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Abstract 

Most people today, by drowning in worldly life, have lost sight of 

themselves and quiet and carefree life. They often suffer from mental 

disorders such as worry, anxiety, sadness, fear, and absurdism. Therefore, 

paying attention to mental health is one of the most basic human needs. Also, 

there are no sources on mental health in secular texts. So, Criteria are needed 

to ensure mental health to prevent disorders and diseases. Now the main 

question is what are the criteria of mental health? The method of this research 

is descriptive-analytical and library-documentary study/desk research with 

interdisciplinary studies of Quran and health. The findings of this research 

indicate that from the beginning of creation, Almighty God has paid attention 

to all aspects of man. Islam also considers human existence to consist of two 

dimensions, spiritual and physical. Many divine verses have spoken about the 

proper upbringing of human beings and maintaining the health of the human 

soul and psyche. Examples are the effect of the Quran on the anxiety and pain 

of patients and the prevention and treatment of grief. The results of the 

research show that the criteria of mental health can be extracted in the Holy 

Quran and hadiths. For the components and indicators of mental health, there 

are criteria and skills that some people learn with factors. With these criteria, 

the profile of mental health can be measured and thus can achieve the planned 

and desired situations. 
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 ترویجیمقاله علمی ـ 

    احادیثاحادیث  وو  قرآنقرآن  منظرمنظر  ازاز  انسانانسان  روانروان  وو  روحروح  بهداشتبهداشت  وو  سالمتسالمت
  1 عباسعلی واشیان

 چکیده
دغدغه ها با غرق شدن در زندگی دنیوی، از توجه به خود و یک زندگی آرام و بیامروزه اغلب انسان

ب، روانی هم ـون نگرانـی، اضـطرا -های روحی اند. اغلب افراد دچار اختالالت و ناراحتی دور مانده
تـرین عنوان یکـی از اساسـی رو توجـه بـه سـالمت روح و روان بـه گرایی هستند. ازاین غم، ترس و پوچ

توجهی در سـالمت روحـی وجـود نـدارد.  نیازهای انسان مطرح است. در متون غیردینـی، منـابع قابـل
هـا الزم  ماریرو معیارهایی برای تأمین سالمت روحی و روانی با نگاه پیشگیری از اخـتالالت و بی ازاین

است. سؤال اصلی این است که معیارهای سالمت روحی و روانی چیسـت  روش تحقیـق توصـیفی ـ 
ای قـرآن و بهداشـت و سـالمت اسـت.  رشته ای ـ اسنادی و با مطالعات میانتحلیلی و بررسی کتابخانه

د انسـان توجـه داده تمامی ابعـا های تحقیق بیانگر آن است که از ابتدای خلقت، خداوند متعال بـهیافته
داند. بسیاری از آیات است. هم نین دین اسالم وجود آدمی را متشکل از دو بعد روحی و جسمانی می

الهی درزمینه پرورش صحیح انسان و حفظ بهداشت و سالمت روح و روان انسان سـخن گفتـه اسـت. 
غـم و انـدوه اسـت. نتـایج  نمونه آن، تأثیر آوای قرآن بر اضـطراب و درد بیمـاران و پیشـگیری و درمـان

توان معیارهای سالمت روح و روان را در قرآن کـریم و روایـات دهد که می شده نشان می پژوهش انجام
هـایی وجـود دارد کـه های سالمت روح و روان، معیارها و مهارتها و معر استخرا  کرد. برای مؤلفه

توان نیمرخ سالمت روحـی روانـی را سـنجید و کنند با این معیارها میبرخی با عوامل هم از آن یاد می
 ریزی کرد.وسیله و برای رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه بدین

 
 قرآن، سالمت، بهداشت، روح و روان. ها: کلیدواژه

                                                                 
 .:یافت یخ در یخ پذیرش: 05/00/0277تار  .0/0/0055تار
مدیر گروه پزشـکی و تغذیـه مؤسسـه موضـوع شناسـی لعالمیه، آموخته دکتری قرآن و بهداشت و سالمت، جامعه المصطفی ا دانش. 0

 .sadra300@gmail.com :احکام فقهی



 

 
 

149 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 157-105 :، ص1044 بهار و تابستان، 28، شماره پانزدهم، سال قرآن و علم یدو فصلنامه علم
 احادیث و قرآن منظر از انسان روان و روح بهداشت و سالمت

 واشیان علیعباس

 

 مقدمه
و از یـک  ها غرق در مادیات و ظواهر زندگی دنیوی، از توجه بـه خـود بازمانـدهامروزه بیشتر انسان

روانـی هم ـون اسـترس،  -نصیب هستند. اغلب دچار اخـتالالت روحـی غدغه بیدزندگی آرام و بی
اند. از سوی دیگر، توجه بـه بعـد روح و گرایی و خودکشی شدهاضطراب، افسردگی، ترس، اعتیاد، پوچ

عنوان نیاز انسان که خالقش آن را برایش تأمین نموده است، شایسته توجه اسـت. ازجملـه  روان انسان به
کننده این نیاز، متون وحیانی، خاصـه قـرآن کـریم اسـت. در بررسـی پیشـینه ایـن نابع تأمینمهمترین م

صورت موردی به این موضوع پرداخته است )رضایی اصفهانی، صـحیفه  تحقیق، عالوه بر مطالبی که به
(؛ وجود نظام یکپارچه از منظر قرآن و عترت در حوزه سالمت روحی ـ روانی احسـاس 0270صحت، 

نظام جامع سالمت روحـی و »که توسط محقق پژوهشی در دوره دکترای تخصصی تحت عنوان شد  می
واشیان، نظام جامع سالمت روحی ـ روانی از منظر قرآن و تدوین گردید )« روانی از منظر قرآن و عترت

(؛ سپس نیاز شد تا در راستای آن اصول اسالمی حاکم بر بهداشت و سالمت استخرا  0270احادیث، 
(. مرحلـه بعـد تولیـد 0277اصول اسـالمی حـاکم بـر بهداشـت و درمـان،  و تدوین شود )همو، شده

رسید کـه در یکـی از مهمتـرین مجـامع علمـی  های سالمت روحی ـ روانی منطقی به نظر می شاخص
کشور در نظام سالمت؛ یعنی فرهنگستان علوم پزشکی تدوین و در قالب مقاله چان شـد )همـان(. بـا 

ی و مهارتی هم کتابی تألیف شد تا در سبک زندگی، سالمت روحی ـ روانی جریـان یابـد؛ نگاه کاربرد
هایی که امکان سنجش وضعیت موجود و رسیدن به وضـعیت  ها یا گزاره حال، استخرا  گویه اما درعین

 رسید که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. مطلوب را فراهم نماید، الزم به نظر می
هایی از سـالمت و بهداشـت روح و روان انسـان در قـرآن و به این سؤال که به چه گزاره برای پاسخ 

تحلیلی مبتنی بر بررسی مروری مقاالت و  -احادیث اشاره شده است  در این تحقیق از روش توصیفی 
 ها و منابع الکترونیکی مبتنی بر قرآن و عترت استفاده شده است.کتاب

 شناسی. مفهوم۱

 یک. بهداشت

، ذیـل بهداشـت(، ۰۳۲۰ فرهنـگ فارسـی معـین، داشتن تندرستی )معین،بهداشت، به معنای نگه
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، ذیـل بهداشـت(؛ و بـه ۰۳۹۹نامه دهخـدا، حفظ سالمت و وسیله نگاهداری سالمت )دهخدا، لغت
 فرهنـگ عمیـد، کند )عمید،معنای بخشی از بهداشت عمومی که درباره حفظ سالمت روانی بحث می

تر کـردن عمـر متوسـط بشـر، بهبـود  ماری، طوالنییری از بیشگیعلم و روش پداشت(؛ ، ذیل به۰۳۷۰
 . (۳۳: ۰۳۹۲،  ت داش ه و ب  وزش آم  ی ان ب وضع سالمت جسمی، روانی و اجتماعی است )محسنی، م

ش طـول یهـا، افـزا مارییری از بیشگیبهداشت، عبارت است از علم و فن پ در تعریف اصطالحی،
ص فـوری یمنظور تشـخ شت فردی به اشخا ، ارائه خدمات پزشکی و پرستاری بـهعمر، آموزش بهدا

ل زنـدگی ین وسـایهای مـردم و تـأم ازمنـدییل خدمات اجتمـاعی جهـت رفـع نیدرمان، توسعه و تکم
شـتری برخـوردار گـردد. بهداشـت، حالـت بهبـود و یکه هر فرد بتواند از سالمت و طول عمر ب نحوی به

ا عدم نقـص عضـو محـدود یماری یانی و اجتماعی است و تنها به فقدان بسالمت کامل جسمانی و رو
بـه « سـلم»( ریشـه ۰؛ مائـده/ ۲۰در قرآن کریم هـم در آیـاتی )صـافات/  (.۳۰ -35شود )همان:  نمی

 معنای سالمت و بهداشت است.

 دو. سالمت

: 0003 المفـردات فـی غریـب القـرآن، سالمت، به معنای عاری بودن از آفات )راغـب اصـفهانی،
، ذیـل سـالمت(، عافیـت و ۰۳۹۹نامـه دهخـدا، شـدن )دهخـدا، لغـتعیـب گزندی و بی(، بی۰۲۰

عیب شدن، رهایی یافتن، تندرستی، رستگاری، نجات، آرامش، شفا، صلح  گزند شدن، بیتندرستی، بی
 آمـده اسـت« تندرسـتی»، ذیل سالمت(، با معادل فارسی ۰۳۲۰ فرهنگ فارسی معین، و سالم )معین،

(. هم نین سالمت، به معنای آمـادگی ۰۰۲: ۰۳۷۲)حا  سید جوادی، واژگان سالمت در ادب پارس 
برند و فقط فقدان بیماری و رفاه کامل جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی است که افراد از آن لذت می

یـا نـاتوانی نیســت )شـمس و کریمـی، فرهنــگ اصـطالحات و مفـاهیم آمــوزش و ارتقـای بهداشــت، 
۰۳۲۲:۲۹.) 

ٍُ َسالیم  در قرآن کـریم بـه مضـمون سـالمت بـا دور مانـدن از فسـاد درونـی   اُه ا َقلا
ب ُه ََ  إذ جارَء 

او دوری از عیوب ظاهری  (؛۲۰)صافات/ الْم  « صـلح»(؛ ۹۰)بقـره/  ةَ یُمَسل ُهَمة  َّل ُه ش  َوإ ن َجَنُحاواْ ل لس ُه
منظـور، لسـان  ؛ ابن۲۰/ ۲: ۰۳۹۷رین، (؛ آمـده اسـت )طریحـی، مجمـع البحـ۲۰)انفال/ فَرْجَنْ  لََهر
، چیزی است که در مقابل خصومت قرار گرفته و «سلم»معنای اصلی ماده (. ۰۲۷/ ۰۰: ۰۰۰۰العرب، 

کـه مخـالفتی در میـان نباشـد و از  طوری مبنای موافقت و هماهنگی شدید میان ظاهر و باطن است، به
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ت )مصطفوی، التحقیـق فـی کلمـات القـرآن، لوازم این معنا گردن نهادن، تسلیم شدن، صلح و رضاس
 : ذیل سالمت(.۰۰۰۲

 سه. روح

ریح در اصل ِروح بوده »نویسند: دانسته و می« ریح»را مشتق از « روح»شناسان واژه  برخی از لغت
ق(. برخـی  0033فـارس، لسـان العـرب،  بدل شده است )ابن« یاء»به دلیل کسره ماقبل به « واو»و در 

وسیله آن حیات و جنبش و تحرک حاصل  ، اسمی برای نفس یا جزئی است که به«حرو»دیگر معتقدند: 
کنـد. در آیـه  ها را جلـب و زیـان و ضـررها را دفـع می شود و همان چیزی است که سودها و منفعت می

َبل  کْسَئلُونَ یَو خوانیم:  شریفه می ََ ْمر  
َ
وُح م ْ  أ وح  قُد  الر  وت   َع   الر 

ُ
م  إ َّل ُه قَل   ُمْم م  َ یَو مر أ

(؛ 77)اسراء/ الیالْع لْ
ی علـم و کش از انـدینند، بگو روح از فرمان پروردگار من است و به شما بک از تو درباره روح سؤال می»

و   یاَنَفْخُت    هم نین در آیه شریفه « دانش داده نشده است. َُ از روح خـود »(؛ 37)حجـر/  ه  م اْ  
اضافه شدن روح به خداوند متعال، اضـافه ملکـی « دم.یدر آن دمو با عظمت(  کف و پایروح شر کی)

المفـردات  است و تخصیصی است که باعث شکوهمندی و شرافت روح شده است )راغب اصـفهانی،
، مفهوم جان یا عامل حیات نفـس معرفـی شـده «روح»ق(. در لسان العرب،  0003 فی غریب القرآن،

آورده شـده « نفـس»، بـه مفهـوم «روح»در کتاب العین،  ق(؛ و 0000منظور، لسان العرب،  است )ابن
بـار آمـده اسـت.  355و مشتقات آن در قرآن کـریم « روح» (.ق ۰۰۰۲، کتاب العین، فراهیدیاست )

االمین )شـعراء/  (؛ یا روح053القدس )نحل/  با تعبیر روح معانی مختلفی هم ون حضرت جبرئیل
و  393/ 02: 0293 ،طباطبایی، المیزان فی تفسیر القـرآن(؛ مخلوقی از مخلوقات خداوند متعال )072
ر از فرشتگان یمخلوقی غ»سوره نبأ، برخی از مفسران احتماالتی هم ون  ۳7( آمده است. ذیل آیه 392

ای بـاالتر از همـه  فرشـته»، «زنـدیخ ها که همراه فرشـتگان بپـا مـیارواح انسان»، «ها و برتر از همه آن
همـراه بـوده و  اء و امامـان معصـومیـه با انبک، و هم او بود لیت جبرائفرشتگان و برتر از حضر

(. آیاتی دیگری )معـار / 1799/ 05: 0037، الجامع االحکام القرآن یاند )قرطب را مطرح کرده« هست
( به این معانی اشاره دارد. از سـوی دیگـر، 09؛ مریم/ 37؛ حجر/ 072؛ شعراء/ 053؛ نحل/ 0؛ قدر/ 0
؛ 090دی قدسی و ملکوتی که عامل تأیید اولیای الهی است، معرفی شـده اسـت )نسـاء/، موجو«روح»

آمـده  به معنای منشأ و اصل نفخه الهی در خلقت برخـی پیـامبران« روح»(. هم نین 03شوری/ 
(. در بیان برخی از مفسران، روح مخلوقی از مخلوقـات خداونـد اسـت کـه 70؛ انبیاء/ 93است ) / 

مثـال روح در  یقیقت واحـدی اسـت، دارای درجـات و مراتـب مختلفـی اسـت. بـراعالوه بر اینکه ح
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حیوانات، روح در غیرمؤمنین، روح در افراد مؤمن، روح در انبیاء و روح مـن أمرنـا کـه مخـتص وجـود 
/ 03: 0293 المیزان فـی تفسـیر القـرآن، است )طباطبایی، بیت طاهرینش و اهل پیامبر اسالم

 (.097/ 7تا:  ی تفسیر القرآن، بی؛ طوسی، التبیان ف250
حق تعالی است که بـا عنایـت بـه عظمـت  در برخی آیات قرآن کریم، اضافه شدن تشریفی روح به 

روحـه، روحـی، »روح و شرافت بخشیدن به آن و در مقام تکریم و تعظیم انسـان بـا تعـابیری هم ـون 
ینکه روح جزئی از هر انسـان )نفـس( و آمده است. اینکه روح با نفس انسان چه نسبتی دارد و ا« روحنا

از جنس همان روح مطلق و از سنخ امر است که با جسم خاکی تفاوت جـوهری دارد و مایـه کرامـت و 
گردد، مباحثی است کـه تفصـیل آن را شرافت انسان است و بعد از نفخ روح، آدم مسجود فرشتگان می

(. از معانی 0/095: 0277 کتاب التوحید، ،ابویهب ابنهای حدیثی دنبال کرد ) توان در برخی از کتابمی
ه بـه دو کـهر جانوری را قّوتی اسـت. شـوقی »النور آمده است، این است که که در هیاکل« روح»دیگر 

م و مناسـب وی یـده است تـا آن ـه موافـق و مالیتعالی آفر ه حقکند یگو« شهوانی»ی را کیقسم شود: 
نـد و کست، از خـود دور یم او نیند تا آن ه مناسب و مالیوگ« غضبی»گری را یشد؛ و دکاست، به خود 

ه و کـهـا از مدر جنبانـد و ددر  بردارنـده آن قـّوت ده جنباننده که آالت و اعضـا را مـییافریگر بیقّوتی د
ه از لطافـت تـن و کـف اسـت یجسمی لط  ن روحیشود و انامیده می« وانییح  روح»ها است که کمحّر 

سـوت کشود. بعدازآن  نده میکخیزد و در جمله تن پرا تهیگاه چپ دل برمی شود و از اخالط حاصل می
د و او را از گذر بـازدارد، آن عضـو یا مانعی درآی، سّد  ن روحینور نفس ناطقه در پوشد. اگر در راه گذر ا

ند کسالمت است، نفس ناطقه تصّر   به   ن روحیواسطه تصّر  نفس ناطقه است و تا ا  ن روحیرد. ایبم
: ۰۳۷۳، سـه رسـاله از شـیخ اشـراق ز منقطع شـود )سـهروردی،یر تن؛ و چون منقطع شد؛ تصّر  ند

۰۰۲.) 
کلمه روح، گاهی به کلمه امین و گاهی به کلمـه قـدس »نویسد:  شهید مطهری در این خصو  می

ُثام ُه َساو ُهاهُ َو (. در قرآن کریم هـم آیـات ۹۳۲/ 0: 0291مجموعه آثار، )مطهری، « توصیف شده است.
ااه  یااَنَفااَ  ف وح  َُ ــجده/ ... ه  م ااْ   ااإ َذا َسااو ُه (؛ و ۷)س

و   یااُمُه َو َنَفْخااُت    یفَ َُ د   ه  م ااْ     َ یَ َقُعااوا هَلُ َساارج 
ــر/ ــات ۹۰؛ /۰۷)حج ــام« روح»(؛ و در روای ــا ن ــونب ــف هم  ــفات مختل ــا و ص ــاة، روح ه الحی

القدس و اسامی دیگری که هر یـک از مراتـب روح در سـیر کمـالی آن الشهوة، روحالمدر ، روح روح
 (.۰۹۰، ۰۲: ۰۳۲۰کار رفته است )طباطبایی، سنن النبی،  دارد، به پرده برمی
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 چهار. روان 

، ذیـل ۰۳۹۹دا، نامه دهخـرود )دهخدا، لغتدرنگ، آن ه یا آنکه راه میروان، به معنای رونده، بی
گاهی از قبیل احساس، ادراک، تعقل، تصـمیم، عواطـف و تمـایالت حاالت هوشیاری و خودروان(،  آ

هـای (، فرایندهای ذهنی و سـاخت۲۲(؛ رفتار )همان: 23: ۰۳۲۷)شریعتمداری، مقدمه روانشناسی، 
مشـاهده  مسـتقیم قابلطور  فهم و درک فرایندهای ذهنی که بـه مشاهده و عینیت رفتار قابل حافظه آدمی،

  ی اسـ ن روانش شناختی قابل استنباط هستند )هلیگارد، های رفتاری، عصبی و زیستنبوده و بر اساس داده
 ضـیائی بیگـدلی،هـا بـا اعضـاء بـدن ) (؛ کیفیـات و حـاالت روح و ارتبـاط آن۰/۳۲: ۰۳۲۰ ارد، گ ی ل ه

 علـم الـنفس االجتمـاعی، )زهـران، ، معنویت و درونیات انسـان(03-00: ۰۳۲۳ روانشناسی تحلیلی،
دار بیان و تفسـیر یکـی از تواند عهده(؛ در حقیقت، علم شناخت روان، از منظر اسالم می۰۷۹: ۰۰۰۲

عنوان یـک برداشـت اسـالمی و  تواند بـههای الهی باشد و تحقیقات علمی مربوط به روان نیز مینشانه
صـورت واقعـی بـه  هـای علمـی روان کـه بهقات و یافتهرو تمام تحقی الهی مورداستفاده قرار گیرد. ازاین

گردد. اساس و شده است، موافق با علم الهی محسوب می مرحله علم و تحقیق و واقعیت رسیده و ثابت
توانـد باشـد کـه از خداونـد متعـال می ریشه این نوع تفکر همان جمله معرو  پیامبر گرامی اسالم

مَّ أرِ »چنین درخواست نمود:  ه  (؛ ۰۰- ۰۰/۰۲: ۰۳۲۷، بحـاراالنوار، یمجلسـ« )نی اْلشَیاِ َکَمؤا ِهؤَی أللَّ
توان حقائق مسلم دین آسـمانی را در حقیقت می« که هستند، به من بنمایان. چنان اشیاء را آن پروردگارا»
هـای سـایر عنوان معیارهای داوری و قضاوت و تحقیق و بررسـی قلمـداد و از روی ایـن الگـو نظریـه به

های صحیح وحـی الهـی موردنقد و بررسی قرار داد و آن ه را که با قوانین و دستورات و بینشمکاتب را 
منافات ندارد، آن را پذیرفت و آن ه را که منافات دارد، رّد کـرد و آن ـه را کـه در حـد فرضـیه و تئـوری 

قـرار داد  اند و منافاتی با اصول و معیارهای اسالمی ندارنـد، در معـرض آزمـایش و تحقیـقمطرح شده
 (.۰۰ -۰/۰۳: ۰021شناسی اسالمی،  بررسی مقدماتی اصول روانحسینی، )

، «جـان»، «نفس»شود؛ اما به ای دیده نمیعبارت یا آیه« روان»در قرآن کریم هرچند به شکل واژه  
ْن تُ کاوَذَ خـوانیم: اشاره شده است. برای نمونه در قرآن کریم مـی« قلب»و « روح»، «فؤاد»

َ
بَْساَد ْر ا اه  أ

اَها»(؛ یا ۹۲انعام/) َسَبْت کَنْفس  ا َمر  (. در مـورد سـالمت روحـی، غالبـًا در ۹)شمس/« َوَنْفس  َوَما َسَوّ
آنکه در منابع غیردینی معمواًل به آن اعتقـادی نداشـته یـا  کتب اخالقی و عرفانی بحث شده است، حال

وانتقال مواد  گرایی در قالب همان نقل ادی و تجربهحال با نگاه م دانند. درعین نهایتًا آن را با روان یکی می
شـود؛  کننده روان است، از طرح موضوع روح و سالمت آن امتناع می های عصبی که توصیف بین سلول
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کننده جسم انسان، از آن به وجودی فراطبیعی یـاد شـده اسـت.  عنوان راهبر و هدایت اما در نگاه دینی به
های سـالمت روان قابلیـت  ها و سـنجه المت روحی در ظاهر بـا گویـههای س ها و سنجه برخی از گویه

تر فراتر از آن است؛ چراکه نگاهی وحیانی در فـرای آن نهفتـه اسـت تـا  انطباق دارد؛ اما با نگاهی عمیق
تر از آن  جایی که در مقام قرب الهی در جوار رحمت و توجه الهی و به مقام قاب قوسین یا حتی نزدیـک

پزشـکی  شـناختی یـا روان هـای روان (. اینکه موضوع روح و سالمت روحی را با قالب7رسد )نجم/ می
ای است، هرچند که سـالمت  رشته مقایسه کنیم یا تطبیق دهیم، یکی از خطاهای فاحش در فضای میان

هـایی هم ـون آزادی، بـا روحی بر سالمت جسمی، روانی و سالمت اجتماعی تأثیرگذار است. گـزاره
شناسـی دینـی، احسـاس امنیـت  شناسی موجود و روان ینی و نگاه برون دینی یا با نگاه رواننگاه درون د

 یاابـد. درواقـع، تـرس از آینـدهیتحقـق  یواقعـ یتواند به معنـایم یکتاپرستیواقعی در سایه توحید و 
رقبـه و حوادث غیرمت یعیطب یای، ترس از بالیو مرض، ترس از فقر و تنگدست یمارینامعلوم، ترس از ب

-توانـد آرامـش فـرد را تحـتیهای احتمالی دیگر همه مـ ر: سیل و زلزله، ترس از دشمن و یا ترسینظ

ه یدار و در سـا داند که تمام حوادث جهـان معنـی الشعاع خود قرار دهد، ولی شخص موّحد و مؤمن می
دارد کـه در  ییابد که احساس پشتیبان و پنـاه ا انسان خداپرست درمیین دنیهستند. در ا یحکمت اله

خوبی خبـر دارد،  روشن بـه یاده و یاوری که از آیندهیکند؛ عق می یهمه مسائل و مشکالت او را همراه
گـاه باشـید »م: یخـوانیم یوح یداند و با او مهربان است. در کالم نوران مصالح و مفاسد انسان را می آ

؛ واشـیان، قـرآن و سـالمت ۲۰ونس/)یـ« شـوند. )دوستان( اولیای خدا، نه ترسی دارند و نه غمگین می
های سالمت روحـی کـه نـاظر  ها و معر  (. در استخرا  شاخص۰۰: ۰۳۷۲)ویژه مخاطبین خا (، 

شـده اسـت کـه ایـن تحقیـق  تواند باشد، سلسله مطالعـاتی انجام به بهداشت و سالمت معنوی هم می
؛ 0271، «ورهای سـالمت معنـوی در سـند سـالمت کشـ شـاخص»مکمل آن مطالعات است )همو، 

 (.0270واشیان، نظام جامع سالمت روحی ـ روانی از منظر قرآن و احادیث، 
؛ ۳۰اشـاره شـده اسـت )فرقـان/« روح و نفس»های عنوان شأنی از شأن به« قلب»در قرآن کریم به 

( که نتیجه نزول قرآن کریم، شفاء و رحمت الهی است کـه ۳۹؛ ابراهیم/۰۰۳؛ انعام/۰۰؛ نجم/۰۰۲هود/ 
فرمایـد: های سالمت روحی است؛ آنجایی که خداوند متعال در قرآن کریم مـی ای از معر گزاره خود
  َا فرُء َو ََحَُة ل لُمؤم ننَی و ََّل یَزیُد الّظل منَی إَّّل َ سر ُل م َ  ألْقرآن َمر ُهَو ش  و ما آن ـه را کـه »(؛ ۲۰)اسرا/ و ُنَ ل

 «.افزاید کنیم و ستمکاران را چیزی جز زیان نمی می برای مؤمنان شفا و رحمت است از قرآن نازل
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 ها انســانتکامل  ء وتقادر ارمل مؤثر امهمترین عواز یکی روان، سالمت در نگــاه علــوم جدیــد،  
ه نیسـت )نصـری، بر کسی پوشیدن نسااشکوفایی و شد در ر آنهمیت کـه ا طوری شود، به ب میمحسو

ان یگرد و دبا خوکنـد  میکمک د به فرروان، (. سالمت 009، ۰۰۲: 0277 مبانی رسالت انبیاء در قرآن،
ــادری،ید آندگی برت زمشکاله عهدو از شته باشد دا یرگازسا مل مرتبط اعوروان و سی سالمت ربر )ق

(. از منظــر ســازمان ۷۲۲: ۰۳۷۳ ،«۰۳۷۰شــهر جیرفــت در عالی زش موآکز امرن نشجویابــا آن در دا
ط متوازن و هماهنگ بـا دیگـران، تغییـر و اصـالح محـیط جهانی بهداشت، سالمت روان، قابلیت ارتبا

طور منطقـی، عادالنـه و مناسـب اسـت. در  فردی و اجتماعی و حل تضـادها و تمـایالت شخصـی بـه
سالمت روان سه مشخصه و ویژگی مطرح است: نخست، فرد در خـود وجـود آرامـش را حـس کنـد و 

ای خـود بپـردازد؛ دو، قـادر بـه رفـع نیازهـا و ادای هها و توانمندیبتواند به شناسایی و ارزیابی قابلیت
ظن و عالقه داشته و بتواند از عهده وظـایفی  اش باشد؛ سه، نسبت به دیگران حسنهای زندگیمسئولیت

 (.۹۰تا: ها دارد، خوب برآید )بهشتی، سالمتی تن و روان، بیکه در برابر آن
های فردی وجود دارد کـه  ت که برخی از ویژگیراحتی دریاف توان به با بررسی متون سالمت روان می

آنکه هـم  اند، حال ها به میان نیامده و در متون دینی هم برخی آن را در قالب اخالقیات آورده حرفی از آن
گـذارد. نمونـه آن حـر ، طمـع، حسـد  بر جسم و هم بر روان و حتی تعامالت اجتماعی فرد تأثیر می

مت روان موجود با سالمت روان از منظر دین وجود دارد؛ اما مکمل و.... درواقع وجوه اشتراک بین سال
تـوان  کننـده ابهامـات، نـواقص و خطاهـای آن می کننده سالمت روان موجود و حتی برطر  و تصحیح

صورت فاحش و ظاهر از کلیدواژه روان یاد نشده است؛ امـا  سالمت روان از منظر دین باشد، هرچند به
توان تطبیق داد. البته این رفتار بیشتر برای همراهـی بـا جریـان  ر متون دینی میبرخی از مصادیق آن را د

 موجود در این حوزه است.

 . معیارهای سالمت روح و روان از منظر قرآن کریم و روایات2
هایی مطرح باشد کـه بدیهی است که برای سالمت ابعاد وجودی انسان باید ارکان، عناصر یا مؤلفه 

اسـتخرا  و بـا  هـا( قابلهـا )مؤلفـهمعیارهای خاصی است که بر اسـاس آن شـاخصهر یک مبتنی بر 
(. در این تحقیق به ۲۳، ۲۲: ۰۳۷۹ نامه قرآن و سالمت،درس سنجش است )واشیان، هایی قابل معر 

گـذاری شـده  های سالمت روحی و روانی که در برخی تألیفات با عنوان عوامل هم نام برخی از مهارت
 شود: یاست، اشاره م
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 اول. یکتاپرستی

سالمت روحی اشـاره ندارنـد؛ امـا درواقـع بـا  صورت مستقیم، آیات شریفه قرآن کریم به هرچند به
نگاهی جامع، توجه به قدرتی برتر که خالق انسان و همه عالم هستی است و به همـه نیازهـای انسـان و 

گاه است، ابعاد مختلف سالمت انسـان را در نظـر داشـته و بـرای آن طریـق و برنامـه ارائـه  مخلوقات آ
را دعـوت بـه  خدای متعال، دعوت انبیای بزرگ خود هم ون نوح، هود، صـالح و شـعیب دهد. می

-(؛ و در عبارتی جامع دربـاره تمـام انبیـا مـی۲۲، ۹۳، ۲۲، ۲۷بندگی و پرستش دانسته است )اعرا /

-دا و اجتناب از اطاعت طاغوتفرماید که آن حضرات بعثت خود را با بندگی )= پرستش و اطاعت( خ

هـای  های متعددی درباره توحید خداوند دارد؛ مانند احتجا (. قرآن استدالل۳۲ها آغاز کردند )نحل/ 
پرسـتیدند. او (؛ که سـتاره، مـاه و خورشـید را مـی۲۳-۲۲حضـرت ابـراهیم بـا برخی مشرکان )انعام/

میری، برهـان محبـت: نگـاه دیگـری بـه آورد )ید، دلیل ها را به توحید دعوت نمود و برای اثبات توح آن
توان دریافت، از همان ابتدا دعـوت (. از این آیات می۲۰: ۰۳۷۲بر توحید ربوبی،  احتجا  ابراهیم

در قرآن کریم، توحید و بندگی و اطاعت کـردن در پیامبران به توحید و پرستش خداوند یکتا بوده است. 
(؛ ۲۳: ۰۳۲۷پور، روش طرح توحیـد در قـرآن، قرارگرفته است )بهجتکانون توجه و محور رستگاری 

ناَس إ َّل ُه خـوانیم:  شـود. در قـرآن کـریم می که فلسفه خلقت انسـان را شـامل می  ا  ُه وَاْْل 
ْ
َوَمار َ لَْقاُت اْل

و جمالتـی « ننـدکه مـرا عبـادت کـو جن و انس را نیافریدم، مگـر بـرای آن»(؛ ۲۲)ذاریات/ ْعُبُدون  ِل  
ه تفلحؤوا»ون هم  وا ا إله إا  الل  ول  بگویید معبودی جـز »(؛ 002/ 7 :0052بحار االنوار،  )مجلسی،« ق 

ن شـعار تمـام یتر یمحـور« ال  لـه  ال اللـه»رو همـواره کلمـه  ازاین« خداوند نیست، تا رستگار شوید.
اعتقادات قرارگرفته و همه امبران خدا بوده است. توحید و اعتقاد به یگانگی خدا در رأس تمام باورها و یپ

انسان موحد و یکتاپرست در برخـورد بـا  .کند ها را در چشم انسان کوچک و حقیر می ها و جاذبه قدرت
ِ  َوَنْقاٍ  شود:  حوادث ناگوار و رویدادها، کمتر مضطرب و نگران می ُاو

ْ
ُوف  وَاْل

ْ
َ  اْل کْم ب ََشٍء مل

َونَلَْبلَُون ُه
َ  اْلَموال  وَاْلنُفس   ََاج عونَ  مل یَبة  قَرلُوا إن ُهر هلل  َو إن ُهر إَِله   یَ  إَذا أَصرَبْمُهم م    را ر یَ  ا ُّه   ال  ُه

 ۰۲۲)بقـره/  وَاثل ُهَمرات  َوبَِّشل
مبود محصـوالت آزمـایش کو قطعًا شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، زیان مالی و جانی و »(؛ ۰۲۲و 

ه هرگاه مصیبتی به کسانی هستند ک)صابران( « ده. ها را( بشارتصابران )در این حوادث و بال نیم وک می
هـا و بالیـا در برخورد با مصـیبت« گردیم. سوی او بازمی گویند: ما از آِن خدا هستیم و به ها رسد، می آن

ََاج عونَ »ذکر  گـردد، های شیطانی میموجب تسلیت و آرامش انسان و مانع تأثیر وسوسه« إن ُهر هلل  َو إن ُهر إَِله  
شـود، پـس توحیـد و بنـدگی دارد و الگو و درسی برای دیگران می انسان را از کفرگویی و شکایت بازمی
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 157-105 :، ص1044 بهار و تابستان، 28، شماره پانزدهم، سال قرآن و علم یدو فصلنامه علم
 احادیث و قرآن منظر از انسان روان و روح بهداشت و سالمت

 واشیان علیعباس

پرستی از منظر قرآن و عتـرت  گردد. برای معیار یگانهها میخداوند، موجب آرامش و تسلی خاطر انسان
 ها موارد ذیل است: توان برشمرد که ازجمله آن هایی می معر 

 ر خداالف. توکل ب
َ لکتَن   یَو َمن  د: یـفرمایخداوند متعال با پیامی روشن و آشـکار در ایـن خصـو  مـ  ََ اّلله َفُهنَ    
ل، چنان قـدرت روحـی و کتو «ند، او برایش کافی است...کل کس بر خدا توکهر» (؛۳)طالق/ َحسبُه

ل بر خداوند و کانسان با تو هکروز گردد؛ چرایالت پکمش تواند با تالش بریه مکدهد یبه انسان م یروان
گـاه داشـتن بـه انسـان ند و همین تکیهکیخود احساس م یبرا یبان قویگاه و پشتهیکزال او، تیقدرت ال

 دهد.آرامش و امنیت روحی ـ روانی می

 ب. امید و رضا
ْوح  اهلل  إن ُهُه َّلَ ییأُس م ا   َُه ... خوانیم:  در قرآن خداوند می   ْوح  اهلل  إَّل ُه الَْقاْوُم الْفف اُرونَ َو َّلَ تَیأُسوا م    َُه

خـدا   افران از رحمـتکـخدا مأیوس نشوید، حق این است که جـز گـروه   و از رحمت»(؛ ۲۹)یوسف/
انسان مؤمن و خداشناس همواره به رحمت الهی امید دارد و مسائل و مشـکالت او « شوند. مأیوس نمی

و مشکالت را عامل حرکت، تالش، رسـیدن بـه کمـال و  ها را ناامید نخواهد نمود، بلکه مسائل، سختی
 داند.سوی خداوند می قرب به

 ج. تسلیم و رجا
ْناهُ   خوانیم: در قرآن کریم می  ََ ََُاوا  ْنُهْم َو  ََ هـا راضـی  خداونـد از آن»(؛ ۰۰۷)مائـده/ ََِض  اهلُل 

یار أیُمَهار انل ُهْفاُس نیم: خـوا در جـای دیگـری از قـرآن کـریم می« ها نیز از خدا راضی هستند است و آن
ایة   ْرا  یة  م ُه ََاا  بلک  ََ َْج   إیَل  سـوی پروردگـارت  به هان ای روح آرام یافته!»(؛ ۰۲و  ۰۹)فجر/ الُْمْطَمئ ن ُهُة ا

توان دریافت که اگـر انسـان بـه قضـا و از این آیات می «ت.ه تو از او راضی و او از تو راضی اسکبازگرد 
تر از مشکالت عبـور کنـد و دچـار مشـکالت روحـی و تواند آساند باشد، میقدر الهی راضی و خشنو

 روانی نگردد.

 د. آرامش، سکینه و امنیت با ایمان
(. ۰۲و  ۰؛ فتح/۰۲مان اشاره شده است )توبه/ینه و آرامش در اثر ایکات قرآن کریم به نزول سیدر آ 

های جامعه سـالم از منظـر هری، شاخصرود )جوابا ایمان، اضطراب و بحران روحی روانی از بین می
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یَ  اَمنوا َو لَم یَلب ُساوا إیمارَنُهم خوانیم:  (. در قرآن کریم می۲۰: 0270قرآن راهبردهای ارتقاء سالمت،  َّّ اَ
کسـانی کـه ایمـان آورده و ایمـان خـود را بـه شـرک »(؛ ۲۰)انعـام/ ا ُظلٍم أوئل کَ لَُهم اَّلَمُ  َو ُهم ُمهَمدُونَ 

ترین آیات مربـوط  برخی این آیه را از شاخص« اند. یافتگان ند، برای آنان ایمنی است و ایشان راها نیالوده
اند کـه امنیـت، آرامـش، بهداشـت روانـی و هـدایت را از آثـار ایمـان  به آرامش روحی و روانی دانسـته

، یآمــد یمــی)تم «خووایمان  شهاٌب ایاا»اند:  مان فرمودهیدرباره ا یامیر مؤمنان عل .شمارد برمی
ه خــاموش کــبرافروختــه اســت  یمــان، شــعله آتشــیا»(؛ ۰: ۰۳۲۲لــــم، کــــم و درر الکغــــرر الح

ور»اند:  گری فرمودهید یو در جا« شود. ینم ب  عاَدل َو َنهایة الح  (؛ ۳: همـان« )ِباایماِن َیرتقی اا ذرول الوَّ
سـوی بـاال برداشـته  ور و شـادمانی، گـام بهبا ایمان به رتبه باالی سعادت و نیکبختـی و درنهایـت سـر»

-رستگاری و نجاتی برای فرد بی»(؛ ۲)همان: « ا نجال ِلَمن ا ایماَن َله»اند: هم نین فرموده« شود. می

هـای جامعـه سـالم از منظـر درواقع، ایمان زیربنای فرد سالم است )جواهری، شاخص« ایمان نیست.
توان گفت: ایمان و بندگی خداوند موجب (. با اطمینان می۲۰: 0270قرآن راهبردهای ارتقاء سالمت، 

 گردد.سالمتی روح و روان انسان می
َحق»خوانیم: می الموحدین علی در کالم مولی َک ِااَّ ال  ْؤِنَونَّ )شریف رضی، نهج البالغـه، « ا ی 

 ت امـام سـجادحضر«. کند جز پیوند به خداوند متعال، چیزی تو را آرام نمی»(؛ 025: خطبه 0000
مَّ َصل  َعلؤ»کنند: چنین با خدای متعال مناجات می نیز در فرازی از صحیفه سجادیه، این ؤٍد  یألله  َحمَّ   َو  م 

َحَمٍد   آِل  قنِ   َو  م  کر َلک ِبما أنَعمؤت َعلؤ  یفِ  یریالَحق ِعنَد َتقص یارز  وؤِر و الصؤحِة و یال  یِفؤ یالش  وؤِر َو الع 
ضا  یَنفو  أتعرف ِمن یالوقِم حت   حال الخوف   یحدث فِ یما یجب َلک فِ یِبما  ینة الَنفس ِمن  یطمأن  َو  روح الر 

(؛ ۰۰: دعـای 0272)علـی بـن حسـین، صـحیفه سـجادیه،  «الضر و النفع  َو  الوخط   َو  َو اْلمن َو الرضا 
  و ش یآسـاحـال   هایـت در وظیفه شـکر نعمت انجام  چون در  و آلش درود فرست   و  ا بر محمدیخدا»

خشم   و  یمنیا  و هنگام ترس   به  م ساز، تایروز  کنم، اعترا  به حّق خودت را یکوتاه یماریب  و  یتندرست
 «ابم.یب  تو  وظیفه نسبت به انجام  در  آرامش دل خود را  و ان مسرت خاطر یز  و سود   و رضا   و 

 . اعتقاد به حکمت و علم خداوندـه
- 90ریم برای انسان، توجه به حکمت و علم خداوند متعـال اسـت )توبـه/ ازجمله اشارات قرآن ک

(. اعتقاد به اینکـه هـر پدیـده و اتفـاقی کـه در عـالم و جهـان روی 00؛ شوری/ 025 - 05؛ نساء/ 051
وکتاب خـود را  دهد، بر اساس تدبیر حکیمانه و عالمانه خداوند متعال اسـت و هـر چیـزی حسـاب می
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سـوی نظـام علـت و معلـولی بـر اسـاس حکمـت الهـی سـوق  است که انسان را بههایی  دارد، از نشانه
دهد. درواقع اعتقاد به حکمت و علم الهی، بیانگر این است که عـالم هسـتی در تمـام ابعـادش بـر  می

اساس نظم، حساب دقیق و قوانین موزون و منسجم برپاشـده اسـت و افعـال خداونـد متعـال بـر تمـام 
شـود  نظام احسـن تعبیـر می اسـت و ایـن همـان چیـزی اسـت کـه از آن بـه ابعادش با حکمتی همـراه

 .(020/ 0: 0290 پیام قرآن، ؛ مکارم شیرازی،77؛ نمل/ 9)سجده/
گاهی انسان نسـبت بـه اسـرار  اعتقاد به علم و حکمت خداوند متعال باعث پیشرفت های علمی و آ

رعت دادن بیشـتر بـه آن اسـت. از بخشی به علم و دانش بشری ُعمق و شتاب و سـ جهان هستی و عمق
سوی دیگر، توجـه بـه علـم و حکمـت خداونـد متعـال، انسـان را در برابـر حـوادث نـاگوار توانمنـدی 

حسـاب نیسـت و همـین احسـاس او را بـرای غلبـه بـر  هـا بی یک از این داند، هیچ بخشد، چون می می
دهـد. شـرط غلبـه بـر  ری میآورد، یـا مشکالت و مصائب که گاهی تصـور آن انسـان را از پـای درمـی

حوادث، داشتن روحیه باالست و این در سایه اعتقاد و معرفت به علم و حکمت الهی اسـت. توجـه بـه 
ها و دسـتورات  پذیرد که تمام برنامـه حکمت و علم الهی، پذیرش قوانین الهی را آسان کرده و انسان می

توجه به حکمت و تدبیر خداوند  نین هم (.029/ 0الهی از جانب قدرتی حکیم و بزرگ است )همان: 
ها آرامش خود را از دست  شود، آدمی در سختی زداید و موجب می متعال، نگرانی را از خاطر انسان می

نداده، زبان به شکایت نگشاید و ایمانش را از دست ندهد، هرچند حکمت آن را نفهمد. کسـی کـه بـه 
 د.شو حکمت خداوند باور دارد، دچار افکار منفی نمی

 دوم. اعتقاد به نبوت و والیت الهی

 خداونـدگزینشی الهی اسـت کـه  اعتقاد به نبوت و والیت الهی، مستند به بیان قرآن کریم، اعتقاد به
کند تا اخالق و کـردار بنـدگان را در مسـیر کمـال و  می وحیاش  متعال، معار  الهی را بر بنده برگزیده

اعتقـاد بـه  (.۰۲/۰۰۰: 0297 گفتگوی سه دین الهی پیرامون معنی نبـوت، پرچم،سعادت هدایت کند )
درآمـدی  ربانی گلپایگـانی،اسالم و همه ادیان آسمانی است ) ضرورتی برای دیننبوت و والیت الهی، 

منظور، لسان العـرب،  ابننبوت، با معانی مختلف هم ون خبردهنده ) (.۰۷۲، ۰۳۲۲ شناسی، به شیعه
 آمده است. (۳۲۰/ ۲ق:  ۰۰۰۲، کتاب العین، دیه روشن )فراهیرا ( و۰۲۰/ ۰: ۰۰۰۰

هـا دعـوت بـه  کریم، انبیا و اولیای الهی، اهدا  مشـترکی دارنـد؛ ازجملـه آن آیات قرآنبر اساس  
ها از غـل و زنجیرهـا  زادسـازی انسـانو آ تقوا، برپایی عدل و داد، تعلیم و تربیت، تزکیه و معادو  توحید

عـدالت، یکـی از اهـدا  پیـامبران و والیـت  (.۲۳-۳۳: 0۳77نصری، مبانی رسالت انبیاء در قرآن، )
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الهی ازنظر قرآن کریم است. انبیا با مفاسد اجتماعی مبارزه کرده و برای برپایی عدالت در جامعه تالش 
بـا مفاسـد  لـوطحضـرت مبارزه  (،003 - 000با اسرا  و تبذیر )شعراء/  حضرت صالحاندمبارزه  کرده

-072ء/ و مفاسد اقتصادی )شـعرا فروشی کمبا  شعیبحضرت ( و مبارزه 011 - 010/ جنسی )شعراء
مبانی رسـالت  های پیامبران الهی برای برقراری عدالت در جامعه است )نصری، مواردی از تالش (070

 (.20-29: 0277 انبیاء در قرآن،
زکیه و تقوا، از اهدا  انبیای الهی است که نقش مهمی در رشد و رستگاری انسان دارد که با بیـان ت 

)شـعراء/  صالح ،(030)شعرا/  هود ،(051)شعراء/  نوحون دهنده تالش پیامبرانی هم  قرآن کریم نشان
در توصیه قوم خود به  (032-031)صافات/  الیاسو ( 099)شعراء/ شعیب  ،(010)شعراء/  لوط ،(003

بـر اسـاس  شـیعیان(. از سـوی دیگـر، 07-00: 0277 مبانی رسالت انبیاء در قرآن، ت )نصری،تقواس
واسـطه  بهمتعال   خداوندمعتقدند، پس از پایان نبوت،  حدیث ثقلینتعددی مانند آیات قرآن و روایات م

و در زمـان  (2ت )مائـده/ کننده دین هسـتند، آخـرین دیـن را حفـظ کـرده اسـ امامانی که حافظ و بیان
کند تا با حـاکم کـردن  کند را مأمور می زندگی می غایبصورت  به که زنده است و آخرین اماممناسب، 

با ایـن بیـان انسـان  (. 0قصص/ در سراسر جهان، بشر را به نهایت هدایت و کمال خود برساند ) اسالم
ها را خلق کند،  وتعالی از همان ابتدای خلقت قبل از اینکه شجره انسان ند تبارکشود که خداو متوجه می

را پیامبر و فرستاده خود قـرار داده و از سـوی  اولین مخلوق از جنس انسان خود را یعنی حضرت آدم
توانـد از  گاه عالم را از حجت خود خالی نگذاشته است. پس انسان در هر زمان و مکانی می دیگر، هیچ

 مند گردد. راهنمایی راهنمایان الهی بهره

 سوم. اعتقاد به امداد غیبی

اسـت  امتدادو  انبساطو به معنای « دد م»از ریشه « امداد»است.  الهیهای ویژه  امداد غیبی، کمک
تـر  کردن دیگری اسـت و بیش امداد، یاری (.۰۰/۲۰ق:  0001صطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، )م

ق:  0003رود )راغـب اصـفهانی، المفـردات فـی غریـب القـرآن،  کار مـی داشـتنی بـه در موارد دوست
صطفوی، التحقیق مرود ) ی مادی نیست و در معنویات هم به کار میامداد منحصر به چیزها (؛۰/۰۲۲

پوشـیده و مخفـی اسـت  انسـان، چیـزی اسـت کـه از «غیـب» (.۰۰/۲۰ق:  0001فی کلمات القرآن، 
اعتقاد به امداد غیبی، به معنـای مـددهایی اسـت کـه از (. ۰/۲۲۰ق:  0000منظور، لسان العرب،  ابن)

هـایی  (. قـرآن کـریم، حتـی نعمت۳/۳۰۰: 0291گیرد )مطهـری، مجموعـه آثـار،  غیب سرچشمه می
کار  بـه قـرآندر « امداد غیبـی»(. تعبیر 1هم ون اموال و فرزندان را از امداد الهی دانسته است )اسراء/ 
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 157-105 :، ص1044 بهار و تابستان، 28، شماره پانزدهم، سال قرآن و علم یدو فصلنامه علم
 احادیث و قرآن منظر از انسان روان و روح بهداشت و سالمت

 واشیان علیعباس

 سـپاهاشاره نمـوده اسـت. نمونـه آن، فرسـتادن  الهی امدادهای غیبیمتعددی به  آیاتنرفته است، ولی 
های مؤمنـان  ایجاد آرامش در دل(؛ 030، 030عمران/  )آل فرشتگانی کردن با یار (؛7نامرئی )احزاب/ 

(؛ 7زاب/ (؛ فرستادن بادهای ویرانگر )اح000عمران،  های دشمنان )آل (؛ ایجاد هراس در دل31)توبه/ 
های  ( و بـرهم زدن نقشـه2پرنـدگان )فیـل/  لشـکر(؛ فرسـتادن 00کم جلوه دادن لشکر دشمن )انفال/ 

  ( است.07)انفال/  دشمنان
در  ونـد متعـالخدااسـت کـه از طـر   پنهانیویژه  هایکمک امداد غیبیهای  ترین مصداق ز مهم

بـدان اختصـا   آیـه ۰۲کـه  طوری هرسیده اسـت، ب مؤمنانو  پیامبر اکرمبه  های صدر اسالم جنگ
قرآن کریم مـا را بـه اعتقـاد  آیات (.۰۰۷: 0215فقیه در سپاه، جهاد در قرآن،  نمایندگی ولییافته است )

توفیق »، «حکمت افکنی»، «بخشی هدایت»ها و امدادی که قالب  کند؛ کمک به امداد غیبی هدایت می
ر القـرآن یتفسـ یف یروح المعان آلوسی،و .... را مطرح کرده است ) «گناهو نگهداری از  حفظ»، «یابی
 (.03/ 00ق: 0000 ،یم والسبع المثانیالعظ

 چهارم. انجام مناسک دینی

های تأمین سالمت روحی ـ روانی انجام اعمال و مناسکی اسـت کـه عـالوه بـر رفـع  یکی از زمینه 
 شود: ها اشاره می گردد. در این تحقیق به برخی از آن نش و نگرانی در انسان، مایه آرامش و سکینه میت

 الف. برپایی نمـاز
ــه پروردگــار عــالم اســت کــه یکــی از  نمــاز، تجلــی شــور و دل  بســتگی راســتین درون نســبت ب

م تمان مان کـریم درآقردر  نداوخدرود. هـا بـه شـمار مـیهای اصلی ایجاد آرامش در انسـان سرچشمه
را توجـه بـه خـدا و یـاد او  هـا قلب کننـده کند و آرام میمعرفى ا کر خدد و ذیاها را  ها و اضطراب نگرانی

خـوانیم:  عنوان دارو و درمان معرفی شده است. در قرآن کـریم می (. هم نین به۰۰کند )طه/معرفی می
   اَلةَ َتْنََه َع اَلةَ إ ن ُه ال  ُه ق م  ال  ُه

َ
ار کـه نمـاز از کـنمـاز را برپـا دار »(؛ ۰۲)عنکبوت/  ر  کالَْفْحَشرء  وَالُْمنْ َو أ

هـای سـالمت  شود. مهارتنماز، مانع انجام کارهای زشت و بد انسان می«. دارد زشت و ناپسند بازمی
؛ ۰۰۰اند از: برپاداشتن با نشاط و شادی نه کسـالت و تنبلـی )نسـا/ روحی و روانی مرتبط با نماز عبارت

گاهی به فضیلت آن، پرهیـز از سـهل۲۰توبه/  انگاری و توجـه بـه معنـا و  (، اهتمام به نماز اول وقت و آ
(؛ ســبقت بــرای حضـــور در نمـــاز جماعـت ۰۳ - ۰۰معار  نماز، مداومــت بــر نماز )معار /

 (.۰۲۲: 0271ان، قرآن و سالمت )ویژه مخاطبین خا (، ی( که اثر واقعی نماز است )واش۰۳)بقــره/
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 ب. تالوت قرآن
اَفرء  َو ََْحَاة  ل لُْماْؤم ن  فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم می  ُل م َ  الْقارآن َمار ُهاَو ش  ُد یاز  ی َو ََّل نیَ َو ُنَ ل
رل م   َ انیَ الظ ُه فرستیم، مایه شفا )ی دل( و رحمتی برای مؤمنان  آن ه از قرآن فرو می»(؛ ۲۰)اسرا/  إ َّل ُه َ َسار

تالوت و قرائـت قـرآن باعـث رحمـت از جانـب خداونـد « افزاید. ت و ستمگران را جز خسران نمیاس
بسـیار حافظـان قرآنـی کـه در  مؤثر است. چه یاهش اضطراب و افسردگکگردد و هم نین بر متعال می

 اند.های روزافزونی در سایه قرآن کریم کسب کردهتحصیل و کار خود موفقیت

 پنجم. تقـوا داشتن

خواهد زندگی انسانی همـراه بـا آرامـش و آسـایش داشـته  قوا، الزمه زندگی هر فردی است که میت 
برای تقوا آثـار فراوانـی نقـل  بیت باشد و تحت فرمان عقل زندگی کند. در قرآن کریم و روایات اهل

 هاست: شده که ازجمله آن

 الف. حفاظت و حراست
گاه بر ضرر اهل تقوی تمـام  در امان است و مکر آنان هیچانسان باتقوا، از شّر اشرار و کید دشمنان  
ُکم َکیُدهُم َشیئر  ... شود:  نمی اگـر )در برابرشـان( صـبر »(؛ ۰۰۲عمران/ آل) َو ا ن تَ َبوُا و َتَمّقوا َّل یَُْضّ

 «ار باشید، حیله بدخواهانه آنان هیچ آسیبی به شما نرساند.کنید و پرهیزک

 بینیب. روشن
بینـد و در تشـخیص که هست مـی چنان شود و حقایق عالم را آن ن در اثر تقوا باز میچشم دل انسا 

گاهی باطنی الهی برخوردار می گردد که در هیچ مـورد دچـار شـک و تردیـد وظایف دینی خود از یک آ
گردد؛ زیـرا وظـایف بـرای او بـه خـاطر آیند( نمی حساب می های روحی و روانی به )که ازجمله بیماری

یاَ  اَمُناوا ا ن خـوانیم:  گردد. در قرآن کریم میباطنی الهی و نورانیت ضمیر، روشن میتعلیم  َّّ یار اَیُّهار ا
نیـد، کاید، اگـر تقـوای الهـی پیشـه  ه ایمان آوردهکسانی کای »(؛ ۰۷)انفال/ َتَمُّقوا اهلَل ََیَعد لَُکم فُرقرنر  

بینی خاصـی کـه در پرتـو آن،  روشـن«. دهد ار میشناخت حّق از باطلی( قر  خداوند برایتان فرقانی )قّوه
 َو اَتُّقاوا اهلل َو ُیَعل ّمُکام اهللفرماید:  حق را از باطل خواهید شناخت. در آیه دیگری خداوند متعال می

 «دهد. تقوای الهی پیشه کنید و خداوند )راه درست زندگی را( به شما تعلیم می»(؛ ۰۲۰)بقره/
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 157-105 :، ص1044 بهار و تابستان، 28، شماره پانزدهم، سال قرآن و علم یدو فصلنامه علم
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 واشیان علیعباس

 ها از خدا رفتاریج. طلب رزق و روزی و رفع گ
ها و مشکالت زندگی را مقرر فرموده و برای آنـان روزی  خداوند برای اهل تقوا راه خرو  از سختی 

ر جار  َو یَرُزقاُه م ا  َحیاُث َّل نشـده تقـدیر کـرده اسـت:  بینی حساب و پیش بی
َِ ... َو َما  َیَمّاق  اهلَل ََیَعاد هَلُ 

ُ ند، خداوند برای او راه بیرون شدن و رهـایی )از کز خدا پروا ه اکس کهر»(؛ ۳ - ۰طالق/ ) ...حَیتَس 
 «دهد. ه گمان ندارد، روزی میکدهد و او را از جایی  ل( را قرار میکهرگونه مش

 د. توبه و طلب بخشش از گناهان
هاسـت، از  اگر اهل تقوا مرتکب گناهی بشوند، خداوند به خـاطر آن حالـت پرهیزگـاری کـه در آن

. یُ ال   لَُکام …یار اَیُّهار اَّیّاَ  اَمُناوا اَتُّقاوا اهللدهد:  ها را مورد عفو قرار می گذرد و آن هایشان می لغزش
ایـد، تقـوای الهـی پیشـه  ه ایمان آوردهکسانی کای »(؛ ۹۰ -۹۲)احزاب/ اعمرلَُکم َو یَغفرلَُکم ُذنُوَبُکم

 «تا خدا کارهایتان را اصالح کند و گناهانتان را بیامرزد. نید،ک

 هـ. رستگاری
و از »(؛ ۰۲۲عمـران/)آل ... َو ات ُهُقوا اهلل ُهَ لََعل ُهُکاْم ُتْفل ُحاونَ فرماید:  خداوند متعال در قرآن کریم می

شـود کـه  گونـه فهمیـده می از این کالم نـورانی این« ه رستگار شوید.کخداوند پروا داشته باشید، شاید 
گرداند. خداوند متعال بـه انسـان د نیز او را رستگار میانسان قدم در صبر و تقوای الهی بگذارد، خداون

 این رستگاری را وعده داده است.

 د. داخل شدن در بهشت
شود که اهل تقوا اهل بهشت و در جوار رحمت الهـی زنـدگی  از آیات متعدد قرآن کریم استفاده می

ُیون  اُدُ لوهر ب َساالٍم آم  کنند: می َُ اران در کـهمانـا پرهیز»(؛ ۰۲-۰۲)حجـر/ نانیَ اَنّ الُمَمّقنَی ف َجنرٍت و 
 «ها شوید.شود( با سالمت و امنیت داخل این باغ سارانند، )به آنان خطاب مینار( چشمهکها و ) باغ

شود که آن ه برای انسان ممکـن اسـت در زنـدگی مایـه اضـطراب، با دقت در آیات فوق معلوم می
شود و انسان در پناه تقـوا نی گردد، با تقوا پیشگیری میدلهره و غمگینی شود و باعث بیماری روحی روا

شود که اهل تقوا معمواًل فارغ از تشویش خاطر، دلهره و رو مشاهده می شود، ازایندارای زندگی آرام می
تقوا معمـواًل بـا دلهـره و اضـطراب که ثروتمندان و قدرتمندان بی گذرانند، درحالیاسترس زندگی را می

 .کنندزندگی می
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 ششم. ازدواج و روابط خانوادگی

 ترین مراحل زندگی بشر است. از دیرباز، از زمـان حضـرت آدمترین و با اهمیتازدوا ، از مهم
کید بـوده اسـت  و حضرت حوا  هـای راهبـردی زن و خـانواده،اندیشـه نژاد، )نـوابیمورد توجه و تأ

شـود، بـه لحـاو کـارکرد و اهمیـت میترین نهاد اجتماعی محسوب که خانواده مهم (. ازآنجایی0270
موردتوجه اسالم قرار گرفته است. خانواده در اسالم؛ یعنی محل سکونت دو انسان، محل آرامش روانی 

الگـوی مطلـوب  وسیله نفـر دیگـر )قماشـ ی، دو انسان، محل انس دو انسان، محل تکامل یک نفر به
کید بر خانواده در دوران دفاع مقدس، کیـد قرارگرفتـه ۰۰۳: 02۷۰ خانواده با تأ (؛ در قرآن کریم مـورد تأ

کید فراوان قرارگرفته است؛ در قرآن کریم میاست.  َو خوانیم:  در آیات قرآن، ازدوا  و خانواده مورد تأ
ً  َو  َْ َن ُُ ا یلههنا َو َجَلنَب ََْْنَُُکْم َدن َو  ُُ رسـول (؛ ۰۳)روم/ ةً ِمْ  آیاتِِه اَْن َخلََق لَُکْم ِمْ  اَْنُفِسُکْم اَْزواجاً ِلتَْسن

بابویـه،  )ابن« جیاإلسالم أحب  لی الله َتعالی مـن الَتـزو یبناء فِ  یما بن»فرمایند: باره می دراین خدا
در اسـالم هـیچ »(؛ ۰۰۰/ ۰۲۳: ۰۰۲۳؛ مجلسی، بحار االنـوار، ۳۲۳/ ۳: ۰۳۲۰من الیحضره الفقیه، 

هـای رحمـت  در«. دتر از ازدوا  باشـدتر و ارجمنـ ه نزد خـدای عزوجـل محبـوبکبنایی ساخته نشد 
شود: موقع بارش باران، زمـانی کـه فرزنـد بـه چهـره پـدر و مـادرش  آسمانی در چهار وقت گشوده می

، جـامع االخبـار شـعیری،) مراسم عقد و عروسـینگرد، هنگام گشوده شدن در کعبه، هنگام برپایی  می
ت، خانواده باعث آرامش، مهربـانی و مـودت توان دریاف(. از این آیات و روایات می۰۰۰، ۰۲۳: ۰۰۲۲

گـردد. در سـایه ازدوا ، عبـادت انسـان در گردد و درنتیجه آن، سالمت روح و روان انسان تأمین میمی
در روابـط بـین  یابـد.شود و رزق و روزی انسان افـزایش مـیبرابر خداوند متعال چند برابر محاسبه می

والدین با فرزندان مهم قلمداد شده اسـت. در روابـط مناسـب  روابط مناسب زن و مرد، روابطخانواده، 
هـایی چـون هایی هم ون محبت به یکدیگر، احترام بـه یکـدیگر، پایبنـدی بـه ارزش زن و مرد مهارت

هـایی  عفا  و پرهیز از روابط نابجا مهم تلقی شده است. در روابط بین والـدین و فرزنـدان نیـز مهارت
یت عدالت و مساوات در شاخص رعایت آداب دینـی و اسـالمی اسـت. هم ون انتخاب نام نیکو، رعا

آموزش معار  قرآن و عترت، احکام شرعی، اخالق و آداب، مشورت گرفتن از فرزندان، مهـرورزی بـه 
: ۰۳۷۹ نامه قرآن و سالمت،درس )واشیان،گیرند فرزندان در شاخص حقوق تربیتی و آموزشی قرار می

ترین مهارت آن، احترام و نیکی با والدین است. یفی دارد که در اسالم مهمهم نین فرزند نیز وظا (؛۲۹
َ فرماید: خداوند متعال در این خصو  می به پدر و مـادر خـود »(؛ ۲۳)بقره/     إ ْحَسرن ر ...ی... َوب رلْوَا  

 «.نیکی کنید
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 رحم هفتم. صله

 های گوناگونی ظهور پیدا کنـد. به شکل تواند رحم، ارتباط و پیوند با خویشاوندان است که می صله 
کیـد فـراوان قرارگرفتـه اسـت. دیـن، صـلهدر آیات و روایـات،  بــه نقــش آن دارتبـاط بـا  رحم مـورد تأ

خویشاوندان  در یادگیری رفتارهای ارزشی انسان، پرورش عواطـف انسـانی، ارتقـای سـطح امیـد بـه 
رحم از دیـدگاه  بناب و دیگران، آثار صـلهری )غبا سالمت روانی ارحام پرداخته است زندگی و کمک به

وقتـی انسـان در حضـور خویشـاوندان و  ؛(۷۲: ۰۳۲۲شناسی و کارکردهـای تربیتـی آن،  اسالم و روان
آورد و احسـاس گیرد، ازلحاو عاطفی، احسـاس خوشـایندی را بـه دسـت مـیدوستان خویش قرار می

عنوان یـک  توانـد بـهرحم، مـی کند. صـله ک میوخوی او کم کند و این کار به بهترشدن خلقآرامش می
وخوی انسان در نظر گرفته شده و موجب سالمت روانی و تزکیه نفس گردد )همـان:  روش پاالیش خلق

(؛ ۰۲۹/ ۰: ۰۰۰۳ االصـول الکـافی،)کلینی، « صلة االرحام تزّکی االعمال»اند: فرموده (. امام باقر۷۲
صله ارحام، باعـث ازدیـاد عمـر، زیادشـدن روزی، « شود.می رحم، باعث تزکیه رفتارها و اعمال صله»

(. عالوه بر اینکه با ۰۲۰، ۲۹/  ۲۲: ۰۰۰۳بحاراالنوار،  گردد )مجلسی،دفع بال و پاکیزه شدن اعمال می
شـویم. ها نیـز برخـوردار مـی کنیم، از حمایت عاطفی آنرحم روابط صمیمی با دیگران برقرار می صله

رحم از  بنـاب و دیگـران، آثـار صـلهگردد )غباری اعث کاهش فشار روانی میحمایت عاطفی و توجه ب
سالمت روحی  ( و در سایه آن انسان به۷۷: 0271، «دیدگاه اسالم و روانشناسی و کارکردهای تربیتی آن

اخالقـی، پرهیـز از قطـع رابطـه بـا رحم شامل: ُحسن خلق و خـوش های صله رسد. مهارتو روانی می
 .(۲۹: ۰۳۷۹ نامه قرآن و سالمت،درس )واشیان،خویشاوندان است  در خوشی و غمخوبان، شرکت 

 آرامش و سکینه در شببرداری از  هشتم. بهره

ه قـرآن کـریم کـها قرار داده است، چنـان ها و استراحت آنخداوند متعال شب را مایه آرامش انسان 
ِ  د:یفرمایم شماا  یه شب را بمراک ییادسو خدا»(؛ ۲۹)یونس/ هیُُ ا فِ َُب ِلتَسْ یُم الل  کَجَلَب لَ  یُهَ  اّل 

شـب را بـرای شـما پوشـش و خـواب را »فرماید: فرقان می ۰۹و در آیه « قرار داد تا در آن آرامش یابتد.
سـوره قصـص نیـز بـه  ۹۳ -۹۰غـافر؛ و  ۲۰سوره نمـل؛  ۲۲هم نین در آیات «. بخش گردانید آرامش
خواب و استراحت کافی داشتن، غذای سبک بـرای خـواب راحـت بخش بودن شب اشاره دارد. آرامش

تـوان دریافـت کـه داشتن، با وضو خوابیدن در داشتن آرامش شب تـأثیر فراوانـی خواهـد داشـت. مـی
 گردد.می دهد و باعث حفظ سالمت روحی و روانی انساناستراحت در شب به انسان آرامش می
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 نهم. اعتقاد به معاد

هـای مختلفـی یمان به معاد است که در سالمت روح و روان افراد در پژوهشیکی از اصول دین، ا 
تـر، موردمطالعه قرار گرفته است. در یک مطالعه نشان داده شده است که داشـتن عقایـد مـذهبی قـوی

شـود کـه در ارتقـای بهداشـت روان مـؤثر اسـت )خسـروپور و باعث ایجاد یک اثر روانی مثبـت مـی
(. قرآن کـریم نیـز بـه ۰۳۲۲ های در طول درمان بیمار مبتال به افسردگی، رزشسی تأثیر اساردویی، برر

کید بسیار قرار میانسان ْ ِم اآلِخِر َو َعِمَب َصاِِلًا ... َمْ  آَمَ  ِْاّلَلِ َو اْه دهد: ها معاد را یادآوری کرده و مورد تأ
ْجُرُهْم ِعَُد َ بِهِهْم َو اَل َخ ٌْف َعلَ 

َ
ه به خدا و روز قیامت ایمـان کس کهر»(؛ ۲۰)بقره/نََزوُ نَ یْ َو اَل ُهْم ِهْم یفَلَُهْم أ

ها ترسی  ها در نزد پروردگارشان، پاداش و اجر است و بر آن آورد و عمل صالح انجام دهد، پس برای آن
 «شوند. ها محزون نمی نیست و آن

باورهـای  د به معاد است.گردد، ایمان و امیهایی که باعث آرامش انسان مییکی از مهمترین نگرش
دادن به رفتارهای انسان و داشتن بینش صحیح نسبت به دنیا از سـویی ها، جهتنگر، التزام به آنآخرت

کنـد، شود، انسان از اقدام به رفتارهای پرخطر که سالمت جسمی و روانی فـرد را تهدیـد مـیباعث می
گـردد )ابراهیمـی، بـه آرامـش روانـی منجـر مـیهـا ها و ناکامیپرهیزکرده و از سویی با کاستن تنیدگی

 (.۰۰۰: ۰۳۲۹نگرانه و رابطه آن با سالمت، باورهای آخرت
ها و مشکالت، هم نین ها در شرایط بروز سختیاگر معادی وجود نداشت، عدالت در مورد انسان

نـی شـدند و سـالمت رواها ازنظر روحی دچـار آسـیب مـیگردید، انسانپاداش اعمال نیک ضایع می
گردید. اعتقاد به معاد، انسان را از سردرگمی و پوچی در زندگی نجات داده و ها با خطر مواجه میانسان
 دهد.های انسان را در زندگی افزایش میانگیزه

 نتیجه
-ترین برنامه زنـدگی انسـانقرآن کریم از جانب خداوند متعال برای هدایت بشر نازل شده و جامع 

شـده  هـا دادهای است که بـه انسـانترین ودیعهترین و با اهمیت سالمتی، بزرگهاست و از سوی دیگر، 
هـای بـر گـزاره کند که عمل به قـرآن کـریم و روایـات معصـومیناست. نتیجه این پژوهش بیان می

های سـالمت روح و روان از ها و شاخصها، معیارها، مؤلفه سالمت روح و روان تأثیر دارد. ازجمله آن
قرآن کریم و احادیث است که ایمان به خدای یکتا، نماز، تالوت قرآن کـریم، صـله ارحـام،  منظر آیات

هاسـت. انسـان زمـانی کـه بـه قـرآن تمسـک  هایی از آن ازدوا ، تشکیل و تحکیم خانواده و تقوا نمونـه
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آرامـش رود، به  نماید و هرچه انسان با برنامه پیش میهای کامل و جامعی دریافت میجوید، برنامه می
سـالمت  تری خواهد رسید و سالمت روح و روان نصیبش خواهد شد. بـرای رسـیدن بهبیشتر و مطلوب

 ندیده و مستمر، ارتقاء یابد. روح و روان باید انسان همواره مراقب باشد تا روح و روانش آسیب
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