاالت، پزشکی، تحلیل استنادی، مجالت، علوم :های کلیدی واژه
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 عنایت به قرآن و نهج البالغه با نگاهی به فهرست منابع در مقاالت التین 
 دانشگاه های علوم پزشکی

 
 *3داود فرج زاده آالن، 2یزهرا آقالر ،1رگریآرام ت

 
 

 ، بابل، ایرانبابل یدانشگاه علوم پزشک پژوهشکده سالمت، موثر بر سالمت، یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق یعلم أتیو عضو ه اریدانش -9

 ی بابل، بابل، ایرانپزشک دانشگاه علوم، کمیته تحقیقات دانشجویی، طیبهداشت مح یمهندس -0

 Email:d.farajzadeh@gmail.com ،(نویسنده مسؤل)اهلل، تهران، ایران مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشگاه علوم پزشکی بقیه -9

 

 
 خالصه

 اهمیت تبیین در میتوان الهی کتاب این آیات از بسیاری از اما شود، نمی دادقلم بهداشت و پزشکی زمینه در کتابی کریم قرآن :سابقه و هدف

 های سرنخ توان می نیز البالغه نهج شریف کتاب در .جست سود بیماری و سالمت با مرتبط وقایع برخی ریشه فهم یا و بهداشت سالمت و

انجام مقاالت علوم پزشکی در تدوین  منابع فوقهره گیری از میزان بتعیین لذا پژوهش حاضر با هدف . یافت سالمتی و بهداشت از شگرفی

 .پذیرفت

مقاالت علمی پژوهشی انگلیسی زبان  به شیوه تحلیل استنادی و به صورت سرشماری رویکاربردی حاضر مقطعی و پژوهش  :مواد و روشها

اهداف  متناسب با ای چک لیست محقق ساختهاستفاده از داده ها با . میالدی انجام شد 0294منتشره از سوی دانشگاههای علوم پزشکی طی سال 

 .استفاده شدشاخص های آماری توصیفی جهت پردازش داده ها . و از طریق بررسی کلیه مقاالت و منابع آنها گردآوری شدند پژوهش

جالت علمی پژوهشی انگلیسی متعلق به شماره از م 0058مقاله منتشره، در قالب  7579منبع از  029279یافته های حاصل از استخراج  :هایافته

همچنین . بود( درصد 9کمتر از )مرتبه  098دانشگاه علوم پزشکی کشور نشان داد که موارد استفاده از قرآن کریم به عنوان منابع مورد استناد  99

به ترتیب سوره بقره و به دنبال آن سوره های نساء پر استنادترین سوره های قرآن، . در هیچ مقاله ای از نهج البالغه به عنوان منبع استفاده نگردید

 .، انعام و اسراء  بودند

گرچه یافته های پژوهش از بکارگیری قرآن به عنوا ن منابع مورد استناد در مقاالت علوم پزشکی حکایت دارند اما میزان آن بسیار  :گیرینتیجه

 .اندک به نظر می رسد

 .علوم پزشکی، استناد مقاالت انگلیسی زبان، مجالت، غه،قرآن کریم، نهج البال :های کلیدی واژه
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 جایگاه احکام و موازین شرعی در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری

 
 3کلثوم حالجیان ،2نسرین نوابی ،*1زهرا جنت علیپور

 

علوم  دانشگاه ،ییو ماما ی،دانشکده پرستاررامسر یپرستار یمراقبتها قاتیمرکز تحق ،یعلم ئتیو عضوه یمرب ،یارشناس ارشد آموزش پرستارک. 9

 Email:zalipoor@gmail.com (مسئول سندهینو.)رانیا مازندران، بابل، بابل، یپزشک

علوم  ،دانشگاهییو ماما یرامسر،دانشکده پرستار یپرستار یمراقبتها قاتی،مرکز تحق یعلم ئتیو عضوه یمرب ،یکارشناس ارشد آموزش پرستار .0

 رانیا مازندران، بابل، بابل، یپزشک

 رانیا مازندران، بابل، بابل، یدانشگاه علوم پزشک ،رامسر( س)فاطمه  الزهراء ییدانشکده پرستاری و ماما، یگروه پرستار کارشناس پرستاری،. 9

 

 خالصه
 یو اعضا ماریب میحر تیکه با هدف رعا شود یاطالق م ینیبه آن دسته ازقوان یپزشک طهیدر ح یو قانون یاحکام شرع: و بیان مسئله مقدمه :سابقه و هدف

آموزش بالینی بخش اساسی و مهم .شود یاجرا م یبهداشت یشبکه ها یدر تمام مارانیو با هدف ارائه خدمات بهتر به ب یانسان یکادر درمان و با حفظ ارزش ها

زش خود را در محیطهای بالینی متفاوت گذرانده ودر بسیاری شرایط دانشجویان پرستاری بیش از نیمی از دوران تحصیل و آمو.دهد آموزش پرستاری را تشکیل می

سو برای حفظ  برای اجرای مراقبتهای بالینی مجبور به وارد شدن به قلمرو و حریم خصوصی مددجویان خود می باشند لذا آگاهی از این حدود و شرایط از یک

تبیین جایگاه  با هدف پژوهش حاضر لذا. و عدم آلودگی اعمالشان به گناه  ضروری می باشد حرمت بیمار و از سوی دیگر برای مصون داشتن خود از خطا و لغزش

 .گرفتاحکام و موازین شرعی در  امر آموزش بالینی دانشجویان پرستاری  صورت 

اری دانشکده پرستاری و مامائی جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان پرستاری ترم هشتم پرست.مقطعی است -پژوهش اخیر تحقیقی توصیفی :مواد و روشها

انتخاب شدند که بر این اساس  در دسترسنمونه های پژوهش برابر جامعه پژوهش و به روش .بودند 81-15رامسردر طی سالهای تحصیلی ( س)فاطمه الزهراء

سوال  98ول ویژگیهای دموگرافیک و بخش دوم شاملبخش ا.ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش بود.نفرتعیین گردید 982تعداد نمونه ها 

،و حیطه احکام ( سوال92)،حیطه احکام لمس و نگاه ( سوال 92)، حیطه نجاسات( سوال 92)حیطه طهارت: در زمینه احکام و موازین شرعی مربوط به بیماران شامل

پس از امتیاز بندی نمرات،آگاهی براساس .صحیحی بود که به سواالت داده شدهمعیار سنجش میزان آگاهی تعداد پاسخهای (.سوال 8)مربوط به فرد محتضر و میت 

با  SPSS 16طبقه بندی گردیداطالعات پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار آماری(01-98)،وخوب( 99-05)، متوسط (2-90)امتیازات به سه گروه ضعیف 

 .لیل قرار گرفتاستفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد بررسی و تجزیه و تح

واحدهای مورد پژوهش اظهار داشتند که در طی دوران تحصیل و کارآموزی % 15.آنان مجرد بوده اند% 1/19سال و ( 04±4/9)میانگین سنی دانشجویان :هایافته

ودند که توجه به احکام و موازین شرعی از دانشجویان معتقد ب% 12.هیچگونه آموزشی را در خصوص احکام و موازین شرعی مربوط به بیماران دریافت ننمودند

از دانشجویان نسبت به کسب آگاهی در خصوص احکام و % 9/41. مربوط به بیماران در محیطهای کارآموزی بالینی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می باشد

از دانشجویان %9/90. دروس پرستاری به صورت رسمی موافق بودند آنان با گنجاندن این مباحث در% 4/49. موازین شرعی مربوط به بیماران اظهار عالقه نمودند

نبودن التزام و اجبار %95کافی نبودن آگاهی مربیان در این خصوص،%1/97در اولویت بودن مسائل و مشکالت جسمانی ودرمان بیماری،% 1/09محدودیت زمانی،

دانشجویان را بعنوان موانع اصلی در امر عدم پرداختن و توجه به احکام و موازین شرعی عدم تمایل %7/4عدم درخواست و توجه خود بیماران و%8/1در این مورد،

از آگاهی متوسط و % 7/95ازآگاهی ضعیف،%1/58در خصوص میزان آگاهی دانشجویان از احکام و موازین شرعی مربوط به بیماران .مربوط به بیماران ذکر نمودند

بر اساس آزمون آماری کای اسکوئر بین میزان آگاهی با متغیرهای .بوده است9/97±19/4میانگین نمره آگاهی .از آگاهی خوب برخوردار بودند% 7/5تنها 

 .دموگرافیگ رابطه معنی داری وجود نداشت

و درمان آنها  یارمیب مرتبط با یاحکام شرع یپاسخگو باید ورزند یمبادرت م مارانیب یبه درمان جسم که حال نیعدر یپزشک یحرفه ها نیشاغل :گیرینتیجه

از آنجا که دانشجویان پرستاری نیمی از دوران تحصیل خود را در محیطهای بالینی سپری می نمایند لذا آشنایی با .آن ها اهتمام ورزند تیبه رعا زیباشد و خود ن زین

ئولین برنامه ریزی دروس پرستاری در جهت تدوین دوره این امر مستلزم توجه مس. در دوران دانشجویی ضروری می باشد یپزشک طهیدر ح یو قانون یاحکام شرع

 .های آموزشی در قالب کارگاه یا  واحد درسی می باشد

 دانشجویان پرستاری،احکام و موازین شرعی،آموزش بالینی دین :های کلیدی واژه
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 بهداشت دهان و دندان در طب اسالمی
 
 3ملکیمحمد، 2یاسین راشدی، *1محمد حسن حاجی رحیمیان طسوجی
 

 

 com . mmhrahimian@gmail دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی اراک، ازاک، ایران. 9

 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، قم. 0

 قم دانشگاه علوم پزشکی، دین، و دانشکده سالمت. 9

 

 
 خالصه

. حفظ و ارتقاء سالمت و تاکید بر تقدم پیشگیری بر درمان استیکی از نکات مهم و حایز اهمیت در دستورات اسالمی،  :سابقه و هدف

آنچه که امروزه سازمان های جهانی بهداشت با عنوان . داندزندگی بدون سالمتی و تندرستی را، حیات بدون خیر و برکت می( ص)پیامبراعظم

 .تکنند، دقیقا مضمون همین گفته پیامبر اسانسان سالم، محور توسعه پایدار بیان می

و پیشوایان دین اسالم در مورد بهداشت دهان (ص)در این مطالعه ، بابررسی منابع معتبر اسالمی، سیره و آموزه های پیامبر اسالم :مواد و روشها

 .و دندان و همچنین با بهره گیری از سایت های معتبر اینترنتی انجام یافته است

اند، عالوه بر مضرات عدم  ها، نکات مهمی را ارایه کرده صوص بهداشت و پیشگیری از بیماریبا مروری بر منابع معتبر اسالمی که در خ :هایافته

 رعایت بهداشت دهان و دندان، مطالب مهمی پیرامون فواید و آثار مسواک زدن و خالل کردن، شیوه و چگونگی، زمان و اهمیت مسواک زدن، بیان

 است های بهداشتی، وجهه عبادی نیز داده شده و ائمه هدی به تمام آموزه(ص)م های پیامبر اسال ضمن این که در آموزه. گردیده است

دین اسالم رعایت بهداشت و پیشگیری در دهان و دندان را در تعالیم خود بر درمان مقدم داشته و دستورات زیادی در این زمینه  :گیرینتیجه

و پیشگیری از بیماری ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده که این نشانگر  در علم دندانپزشکی امروزی هم رعایت بهداشت. ارائه نموده است

ها و کشفیات جدید، روز به روز حکمت و فلسفه دالیل دستورات همسویی و هم کالمی دین و علم است که باگذشت زمان و به دست آمدن یافته

 .گردددینی مشخص می

 .اسالمی اسالم، دهان و دندان ، طب :های کلیدی واژه
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 اسالم و محیط زیست سالم
 

 1اکرم حسین پور
 

 

 Akram.hosseinpour148@gmail.com، دانشگاه علمی کاربردی هالل احمر. 9

 

 
 خالصه

و پاسدار بر اساس آموزه های دینی، انسان مسلمان نیز باید خود را به این صفت بیاراید و خود را در هر مکان و موقعیتی نگه دارنده  :سابقه و هدف

 .امانت ها و نعمت ها از جمله محیط زیست انسانی بداند

 "و  "محیط "محیط زیست از دو کلمه  .داری و حفاظت امکان پذیر است تبا رعایت امانیری از نابودی و تلف شدن طبیعت پیشگ : یافته ها

ه کرده، آن را در خود فرو گرفته و با آن در کنش متقابل محیط زیست عبارت است از آن چه که فرآیند زیستن را احاط .ترکیب شده است  "زیست

 .قرار دارد

فت تکنولوژی مشکالت باپیشر. توجه به مقوله محیط زیست و اهمیت آن در زندگی امروز نسل بشر امری است که نمی توان از آن به سادگی گذشت

آموزه های دین مبین اسالم، . ز مهمترین دغدغه های جهان امروز استانسان دامنه وسیع تری پیدا کرده است به طوری که نابسامانی های زیستی ا

 .زیست و طبیعت، مسلمانان را به حفظ و نگهداری از آن ها سفارش کرده است محیط  همواره ضمن بیان ارزش و اهمیت عناصر

 مصارف خانگی و تجاری عدم استفاده و یا کاهش استفاده از فرآورده های خطرزا و مسموم در- 9:راهکارها و پیشنهادات

 ...و

های بزرگ خداست و همه باید در حفظ و توسعه پایدار آن بکوشیم و این کار از مراحل شکر این نعمت  زیست محیطی از نعمت  نگهداری عوامل

را به عنوان یک فرهنگ ریزی الزم را انجام دهند و حفظ آن  زیست برنامه ها واجب است برای حفظ محیط  آحاد جوامع بشری و دولت برهمه. است

 .در جامعه اسالمی نهادینه کنند

 محیط زیست، محیط زیست،طبیعت :های کلیدی واژه
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 بررسی تأثیر آموزش معنادرمانی مبتنی بر تحلیل محتوای مضمونی قرآن بر 
  کیفیت زندگی دانش آموزان دختر هنرستانی شهرستان بابل

 
2پهلوان یاسر ،1فاطمه حسین نژاد

 3 مهدی شمساییمحمد ،٭
 

 

 .گروه روان شناسی بالینی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران .9

 pahlavan11111@yahoo.com  .گروه روان شناسی بالینی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران. 0

 .رانگروه روان شناسی بالینی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرگز، ای .9

 

 
 خالصه

اجتماعی در  -به عنوان یک روش آرامش بخش در حوزه بهداشت روانی، منجر به افزایش توانمندی روانی معنا درمانیآموزش  :سابقه و هدف

ای هدف پژوهش بررسی تأثیر آموزش معنادرمانی مبتنی بر تحلیل محتو .افراد می شود و آنان را برای زندگی اثربخش و مفید آماده می سازد

 ..مضمونی قرآن بر کیفیت زندگی است

پس آزمون با گروه کنترل است، و از نظر استفاده از نتایج  -روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و طرح پژوهشی پیش آزمون :مواد و روشها

در  سطه شهرستان بابلجامعه پژوهش تمامی دانش آموزان هنرستانی مدارس دولتی مقطع متو. پژوهش جزء طرح های اکتشافی وتوصیفی است

پرسشنامه  ،نمونه ها  قبل از آموزش. دانش آموز که به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گمارده شدند 52نمونه پژوهش . بودند 9919سال

شد مجددا در مرحله  جلسه ی بر گروه آزمایش اجرا 92های کیفیت زندگی را به عنوان پیش آزمون تکمیل و بعد از آموزش معنادرمانی به صورت 

 .و آزمون کوواریانس صورت گرفته استspss تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار.پس آزمون هر دو گروه به پرسشنامه ها پاسخ دادند

دودیت ایفای نقش به آموزش معنادرمانی بر برخی مولفه های کیفیت زندگی نظیر خستگی و نشاط، مح آنالبز داده ها نشان می دهد که :هایافته

 .اشته استد معنی دار دلیل عاطفی تاثیر

آموزش معنادرمانی و خواندن قرآن می تواند بر افزایش آرامش روانی و شادی افراد کمک کننده و تاثیر گذار بوده و باعث افزایش  :گیرینتیجه

 .  آنها شود

 .زندگی معنادرمانی، تحلیل محتوای مضمونی قرآن، کیفیت :های کلیدی واژه
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 روایات و آیات بر تکیه با روان بهداشت      سالمت  بر اسالم های آموزه بررسی
 

 2عشریه رحمان، *1خدابخشی سورشجانی علی
 

 

 khodabakhshi1374@yahoo.com  قم کریم قرآن معارف و علوم دانشگاه کارشناسی دانشجوی. 9

 قم کریم قرآن معارف و علوم دانشگاه یار استاد. 0

 

 
 صهخال

 هم و فرد برای هم بیماری و سالمتی مسئله که آن دلیل. پردازد می روایات و قرآن در روان سالمت بررسی به حاضر نوشتار :سابقه و هدف

 همیشه ، است نایافتنی دست جهان این در اجتماعی و فردی بیماری دغدغه بدون جامعه ، دیگر سوی از و بوده مسائل ترین مهم از اجتماع برای

 ، نبوده عادی های انسان مختص بیماری علل تبیین.  است بوده آن از پیشگیری های راه و بیماری پیدایش عوامل و علل کشف دنبال به ربش

 شناسایی در و نموده سفارش جان و جسم بهداشت حفظ رعایت به هارا انسان شدند، می سیراب وحی سرچشمه از که نیز، خداوند برگزیدگان بلکه

 .اند فرموده راهنمایی و ارشاد روانی و روحی ، جسمی های بیماری انواع به ابتال از یشگیریپ های وراه

 را شخصیتش و نموده تزکیه را انسان روان اخالق، و عبادات احکام، ، عقیده ، آن جوانب همه از پیروی و اسالم شناخت این بنابر  :نتیجه گیری

 از باالیی درجه از تواند می الهی فرامین از پیروی و آن به پایبندی که دریابد تا شناساند می او  به را سالم و  صحیح راه همچنین. دهد می پرورش

 دست آخرتش و دنیا خوشبختی و سعادت و خود کمال و رشد به ترتیب این به و شود برخوردار شخصیتش در توازن و اعتدال و روان سالمت

 .کنیم بررسی را  روان سالمت و بهداشت بر قرآنی های آموزه تأثیر مقاله این در تا برآنیم و ما، کرده وضع را قوانینی اسالم این بنابر.یابد

 .روایات و آیات روان، بهداشت، سالمت، اسالم، :های کلیدی واژه
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 روایات و آیات بر تکیه با اسالم دیدگاه از زیست محیط اهمیت
 

 2عشریه رحمان، *1خدابخشی سورشجانی علی
 

 

 khodabakhshi1374@yahoo.com قم کریم قرآن معارف و علوم دانشگاه کارشناسی شجویدان. 9

 قم کریم قرآن معارف و علوم دانشگاه یار استاد. 0

 

 
 خالصه

در آیات قرآنی و روایات معصومین تاکید فروانی بر . اهمیت حفظ محیط زیست و نقش آن در زندگی بشر بر کسی پوشیده نیست :سابقه و هدف

فعالیت های انسان برای رسیدن . مام به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی و استفاده درست و انتقال آن ها به نسل های آینده ،بیان شده است اهت

این تخریب آنچنان در وضعیت آب و هوای کره ی زمین ، . به رفاه و توسعه اقتصادی و اجتماعی ، خود باعث تخریب محیط زیست شده است

شرایط بوجود آمده به حدی وخیم است که امروزه از آن . اد کرده که سالمتی و حیات او و سایر موجودات زنده را به خطر انداخته استدگرگونی ایج

 مبین دین. برای رهایی از این برهان بایدبه اصول اخالقی و متون دینی به ویژه اسالم مراجعه کنیم . به عنوان بحران محیط زیست یاد می شود

 .که در این نوشتار به برخی از آن ها اشاره شده است.است داده ارائه راهکارهایی و تشویق زیست محیط حفظ به خود تأللؤ اوائل زا اسالم

 .محیط زیست، اسالم، آیات و روایات :های کلیدی واژه
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 پزشکی جراحی تاریخ در نهان میل و        م خ د ع ابزارهای مقایسه
 

 2طیفی، سیدامیرحسن ل*1خسروی اعظم
 

 

 azam.khosravi20@gmail.com، دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک. 9

 seiedalatifi@yahoo.com، اراک پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب گروه عضو هیأت علمی. 0

 

 
 خالصه

توجه . مهمترین بخش های مطالعاتی تاریخ علوم پزشکی است اهمیت شناخت استفاده از ابزارهای جراحی قدیمی کهن یکی از :سابقه و هدف

                                                                                                                      به این موضوع باعث شده تا ضمن شناخت دقیق تر و صحیح تر از مشخصات ظاهری و کاربردی ابزارهای جراحی قدیمی، بعضا  بازنگری در 

 . ساخت این ابزارها متناسب با تکنولوژی روز به وجود آید

بدین منظور با . پزشکی پرداخته شده است تاریخ جراحی در نهان مخدع یا میل ابزار حاضر به بررسی کاربردبر این اساس در پژوهش  :یافته ها

ی مورد                                                                                                                             بهره گیری از مستندات گوناگون، به مقایسه استداللی میل نهان و م خ د ع پرداخته شده است و کاربردهای این دو ابزار مشابه بصورت قیاس

 .بررسی قرار گرفته است

 التصریف مخدع، میل نهان ، تاریخ جراحی، کتاب :ای کلیدیه واژه
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 های عمومی و نقش کتابخوانی سنجش سالمت معنوی کاربران کتابخانه
 در ارتقاء سالمت معنوی

 
 3، علی صادق وایقان زاده2، سیدسعید موسوی فر *1عذرا دائی

 
 

  _aii@yahoo.comdO،  ن، ایران، اصفهادانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشجوی دکترای تخصصی .9

 ، ساری، مازندران، ایراناداره کل استان مازندران، نهاد کتابخانه های عمومی کشور. 0

 ، تهران، ایرانسازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران. 9

 

 
 خالصه

طرف دیگر مطالعه و کتابخوانی بر از . شودهای مهم و تأثیرگذار بر کل زندگی انسان محسوب میمعنویت یکی از سازه :سابقه و هدف

های عمومی، هدف از این باتوجه به ماهیت مطالعه و نقش کتابخانه. های ذهنی، روحیات و احساسات انسان تاثیرات شگفت انگیزی دارد توانائی

 .باشدا میههای عمومی و تعیین نقش کتابخوانی در ارتقاء سالمت معنوی آنپژوهش سنجش سالمت معنوی کاربران کتابخانه

اطالعات مورد نیاز در . پرسشنامه استفاده شد 0ها از برای گردآوری داده. پیمایشی انجام شد -این پژوهش به روش توصیفی :مواد و روشها

سالمت ها در افزایش زمینه سالمت معنوی از طریق پرسشنامه پولوتزین و الیسون و اطالعات مورد نیاز در زمینه نقش کتابخوانی و کتابخانه

شهر ی آماری پژوهش حاضر، کاربران با عضویت فعال در کتابخانه عمومی هادیجامعه. ی محقق ساخته گردآوری شدمعنوی از طربق پرسشنامه

 .ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردیدبه منظور تجزیه و تحلیل داده. در شهرستان بابلسر است

و میانگین  12از  1/44± 9/7، میانگین نمره سالمت وجودی آنها 12از  1/41± 20/1ت مذهبی افراد مورد بررسی میانگین نمره سالم :هایافته

 .محاسبه گردید 902از  8/14± 4/99نمره سالمت معنوی آنها 

های  ء دهند و به کتابخانهگذاران کالن فرهنگی کشور اگر بخواهند سطح مطالعه و کتابخوانی را در جامعه ارتقا مدیران و سیاست :گیرینتیجه

ها را ارتقاء بدهند، زیرا در جوامع اسالمی رابطۀ  اعضای بالقوۀ کتابخانه( سالمت مذهبی و وجودی)عمومی رونق ببخشند، ابتدا باید سالمت معنوی 

سالم تاکید دارد که در فرهنگ  های دین اسالم بر سالمت وجودی ها و پایه سالمت وجودی و سالمت معنوی یک رابطۀ دو طرفه است و زیرا آموزه

 .شود غربی ارزش محسوب نمی

 خوانان شهر، کتابخوانی، کتابخانه عمومی هادیسالمت معنوی، کتاب :های کلیدی واژه

 



   18                                                                                                                                                                                                              مجموعه مقاالت همایش ملی شفای پایدار                          

 
 
 

 بررسی اهمیت استفاده از رطب در بارداری و زایمان با توجه 
 به اشاره قرآن و روایات

 
 3، محمد نامدار2ادی، حسین مر2، فاطمه نوجوان*1رحیمه دسترنج

 
 

 dr.dastranj@gmail.comسنتی، دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران، ،  دستیار طب.9

 طب سنتی، دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران استادیار. 0

 م ، قم، ایران، حوزه علمیه ق( ره)کارشناس علوم اسالمی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی. 9

 

 
 خالصه

به استفاده از « ع»توصیه قرآن به حضرت مریم .رطب، خرمای تازه است و نسبت آن به خرما مثل میوه تازه به خشک است :سابقه و هدف

و « ص»همچنین در روایات متعددی از پیامبر گرامی اسالم. دهد اهمیت استفاده آن را نشان می« ع»رطب در زمان تولد حضرت عیسی

این پژوهش بر آن است که با بررسی منابع در زمینه خواص رطب و . به مصرف رطب در بارداری و زایمان توصیه شده است« ع»معصومین ئمها

 .ارتباط مصرف رطب و زایمان به اهمیت آیات و روایات مربوطه پی ببرد

ا از کتب تفاسیر همچنین روایات مربوطه در این باب از کتب روایی ابتدا آیات مربوطه از سوره مریم با توجه به قرآن و تفسیر آنه :مواد و روشها

مد مقاالت  اسکوالر، پاب با جستجو در پایگاههای اطالعاتی معتبر گوگل. ماهیت و خواص رطب از کتب معتبر طب سنتی برگرفته شد. استخراج شد

 .تحلیل و در قالب یک مقاله مروری بازنویسی شد و بندی، تجزیه آوری شده، دسته استنادی دریافت شد و در انتها اطالعات جمع

هفته آخر بارداری خرما  4انجام شده گروه مورد که در  0228کوران و همکاران که در دانشگاه جردن در سال  ای که توسط ال در مطالعه :هایافته

فزایش یافته بود و زایمان خودبخودی در آنها بیشتر داری ا مصرف کرده بودند نسبت به گروه شاهد، دیالتاسیون سرویکس در آنها به طور معنی

دهد  انجام شده، نشان می 9914ای که توسط خانم یادگاری و همکاران در سال  در مطالعه. اتفاق افتاد و نیاز به القا در آنها کمتر از گروه شاهد بود

 .که مصرف خرما باعث کاهش میزان خونریزی دوران نفاس شده است

 .ایج این بررسی نشان داد که علم روز هم به اهمیت مصرف رطب در بارداری پی برده همچنانکه قرآن و روایات بر آن تأکید دارندنت :گیرینتیجه

 سنتی قرآن، رطب، زایمان، بارداری، خونریزی نفاس، طب :های کلیدی واژه
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 بررسی ازدواج فامیلی از منظر متون دینی و پزشکی
 

 3، محمد هادی یداهلل پور*2 مدی، زهرا اح1مائده دهقان
 

 

 ایران دانشجوی کارشناسی مامایی کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، .9

 zahra_feb95@yahoo.comه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران، دانشجوی کارشناسی مامایی کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگا .0

 انشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایرانگروه الهیات، د دانشیار. 9

 

 
 خالصه

در کشور ما با توجه به اهمیت شناخت زوجین قبل از ازدواج و با . ازدواج یکی از سنت های پسندیده در میان مسلمانان می باشد  :سابقه و هدف

دارند ؛ آمار ازدواج فامیلی در کشور ما باالست با  تصور اینکه افراد فامیل معموال نسبت به خصوصیات اخالقی یکدیگر شناخت عمیق تر و بیشتری

ایی که وجود این بزرگترین و جدی ترین مشکل این ازدواج افزایش احتمال تولد فرزندانی با ناهنجاری های مادرزادی است که این امر در خانواده ه

توصیه های قرآن کریم و معصومین ناظر بر داشتن فرزندان سالم و  از آنجایی که تمام.ژنهای بیماری زای مغلوب در آنها بروز پیدا میکند جدیتر است 

اما با وجود برخی اعتقادات خرافی در جامعه . صالح است آیات و روایات فراوانی مبنی بر ایجاد بستری مناسب برای داشتن فرزندان سالم وجود دارد 

از برای آگاه سازی جامعه در ای مطالعه به تحلیل و بررسی ازدواج فامیلی از شاهد اینگونه ازدواجها هستیم که با توجه به این مسئله و احساس نی

 .منظر متون دینی و پزشکی پرداخته ایم

 .در این مطالعه ی مروری با هدف تعیین نگرش به ازدواج فامیلی به مطالعه ی متون دینی و کتابهای ژنتیک پزشکی پرداخته ایم :مواد و روشها

اما در . نشده است 9در قرآن کریم حرام اعالم شده اما اشاره ی مستقیمی به منع ازدواج با خویشان درجه  0و9ویشان درجه ازدواج با خ :هایافته

درازدواج فامیلی بدلیل مشابهت ژنتیکی در صورت وجود . بسیاری از متون دینی منع ازدواج فامیلی برای داشتن فرزندان سالم و قویتر دیده میشود 

 .هفته در افراد به ظاهر سالم ناقل بعد از کنار هم قرار گرفتن به صورت انواع بیماریهای مادرزادی در کودکان ظاهر میشودژنهای معیوب ن

دیدگاه . با اینکه دین اسالم تاکید فراوانی بر ازدواج دارد اما توصیه ی زیادی به توجه بر صحت و سالمت فرزندان و خانواده دارد  :گیرینتیجه

مورد بدلیل افزایش احتمال بروز بیماری های وراثتی ازدواج فامیلی مساعد نمیباشد اما منع اجباری آن خالف اصول اخالق پزشکی  پزشکی درین

م به لذا بهترین راهکار ، مشاوره ی ژنتیک و انجام آزمایشات ژنتیکی قبل از عقد است تا در صورت وجود احتمال بروز عوارضی در آینده از اقدا. است

 .وصلتی جلوگیری به عمل آید چنین

 .دینی متون – پزشکی متون – ژنتیکی های بیماری –ازدواج فامیلی  :های کلیدی واژه
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 سجادیه صحیفه دیدگاه از بررسی چیستی ومفهوم سالمت
 

 *4طسوجیرحیمیانحاجی محمدحسن، 3، سمیرا نصیری صدقیانی2لطیفیسید امیرحسین  ،1نژادمحمدرضا رجب
 

 

 .ایران پزشکی علوم دانشگاه مکمل، و اسالمی پزشکی،طب تاریخ مطالعات وسسهم. 9

 .اراک پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده .0

 .قم پزشکی علوم دانشگاه دین، و سالمت دانشکده. 9

 com . mmhrahimian@gmail .قم پزشکی علوم دانشگاه دین، و تحقیقات سالمت مرکز. 9

 

 
 خالصه

 و تندرستی مسأله سالمت جسمی، اجتماعی، معنوی و صحیفه سجادیه، نورانی کالم یای در از بسیاری فرازها و خطبه های :سابقه و هدف

در زمینه مفهوم و  حاضر نوشتار انسان، زندگی سالمتی در موضوع اهمیت به توجه با. است فرموده در قالب دعا مطرح را انسان روح و جسم       درمان 

تبیین مفهوم گسترده . است و مباحث سالمتی و پیشگیری پرداخته نکات مطالب، حاوی که است« صحیفه سجاده» منظر از چیستی سالمت

به عنوان بهترین ودیعه الهی است و نیز بررسی فرازهایی از « عافیت»سالمت از منظر امام سجاد علیه السالم و نیز معطوف کردن همگان به 

 .همه ی  ابعاد زندگی بیان شده است صحیفه سجادیه که در راستای سالمتی در

 شرح و در این مطالعه بررسی و غور در صحیفه سجادیه و تفاسیر و شرح هایی از این کتاب شریف مانند ریاض السالکین و تفسیر :مواد و روشها

ندی آن ها با عناوین مختلف، سجادیه حسین انصاریان و برخی کتب معتبر انجام شده مطالب مورد کنکاش قرار گرفت و پس از دسته ب صحیفه

 .باشد می ای کتابخانه صورت به تحلیلی توصیفی، مطالعه یک پژوهش این .مطالب علمی سالمتی در ابعاد مختلف استخراج گردید

 لبقا در را روح پرورش و سالمت نموده و خالصه کمال حقیقی، سوی به بشر هدایت در را خود اصلی رسالت صحیفه سجاده که :گیرینتیجه

 است زیرا داشته کامل توجه باشد می روح سالمت مقدمه که جسم سالمت به است، از سویی دیگر تبیین نموده احکام و باور و اعتقاد دعا، اخالق،

 .دارد می که حاکم و سیطره بر جسم است، باز روح تعالی مسیر از را انسان جسمی، سالمت نبود که

 .شفا جسم و معنوی، روح ،صحیفه سجادیه، سالمت  :های کلیدی واژه
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 ایرانی اسالمی زندگی سبک بر( تصویری)نوین رسانه تاثیر
 

 2، عبدالعلی محمدی1وله موزوئی ، فاطمه السادات ساداتی*1فاطمه رمدانی
 

 مازندران، ایرانساری ( س)دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان صدیقه طاهره. 9 

 ، خراسان شمالی، ایرانن بجنورددانشجوی دبیری دانشگاه فرهنگیا. 0

 

 
 خالصه

 .است ایرانی اسالمی زندگی سبک بر تصویری نوین های رسانه بررسی پژوهش این از هدف :سابقه و هدف

 های طرح از اعم یافته انجام تحقیقات مجالت، کتب، از استفاده با ای خانه کتاب صورت به اطالعات آوری گرد روش :مواد و روش ها

 .است شده نوشته موضوع با رابطه در که...  و قاالتم پژوهشی،

 تعریف معنایی نظام از خود که است هایی ترجیح و ها خواسته از برخاسته و متاثر اجتماعی، گروه یک زندگی سبک در رایج الگوهای  :یافته ها

 معنایی نظام نیز فرهنگ. دهد می شکل را امعهج فرهنگ دین، که گفت چنین میتوان طولی رابطه یک در پس. پذیرد می اثر گروه آن در شده

 برای خاصی الگوهای از ای تنیده هم در مجموعه خاستگاه و سرچشمه معنایی، نظام این و میکند تعریف اجتماعی و فردی زندگی برای خاصی

 عمومی جهتگیری در جامعه، در غالب فرهنگ اصلی خاستگاه. آورد می پدید زندگی سبک قالب در را متمایز و منسجم کل یک که است زندگی

 و انسان جویی کمال حس. است مبتنی آن یافته شکل هنجارهای و جامعه ارتکازات بر همگانی، انتخاب این و دارد ریشه جامعه آن اعضای

 فکری علمی، قایارت و جامعه تکاملی حرکت ضرورت. است جامعه در سیاسی و اقتصادی فرهنگی، متغیر شرایط معلول که جدید نیازهای پیدایش

 فرهنگی، دگرگونی عامل ترین اصلی موثرند، فرهنگی تحوالت در سیاست و اقتصاد اگرچه رویکردی، چنین اساس بر میکند ایجاب را آن تمدنی و

 تکامل ویکردر از که  جامعهای در ترتیب، بدین. اند برگزیده که است بالندهای و متعالی ارزشهای و آرمانها اساس بر مردم جهتگیری و خواست

 که میشود دگرگونی و تغییر دستخوش محقق، باورهای و ارزشها ولی است، ثابت مطلوب، باورهای و آرمانها ارزشها، میکند، پیروی فرهنگی گرایی

 پرداخته ها رسانه دتم دراز آثار به که هایی نظریه میان در. بود خواهد تولید باز حال در پیوسته فرهنگی محصوالت و ابزارها روشها، آن، دنبال به

 از مخاطبان ذهنی تصویر گیری شکل بر تلویزیون ویژه به ها رسانه درازمدت و تدریجی آثار به که است( 9111)گرنبر کاشت نظریه با تقدم حق اند

 خلق در بلکه توده تشکیل در نه ها رسانه اهمیت که کند می استدالل گرنبر. کند می تاکید اجتماعی واقعیت از آنان سازی مفهوم و اطراف دنیای

 مشترک های راه به و شود می عملی فناوری، بر مبتنی پیام های نظام از ستفاده با که رویدادهاست به نگریستن و انتخاب مشترک های راه

 و رائه را اجتماعی عیاتواق از وفاق مورد "نسبتا و یکسان هایی روایت دارند گرایش ویژه به ها رسانه واقع در. انجامد می جهان فهم و نگریستن

 .کنند پذیر فرهنگ آن، با سازگار نیز را خود مخاطبان

 .اجتماعی گروه هنجار، ارزش، فرهنگ، رسانه، زندگی، سبک :های کلیدی واژه 

 



   12                                                                                                                                                                                                              مجموعه مقاالت همایش ملی شفای پایدار                          

 
 
 

 تعلیم و تربیت اسالمی با رویکرد تمدنی
 

 2، عسکری اصغری گنجی*1اصغر زاهدی تیر
 

 

 Zahedi.tir@gmail.com ، ایران ابع اسالمی دانشگاه پیام نور قمدانشجوی دکتری مدرسی قرآن و من. 9

 دکتری مشاوره خانواده، هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس مازندران، بابل، ایران. 0
 

 
 خالصه

تا بدین وسیله . است تنها راه دستیابی به سنت ها وقوانین هستی و شکوفایی استعداد های انسان، از طریق تعلیم وتربیت میسر :سابقه و هدف

براین . نقش آفرینی انسان در شبکه هستی و آبادانی زمین و عدالت گستری با بهره گیری از علوم طبیعی و عقلی با رویکرد توحیدی محقق گردد

 .اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تعلیم و تربیت مبتی بر رویکرد تمدنی است

 ای و تحلیلی صورت پذیرفت،این تحقیق به روش کتابخانه  : مواد و روش ها

که اسالم از ظرفیت تمدنی در پاسخ گویی به نیاز های مادی و معنوی این جهانی و آن جهانی ، همزمان با  این مطالعه مطرح می کند  :یافته ها

و برخالف . ا، برخوردار است رشد عقلی و دانش بشری و توسعه علوم و فناوری و تنظیم روابط و مناسبات انسانی و اجتماعی در تراز جانشینی خد

به ... طب، تشریح، نجوم و: برخی دیدگاه های نارسا، در رویکرد تمدنی تعارضی بین علوم دینی و علوم طبیعی وعقلی وجود ندارد و علومی مانند

ضرورت دارد در تعلیم و . وردارندو نشانه ای از خالق هستی، به علم توحید مربوط می شوند و از ارزش معنوی، همپای علوم دینی برخ« آیه»عنوان 

تربیت اسالمی ، با ترمیم گسست وحدت بین علوم، درارزش گذاری به تالش علمی وعملی در امر صنعت، کسب وکار، علوم مربوط به سیاست و 

 . اداره کشور، تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی وکرامت انسان با رویکرد توحیدی، اهتمام بیشتری صورت پذیرد

از مهم ترین یافته های پژوهش این است که، برقراری امنیت، عدالت وکرامت انسان در دنیا در گروه تعلیم وتربیت اجتماعی انسان  :ه گیری نتیج

 .است

 تعلیم ، تربیت، تمدن :های کلیدی واژه
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 تغذیه و سالمت روح
 
 2، عبداللهی*1فاطمه زینلی پور
 

 

 shahid3222.f@gamil.com    ایران .زاهدانن، دانشگاه زاهدادانشکده علوم قرآنی . 9

 n.abdollahpour11@gmail.com زاهدان، ایران.بلوچستان دانشگاه سیستان و-عرفان تطبیقی رشته ادیان و انشجوی کارشناسی ارشدد. 0

 

 
 خالصه

کننده سالمت جسم و روح انسان  رهنمودهای اسالم درباره خوردن، تنها سالمت جسم را تضمین نمی کند، بلکه تضمین :سابقه و هدف

از آن جا که عقل و علم، به همه رازهای آفرینش احاطه ندارند، چه بسا حکمت برخی از رهنمودهای اسالم برای دانش امروز، مجهول باشد، .هاست

شته ناشناخته بود و امروزه علم به ولی بی تردید این به معنای بی دلیل بودن آن رهنمودها نیست، چنان که فلسفه تعدادی از احکام اسالم، در گذ

اگر مردم . رعایت دستورات بهداشتی در خوردن و آشامیدن، یکی از مهم ترین عوامل سالمت، شادابی و طول عمر است .راز آنها پی برده است

ردید، بیشتر بیماری ها از جامعه بشری دور بدانند که چه باید بخورند، چه اندازه بخورند و چگونه بخورند و نیز دانسته ی خود را به کار ببندند، بی ت

 .خواهند شد و انسان لذت و طراوت زندگی را خواهد چشید

 .این پژوهش که به شیوه کتابخانه ای اسنادی توصیفی کار شده است :مواد و روشها

باشد و برای جسم هم زیانبار نباشد، لیکن توضیح این که ممکن است غذایی حالل .                                               غذا برای روح انسان یا جامعه م فسده نداشته باشد :هایافته

کلی چگونگی مصرف آن، برای روح یا جامعه مفسده داشته باشد؛ مانند غذا خوردن در ظروف طال و نقره، یا غذا خوردن از سفره ای که مشروبات ال

 .خوردن این گونه غذاها نیز در اسالم، ممنوع شناخته شده است. در آن قرار دارد

 بیماری ،تقویت ،سالمتی ،جسمی ،تغذیه مناسب :های کلیدی واژه
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 نقش اثرات دارویی برخی از گیاهان از منظر قرآن کریم
 

 1یقربان دی، ناه1یعباس آباد یراع دهی، حم*1 یکبود یسجاد نی، پرو2پور میابراه لی، ،سه1 یمیرضا قد
 

 

 psajadi@yahoo.com  رانیل، بابل، اگروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی باب  .9

 رانیپژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ا ری،یعفونی و گرمس هاییماریب قاتیمرکز تحق .0

 

 
 خالصه

ابزارهای  به طوری که برای مدت طوالنی به عنوان یکی از کاربردی ترین .استفاده از گیاهان دارویی دارای قدمتی طوالنی است :سابقه و هدف

لذا هدف  .قرآن کریم در موارد متعددی به خواص دارویی و درمان با گیاهان اشاره نموده است .انسان برای مقابله با بیماری های مختلف بوده است

 .از بررسی حاضر،نقش برخی گیاهان دارویی از منظر قرآن کریم می باشد

یات قرآن کریم و جستجوی مقاالت مختلف با کلید واژه های گیاهان دارویی و قرآن مطالعه به صورت مروری با استفاده از آ :مواد و روشها

 .انجام گرفت  SIDو googlescholar,Iranmedexکریم در پایگاه های اطالعاتی 

اثیر بوته کدو جهل سایه پیدا نمود که به ت 947-997نمونه هایی از اشاره قرآن کریم به گیاهان دارویی را می توان در سوره صافات آیات  :هایافته

سوره مریم در رابطه با ارزش غذایی باالی گیاه خرما در  94-91آیات .اشاره دارد( ع)افکنی ، حشره زدایی و درمان کوفتگی بر روی حضرت یونس 

سوره الرحمن بر طعام  18 در آیه.افزایش انقباض رحم بعد از زایمان  و کاهش میزان خون ریزی و نیز تراوش بیشتر شیر از پستان مادر می شود

از درخت  99بار در قرآن کریم نام برده شده به طوری که در سوره نحل،آیه  1از میوه زیتون .بودن و خاصیت دارویی میوه انار تاکید شده است 

 .زیتون با توجه به خواص درمانی متعدد آن،به عنوان نشانه های خداوند یاد شده است

اهمیت گیاهان در تغذیه انسان و پیشگیری از بیماری های مختلف و تاکید متعدد آیات قرآن کریم در این با توجه نقش و  :گیرینتیجه

 .خصوص،لزوم توجه بیشتر به گیاهان در رژیم غذایی انسان و تهیه دارو در درمان بیماری های مختلف توصیه می گردد

 قرآن کریم گیاهان، اثرات دارویی، :های کلیدی واژه
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 م و ابعاد سالمتی انساناسال
 

 1کیهان سلطانیان
 

 

 kihan_234@yahoo.comئت علمی دانشگاه پیام نور، ایران عضو هی. 9

 

 
 خالصه

دین این . های جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی قابل مشاهده است در متون دینی توجه به سالمتی وجودی انسان در عرصه :سابقه و هدف

در . داند های مختلف زندگی فردی و اجتماعی می دهد و سالمتی انسان را وابسته به ایجاد تعادل در بخش ادل قرار میابعاد را بر اساس حفظ تع

توجه داده است؛ در بحث سالمت روانی به شرایط ساخت ... بدنی و بحث سالمت بدنی دین به تغذیه و آداب آن، خواب و زمان آن، فعالیت

توجه دارد؛ در سالمت اجتماعی به نکاتی چون حفظ برادری و انسجام، ... چون ایمان، تقوا، توحید، توبه، صبر وشخصیت سالم و متوازن و مفاهیمی 

دهد و معنادهی به زندگی، ایجاد حس آرامش و رضایت  توجه می... رعایت اخالق، داشتن حسن ظن به دیگران، شیوۀ سخن گفتن با دیگران و

الزم به ذکر است که وجود سالمت معنوی در زندگی امری ضروری . از نکات سالمت معنوی است.. .باطنی، احساس حصول حقیقتی نامرئی و

گردد چراکه فرد دارای معنویت سالم عملکردش  ها می تر آن است زیرا معنویت سالم حامی دیگر اقسام سالمتی است و موجب حصول بهتر و درست

شود و از این طریق بهتر زمینۀ سالمتی ابعاد مختلف را فراهم  حقیقت ابدی تنظیم می با خود، دیگران، طبیعت و محیط بر اساس توجه به یک

دارانه کمک شایانی  شود که نشان دهد سلوک دین تحلیلی با این هدف انجام می -ای و با روش توصیفی این تحقیق به صورت کتابخانه. نماید می

 .به حرکت در مسیر سالمت انسان است

 .الم، انسان، ابعاد سالمتی، معنویت، خداونداس :های کلیدی واژه
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 منشور حقوق بیمار و پزشک در نظام سالمت و آموزه های دینی
 
 2، رقیه صادقی*1فرزین سلیمی

 
 

 salimi1108@yahoo.comتهران، ایران   قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالمی عموم یاستگذاریسدانشجوی دکتری . 9

 .ایران شناسی پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سیرجان، سیرجان،دانشجوی کار. 0

 

 
 خالصه

و اهمیت آن تحت لوای منشور سوگندنامه   ،سابقه دیرینه ای داردو پرستاری توجه به حقوق بیمار در رشته های گروه پزشکی  :سابقه و هدف

طی چند دهه اخیر گسترش بیشتری یافته و ایران علوم پزشکی خصوصا در  ، در متون و تحقیقاتمنشورتداوم و توجه به این  قابل تبیین است

و به خود اختصاص داده است در این مقاله به تحلیل منشور حقوق بیماران و سیاستگذاری سالمت مباحث زیادی را در مورد مراقبت های بهداشتی 

 پرداخته شده حقوقی و فقهی ایران در شرایط پزشک در 

برداری شده  نیز بهره فقهی و حقوقیاز تحلیلهای  روشای است؛ همچنین در این  کتابخانه هآزمون فرضیه بصورت مطالع وشر: مواد و روش ها

حاضر با استعانت از روش، علی و جمع آوری متن ها و ادبیات حقوقی و فقهی بیمار و پزشک و ضمانت در ایران انجام شده است بدین  است مقاله

 به اهمیت حقوق بیمار و دانش تخصصی پزشک ، پزشک جاهل و حساسیت شغلی پزشکان پرداخته و ثانیا مسوولیت منظور سعی شده است اوال

های پزشکی و ضمانت پزشک از نظر فقها و دانشمندان مذاهب بررسی و در آخر به مواردی از ضمانت پزشک و ارتکاب قتل و اشاره ای مختصر 

نین تالش میشود تجزیه وتحلیل موضوع پیش رو با ذکر منابع و مستندات چهم. شودپرستاری و مامایی عوامل تنش زای شغلی در کارکنان نیز به 

ه حقوق و فقهی و غیره انجام گیرد و این سوال مطرح است که منابع یا مراجع مورد استفاده منشور حقوق بیمار و پزشک در نظام سالمت و آموز

 های دینی چه می باشند؟ 

تحت تاثیر زمینه های اقتصادی ، اخالقی، اجتماعی و و پزشک  که حقوق بیمار فرضیه این گونه تدوین شده ی بر سوال اصلی،با تامل :یافته ها

و راه کار هایی و در نهایت  استفقهی ن ها متفاوت بوده و توسعه و اجرای قوانین مربوط به حمایت از این حقوق نیز تایعی از  شرایط آفرهنگی 

 .در ایران ارائه گردیده استو پزشکان قوق بیماران نیز برای ارتقا ح

 .حقوق بیمار ، حقوق پزشک، قتل،ضمانت پزشک، نظام سالمت ، نظام حقوقی،آموزه های دینی :های کلیدی واژه
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 مقایسه تطبیقی سبکهای فرزند پروری از دیدگاه مکتب اسالم و  اندیشمندان غربی

 
 1نازی، رقیه سلیمانی لشک*1زهره شاه حسینی

 

 zshahhosseini@yahoo.com، ساری، ایران  دانشگاه علوم پزشکی مازندراندانشیار  .9

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران   .0

 

 خالصه
. گیرد؛ دوران کودکی است یه ریزی شده و شکل مییکی از مهمترین و مؤثرترین دوران زندگی آدمی که در آن شخصیت فرد پا :سابقه و هدف

امروزه . گذار استتأثیر فرزندان شد رتعامل با یکدیگر بر در یا نه و گااکه جدد گفته می شوژه یی وهارفتاو رشها روبه وری ند پرزفر در این ارتباط

های اجتماعی؛ عاطفی؛ شخصیتی و بت جسمانی باید مراقبتاین حقیقت انکارناپذیر به اثبات رسیده است که توجه و تربیت فرزند عالوه بر مراق

مبین وری ند پرزفره شیوس ساو اپایه از آن جایی که مسئولیت تربیت فرزند در دوران کودکی بر عهده پدر و مادر است،  .هوشی آنان را در برگیرد

 .کی از حقوق فرزندان به شمار آمده است،که از دیدگاه اسالم یستن اکانشادکودن جتماعی کرل و اکنترای لدین بری واتالشها

تر و بطور اختصاصیGoogle Scholar ، PubMed،scoupsمطالعه مروری نقلی حاضربا جستجو درپایگاههای اطالعاتی :مواد و روشها

و فرزند پروری در  و با استفاده از کلید واژه های فرزند پروری، سبک فرزند پروریSID،Irandoc،Magiranاطالعاتی فارسی هایدر پایگاه

مورد جستجو قرار  0297تا  0222در این راستا مقاالت مرتبط با موضوع مقاله و با معیار ورود سبک های فرزند پروری از سال. اسالم، انجام شد

لعه مورد نظر حذف مقاله در مرحله بررسی چکیدهو به دلیل عدم ارتباط موضوعی با اهداف مطا 09مقاله استخراج شد که  58گرفت که در مجموع 

 .مقاله فارسیجهت نگارش استفاده شد 02مقاله انگلیسی و  95مقاله شامل95نهایتا پس از بررسی متن کامل مقاالت، از .گردید

نه، فرزند پروری  مقتدرانه،  فرزند پروری مستبدا: نتایج مروری بر مطالعات نشان می دهداز مجموع نظرات اندیشمندان غربی چهار سبک :هایافته

، دار منطقیـاقتمقتدرانه یا بک ـسبراین اساس در سبک غربی . فرزند پروری آسان گیرانه و فرزند پروری مسامحه کارانه قابل طرح می باشد

 یتهارمهااز  دیگران با مقایسهدر  میبرند رکا بهرا  نهرامقتدروش  نهاآ لدینوا نیکهاندزفر که ریطوبهت ـروری اسـمناسب ترین روش فرزند پ

ری رفتارها و خصوصیات ـکلگیـهشـباین سبک . دهستن تروارمیدا یگرد نناانوجوو  نکادکو به نسبتو  ندارردبرخو یبیشتر نفس تعزو  جتماعیا

و  ستیدر به ندزفر تا ستا هشد تأکید مسئوالنه سبک به نام ای هیژو وریندپرزفر برسبکاما از نظر اسالم تنها . سالم تر در فرزندان منجر می شود

 به جتماعیو ا دیفر، معنویعاطفی ، مختلف روانی یجنبههادر  شخصیتشو  تسا دهکر عطاوی  به اخد که دشو تربیت نسانیا تفطرسساابر

 والدین شیوه این در .میشود مشخص ریطـتف و راطـاف از دور هـب و متعادل ،متناسب یده خـپاس و تقاضاها با این روش .کند شد، رهنجار رتصو

 در را خود دینـوال( ع) یـعل ضرتـح ایشـفرم براساس ،روش این در .گردد شکوفا فرزندان هـخواهان ضیلتـف رتـفط اـت ندمیکن کوشش

 پدید ندزفردر  نیکو شخصیت ندابتو که ستا شیرو مناسبروش  :یندمیفرما رهینبادر ا (ص)مکرا پیامبرهم چنین  .دانند یـمسئولم فرزندپروری

 بطو روا کند رتدبی شایستهرا  ندگیز ؛بیندیشد عاقالنهو  ستدر تا زدسا همافر یشابر تفطر با هماهنگ ریفتاو ر هیجانی ،نیروا ییژگیهاو ؛آورد

 .ا دیگران داشته باشدب نسانیو ا بخو

با شیوه  مقتدرانه شباهت های بیشتری وریندپرزسبکفرنتیجه کلی این که با توجه به یافته های موجود به نظر می رسد که  :گیرینتیجه

 مقتدرانه اعیـاجتم دپروریهایـفرزن اـب هـک تـاس اییـمتغیره هـجمل از کفایت و تحصیلی پیشرفت ،االـب سـنف عزت دارد چرا کهمسئوالنه 

مین بهره برداری از متون غنی اسالمی که از سرچشمه الیزال وحی و روایات و احادیث معصو .شود یم دهید نیز النهئودر سبک مس دارد که رابطه

 .علیهم السالم ارزتزاق می گردند می تواند در راستای اسالمی شدن علوم انسانی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی رهگشا باشد

 فرزند پروری، سبک فرزند پروری، فرزند پروری در اسالم :های کلیدی واژه

 

mailto:zshahhosseini@yahoo.com
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 سبک زندگی اسالمی و تاثیرات آن فرهنگ وتمدن و سالمت پایدار
 (ردها و راهکارهاراهب) 

 
 2، رحیم خاکپور *1آمنه شاهنده

 
 

  نور پیام دانشگاه علمی هیئت عضو .9

 khakpoor.pnumah@gmail.com   نور پیام دانشگاه علمی هیئت عضو. 0

 

 
 خالصه

ی و معنایی زندگی فردی سبک زندگی، مجموعه ای از  رفتارها، برخوردها و کنشهای فردی و گروهی که معطوف به ابعاد هنجار :سابقه و هدف

و  اجتماعی است را شامل شده و با توجه به ویژگی حق انتخاب که در سبک زندگی وجود دارد، می توان هر مجموعه منسجمی از الگوهای 

برای تبیین، . ردرفتاری برآمده از آموزه های دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دین قرار داشته باشد را یک سبک زندگی دینی به شمار آو

بک ترسیم و ترویج سبک زندگی دینی الزم است که با تکیه بر منابع معرفتی اسالم به بازخوانی فرهنگ دینی خود پرداخته و به جایگاه مقدمی س

 .زندگی در فرآیند شکل گیری تمدن نوین اسالمی توجه ویژه داشته باشیم

و تبیین سبک زندگی انسان از منظر اموزه های دینی و قرآنی به بررسی تاثیرات آن در  این پژوهش درصدد است تا با بررسی : مواد و روش ها

قرآنی به تبیین راهبردها و -فرهنگ و تمدن فردی و اجتماعی بشریت و به تبع آنها در سالمت فردی پرداخته و با توجه به سفارشات دینی

 .راهکارهای الزم بپردازد

 گ و تمدن، الگوهای رفتار، آموزه های اسالمی، سالمت پایدارسبک زندگی، فرهن :های کلیدی واژه
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 بررسی نقش ضعف ایمان در از بین رفتن سالمت روان
 

 3، علی اکبر ربیع نتاج*2ژگان حیدری ، م1محمد شریفی
 

 

 m.sharifi@umz.ac.irاستادیار دانشگاه مازندران. 9

 .m.heydarishirazi72@gmail.com .ه مازندراندانش آموختۀ ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگا. 0

 sm.rabinataj@gmail.com دانشگاه مازندران دانشیار. 9

 

 
 خالصه

تواند آن شود که هیچ چیز دیگر نمیشک ایمان راستین به خدای متعال و تکیه گاه قرار دادن او در همۀ امور سبب آرامشی میبی :سابقه و هدف

اما برعکس فردی که ضعف ایمان دارد و در امور خود تنها نگاهش . بیندد هیچ قدرتی و تکیه گاهی را باالتراز خدا نمیچرا که فر. را از بین ببرد

محدود به اسباب ظاهری است و از خداوند و قدرت بی نهایتش غافل است و هم چنین تنها دغدغه های زندگی محدود دنیوی را دارد مرتب در 

 . نگرانی نیز  سبب از بین رفتن سالمت روان می شود و در پی آن بیماری های جسمی را به دنبال دارد.دبراسترس و نگرانی به سر می

 . انجام شده استاین مقاله با روش توصیفی و تحلیلی  :مواد و روش ها

ترس از   -4وتاهی در نیکوکاری  ک -9پیروی از هوس ها   -0رویگردانی از یاد خدا  -9: برخی از مصادیق ضعف ایمان عبارت است از : یافته ها

 .شوداین عوامل سبب از بین رفن سالمت روان می. نگرانی از رزق آینده  -1دل بستگی به دنیا   -5مرگ 

 .نگرانی، ایمان، سالمت روان، یاد خدا :های کلیدی واژه
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 سالمت رواننقش معنویت در 
 

 *2ژگان حیدری م، 1محمد شریفی
 

 

 m.sharifi@umz.ac.irه مازندراناستادیار دانشگا. 9

 .m.heydarishirazi72@gmail.com .دانش آموختۀ ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران. 0

 

 
 خالصه

 به را افراد از یاریبس و داده قرار یجد دیتهد مورد را افراد یروان حاضر،سالمت عصر جیرا یها دهیپد از یکی بعنوان استرس :سابقه و هدف

 .پردازدیم استرس کاهش در تیمعنو نقش یبررس به حاضر، مقاله.است کرده یدرمان مراکز یراه را آنان و مبتال یروح یماریب

 صورت به که است نیا حاضر نوشتار هدف است، انداخته هیسا ها انسان شتریب یزندگ مختلف ابعاد در استرس که ییآنجا از: مواد و روش ها

 .کند نییتب را سنت و قرآن منظر از استرس کاهش در تیمعنو نقش یبررس ،یلیتحل-یفیتوص

 از .دهندیم ارائه بشر به استرس رفع جهت در را راهکارها نیتر نقص یب ،یاله منبع دو بعنوان اتیروا و قرآن دهدیم نشان ها یبررس: یافته ها

 صبر و خدا به یپناهندگ و دادن،استعاذه یتسل و ید،دلداریقرآن،ام با انسظن،توبه، ،حسنیزگاریپره و مان،توکل،تقوایا:توانیم راهکارها نیا جمله

 .برد نام را

 .روان،استرس ت،عبادت،سالمتیمعنو :های کلیدی واژه
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 علل اضطراب و افسردگی و راهکارهای مقابله با آن از منظر قرآن و تعالیم اسالمی
 

 3یدی،  فاطمه سف*2، سمیرا بصیر شبستری1ایمان شیرین بک
 

 

 .استادیار گروه تخصی جراحی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز،کرج .9

 samira_bsh2@yahoo.com .استادیار گروه تخصصی بیماریهای دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز،کرج. 0

 .شگاه علوم پزشکی قزوین،قزوینکارشناسی ارشد روانسجی، دانشکده دندانپزشکی، دان. 9

 

 
 خالصه

مقاله حاضر به منظور تعیین علل اضطراب و افسردگی و راهکارهای مقابله با آن از منظر قرآن و تعالیم اسالمی ، با استفاده از  :سابقه و هدف

 .موتورهای جستجو و کتب و مقاالت موجود تهیه گردید

بروز بسیاری از بیماریهای سیستمیک با عوامل روحی روانی از جمله استرس . تماع تاثیر گذار است بهداشت روانی در سالمت فرد و اج :هایافته

در تعالیم اسالمی، عالئم سالمت . لذا تداوم استرس و اضطراب منجر به بروز طیف گسترده ائی از اختالالت شناختی و بدنی میشود.مرتبط میباشد

این راهکارها در قالب روش های شناختی ، رفتاری، معنوی در . هکارهای مواجهه با ان ذکر شده اندروان و نیز علل بروز اضطراب و همچنین را

دعا و نماز و توبه و اعتقاد یا عدالت و تقدیر الهی از دیگر راهکارها . اولین راهکار غلبه بر اضطراب، ایمان به پروردگار است.آیات قرآن ارائه شده اند

 .میباشد

ه شیوع اضطراب و افسردگی در سراسر جهان رو به افزایش است لذا روش های مختلفی جهت روان درمانی ارائه شده است ، امروز :گیرینتیجه

رابطه مستحکم با الهیت به اما مشخص شده است که . اما هیچ کدام در حذف و یا پیشگیری از بیماری های روانی بطور کامل موفق نبوده اند

توجه به اموزه ها و  مبانی دین اسالم و تمسک به آیات قرآن بواسطه تقویت خوش بینی،  در این میان. انجامد سالمت روان و نهایتا جسم می

 .انسان خواهد شد و در کاهش اضطراب بسیار موثر است( سکینه)امیدواری و کاهش ناراحتی ها نهایتا منجر به آرامش قلبی عمیق 

 .المافسردگی،  اضطراب، قرآن، اس :های کلیدی واژه
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 (ع)سبک زندگی سالم از منظر قرآن واهل بیت 
 

 *2، عباس اشرفی1ملیحه صادقی
 

 

 . dabir.sadeghi@gmail.comکارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دبیر دبیرستان شیوا والیی ، آمل، مازندران،. 9

 .dr_a_ashrafi@yahoo.comیث، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، استادیار علوم قرآن و حد. 0

 

 
 خالصه

سبک زندگی یکی از . گیرد سبک زیستن و زندگی کردن است شود، آنچه مورد بررسی قرار می وقتی بحث از سبک زندگی می :سابقه و هدف

می درک و از هم تمیز  ها رامعانی رفتار  آن و به کمک  ،گذار در فرهنگ عمومی است که زندگی ما را اداره می کندعرصه های بسیار مهم و تأثیر

شیوه زندگی یا سبک زیستن که منعکس کننده گرایش ها و .ایده آل و منطقی را با داشتن زهد و قناعت مهیا کنیم ما می توانیم زندگی. دهیم

که طرز زندگی کردن فرد یا گروهی ... عادت ها، نگرش ها، سلیقه ها و معیارهای اخالقی و سطح اقتصادی و  .تارزش های یک فرد یا گروه اس

 .را می سازد سبک زندگی می گویند

 روش تحقیق به شیوه ی کتابخانه ایستو  (ع)بررسی سبک زندگی سالم از منظر قرآن واهل بیتهدف این پژوهش  :مواد و روشها

توان زندگی سالم و  ترین الگوهای سبک زندگی اسالمی هستند که باالگوگیری از آنان می مهمو طهارت اهل بیت و عترت  و قرآن :گیرینتیجه

سبک زندگی اسالمی به معنای غذا خوردن و یا لباس پوشیدن مانند ائمه . صحیحی را داشت و دوری از این الگوها باگمراهی انسان همراه است

ایمان و عمل صالح ، داشتن اساسی سبک زندگی اسالمی  هایمعیار. باید محرمات را ترک و واجبات را انجام دادآن ر نیست، بلکه د(ع)اطهار

 .هستند

 .، زهد ، سبک زندگی( ع)قرآن ، اهل بیت  :های کلیدی واژه

 

mailto:dabir.sadeghi@gmail.com
mailto:dr_a_ashrafi@yahoo.com
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 آن بر سالمت خانواده ریو تأث یاخالق یمدارا یمورد یبررس: اسالم و خانواده سالم
 

 3رقیه پوراسکندر، 2فاطمه نامور، 1یعباس اهلل یول
 

 .v_abbasi1362@yahoo.com،نویسنده آزاد. 9

 f.namvar@yahoo.com، کارشناس ارشد پرستاری. 0

  دانشجوی روان شناسی. 9

 

 
 خالصه

پرداختن به این بنای مقدس بنیادین و حمایت و . استبوده  ینهاد اجتماع نیرتمهمدر میان همه جوامع بشری به عنوان خانواده  :سابقه و هدف

 و ردیگیصورت م خانهافراد در  یرشد و تعال. هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی خود، همواره موجب اصالح خانواده بزرگ انسانی و جامعه است

بسیاری از افرادی که دچار مشکالت . اجتماع خواهد شد طیدر مح یرفتارقی و اخال یهایمنجر به بروز ناهنجار آندر  تیمیعدم آرامش و صم

از این رو، سالمت اجتماع و سالمت خانواده الزم . اندهای ناسالم برخاستهشخصیتی و روانی و فاقد بهداشت و سالمت روانی هستند از خانواده

ترین یکی از مهم ی اخالقیرفق و مدارا که خانواده و استحکام آن مؤثر است اخالقیو سالمت  بخشیشدر آرام یمختلف عوامل. ملزوم یکدیگرند

 دیضمن تأک زیندر دین اسالم . دارد یشود و هم سالمت خانواده و جامعه را در پیمو اخالق فردی هم موجب سالمت روان  رامدارفق و . هاستآن

. مدارا سخن گفته شده استروش تربیتی و اخالقی رفق و خانواده با  اعضایمت سال انیم یارتباط و همبستگ ازخانواده،  بخشیبر سکونت و آرام

پرورش افراد  یفضا برا نیخانواده مملو از انس و آرامش باشد، بهتر طیاست که اگر مح نیا انگریخانواده بو تربیت  تیریدر مدرویکرد دینی  یبررس

 .رودانگی از بین میو زمینه خشونت خ گرددیم جادیدر جامعه اسالم و بااخالق 

 .سالمت اجتماعی، اخالق خانواده، اصل اخالقی مدارا، محبت :های کلیدی واژه

 

mailto:f.namvar@yahoo.com
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 پزشکیسالمت اسالم و 
 

 ولی اله عباسی
 

 .v_abbasi1362@yahoo.com،نویسنده آزاد. 9

 

 
 خالصه

-مهم در سال مباحثیکی از . گیردمعنوی را در برمی المت مفهومی کلی است که سالمتی در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی وس :سابقه و هدف

برخی از پژوهشگران معتقدند که دین در بعضی از شرایط ارتباط . است( از جمله سالمت پزشکی)دین در حوزه سالمت  و قلمرو های اخیر نقش

 یدینداری ارتباط تنگاتنگی با سالمت و تقدند دینمنفی با سالمت و تندرستی دارد؛ در مقابل، برخی دیگر از کارکردهای مثبت دین سخن گفته و مع

بیشتر این . اند را بر سالمت جسمی و روانی بررسی کرده  توجهی از مطالعات وجود دارد که چگونگی تأثیر دین                               در حال حاضر، تعداد نسبتا  قابل. دارند

 .تر هستند                                         ی دارند، معموال  از حیث جسمی و روانی سالمهای دینی بیشتر دارتر و افرادی که فعالیت دهند که افراد دین مطالعات نشان می

تحلیلی آیات و روایات مرتبط با موضوع سالمت، و روش گردآوری منابع از نوع  –پژوهش حاضر، حاصل مطالعه توصیفی  :مواد و روشها

 .ای استکتابخانه

های دینی در آموزه. گرایانه به سالمت انسان را اتخاذ کرده استدین اسالم نگاهی جامع به انسان دارد و بر این اساس رویکرد جامع :هایافته

این مساله سبب شده که رابطه اسالم با علوم پزشکی و . های پزشکی، بهداشت و سالمت به صورت مشخص مطرح شده استبعضی از گزاره

 .تر جلوه نمایدسالمت از ارتباط آن با سایر علوم تجربی پررنگ

را شامل ... ( جسمی، روحی، معنوی و )گرایانه است و همه ابعاد مختلف انسانی ین اسالم به سالمت رویکردی جامع و کلرویکرد د :گیرینتیجه

 .شودمی

 .، الگوهای سالمت، ابعاد سالمتسالمت اسالم، دین :های کلیدی واژه
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 (ع)اهل بیت در رهیافت عرفانی تربیت عقالنی 
 

 ولی اله عباسی، محمدمهدی عباسی
 

 .v_abbasi1362@yahoo.com،نویسنده آزاد. 9

 

 
 خالصه

تعلیم و تربیت اعتقادی، اجتماعی، دینی، اخالقی، جسمی، عبادی و علمی : شودتعلیم و تربیت انواع و اقسام مختلفی را شامل می :سابقه و هدف

ورزی و هدایت و رشد آن است؛ از دعوت به اندیشه و عقلیکی از محورهای مهم در نظام تعلیمی و تربیتی اسالم، . ترین انواع آن استاز مهم

ها را در جهت اهمیت خاصی به آن قائل شده و انسان( ع)ترین انواع تربیت است که قرآن کریم و اهل بیت از مبنایی« تربیت عقالنی»رو این

                                  سزایی در تربیت ب عد عقالنی انسان و نقش به( ع)ی اهل بیت های عرفاندر این میان آموزه. اندپرورش عقالنیت راهنمایی و مورد تشویق قرار داده

 .تربیت عقلی وی دارد

ضرورتی است که تا کنون درباره آن پژوهشی ( ع)بازشناسی تعلیم و تربیت عقالنی و حدود و ثغور آن با رهیافت عرفانی در اندیشه اهل بیت 

موضوع تربیت عقالنی را مورد تحلیل و بررسی ( ع)کند با تکیه بر دیدگاه اهل بیترو تالش میمستقل ارائه نشده است؛ بر این اساس مقاله پیش

ورزی، های عقلتربیت عقالنی بیان شده و سپس قلمرو و حوزه عقل و عقالنیت،واژه  یشناس مفهومتبیین مساله و پس از  راستا، نیادر . قرار دهد

 .مورد بحث و بررسی قرار گرفته است( خودشناسی)تفکر درباره نفس و انسان  و( خداشناسی)ورزی درباره خدا و اسما و صفات یعنی عقل

 .، خودشناسیخداشناسی، ورزیتربیت عقالنی، عقل :های کلیدی واژه
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 بابل شهرستان دبیرستانهای سوم سال آموزان دانش در بهداشتی رفتارهای
 

 4حمود حاجی احمدی، م3، سیدجواد حسینی2، فاطمه تقلیلی*1پروین عزیزنژاد روشن
 

 

 aziznejadroshan@yahoo.comاستادیار گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بابل، . 9

 عضو هیئت علمی گروه پرستاری، دانشگاه آزاد بابل . 0

 عضو هیئت علمی گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بابل . 9

  لاستادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی باب. 4

 

 
 خالصه

 از بهداشتی های¬انجام رفتار. گیرد-انجام می سالمتی حفظ یا بیماری از پیشگیری منظور به بهداشتی، های¬رفتار :سابقه و هدف

 بیشتر آنها لذا بوده، اجتماعی زندگی برای شدن آماده حال در آموزان¬دانش که آنجایی از. است آموزان¬دانش سالمت های¬پایه ترین¬اساسی

 . دارند قرار بهداشتی خطر¬پر های¬رفتار عرضم در

 حسب بر بابل شهرستان های¬دبیرستان سوم سال آموزان¬اشتی دانشبهد های¬رفتار مقایسه و بررسی جهت مطالعه این: مواد و روش ها

 در ¬دبیرستان سوم سال آموزان¬دانش از نفر 122 روی مقطعی توصیفی مطالعه این: روشها و مواد. گرفت صورت مختلف تحصیلی های¬رشته

 قسمتی دو پرسشنامه شامل اطالعات آوری¬گرد ابزار. شد انجام ای¬مرحله دو ای¬خوشه گیری¬نمونه روش به مختلف تحصیلی های¬رشته

. باشد¬می اجتماعی سالمت و روانی سالمت زیست، محیط جسمانی، سالمت شامل که سوال 79 با بهداشتی های¬رفتار و دموگرافیک اطالعات

 آموزان¬ه در اختیار دانشک است بوده( خوب) باالتر یا 12 ،(متوسط)98-51 ،(ضعیف) 91 -97 صورت به بهداشتی های¬رفتار بندی¬رتبه معیار

پرسشنامه پس از . استفاده گردید r=0/95) ) مجدد آزمون روش از پایایی تعیین برای و محتوی اعتبار از پرسشنامه روایی جهت. شد داده قرار

 .انجام شد SPSS افزار نرم از استفاده با تحلیل و تجزیه و گردید آوری¬جمع آموزان¬توسط دانش تکمیل

 به مربوط%( 7/91) درصد کمترین و دولتی مدارس به مربوط%( 5/51) درصد بیشترین و بوده پسر%( 5/59) ها¬ش از نیمی از نمونهبی: ها¬یافته 

 رشته به مربوط%( 4/92) درصد کمترین و فیزیک و ریاضی رشته به مربوط%( 9/01) تحصیلی هرشت درصد بیشترین و بود درخشان های¬استعداد

%( 9/9) درصد کمترین و گروهی های¬مربوط به رسانه%( 1/07)ارتباط با کسب منابع اطالعات بهداشتی بیشترین درصد  در. بود انسانی علوم

 آن کمترین و اند¬بوده برخوردار متوسط سطح در بهداشتی های¬رفتار از%( 7/87) آموزان¬دانش اکثر. است بوده مدارس مربیان به مربوط

 و استرس های¬حیطه در ترتیب به آموزان¬دانش بهداشتی های¬رین و کمترین میانگین نمرات رفتاربیشت. است بوده خوب حد در%( 25/0)

 بهداشتی های¬رفتار و دموگرافیک مشخصات بین. است بوده( 59/2±17/2) رانندگی در ایمنی نکات رعایت و( 59/92±79/0) اجتماعی حمایت

 .نداشت وجود داری¬معنی اختالف آموزان¬دانش

 از گروه این در زندگی سبک آموزشی های-نیاز به توجه بود، متوسط حد در آموزان¬دانش بهداشتی های¬از آنجایی که رفتار: یگیر¬نتیجه 

 .گردد بهداشتی ایه¬رفتار بهبود به منجر تواند¬می جامعه افراد

 بابل آموزان،¬دانش بهداشتی، ¬رفتار :های کلیدی واژه
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 تاثیر آموزه های اسالم در سالمت روان
 

 1مظاهر عظیمی سوته
 

 

 chapeseyyed@gmail.com ( قم)آمل قرآنی علوم حدیث گرایش تفسیر، دانشکده و قرآن ارشد علوم کارشناسی دانشجوی. 9

 

 
 خالصه

کلیه مکاتب روان درمانی در اینکه دلیل اصلی بروز بیماری های روانی و برهم زننده آرامش، نا امیدی و اضطراب و ترس است  :سابقه و هدف

در این زمینه روش های گوناگونی . متفق القولند ؛ ولی در تعیین عوامل ایجاد کننده آن و کاهش اثرات آن و رسیدن انسان به آرامش اختالف دارند

آیا راه امنی برای : پرسش. سعادت جوامع در گرو مقوله بسیار مهم سالمت روانی و امنیت روحی بشر است. ده اند ولی ناکام ماندند را تجربه کر

 رسیدن به این منزلگاه سعادت بشری هست ؟

 .برآن شدیم تا با روش توصیفی و تحلیلی به این پرسش اساسی پاسخ دهیم  :مواد و روشها

اسالم می آموزد ، انسانی که در سایه حمایت الطاف خداوندی قرار گرفته، هیچ چیز در دنیا او را . ی سالمت و ایمان یعنی امنیتاسالم یعن :هایافته

اسالم نشان می دهد، در سایه ایمان به خداوند نه تنها در درمان بیماری های روانی و رسیدن به آرامش، حتی در . هراسان و مضطرب نمی سازد

اسالم مولفه هایی را برای تامین سالمت و امنیت روان انسان تعیین کرده است، که با شناخت و .                             ن ها نیز کامال  موفق بوده استپیشگیری از آ

ایمان به خداوند و توکل به او و نیز در احکام انجام واجبات و ترک محرمات و عبادات از قبیل نماز و روزه : پیروی از همه جوانب آن یعنی در عقیده

روان انسان را تزکیه نموده، شخصیتش را پرورش می دهد؛ تا آنجا که برای او آرامش، امنیت و رشد و ... مانند محبت و گذشت و صبر و: خالقو ا

 .سعادت به ارمغان می آورد 

و سالمت برای کسانی که بر این اساس اسالم پناه گاه امنی است برای آنان که دست به دامانش زنند و وسیله اطمینان و آسایش  :گیرینتیجه

 .به حریمش گام نهند 

 اسالم، سالمت، روان :های کلیدی واژه
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 آملی زاده حسن عالمه آثار بر تاکید  نقش تغذیه در سیر و سلوک با
 

 عبداله عیسوی
 
 srh256@gmail.comنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران 

 

 
 خالصه

 حفظ است، روح مرکب بدن اند، گفته حکما که است سالم بدن آن، و دارد ای الزمه عرفانی، و معنوی کشفیات و سلوک و سیر :بقه و هدفسا

 از سنتی طب در و است آن تحقق اولیات، از تغذیه نوع که گویند، الصحه حفظ آن به سنتی طب در که است اساسی و مهم موضوعی بدن، سالمت

 .شود می یاد درمان نوعی نعنوا به تغذیه

 تاثیر انسان روحی تعالی و رشد در...  و مصرفی ترکیبات مصرف، زمان طبخ، چگونگی غذایی، مواد انتخاب از اعم آن، نوع و تغذیه انتخاب انگیزه

. شود می تعبیر سلوک و سیر به آن از است انسانی نفس و جان تعالی و روح تقویت انسانی، نیازهای مهترین از یکی که آنجا از و دارد، سزایی به

 .کرد بررسی را آن و کرد اشاره مهم موضوعی عنوان به روحانی سیر در تغذیه بدیل بی نقش به توان می  پس

 در مختلفی کتابهای رو، این از است، سلوک و سیر بزرگان و عرفانی ، دینی نمادهای ای تغذیه سبک و شیوه ، ارتباط این ایجاد راههای از کیی

 و طب متنوع و متعدد دستورات سو آن از و االئمه، طب تعبیری به یا الصادق، طب و الرضا طب و النبی طب از است، شده نوشته تغذیه چگونگی

 . اند کرده می ارائه آنها به اجرایی دستورالعملهای جزء و الزم اهلل، الی سیر سالکان برای را آن رعایت که سلوک، و سیر بزرگان و عرفا ی، تغذیه

 مورد آملی، زاده حسن حسن عالمه ، بنام عارف و سلوک و سیر بزرگان از و االئمه، طب و النبی طب عنوان با ای تغذیه دستورات میان این در

 .   است گرفته قرار وتدقیق، بررسی مورد نیز جان و  جسم در تغذیه، نوع تاثیر بحث سو آن از و است، گرفته قرار  تحلیل، و تحقیق و بررسی

 این بر مبتنی انسان تغذیه موضوع در دینی دستورات و است قطعی و بدیهی امری ، نفس و روان تعبیری به و جان و روح بر تغذیه تاثیر گفت، باید

 .است گردیده بنا محکم اصول

 برای زمینه جسم، سالمت و مراقبت این پرتو در تا است تغذیه نوع بهترین گیری شکل برای سلوک، و سیر اعاظم و دینی دستورات :گیرینتیجه

 و دریافتها ترین صافی و بهترین ، ماوراء عالم با ارتباط در بتواند جسمانی، وضعیت بهترین در سالک  تا گردد آماده روحی، و نفسانی مراقبتهای

 .کند تجربه را معنوی های تجربه

 آملی زاده حسن عالمه سلوک، و سیر تغذیه، :های کلیدی واژه
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 اصول بهداشتی و فرهنگ تغذیه از دیدگاه اسالم
 

 ، حسین فیروزتبار*1جواد فرامرزی
 

 JavadFaramarZi 1353 @ gmail.com .استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی آمل -9

 

 
 خالصه

قرار گرفته است و قوانینی را در زمینه بهداشت جسمی و  تغذیه و غذا در آموزه های دینی همچون سایر موجودات مورد توجه :سابقه و هدف

آیات قرآن به وفور دربارۀ . تغذیۀ خوب یعنی به اندازه بخوریم و بیاشامیم که بتوانیم رشد کنیم و از سالمتی بهره مند شویم . روانی بیان نموده است

ن تحقیق در پی این هستیم که چه اصول بهداشتی را در هنگام غذا در ای. مواد غذایی ، خوراکی ها و آشامیدنی ها و آداب آن سخن گفته است

 .خوردن رعایت کنیم ؟ آداب و فرهنگ غذا خوردن از نظر اسالم چگونه می باشد

این مقاله به روش تحلیلی توصیفی نگارش یافته است و بر اساس مطالعه یافته های عالمان ،متخصصان فن و مطالعۀ کتابخانه  :مواد و روشها

و به بررسی برگزیده ای از آیات و احادیث معصومین علیهم السالم به رهنمودهای امر اصول بهداشتی و فرهنگ تغذیه . صورت پذیرفته است ای

 .دست یافته ایم

عوامل سالمت ،  در تعالیم بهداشتی اسالم به اصل اعتدال در تغذیه تاکید فراوانی شده است و رعایت دستورات بهداشتی در تغذیه یکی از :هایافته

حالل و پاکیزه بودن ، پرهیز از غذای حرام ، : برخی از توصیه های قرآنی در آداب بهداشتی و فرهنگ تغذیه عبارتند از . شادابی و طول عمر است

که از فرهنگ های ... خدا و  تاثیر تغذیه بر اخالق انسان ها ، خوردن به اندازۀ رفع نیاز ، پرهیز از پرخوری، شروع غذا با نام خدا و پایان آن حمد

 .تغذیه می باشد تاکید فراوانی شده است

در شریعت مقدس اسالم برای حفظ و سالمت جسم اصول تغذیه . رعایت اصول و فرهنگ بهداشتی از جایگاه واالیی برخوردار است :گیرینتیجه

در تعالیم بهداشتی . تماعی و به ویژه معنوی تاکید شده است تغذیه از جنبه های جسمی و روانی و اج. صحیح طراحی و برنامه نویسی شده است

رعایت اصول بهداشتی و . فرهنگ و رفتارهای خانواده در امر تغذیه بسیار تاثیر گذار می باشد. اسالم به اصل اعتدال در تغذیه سفارش شده است 

 .فرهنگ تغذیه در شادابی و طول عمر افراد موثر می باشد

 .الم ، اصول بهداشتی، قرآن، فرهنگ تغذیهاس :های کلیدی واژه
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 در  یتاثیر آموزه های دینی کارکنان درمانی نسبت به حفظ کرامت انسان
 شهرستان الرستان یدرمان -مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی
 

 1محمدرضا فروتنی

 
  larres@sums.ac.ir .نشگاه علوم پزشکی شیراز، داالرستان( س)ده پرستاری حضرت زنیبمعاون پژوهشی و عضو هیات علمی دانشک -9

 

 
 خالصه

انسان کمال گرا، برای دستیابی به آرامش درونی؛ملزم به رعایت حقوق دیگران و احترام نهادن به جایگاه وارزش واالی انسان  :سابقه و هدف

دینی خانواده ها ، فرهنگ و آداب و رسوم افراد قرار  انجام این فرآیند، در قالب مولفه های کالمی و رفتاری است که تحت تاثیر آموزش.هاست

 .این تحقیق بمنظور دستیابی به هدف؛ شناخت آموزه های دینی پرسنل و تاثیر آن بر نحوه عملکرد آنها، انجام گرفته است. دارد

نفر از کادر  910د دینی و مذهبی ، نگرش و عملکر تحلیلی انجام شده است، سطح آگاهی – یکه به روش مقطع یبررس نیدر ا :مواد و روشها

مورد  ییانتخاب شده بودند؛ با استفاده از روش مصاحبه و مشاهده ا یتصادف -ییخوشه ا یریمنطقه؛که به روش نمونه گ بهداشتی – یدرمان

توسط محقق طراحی شده و با بینش و عملکرد افراد بود ؛  که مشتمل بر سه بخش مجزا؛ تعیین سطح آگاهی ، رسشنامهاین پ. قرار گرفتند یابیارز

 یداده ها با استفاده از تست ها.دیگرد یافراد نیز، جمع آور کیمشخصات دموگراف نیهمچن.نظر اساتید فن مورد بازنگری و روایی قرار گرفته است

 .شدند لیو تحل هیتجز SPSS زارو با نرم اف یفیتوص یآمار

از آنها از سطح %( 0/19)نفر 89را گذرانده و ییمدون آموزش اخالق حرفه ا یسنل، دوره هااز پر%(  9/51)نفر 19 دهد؛ینشان م جینتا :هایافته

عملکرد؛  طهیدر ح.مثبت بود ،یاز پرسنل نسبت به حفظ کرامت انسان%(  9/19)نفر 11ونگرش  نشیوجود؛ ب نیبا ا.برخوردار بودند یمطلوب یآگاه

عملکرد آنها؛  زانیبا م نشیو ب یسطح آگاه نیب.دادند یانجام م زیرا در عمل ن یمت انسان، احترام وحفظ کرا(نفر 997)درصد افراد 0/70از  شیب

از افراد؛ آموزش دینی خانواده را در عملکرد خود ( نفر 999) درصد 80بیش از ( ) . X2=5.35 ,P&gt;0.05وجود نداشت یدار یاختالف معن

 .دموثر می دانستن

انجام این امور؛ مستلزم داشتن پیشینه قوی و مستحکم در اعتقادات . یی از اهمیت زیادی برخوردار استرعایت نکات اخالق حرفه ا :گیرینتیجه

از طرفی انجام این امور ؛ نشان از همت واال ، اعتقاد .در این بررسی نیز عملکرد افراد؛ تحت تاثیر اعتقادات خانواده و جامعه بوده است. درونی است

انتخاب افراد شایسته و معتقد؛ به دور از هرگونه تعصب در حرفه درمانی ، . است یو اسالم یرانیا یو فرهنگ غن یتدرونی و قلبی پرسنل، نوعدوس

برطرف نمودن مشکالت شغلی و افزایش آگاهی مردم در شناخت وظایف و حیطه کاری پرسنل؛ در بهبود کیفیت پرستاری و ارتقاء خدمات رسانی 

 .به مردم نقش موثری خواهد داشت

 .یانسان ،کرامتیآموزه های دینی ، عملکرد، پرسنل درمان :های کلیدی واژه
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                                                                        روش های کاهش غم و غص ه در خانواده های سالم اسالمی از منظر آموزه های دینی
 

 2                 ، صد یقه حسین پور*1             ابراهیم فل اح
 

 

      Fallahabrahim@gmail.comاحد ساری، ساری، ایران   دکتر ابراهیم فالح استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی و .9

 Seddigheh.Hosseinpour29@gmail.comدانشجوی دکتری قرآن و حدیث دانشگاه مازندران      .0

 

 
 خالصه

ند که ما وارث شادی های آفرینش هستیم و در این میان غم ها و بیماری ها هم اصول قرآنی به اعضای خانواده یادآوری می ک :سابقه و هدف

                                                                                                   دین اسالم با ارائه ی راه کارهای لطیف و کارآمد برای کاهش غص ه در خانواده های سالم، آن چنان مسؤوالنه و .                          جزو الینفک  این مجموعه است

لذا در این مقاله به بررسی روش . متی می بخشد، که کسی قادر به انکار آن نیست                                                       هنرمندانه ضمن توج ه به مصالح، تعادل  همراه با شادی و سال

 .                                                       های کاهش غم و غص ه در خانواده های اسالمی پرداخته شده است

 و سایر نشریات، فیش  -قرآن کریم -رایانه ای، با بهره از جامع ترین لوح فشرده ی آفرینش -مطالعه ی توصیفی کتابخانه ای :مواد و روشها

 .برداری و جمع بندی صورت گرفته

                                                                                                                           ارتباط با منبع الیزال و قدرت و کالم او شامل دعا، ذکر، نماز و روزه، توبه واستغفار، توس ل، زیارت در کنترل و کاهش غم و غص ه اثر  :هایافته

                                          انند غم و غص ه سن ت الهی و  غم  پیامبران، حقایقی م.                                                                    توج ه به حقایق کوچک نگری  مشکالت، ضریب مقاومت افراد را افزایش می دهد. عمیقی دارد

استواری عقیده، ارمغان غم زدایی اسالمی و سالمت فرد و جامعه .                                                          غم  از دست رفته ها به اندازه ی ارزش نسبی آن ها و نسبی است. عمومی است

 .است

                                  البت ه عوامل دیگری چون سیر و سفر، .             با غص ه هاستغم زدایی از غمگینان عامل شادی آفرینی پسندیده و البته راه صحیح مواجهه  :گیرینتیجه

                    مدیری ت بحرانی غص ه . مزاح و شوخی، عیادت بیمار و غیره از راه کارهای لطیف اسالمی است که در دایره ی تربیتی قرآن و احادیث منظور شده

 .                  سالم ناب محم دی است                                                                                ها، برگ زر ین افتخار دیگری در عمر پربار  قرآن و روایات و نشانه ی اعجاز و تحد ی ا

                                              قرآن، خانواده، مدیری ت بحرانی، کاهش غم و غص ه :های کلیدی واژه
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 رمضان مبارک ماه در داری روزه از باردار زنان باورهای
 

 1مژگان فیروزبخت
 

 

 firouzbakht_m@yahoo.com .ایران بابل، اسالمی، آزاد واحد بابل، دانشگاه مامایی، پرستاری گروه مامایی، ارشد کارشناس. 9

 

 
 خالصه

 ماه طول در که دهند می ترجیح فرهنگی و اجتماعی مذهبی، دالیل زنان به ولی برخی نیست، واجب بارداری طول در داری روزه :سابقه و هدف

 ماه طی در داری روزه از داربار افراد باورهای بررسی همچنین و بارداری طی در داری روزه میزان بررسی هدف با مطالعه این .بگیرند رمضان روزه

 .است شده انجام رمضان

 شهرستان درمانی بهداشتی مراکز به رمضان ماه طی در که باردار زنان از نفر 052 بین در که است نگر گذشته مطالعه یک این :مواد و روشها

 پژوهش واحدهای اختیار در 9912 ماه آبان پایان تا شهریور اول از که بود پرسشنامه اطالعات آوری جمع روش. گرفت صورت نمودند مراجعه آمل

 .P<0) /25) گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS افزار نرم از استفاده با مطالعه های داده. شد آوری جمع تکمیل از پس و گرفت قرار

 های واحد% 94. دانستند می مستحب را باردار نانز در داری روزه زنان% 85. بودند گرفته روزه بارداری طی در مطالعه مورد افراد% 8/99 :هایافته

 .دانستند می مضر جنین برای را روزه% 7/11 و مادر برای را روزه پژوهش

 خطرات و ایمنی با ارتباط در مشاوره و گفتگو. نمایند می داری روزه به اقدام بارداری طی در روزه نبودن واجب علیرغم باردار زنان :گیرینتیجه

 و مذهبی باورهای به توجه باردار زنان به کارآمد و موثر خدمات ارائه برای. است مشکل آنان باورهای و اعتقادات به توجه بدون باردار زنان با روزه

 .است مهم بسیار( داری روزه برای گیری تصمیم به کمک جهت) آنان اجتماعی و فرهنگی

 .ایران مسلمان، باور، بارداری، رمضان، ماه روزه، :های کلیدی واژه
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 دانشجویانشناسایی رابطه ساده و چندگانه جهت گیری مذهبی با سالمت روان 
 

سکری ع، 3، علی فاضل زاده3، رمضانعلی تقی زاده چاری2، فاطمه ذاکر حسینی1شیرزاد کوپایی ،*1جالل قنبری
 4 اصغری گنجی

 

 

 nematit@ymail.com عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان بابل. 9

 دبیر آموزش و پرورش بابل .0

 عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان بابل .9

 عضو هیأت علمی گروه مشاوره دانشگاه فرهنگیان بابل. 4
 

 
 خالصه

 . رت گرفتگیری مذهبی با سالمت روانی دانشجویان صو این پژوهش به منظور بررسی ارتباط ساده و چندگانه بین جهت :سابقه و هدف

مورگان  -جامعه آماری آن، کلیه نوجوانان که تعداد آنها با توجه به جدول کرجسی. است( پیمایشی) -روش تحقیق توصیفی :مواد و روش ها

گیری این پژوهش آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسالم  ابزارهای اندازه. ای انتخاب شدند گیری تصادفی طبقه نفر به روش نمونه 902

ها از میانگین، ضریب همبستگی  برای تجزیه و تحلیل داده. است(9171گلدبرگ و هیلر، )و پرسشنامه سالمت عمومی (9152آلپورت و راس )

و سالمت روانی  78/2گیری مذهبی  در ضریب آلفای کرونباخ روایی جهت. انجام شد SPSSاسپیرمن و تحلیل رگرسیون با به کارگیری نرم افزار 

 .باشد می 71/2

های بدنی، اضطراب و اختالل خواب، اختالل در  گیری مذهبی با سالمت روانی و ابعاد آن، یعنی نشانه نتایج تحقیق نشان داد که جهت  :یافته ها

 .عملکرد اجتماعی و افسردگی همبستگی معنادار دارد

 رابطه ساده و چندگانه ، جهت گیری مذهبی ، سالمت روانی :های کلیدی واژه
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 ل فرزند پروری در اسالم و روان شناسیاصو
 
 1راحله قاسمی، *1فاطمه کوثری

 

 مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشجوی کارشناسی . 9

 

 
 خالصه

نهال نورس  کودک مانند. دانشمندان تعلیم و تربیت به تثبیت و تحکیم صفات نیک اخالقی از دوران کودکی تأکید فراوان داشتند :سابقه و هدف

مساعدترین محیطی که باید چنین زمینه هایی را برای کودکان فراهم آورد  .ت و همچون نهالی پس از روییدن به مرحله شکوفایی می رسداس

در سایه ارتباط سالم است که می توان . روش های تربیتی والدین نقش اساسی در تأمین سالمت روانی فرزندان دارد. کانون مقدس خانواده است

تربیت جریانی پویا و مستمر است که در واقع ایجاد کردن حالتی پس از  .زندان را شناخت  و نسبت به تأمین و ارضای آن ها تالش کردنیازهای فر

فلذا تربیت فعالیتی تکاملی و دوجانبه است بین مربی و متربی و تا زمانی که . حالت دیگر در چیزی است تا به حد نهایی و تمام و کمال آن برسد

بنابراین نیازمند اصول و ضوابط خاصی است که موفقیت این فرآیند تعاملی  .به هدف نهایی تربیت غیر رشد و کمال دست یابد، استمراردارد متربی

اصل تربیتی ریشه و بنیانی است که در جریان تربیت اجتناب ناپذیر است و تخطی از آن دست یابی به اهداف را دچار مخاطره جدی . را تضمین کند

 .کند می

توصیفی با استفاده منابع معتبر دینی و حدیثی و کتابهای روانشناسی و مقاالت  -روش پژوهش در نوشتار حاضر به روش تحلیلی  :مواد و روشها

 .علمی خواهد بود

فتار معلم و شاگرد به طور کلی اصول تربیتی هرچند در منابع  دینی و علمی به آن اشاره شده است، کشف کردنی است و از طریق ر :هایافته

و در هست او نگریست تا . کشف می شود و باید زندگی فردی و جمعی انسان را مطالعه نمود و هدف تربیتی وی را معین ساخت( مربی و متربی)

ای تربیت چند مورد از اصول عام تربیتی که مبن.اصولی که برای ترقی او یعنی وصول به هدف های مستخرج از زندگی الزم است تعیین گردند

در واقع اصول عام .عبارتند ازک اصل کرامت ، اصل مسئولیت، اصل عقل، اصل عدل، اصل کمال  جویی و اصل وسع . اسالمی قرار می گیرند

تربیتی در سبک های مختلف روان شناسی اجا می شود و  شیوه ای موفق تر است که هرچه بیشتر براساس اصول عام تربیتی و مبنای اسالمی 

 .همراه با تغییرات مدرن جامعه و هوش و شرایط فعلی جامعه باشدالبته 

و برای تحقق به اهداف . فعالیت های تربیتی از جمله فعالیت های اساسی است که تاثیر انکار ناپذیر در حیات فردی و جمعی دارد :گیرینتیجه

حدوحصر جایگاه خود را از دست دادندکه می بایست والدین  را  برخی والدین در اثر محبت و دلگرمی بی. تابع اصولی است که باید رعایت شود

 –از طریق مختلف من جمله برگزاری کالس های آموزش خانواده در مدارس توسط مشاوران .نسبت به روش های تربیت مناسب آگاه نمود

که .آگاه نمود که در واقع والدین دوم فرزندان هستنددرجه دوم باید مسئولین را  در .جلسات کارکاه های کوتاه مدت، فشرده، یک روزه برای والدین

 .این مسئوالن نقش وافری در تربیت فرزندان ایفا می کنند

 اسالم، اصول تربیتی، روانشناسی، فرزند پروری :های کلیدی واژه
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 نقش والدین در تربیت جنسی کودک از دیدگاه اسالم و منابع علمی
 

 5عفت السادات مرقاتی خویی ،4، صدیقه حسنی مقدم3حمد حسن امامیان، م2، راضیه معصومی*1ژیال گنجی
 

 

 zhila.ganji@yahoo.com .دکترای سالمت باروری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پرستاری مامایی، ساری، ایران. 9

 .ه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانفوق تخصص رفتار شناسی جنسی، دانشگا. 0

 .ایران شاهرود، شاهرود، پزشکی علوم دانشگاه رفتاری، علوم تحقیقات مرکز اپیدمیولوژی، دکترای. 9

 دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پرستاری مامایی، ساری، ایران .4

 .ایران تهران، تهران، پزشکی علوم کز ملی مطالعات ترک اعتیاد، دانشگاهجنسی، مر شناسی رفتار تخصص فوق .5

 

 
 خالصه

 رفتارهای مدیریت و تربیت در مشخص های استراتژی کمبود و خانواده در جنسی تربیت و آموزش  مورد در جمعی توافق فقدان :سابقه و هدف

 تربیت با هدف مروری بر نقش والدین در حاضر پژوهش. سازد می الزامی را موضوع مختلف ابعاد سیستماتیک مطالعه خانواده، در کودکان جنسی

 .شد انجام از دیدگاه اسالم و منابع علمی کودکان جنسی

 Iran Medex ,Irandoc, Magiran, Pub Med, Webدر این مرحله از پژوهش، جستجو در بانک های اطالعاتی :مواد و روشها

of science, Google scholar, Scopus, The Cochrane Library,  Uptodate,  و وزارت بهداشت کشورهای مختلف مانند

 .انجام شد 0291تا  9172کانادا، استرالیا، ایالت متحده آمریکا و ایران و انجمن های فعال در زمینه سالمت جنسی در سال های 

نقش موثر ( 9: )این مطالعات متفق القول بودند به .کودکان پیدا شد در این مطالعه مروری منابع ارزشمندی در ارتباط با تربیت جنسی :هایافته

همه منابع تاکید به ارزش ها و فرهنگ هر ( 9)والدین بعنوان اولین مربیان جنسی کودکان معرفی شده بودند ( 0)والدین در تربیت جنسی کودکان 

ارتقاء ( 5)ت جنسی در ارتقاء سالمت جنسی کودکان و ایجاد جامعه سالم تاکید بر موثر بودن تربی( 4)جامعه ای در تربیت جنسی کودکان داشتند 

 .توانمندی و مهارت والدین در تربیت جنسی کودکان

رشد و تکامل جنسی سالم کودکان زمانی به وقوع خواهد پیوست که . تربیت جنسی نیاز به مفهوم سازی توسط هر جامعه ای دارد :گیرینتیجه

بنابراین جامعه ایران نیاز به یک دستورالعمل آمادگی والدین متناسب با . وزش دهندگان جنسی کودکان مهارت پیدا کنندوالدین بعنوان اولین آم

 .فرهنگ و مذهب خود دارد

 .تربیت جنسی، اسالم، کودکان، والدین :های کلیدی واژه
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 تاثیر قرآن بر درمان بیماری ها
 

 2ت حسینی طبقه دهی، منیره السادا*1یفریده محسن زاده لدار
 

 mohsenzadh2008@gmail.com، دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی بابل. 9
 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری عضو هیئت علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن. 0

 

 
 خالصه

سابقه ی قرآن درمانی به زمان نزول وحی بر می . کرده است معرفی درمان و شفا وانعن به را قرآن مختلف، آیات خداوند در :سابقه و هدف

 آیه در که اطالقی اعتبار به بلکه بخشد، می رهایی بیماردلی از و شود می موجب را دلها و ها جان شفای تنها قرآن که نیست معنا بدان این .گردد

قرآن،  با که گونه همان .کرد می توان درمان را بدنی و جسمی قرآن دردهای با است آدمی جان و جسم شفای قرآن گفت که توان می است،

 در مختلف های حوزه در متعددی مطالعات اخیر های دهه در بخشید، سالمت و عافیت بیماری از و کرد درمان را فکری و روانی و روحی دردهای

 شده پیرامون انجام تحقیقات بر حاضر مروری ی مطالعه .است شده انجام انسان جسمی و روانی روحی، مختلف ابعاد بر تاثیر درمان قرآن ی زمینه

 .ها آن نتایج بندی جمع و بیماری ها انواع درمان در قرآن تاثیر

 بخش حیات منبع به مراجعه باشد  که با قرآن در درمان بیماری ها در ایران می تاثیر  مورد در ی مرور مطالعه یک حاضر  مطالعه :مواد و روشها

 ، Magiran ،Irandoc،(دانشگاهی جهاد پایگاه) SID اطالعاتی های بانک در جستجو و علمی معتبر مقاالت از استفاده با نیز و "قرآن" بشری

Medlib، Google، Pubmed و ISI، است شده انجام ای کتابخانه مطالعات نیز و. 

 پرخاشگری، اضطراب و کاهش روانی، و روحی سالمت افزایش حافظه، تقویت بر نقرآ تاثیر ی دهنده نشان مطالعات، از حاصل نتایج :هایافته

 با مواجهه در بیماران به زندگی،کمک به امید و بینی خوش ، افزایش درد حیاتی،کاهش عالئم خواب، بهبود و روانی اختالالت درمان افسردگی،

 .است مختلف درمانی تاثیرات و مغزی امواج الگوی تغییر طریق از پایدار و بیشتر ایجاد آرامش مشکالت،

 و                    درمان با قرآن مسل م عملى، تجربه نیز فراوان و روایات دلیل به. وجود دارد قرآن با ها بیمارى درمان باره در شمارى پر روایات :گیرینتیجه

 .شود می توصیه مختلف ابعاد شدن روشنتر برای بیشتر تحقیقات انجام وجود این با .است محرز

 .تاثیر، قرآن، درمان، بیماری :های کلیدی واژه
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                                                  بررسی راه کارهای تفک ر صحیح در مدیری ت غم و اندوه
 
 2               صد یقه حسین پور ،*1                حمید محم د قاسمی

 
 

    ghasemi31@yahoo.comدانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری  .9

 Seddigheh.Hosseinpour29@gmail.comدانشجوی دکتری قرآن و حدیث دانشگاه مازندران .0

 

 
 خالصه

قرآن که به شیوه ی بی .                                                                                          غم و شادی دو واقعی ت به ظاهر مخالف هم و درعین حال اجتناب ناپذیر و مکم ل هم در زندگی هستند :سابقه و هدف

. ه اندیشی و چاره جویی نموده است                                                                                                    بدیل و واقعی به تمام زوایای زندگی آدمی پرداخته، برای مدیری ت آرمانی غم و شادی نیز قبل از وقوع آن چار

 .                                                                                در این تحقیق به بررسی راه کارهای تفک ر صحیح در مدیری ت غم و غص ه پرداخته شده است

رایانه ای، با بهره گیری از لوح های فشرده و سایر نشریات، فیش برداری و جمع بندی صورت  -مطالعه ی توصیفی کتابخانه ای :مواد و روشها

 .گرفته است

نبرد با غم و شاد بودن یکی از مبارزات انسان در صحنه ی زندگی بوده ، گاهی بر تمام تالش ها، انضباط فردی و تصمیم گیری ها اثر  :هایافته

خنده و گریه مانند شادی و سالمتی و غم و .                                                                          اسالم دین شادی و موف قی ت است و سالمتی و نشاط در ذات کائنات لحاظ گردیده است. می گذارد

                                                                                        اسالم موافق  غم ناشی از نومیدی و افسردگی و افسرده دلی نیست و آگاهی از این موارد به ما در . ی، عین رحمت الهی و نعمت هستندبیمار

 .                                    مدیری ت غم و غص ه و اندوه کمک می کند

عی دنیا، تفسیر و ارزیابی صحیح                                                                                     اسالم برای مدیری ت آرمانی غم و شادی به اصالح اندیشه می پردازد و به اموری چون شناخت واق :گیرینتیجه

عبرت آموزی از آموزه های دینی سبب تقویت .                                                                                         موقعی ت، باور تقدیر الهی، هدفمندی حوادث، ایمان به همراهی و نظارت خدا و غیره توج ه می دهد

 .                                                 حس  سالم  شادی طلبی و اصالح اندیشه ی انسان می گردد

 .                          ه کارها، تفک ر، غم و اندوه                             قرآن کریم، مدیری ت آرمانی، را :های کلیدی واژه
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 رحم مکانی امن برای رشد جنین نیمه بیگانه از دیدگاه قرآن کریم
 

 ، 1، زهرا اکبری ثاقب 1، محمد گل پرور عزیزی3، صبا گیلکی بیشه 2، سهیل ابراهیم پور1موسی محمدنیا افروزی
 *1، مهدی شهبازی1کوثر اسماعیل نژاد گنجی
 

 

 mehdishahbazi60@yahoo.com انشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکیی بابل، بابل، ایرانگروه ایمونولوژی، د-9

 مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری،  پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکیی بابل، بابل، ایران -0

 دانشگاه علوم پزشکیی بابل، بابل، ایران، گروه پاتولوژی بیمارستان یحی نژاد -9

 

 
 الصهخ

جنین یک پیوند نیمه بیگانه است، چرا که . تولید مثل در پستانداران همواره به عنوان یک معمای ایمونولوژیکی مطرح بوده است :سابقه و هدف

یمنی مادر بنابراین همان گونه که بافت پیوندی پدر توسط سیستم ا. نیمی از کروموزوم های خود را از پدر و نیمه دیگر را از مادر دریافت می کند

اما کشف راز چگونگی این پیوند طبیعی که منجر به بقاء                             معموال  چنین اتفاقی نمی افتد دفع می شود، این انتظار وجود دارد که جنین نیز دفع شود

ثم می فرمایند  99 خداوند در سوره مومنون آیه . نسل می گردد همچنان در ابتدای راه و نیازمند انجام تحقیقات گسترده تر و فراگیرتر می باشد

بنابرا این آیه خداوند رحم را مکانی امن قرار داده که نه تنها (  قرار دادیم سپس او را نطفه ای در قرارگاهی محفوظ)جعلناه نطفه فی قرارمکین 

 .باعث رد جنین توسط سیستم ایمنی مادر نمی شود بلکه موجب رشد  آن نیز  می شود

 :مواد و روشها

 های با کلید واژهGoogle scholar, SID، Pub Med که با جستجو در سایتهایمروری مورد پژوهش قرار گرفته است  این مطالعه بصورت

 .مقاله مرتبط با هدف مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت  انجام گرفت که در نهایت  ایمونولوژی تولیدمثل، رحم و جنین 

را کشف کردند  که   موجب عدم رد جنین می شود  از آن جمله می توان به مهار فعالیت  دانشمندان تا به حال مکانیسمهای متعددی :هایافته

مهار فعالیت سلول های  مادر، فعالیت ایمونومدوالتوری هورمون های استروئید، Tکمپلمان در سطح تماس مادر و جنین، آپوپتوز سلول های 

uNK   توسطHLA-G  غلبه الگوی سایتوکاینی ،Th2 گی ، وجود سلول های در طی حاملT،دی  9و  0بیان آنزیم ایندول آمین   تنظیمی

در سطح تروفوبالست در سطح تماس مادر  HLA-II مولکول های  HLA-A,B مولکول های  ، بیان کاهش یافته(  IDO) اکسیژ ناز 

 .می توان اشاره کرد... وجنین وغیره

در نظر گرفتن متغیر . جویی را از طریق نگرش های مذهبی پیش بینی و کنتزل نمودنتایج نشان داد می توان استرس دوران دانش :گیرینتیجه

نگرش های مذهبی و تقویت اعتقادات در برنامه های آموزش مدیریت استرس دانشجویان، جهت کاهش استرس و برخورداری از سالمت روحی و 

 .آرامش بیشتر با توکل بر خدا توصیه می شود

 .دوران دانشجویی، نگرش مذهبی، سالمت روحی و روانی تقادات، استرسدین، اع :های کلیدی واژه
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 بهداشت روانی در اسالم
 

 محسن محمدی
 

 

 mail.commohsenmohammadijaj@g--ساری ،پردیس-دانشگاه فرهنگیان مازندران-دانشجوی کارشناسی دبیری زیست شناسی-9

 

 
 خالصه

بحث سالمت روان و بهداشت روانی یکی از مباحث مهم و تاثیر گذار در دنیای امروز است وبه طوری که بر سبک زندگی ما  :سابقه و هدف

یف جامع و هر یک از مکتب ها یک تعریف خاصی از بهداشت روانی دارند ، که در این میان تعریف اسالم از بهداشت روانی تعر. تاثیر می گذارد

 .ردکامل است که بر خالف دیدگاه های دیگر  که فقط به بعد جسمانی ، اجتماعی و روانی فرد توجه دارند، دین اسالم به بعد معنوی هم توجه دا
 کوفاییش و رشد برای زمینه پیشگیری ،ایجاد: بهداشت روانی از دیدگاه اسالم دارای یک سری از اهداف است، که این هدف ها عبارت اند از

سبک زندگی در سایه بهداشت روانی باعث حرکت انسان به سوی . اخالقی و اصالح و درمان بیماری های روانی  بعد فطری ، تقویت استعدادهای

یک هدف مشترک است و این هدف همان قرب الی اهلل و رسیدن به لقا اهلل می باشد که هدف اصلی بهداشت روانی نیز رسیدن به همین جایگاه 

رفتار هایی که از انسان ها در طول زندگی سر می زند یا بهنجار هستند و یا نابهنجار و مال ک های اسالم برای تعیین اینکه کدام رفتار .تاس

مطلوب ، آشنایی با فطرت و آسیب شناختی  کمال یا آرمانی بهنجار و کدام یک نابهنجار است شامل ، مالک های اخالقی ، قانونی ، مالک

بر خوردار باشد آن ... نتایج و  از گیری بهره و ها فعالیت در استقالل و انسان ها از آرامش روحی ، خوشنودی از خود ودیگران ، خودکفاییاگر .است

توصیه قرآن به ما این است که برای رسیدن به سالمت روان باید ابتدا به یک . وقت می توان گفت که از بهداشت روانی مطلوبی برخوردار هستند

پس از مرحله شناخت ، نوبت به تسلیم شدن در برابر خدا . و پس از آن بحث خدا شناسی مطرح می شود ( خود شناسی ) ناخت از خود برسیم ش

 .می رسد و مرحله آخر آن ایمان است ، یعنی این که تمام کار های ما برای خدا باشد و هر کاری را برای رضای او انجام دهیم

 

 

mailto:ساری--mohsenmohammadijaj@gmail.com
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 یم در نظام سالمت در اسالمبررسی واژه حک
 

 1محمد مدنی نژاد
 

 

  m.madani@shahed.ac.irدکتری طب سنتی، . 9

 

 
 خالصه

بپوشند، کجا و چگونه زندگی کنند و اگر هم مریض می  قدیم ها کمتر کسی مریض می شد و مردم می دانستند چه بخورند، چه :سابقه و هدف

مختصر او در اصالح تغذیه و مزاج مشکل بر طرف می شد و در موارد ضروری به طبیب حاذق  ای بزرگی بود که با توصیه شدند در هر خانه

ان : توصیه می کرد و می گفت و آن روزها حکیم به جای داروهای شیمیایی و آمپول، اصالح تغذیه و نهایتا چند داروی گیاهی.مراجعه می کردند

حکیم در .می، حکیمانی بودند که در عرصه های مختلف، سرآمد عصر خویش بودند طبیبان در فرهنگ و  تمدن اسال. شاء اهلل خوب می شوی

دراین نوشتار با روش  .فرهنگ و تمدن اسالمی، تنها طبیب و پزشک حاذق نبود؛ بلکه او جامع علومی بود که برای تعالی و هدایت بشر الزم است

 .می پردازیم توصیفی تحلیل به بررسی واژه حکیم در آیات و روایات قرآن کریم

 حکیم، اسالم، سالمت، شفا، قرآن :های کلیدی واژه
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 راهکارهای اسالم برای نیل به سعادت روان
 

 2، ناصر نعمت زاده *1محمد مدنی نژاد
 

 

 m.madani@shahed.ac.ir، مکمل سنتی طبکترای د .9

 کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسالمی. 0

 

 
 خالصه

های عقالنی عرفانی  شر در رابطه با دین نشانگر و گواه آن است که هیچ قانونی بهتر از دین وحیانی و آموزهتجربه ب :سابقه و هدف

از اصطالحاتی است که دین اسالم در رابطه با ...  قلب سلیم، سکینه، قلب مطمئن و.  آن توانایی برآورده کردن سعادت بشر را ندارد

فاده کرده است و بیان داشته که فردی که از نظر روانی سالم است باید از این فاکتورها ها است سالمت و بهداشت روانی فرد از آن

تواند این سالمت و بهداشت را برای انسان به  مند باشد و از نظر دین و شرع هیچ چیز غیر از ذکر و یاد خدا و اعتماد بر او نمی بهره

آورنده ی اعتماد به نفس و در واقع اعتماد به نیروهای خدادادی و به  توکل حقیقی یکی از بزرگتری عوامل بوجود. ارمغان بیاورد

آید که در نتیجه منجر به آرامش روح و روان و رسیدن به بهداشت و سالمت روانی یا به تعبیر  فعلیت رساندن این نیروها به شما می

 .شود قرآن کریم قلب سلیم و سکینه و وقار می

تحلیلی،  با مبنا قرار دادن کالم وحی و روایات معصومین و همچنین نظر -ه شیوه توصیفیدر این پژوهش ب  :مواد و روش ها

اندیشمندان و متفکران،  سالمت روان را از منظر دین و روان شناسی مورد بررسی قرار می دهیم   و به بررسی و تحلیل تاثیر آموزه 

 . داشت و سالمت روان انسانها می پردازیمهای دینی مانند نماز،  انس با قرآن،  توکل و  عزت نفس بر به

 . اهم دست آوردهای این پژوهش بیان راهکارهایی  جهت رسیدن به  آرامش روان براساس دستورات اسالمی است: یافته ها

 ،، سالمت روح، قرآن، توکل، اعتماد به نفسدین، روانشناسی ، سالمت روان :های کلیدی واژه
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 ر اسالم و تاثیرآن در سالمت روانی جامعهسیری برمفهوم خانواده د
 

 2، محسن مدنی نژاد1، محمد علی اخوان*1محمد مدنی نژاد
 

 

 m.madani@shahed.ac.irدکتری طب سنتی مکمل  .9

 دکتری مطالعات اسالمی. 0

 

 
 خالصه

-های خویشاوندی بود؛ شبکهنظر دارند که جامعۀ ابتدایی متشکل از خانواده و شبکهاین نکته اتفاق شناسان در                 تقریبا  همه جامعه :سابقه و هدف

 .خوردندهم پیوند میهایی متشکل از افـراد که از طریـق نسل خانوادگی یا ازدواج یا فرزندخواندگی به

 کی یروان ریو تاث میکن یم انیوم خانواده در اسالم رابمفه یلیتحل یفیپژوهش با روش توص نیدر امحقق بر آن است تا : مواد و روش ها

 .میدار یم انیجامعه ب یخانواده مسلمان را  در سالمت روان

اسالم خانواده را از مهمترین و اساسی ترین واحدهای اجتماعی می داند که بنای آن را بر الفت و همدلی و همدمی استوار گشته و این : یافته ها

 .و رحمت پایه گذاری شده و گرمی کانون خانواده مورد توجه عمیق اسالم است روابط آن بر مودت. ا در پیشگاه خانواده است بنا محبوبترین بناه

معیارهای  تعالیم اسالمی شخصیت واقعی انسان را مد نظر دارد و نیک بختی و سعادت زوجین را در سایه عقد و پیمان ازدواج با در نظر داشتن

اسالم زندگی خانوادگی را بر مبنای حقوق و مسئولیت قرار می دهد و در آن وظیفه هر یک از اعضا معلوم و  .می کند انتخاب همسر تضمین

خانواده نظامی دارد که از سوی خالق بشر، . مشخص است در عین آن که گذشت و فداکاری زوجین برای گرمی کانون و استواری آن اصلی است

 .تهیه و تدوین شده است

 .اسالم، خانواده، جامعه، سالمت روان :کلیدی های واژه
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 سالمت و بهداشت زنان و اسالم
 
 *2دالور یمولود آقاجان ،1عمادالدین موعودی

 

 دانشیار گروه ارولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل 9

 ، بابل یدانشگاه علوم پزشک ،ییگروه ماما ،یدانشکده پزشک اریبهداشت زنان، دانش یتخصص یدکترا. 0

 moloodaghajani@yahoo.com 

 

 
 خالصه

مطالعه  نیهدف از ا. را بر سالمت و بهداشت خانواده دارند ریتأث نیشتریباشند بلکه ب یزنان نه تنها مسئول سالمت خود م:  :سابقه و هدف

سالمت و بهداشت زنان در  نهیر زمآن د یو دستاوردها قاتیو تحق یمنابع علم زانیاسالم و م دیسالمت و بهداشت زنان از د یمبان  نییتع

   .بود یاسالم یجمهور

، Google scholar ,Magiran ,SID ,Iranmedex یها گاهیکه در پا پژوهشی – یمقاالت در مجالت علم هیکل: ها و روش مواد

PubMed در . د جستجو قرار گرفتندشده بودند مور هینما رانیا یاسالم یسالمت و بهداشت زنان در جمهور نهیدر زم ریسال اخ 92 یدر ط

و « الصادق طب» ،«یطب النب» یمدون شده در کتاب ها یو بهداشت یپزشک یموضوع و مجموعه ها نیمقاله مرتبط در ا 05از  تینها

 .قرآن استفاده شد اتیمعصومان و آ یو درمان یمؤکد بهداشت یها هیو توص« الرضا طلب»

 یکتاب اله نیاشتباه شد که ا نیمرتکب ا( 81/نحل)کرده است  انیرا ب زیقرآن همه چ نکهیبر ا یبنقرآن م حیصر انیب نیبا ا دینبا: اه ها افتی

علوم را ذکر  یو مبان اتیکل یکتاب آسمان نیتوجه داشت که ا دیعلوم از جمله سالمت و بهداشت زنان را ذکر کرده است، بلکه با اتیجزئ یتمام

 نهیدهد مطالعات در زم یحاصل نشان م جیبعالوه نتا. سالمت و بهداشت زنان نازل نشده استمقوله  اتیجزئ انیب یاست و قرآن برا کرده

تصویب  لیهای مصوب در خصوص حمایت از زنان در جمهوری اسالمی ایران از قب داشته برخی از قانون یریبهداشت و سالمت زنان رشد چشمگ

های مصوب شده حمایتی برای  ، افزایش مرخصی دوران شیردهی نیز از جمله قانون، قانون سقط درمانی9970خانواده سال  نظیمقانون جمعیت و ت

  .بوده است رانیسطح بهداشت و سالمت زنان ایرانی و سالمت جامعه ا شیافزا

بهداشت و به موضوع  شیاز پ شیب یستیبا رانیا یعوم پزشک نیلذا محقق ستیبرخوردار ن یمطلوب تیاز وضع رانیسالمت زنان در ا: یریگ جهینت

تر از قبل  یکالن بهداشت و درمان را جد یها یگذار استیتوجه خاص نموده سهم سالمت زنان در س رانیا یکشور اسالم کیسالمت زنان در 

، از که مردم و جامعه ناسالم شود یقران استفاده م اتیآ یهمانطور که از فحوا رایتا آثار مثبت آن در فرد و جامعه مشهود گردد ز ندیلحاظ نما

 .و کمال محروم خواهند بود تیمقدمات هدا

 .محتوا، اسالم لیبهداشت زنان، سالمت زنان، تحل :های کلیدی واژه
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 و نقش آن در تحکیم خانواده زن انسانی کرامت
 

 2، رقیه پوراسکندر*1فاطمه نامور
 

 محقق آزاد، پرستار. 9

  دانشجوی روان شناسی. 0

 

 
 خالصه

از حقوق مانند حق  یاریبس مبنای و مبدأ و است رفته کاربه اریبس دیاست که در فرهنگ اسالم با تأک یمیاز مفاه یکی کرامت :سابقه و هدف

است که خانواده سالم بر  یو اصول یمبان ،پژوهیاز مباحث مهم در عرصه خانواده یکی. واقع شده است رهیو غ تیخانواده، ترب لیحق تشک ات،یح

 .باشدیموجب استحکام نهاد خانواده م یمبان نیبوده و ا یآن مبتن

. دارد یاسالم کردیدر رو ژهیدر گفتمان خانواده به و ییواال گاهیهم به عنوان همسر و هم به عنوان مادر، نقش و جا« زن» شکیب : یافته ها

افزون . نموده است نییو خانواده تع تماعدر اج را یآن، حقوق یخانواده، از کرامت زن سخن گفته و بر مبنا میضمن تکر( ع) تیو اهل ب میقرآن کر

-اده میبر این، حاکم شدن اصل کرامت در خانواده و تکریم و احترام زن در خانه آثار و نتایج اخالقی ارزشمندی دارد که موجب استحکام نهاد خانو

 جینموده و سپس نتا نییآن را تب یتا کرامت زن و مبان بر آن استهای دین اسالم آموزهبر  هیبا تک پژوهش نیدر ا سندهیاساس، نو نیبر هم. شود

 .دینما یزن در خانواده را مورد بحث و بررس مندیکرامت یامدهایو پ

 .کرامت زن، عقل، فطرتکرامت انسانی،  :های کلیدی واژه
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 شناسی تربیت قرآنی بر سالمت روان تاثیر مبانی انسان
 

 4جعفر تابان، 3مه کرامتیمعصو، 2رضا کهساری، *1سیدعقیل نسیمی
 

 aghil_sn110@yahoo.com دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاداسالمی سمنان. 9

 اسالمی واحدسمنان دانشگاه آزاد استادیار. 0

 استادیار مجتمع آموزش عالی اسفراین. 9

 قم، ایران استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محالتی. 4

 

 
 خالصه

امروزه در تمام دنیا برغم پیشرفتها در زمینه علوم مخصوصا علوم تجربی؛ انسان با مشکالت روانی زیادی مواجه گردیده و  :سابقه و هدف

 سالمت روانی انسان به خطر افتاده است، و در همین راستا نیز محققین به بررسی علمی و چگونگی تاثیر دین و آموزه های اعتقادی بر سالمت

یکی از مهمترین منابع دینی مسلمانان، قرآن کریم است که آیات فراوانی به طور مستقیم و غیرمستقیم به مباحث تربیتی و  روانی پرداخته اند،

 .روانشناسی انسان اشاره دارد که نیازمند بحث و بررسی است

روان  ی تربیت قرآن در افزایش سالمتشناخت پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوا و کتابخانه ای به بررسی تاثیر مبانی انسان :مواد و روشها

 .پردازد انسان می

هدفمندی، دوساحتی بودن، مسئول، آزاد، عقالنیت، عاملیت،کرامت،محدودیت، )شناختی تربیت بیانگر این مطلب است که مبانی انسان :هایافته

 .کند تاثیر بسزایی در سالمت روان انسان ایفا می...( و

 .مبانی انسان شناختی، سالمت روان قرآن، تربیت، :های کلیدی واژه
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 : به تخمدان پلی کیستیک  زنان مبتال شناختی و عاطفی و روانی مفاهیم سالمت تبیین
 یک مطالعه کیفی

 
 4، معصومه سیمبر3تهرانی رمضانی ، فهیمه2، شبنم امیدوار*1امیری نصیری فاطمه

 

 nasiri_fa@yahoo.comیربارو بهداشت تخصصی وم پزشکی بابل، دکترایاستادیار دپارتمان مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه عل .9

 بهداشت باروری  تخصصی استادیار دپارتمان مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکترای. 0

 بهشتی تهران، متخصص زنان و زایمان استاد پژوهشکده غدد و تولید مثل دانشگاه علوم پزشکی شهید. 9

 یرتهران، دکترای تخصصی بهداشت بارو بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه مثل تولید و غدد پژوهشکده استاد  .4

 

 
 خالصه

 نیبالی متفاوت پیامدهای با که است ریز درون غدد مزمن اختالالت ترین شایع از (PCOS) کیستیک پلی تخمدان سندرم :سابقه و هدف

 و روانی سالمت بر چگونه سندرم این به ابتال که این .است همراه سرطانها از بعضی و  روانی  و متابولیکی مثلی، تولید عوارض قبیل از

 از شناختی و عاطفی و روانی سالمت مفاهیم تبیین مطالعه این از هدف .است نشده تشریح بخوبی گذارد، می ثیر تا زنان شناختی و عاطفی

 .است آنان متخصصین و کیستیک پلی تخمدان سندرم به مبتال زنان دیدگاه

 زنان شناختی و عاطفی و روانی سالمت وضعیت تبیین جهت محتوی تحلیل از استفاده با کیفی مطالعه یک با پژوهش این :مواد و روشها

 .یافت ادامه ها داده اشباع تا بابل پزشکی ومعل دانشگاه به وابسته روحانی بیمارستان در ها مصاحبه .است شده طراحی PCOS  به مبتال

 مبتال زنان از نفر 09 با یافته ساختار نیمه و باز انفرادی عمیق های مصاحبه بوسیله ها داده .گردید رونویسی  و شده ضبط ها مصاحبه همه

 روش با محتوی تحلیل و تجزیه از ادهاستف با آمده بدست اطالعات .رسید اشباع به متخصصین از نفر 8 و کیستیک پلی تخمدان سندرم به

 .گرفت قرار بررسی مورد مداوم مقایسه

 مبتال زنان شناختی و عاطفی و روانی سالمت وضعیت تبیین جهت محتوی تحلیل از استفاده با کیفی مطالعه یک با پژوهش این :هایافته

 همه .یافت ادامه ها داده اشباع تا بابل پزشکی علوم شگاهدان به وابسته روحانی بیمارستان در ها مصاحبه .است شده طراحی PCOS  به

 به مبتال زنان از نفر 09 با یافته ساختار نیمه و باز انفرادی عمیق های مصاحبه بوسیله ها داده .گردید رونویسی  و شده ضبط ها مصاحبه

 روش با محتوی تحلیل و تجزیه از استفاده با آمده بدست اطالعات .رسید اشباع به متخصصین از نفر 8 و کیستیک پلی تخمدان سندرم

 .گرفت قرار بررسی مورد مداوم مقایسه

 نیاز آنها .شود توجه آنان شناختی و عاطفی روانی، مختلف های جنبه به جسمی، عالئم درمان بر عالوه بیماران این اداره در :گیرینتیجه

 بیماران این است بهتر .دارند خود سالمت بهبود برای بهداشتی خدمات ندهندگا ارائه و بهداشت متخصصان خانواده، از ویژه حمایت به

 .شوند ارزیابی منظم  بطور انتظاراتشان و نیازها ارزیابی برای

 .محتوی تحلیل کیفی، مطالعه سالمت، کیستیک، پلی تخمدان سندرم :های کلیدی واژه
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 دیث و طب سنتیاحا ،ن کریمآبررسی خواص تغذیه ای و دارویی انگور از منظر قر
 

 5، احمد رضا پاکزاد4، علیرضا صبوری3، مصطفی صالحی2دهنوی ، حسین مرادی*1فاطمه نوجوان
 

  قم پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده سنتی، طب استادیار، .9

 قم پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده سنتی، طب استادیار، .0

 تهران زشکیپ علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده. 9

 قم پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده سنتی، طب کارشناس .4

 mir.fajr@gmail.com قم پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده سنتی، طب دستیار .5

 

 
 خالصه

ه ای و دارویی بسیار برای آن آثار تغذیاحادیث و منابع طب سنتی ایران ،  انگور از جمله میوه هایی است که در آیات قرآن کریم :سابقه و هدف

 .باشد در منابع فوق الذکر می و آشنایی بیشتر با خواص مذکور هدف از این مقاله بررسی  .ذکر شده است

 شده، گردآوری مطالب .گردید جستجو سنتی طب اصلی کتب و روایی منابعدرآیات قران کریم،  انگور درمانی و تغذیه ای خواص :مواد و روشها

 .شد بازنویسی مروری مقالۀ یک قالب در و بندی دسته بازخوانی،

در روایات طبی . نام می برد "         رزق ح س ن"و از ان به عنوان در قرآن ذکر شده  یازده بار (اعناب) و جمع (نبع) کلمه انگور به صورت مفرد :هایافته

و دانسته  تر و را گرمطبیعت انگور  ،منابع طب سنتی. تأکید شده استنیز انگور بهترین میوه ها دانسته شده و به اثر آن در رفع حزن و اندوه بسیار 

تقویت کننده  از جملهمتعدد و خواص درمانی  گیچاق کنندو  خون ، تصفیه کنندۀ خون صالح بودن، تولید کنندۀ کثیرالغذا از جمله خواص تغذیه ای

 .وده استاوی برای آن ذکر نممواد سودمعده ، تحلیل برنده ورم ها ودفع کننده 

در خصوص منابع روایی و سنتی، تحقیقات آزمایشگاهی و بالینی گسترده خواص و کاربردهای بیان شده برای انگور در اد به استن :گیرینتیجه

 .ضروری به نظر می رسدبیشتر خواص این میوه ی بهشتی هر چه  شناخت 

 انگور، طب سنتی، احادیث :های کلیدی واژه
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 (وآلهعلیهاهللصلی)خداوند و آثار شفابخشی آن  از منظر پیامبر اسالم  ارتباط عبادی با
 

 1مصطفی همدانی
 

 

 ma13577ma@gmail.com، حوزه علمیه قم مدرس. 9

 

 
 خالصه

باط عبادی با خدای متعال،  دارای آثار خاصی در سالمت جسم ، عبادت و ارت(وسلمآلهوعلیهاهللصلی)خدا  گرامیاز منظر رسول  :سابقه و هدف

-های ارتباط عبادی که موثر در سالمت و شفایابی هستند و نیز نوع آثار آنپردازد تا ساحتاست و این مقاله به مطالعۀ روایات ایشان به بیماری می

 .ها را تبیین کند

در قرآن کریم و نیز روایات نبوی موجود در ( در حد وسع نویسنده)ق، به جستجوی کامل این تحقی: ی تاریخیمستندات قرآنی و روایی یا سابقه

 .جوامع روایی شیعه و سنی پرداخته است و نظریات رسول گرامی خدا را به دست آورده است

 .یعه و اهل سنت استای با تحلیل آیات قرآن و روایات موجود در کتب روایی شکتابخانه –وش این تحقیق، اسنادی ر :مواد و روشها

ها توصیه فرموده ده محور ارتباطی با خدای متعال در درمان بیماری( وسلمآلهوعلیهاهللصلی)نتایج این تحقیق نشان داده است پیامبر خدا : یافته ها

ارای جایگاهی مهم و نیز مستند به قرآن شامل است و در این میان دعادرمانی د.... درمانی و این محورها از دعادرمانی تا نمازدرمانی، روزه. است

 .کریم هم هست

این .                                                                                                      تواند اوال  بیمار را در فرایندی معنوی از بهبودی قرار دهد و او را از عنایات االهی در شفایابی کامیاب سازدنتایج این تحقیق می :گیرینتیجه

افزایانه امید دادن به وی نیز سهیم باشد و این امید دادن دارای نقش همتواند عالوه بر کمک به بهبودی بیمار، در تسکین دردهای او و تحقیق می

 .در فرایند بهبودی نیز ایفا خواهد نمود؛ زیرا امید به بهبودی و امداد االهی خود نقش بارزی در فرایند بهبودی دارد

 

 عبادت، ارتباط عبادی با خدا، شفایابی حاصل از ارتباط با خدا :های کلیدی واژه
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 (وآلهعلیهاهللصلی)از منظر پیامبر اسالم ، بندی و تحلیل روایات حجامت و فصدطبقه
 

 1مصطفی همدانی
 

 ma13577ma@gmail.com، حوزه علمیه قم مدرس. 9

 

 
 خالصه

ای وجود ندارد که خدای متعال هر بیماری دارای درمانی است و هرگز بیماری ،(وسلمآلهوعلیهاهللصلی)خدا  گرامیاز منظر رسول  :سابقه و هدف

اند و در این میان تاکید خاصی بر هایی را ارائه کردهایشان در راستای درمان امراض، راهبردها و روش. درمان آن را برای بشر نازل نکرده باشد

 .بندی روایات حجامت سامان یافته استو طبقهتحقیق حاضر در راستای استقصا و تحلیل . اندحجامت داشته

این تحقیق، به جستجو در روایات نبوی موجود در جوامع روایی شیعه و سنی پرداخته است و نظریات : ی تاریخیمستندات قرآنی و روایی یا سابقه

 .رسول گرامی خدا را از میان این منابع به دست آورده است

 .ای استکتابخانه –نادی روش این تحقیق، اس :مواد و روشها

ها در بندی آننتایج این تحقیق عبارت است از گسترش دادن مباحث طبی حجامت با استقصای روایات در جوامع شیع و سنی و طبقه: یافته ها

بر اساس فقه شیعه و  و همچنین تبیین مباحث فقهی مربوط به حجامت( هفتگی، ماهانه، ساالنه)آثار و انواع و نیز سه نوع تقویم زمانی حجامت 

همچنین . دارای اضطراب داللی هستند که سعی در تصحیح آنها شده است( ص)برخی روایات بیان انواع حجامت توسط رسول گرامی خدا. سنی

در پایان  آیا فصد نیز مصداق حجامت است یا خیر؟ این سوال نیز. این تحقیق در تقویم زمانی حجامت به حل تعارش روایات موجود پرداخته است

 .تحقیق بررسی شده است

-الحدیث بررسی شود و بر اهمیت این مباحث در تحلیل روایات طبی پافشارد و میتواند با نگاهی از زاویه فقهنتایج این تحقیق می :گیرینتیجه

 .ر گیردبرداری قراتواند به عنوان نتایج کاربردی در استفاده بهینه از دستورات نبوی دربارۀ حجامت مورد بهره

 .الحدیث طبحجامت، فصد، طب روایی، فقه :های کلیدی واژه
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 چیستی حقیقت نفس و تجرد آن با تکیه بر آموزه های قرآنی
 
 *2مهناز فاضلی کبریا، 1محمد هادی یداهلل پور

 

  baghekhial@gmail.comدانشیار گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، . 9

 kebria54@gmail.comدانشجوی دکترای روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان . 0

 

 
 خالصه

اگر نگاه کل گرایانه به انسان بوده باشد  –مفهوم نفس از ان رو که عام و فراگیر است و بر تمام ابعاد وجودی انسان داللت دارد  :سابقه و هدف

و به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان نفس مناسب ترین مفهوم به عنوان موضوع روانشناسی اسالمی است که معادل مفهوم  –نگاه جزء گرایانه  نه

اللت خود در روانشناسی گرفته می شود که از نگاه مادیگرایانه این دو مفهوم ناظر به یک معنا نمی باشند اگر چه هر دو بر کلیت وجود انسان د

 . ارندد

تحلیلی انجام پذیرفته است که از  –این پژوهش با تکیه بر منابع اصیل اسالمی و منابع معتبر روانشناسی به روشی توصیفی : مواد و روش ها

 .مقاالت علمی و نرم افزارهای اسالمی معتبر نیز استفاده شده است

ند روح تنها به بعد ماورایی انسان اشاره ندارد و در ارتیاط با بدن در نظر در نگاه اندیشمندان اسالمی نفس موجودی مجرد است که مان :یافته ها

فرامادی گرفته می شود و جنبه های فرودین و متعالی انسان را در بر می گیرد اما در دانش روانشناسی به دلیل نگاه مادیگرایانه صاحب نظران بعد 

 .ندارد و امری مادی بشمار می رود

ش نشان داد که معرفت النفس که در منابع دینی بدان اشاره می رود مفهوم عامی است که هم نگاه فلسفی و عرفانی و این پژوه :گیرینتیجه

ی می تواند روانشناسی را در بر می گیرد در حالی که در معنای روانشناسانه تنها به بعد روانشناسانه آن اشاره دارد و از این حیث روانشناسی اسالم

 .با مبانی دینی معرفی نماید در حالی که دانش روانشناسی مادیگرا از دستیابی بدان ناتوان استانسان متعالی را 

 .قرآن ، تجرد نفس ، مراتب نفس ، معناشناسی :های کلیدی واژه
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 فهرست نویسندگان 

 999، 87  لیسه پور  میابراه

 50 محمود  یابوتراب

 80 زهرا    یاحمد

 08  یهد  طهران یاحمر

 995  یمحمد عل  اخوان

 59 افسانه یارزان

 54 محمدرضا یاسداله

 18 افسانه   انیاسد

 15 یمجتبیاریاسفند

 999 کوثر  ینژاد گنج لیاسماع

 55  یمحمدتق پور لیاسماع

 98 فاطمه دیس یاشرف

 15 عباس   یاشرف

 98،51 حسن  یریام انیاشرف

 57  ینعلیحس ایاصغرن

 08 بایفر یاصغر

 921، 85  یعسکر یگنج یاصغر

 58 عبداهلل دیس یاصفهان

 01  وسفی یاصالن

 991 مولود دالور یآقاجان

 79،70 زهرا   یآقالر

 999 زهرا   ثاقب   یاکبر

 928 محمد حسن  انیامام

 991، 51 شبنم  دواریام

 91  دهیسپ قصاب بابانژاد

 12،11 فاطمه  یباکوئ

 12 اعظم  ییرایبح

 09،02 افسانه یاریبخت

 07  هیرق  یمرزون انیبرار

 47 محبوبه  یبرهان

 19  هیراض یبروجرد 

 19، 10 مهرداد  برون

 14، 14  رایسم یشبستر ریبص

 15 اعظم  ییبالال

 11 فرشته  بهمنش

 09،02 هاجر  پاشا

 902 احمد رضا  پاکزاد

 17،18 رهیمن پروانه

 71 اسری پهلوان

 997، 11  هیرق پوراسکندر

 00 روح اهلل  نیپورعابد

 998 جعفر  تابان

 11  نیعابد یمیالج یترود

 11 فاطمه  یلیتقل

 921  یرمضانعل  یزاده چار یتق

 09،72،79،70 آرام رگریت

 99  هیرق دهیس  یریام انیجعفر

 79 زهرا   پوریعل جنت

 01 راحله   یقهفرخ انیجوانبخت

محمد حسن   یطسوج انیمیرح حاج

 49،74 ،89 

 11 محمود   یاحمد یحاج

 09،72  اسمنی  زاده  بیحب

 15 رمضان   زاده حسن

 928  قهیصد  مقدم یحسن

 75 اکرم  پور نیحس

 992، 05،01،49،924  قهی   صد  پور نیحس

 ، 71 فاطمه  نژاد نیحس

 58  میمحمد ابراه  این نیحس

 11  دجوادیس  ینیحس

 07 السادات هیراض ینیحس

 921 السادات رهیمن  یطبقه ده ینیحس 

 79 کلثوم  انیحالج

 07 اهلل  بیحب رجلودا یمیحل

 19، 10 ژگان  م  حیدری

 07 اکرم  یدریح

 07  یمرتض  یدریح 

 19  میرح  خاکپور

 78، 77  یعل یسورشجان یخدابخش

 71 اعظم  یخسرو

 82 عذرا  یدائ

 50 آمنه  یشیدرو

 89 رحیمه  دسترنج

 80 مائده  دهقان

 01،92  هیزک کام دوست

 921 فاطمه  ینیحس ذاکر

 99  یعل یحیذب

 74  نیاسی یراشد

 87  دهیحم  یعباس آباد یراع

 10 اکبر  یعل نتاج عیرب

 98،51 دمظفریس  یعیرب

 89 محمدرضا  نژاد¬رجب

 08 فاطمه  یرحمان

 47  هیراض ییرضا

 98،51 اصغر  زاده تیرع

 72 زهرا  یرفاه

 84 فاطمه  یرمدان

 98،51  دهیحم یرمضان

 991  مهیفه  یتهران یرمضان

 90 رحیمه  راد روحانی

 97 ههیوج دار شیر

 50  نیحس دیس یزارع

 85 اصغر ریت یزاهد

 99  دیوح  زاده زمان

 99 فاطمه  ینجف آباد انیزمان

 81 فاطمه  پور ینلیز

 84 فاطمه السادات  یوله موزوئ یسادات

 87  نیپرو  یکبود یسجاد

 14، 14 فاطمه  یدیسف

 88 هانیک انیسلطان

 12  هیرق یلشکناز یمانیسل

 81  نیزفر یمیسل
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 47  لیجل د  ی س  یاند ید  ی س

 991 معصومه   مبریس

 12 زهرا   ینیحس شاه

 19، 94 آمنه  شاهنده

 19، 10 محمد  شریفی

 71 یمحمدمهد  ییشمسا

 999  یمهد یشهباز

 09  دهیحم یشورکشت

 95  نینوش رزادیش

 14، 14  مانیا بک نیریش

 82  یعل زاده قانیوا صادق

 15 ملیحه صادقی 

 81  هیقر  یصادق

 902 یمصطف  یصالح

 902  رضایعل  یصبور

 99 رضایعل  یبیطب

 01  درضایحم نسب یبیط

 18 یمحمدمهد یعباس

 18، 17، 11، 91 اله یول یعباس

 81  یعبدالله

 97 صمد  عابد ی        عبدالل ه

 44  الیل زاده عبداله

 11  نیپرو روشن زنژادیعز

 17  یمصطف یعسگر

 78، 77 رحمان هیعشر

 922 مظاهر  سوته یمیعظ

 01 معصومه  پور جانیعل

 929 عبداله  یسویع

 921  یعل زاده فاضل

 909، 41 مهناز  ایکبر یفاضل

 90 محبوبه  فرامرزی

 920 جواد یفرامرز

 70 داود  زاده آالن فرج

 929 محمدرضا یفروتن

 924  میابراه      فل اح

 925 مژگان  روزبختیف

 920  نیحس  روزتباریف

 927 راحله  یقاسم

 49 عباس   قدس

 87 رضا   یمیقد

 87  دیناه  یقربان 

 11 فرزان    یپور گودرز یقل

 921 جالل یقنبر

 98،51 محمدجواد ریکب

 998 معصومه   یکرامت

 52 زهرا   خانی¬میکر

 98،51  تایآناه یکشاورز

 998 رضا یکهسار

 921  رزادیش ییکوپا

 927 فاطمه  یکوثر

 54 نرجس  یگرج 

 999، 48 محمد  پرور گل

 48  میمر پرور گل

 928  الیژ یگنج

 999 صبا  شهیب یلکیگ

 41 فاطمه  یگودرز یلطف

 89، 71 رحسنیدامیس یفیلط

 49،40،54  یمرتض یمجاهد

 921  دهیفر یزاده لدار محسن

 992، 98،91،42  دیحم یقاسم      محم د

 999  یموس یافروز ایمحمدن

 84 یعبدالعل  یمحمد

 12  یسیع  یمحمد

 990 محسن یمحمد

 995 محسن   نژاد یمدن

 995، 994، 999 محمد  نژاد یمدن

 902، 89، 19  نیحس یدهنو یمراد

 928 عفت السادات  ییخو یمرقات

 49،40  یعل دیس  مظفرپور

 928  هیراض  یمعصوم

 40،54 زهرا   یانیمعمار

 49،54  حانهیر  ینیمع

 49،74 محمد    یملک

 49 محمدرضا  انیملک

 98،51 رضا   ممتهن

 09،49 اکرم  راندشتمه

 49  دیسع  رتیس یموحد

 82  دیدسعیس فر  یموسو

 991 نیعمادالد یموعود

 98 داحمدیس  انیریم

 89 محمد  نامدار

 997، 11 فاطمه  نامور

 998  لیدعقیس یمینس

 98،51  دداودیس یروانیش پور نصراهلل

 991 فاطمه  یریام یرینص

 89  رایسم یانیصدق یرینص

 994 ناصر  زاده نعمت

 99 رضا نگارنده

 79 نینسر ی نواب

 902، 89، 19 فاطمه  نوجوان

 05،01،45 محسن ی نورائ

 58 حجت اله   یجابوز ینوران

 45 عباس  کزادین

 900، 909  یمصطفی همدان

 40  بهیط ییوفا

 99  الیل زادهیول

 41  مانیسل زاده جلودار ییحی

، 47، 90، 09  یمحمد هاد پور داهللی

41 ،11 ،80 ،909 

 55 حسن  یعقوبی

 52  یموس روزیف نیمی 
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 یباسمه تعال
 

 9911مهرماه  02و  91 -داریپا یشفا ملی شیهما نیدوم یانیپا هیانیب
 
 نینقل شده از حضرات معصوم اتیو روا میقرآن کر. انسان را ارائه داده است یو اخرو یوینقشه سعادت دن ،یاله نید نیاسالم، به عنوان آخر نید

 ،یاله نین دیا دگاهیاز د. برشمرده شده اند یآسمان نید نی، منابع کسب معرفت در ا(عقل)انسان  یدرون امبریبه عنوان نقل، در کنار پ( السالم همیعل)

و در د نیکنار نهادن هرکدام از ا. کند یاز عالم و انسان را فراهم م یقیشناخت حق ییتوانا ،یتجرب یدر کنار معرفت شناس یدیتجر یمعرفت شناس

 نیاز ا کی چیاز ه دیکه موضوع آن اشرف مخلوقات عالم است، نبا زیعلم طب ن.علوم مختلف، موجب شناخت ناکامل از موضوع آن علم خواهد شد

دو  نیا نییبابل، با هدف تب یدر دانشگاه علوم پزشک 9911مهر ماه  02و  91 یها خیدر در تار داریپا یشفا شیهما نیدوم. بهره باشد یب دگاه،یدو د

 .برگزار شد ،یجنبه از علم در حوزه پزشک

از  ،یدیکسب معرفت تجر یبا کنار نهادن روش ها ج،یاست که همانطور که طب را یاتینکته ح نیتوجه دادن به ا شیهما نیا یجمله دستاوردها از

 و یدیتجر یارائه نداده است، اکتفا کردن به مبان از انسان و طب یقیدق فیبازمانده و تعر( ستیکه در دسترس تجربه ن) یانسان یعال میدرک مفاه

 .باشد یکامل از طب م فیعدم تعر یسکه  گرید یرو ،یاز علوم تجرب یعدم بهره مند

 یمبنا ا،یمناطق دن ریهند و سا ونان،یباستان،  رانیبه جا مانده از ا یبا استفاده از تجارب بشر یقرون متماد یمسلمان در ط یو اطبا دانشمندان

 نقرو یدر ط ینیو سپس با انجام تجارب بال رفتهیپذ یکردند که چارچوب ها و قواعد اسالم را به عنوان اصول مکتب طب یگذار هیرا پا یمعل

به ارتقا و تداوم  ازین یاز آنجا که هر مکتب طب. شود یشناخته م یرانیپرداخته اند که هم اکنون با عنوان طب ا یمکتب طب نیبه گسترش ا ،یمتوال

. باشد یم راه نیاسالم، الزمه تداوم ا عتیشده شر یابیمنابع ارز هیبا استفاده از عقل و نقل، بر پا یطب یمجدد اصول و مبان نییدارد، تب شرفتیپ

 نیا یریپرواز و اوج گ یبرا یگریاصول مشخص و مدون، بال د یبر مبنا ،یو بهداشت یدرمان یها هیها و تست کردن توص هیفرض یابیارز نیهمچن

 .باشد یبخش م اتیح مرغیس

از جوانب سالمت  یاریابعاد مختلف سالمت نبوده و از بس نیاست، قادر به تأم جیمکتب طب را یمانند آنچه روال جار ،یاکتفا به تجربه حس لذا

و عاقالنه در متون مربوط به  و بدون تفقه روشمند یقشر افتیو در یبرخورد سطح گرید ییاز سو. ماند یباز م( تیمعنو یقیحق یبه معنا) یمعنو

لذا توجه به هر دو بعد . کند یجامعه را متزلزل م یاعتقاد یو هم در درازمدت مبان آورد یوارد م انیهم به سالمت جامعه ز  ،یپزشک ییروا حوزه

  .باشد یم یمذکور ضرور

از  فیدر تعر ،یدیو تجر یتجرب یمعرفت شناس یرورت همراهض نییتب یدر راستا یتالش دار،یپا یشفا شیمقاالت ارائه شده در دو روز هما مجموع

 .علم طب بود زیانسان و ن

در عصر حاضر بوده اند، از همه متخصصان  میمفاه نیا نییکه آغازگر تب یاصفهان یضمن بزرگداشت استاد فرزانه، مرحوم دکتر محمد مهد انیدر پا 

 چوبنظام سالمت در اسالم، و چار یمبان نییبا هدف تب شود یدعوت م یاسالم دیکمت و عقافقه و اصول، ح ث،یعلوم قرآن و حد ژهیو به  ینیعلوم د

  .را سامان دهند یمنظم یآن، پژوهش ها یها

مراکز  زیوزارتخانه و ن نیا یرانیدفتر طب ا ،یفرهنگ-ییخصوصا معاونت دانشجو ،یمحترم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک نیمسوول از

  .ندینما تیحما ییپژوهش ها نیرود از انجام چن یمباحث در سراسر کشور انتظار م نیرتبط با ام یقاتیتحق

که به نام  ییها یادیاز ش یریجلوگ یشود در راستا یاز جمله معاونت درمان وزارت بهداشت، درخواست م یپزشک ینظارت یها ستمیاز س نیهمچن

  .ندیامعه در حال گسترش است، اقدام نماطب در ج نهیالسالم در زم همیعل تیاسالم و اهل ب
 

پایان
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