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پنجمین 
 همایش استانی قرآن و سالمت

 3121اردیبهشت  92

 :برگزار کننده

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 استان چهارمحال و بختیاری 

 :همکاری با

 شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه فنآوری و تحقیقات معاونت * 

 سلولی دارویی، گیاهان تحقیقاتی مراکز و اسالمی طب تحقیقات کمیته)

 )سالمت بر موثر اجتمائی عوامل بالینی، بیوشیمی ومولکولی،

 

 شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه رهبری معّظم مقام نمایندگی نهاد * 

 

 شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه نخبگان و استادان اندیشی هم دفتر* 
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 پیام رئیس همایش

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 :  «وَ نُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ ال یَزِیدُ الّظَالِمِینَ إاِلَ خَساراً»

 .نمی افزاید( و زیان)و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان، نازل می کنیم؛ و ستمگران را جز خسران 

ه اهی فرهنگی و اسالم ستیزی مهمی رد جهت رتویج معارف بلند قرآن کریم ربداشته شده است؛ اما الزم است رویکرد جدی رتی اتخاذ گردد؛ با توهج هب گسترش روزافزون هجم با این هک طی سال اهی اخیر، گام اهی 

ن هب این . اجتناب انپذری است دشمنان، توسل هب قرآن و ربگزاری همایش اهی علمی رد راستای ارتقاء بینش اسالمی تک تک آحاد جامعه، امری مبرم و گر هچ این مختصر، پاسخگوی همه ی نیازمندی اهی عالقمندا

 .کتاب آسمانی نیست، اما آغاز حرکتی است ات عموم مردم را با قطره ای از این معارف عمیق ویپند دهد

شت و سالمتی اسالم، بهره وند ضروری است و مواظبت و پیشگیری از آسیب اهی الهی ربای رسیدن هب مندی انسان از نعمترد نظام بهدا کامل و خشنودی خدا کامل و عبودیت انسان،  اه و آلودگی ت اه رد جهت ت

کاراهیی رد اختیار جامعه بشری قرارشود؛ هب گوهن دانسته می واجب شتیغ .دهدمی ای هک قرآن کریم ربای رسیدن هب این ضرورت، رد ابعاد سالمت جسمی، روانی و اجتماعی، راه ردمانی، -ایت اصلی تمام سیستم اهی بهدا

یت و سالمت هستند، تضمین کننده ی سعادت و سالمت ارتقاء سالمت و افزایش سطح کیفیت زندگی جامعه است و شناخت قرآن کریم و بهره گیری از مفاهیم باطنی آن ربای تمام جوامع هک خواستار ر  سیدن هب هدا

 .دنیوی و اخروی است

الزم است هک با ربگزاری چنین همایش اهیی روح معنویت را هب دااگشنه . اری همایش قرآن و سالمت، ایجاد بستر مناسب جهت فراگیر شدن مفهوم سالمت و ابعاد آن رب مبنای تعالیم قرآنی استهدف کلی از ربگز 

ن زعزی این سازمان، فراهم سازیمعلوم زپشکی القا نموده و فضای مناسبی را جهت رشد دستاورداهی علمی قرآنی با استعانت از اسا امید است با اتخاذ چنین رویکردی بتوانیم هب اهتمام و تعمیق . تید، دانشجویان و کارمندا

 .ژپوهش اهی قرآنی بپردازیم، و زمینه ی الزم ربای بهره مندی اقشار جامعه زپشکی از این خوان رپ ربکت الهی را مهیا سازیم
 

 

 

 

 

مرتضی اهشم زادهدکتر   

 9313اردتشهبی  ماه  -رئیس همایش    و اقئم مقام وزریدااگشنه علوم زپشکی شهرکرد      و       سررپست

  



 

 3131اردیبهشت ماه  /شهرکرد  پنجمین همایش استانی قرآن و سالمتویژه نامه 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 معاونت تحقیقات و فناوری

 

 
 

 

 

 

 :مسئولین همایش 

 

ش  ی ا م ه س  ی ئ ر : ر ت ک هد د زا م  ش اه ی  ض ت ر  م

ش  ی ا م ه ی  م ل ع ر  ی ب م: د ال س ال ا ت  ج ن  ح ی م ل س م ل ی وا ر ف ع ج ی  ل ق ر  ی م ا ر  ت ک  د

ش ی ا م ه ی  ی را ج ا ر  ی ب ر :  د ت ک ری د ش ا ب م د  و م ح  م
 

 
  



 

 3131اردیبهشت ماه  /شهرکرد  پنجمین همایش استانی قرآن و سالمتویژه نامه 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 معاونت تحقیقات و فناوری

 

 
 

 

 :(الفبا حروف اساس بر)علمی   کمیته اعضای

 
 

 جعفری قلی امیر دکتروالمسلمین  االسالم حجت 

 حیدریان اسفندیار دکتر 

 دکتر محمود رفیعیان 

 عمرانی محمد سید دکتر 

 حجت االسالم والمسلمین دکتر سید یحیی کاظمی 

 قطره کیهان دکتر 

 مباشری محمود دکتر 

 مقدسی جعفر 

 علیان مهر حسینعلی آقای 

 مولوی حسین والمسلمین االسالم حجت 

 نصیری جعفر دکتر 

 دکتر مسعود نیک فرجام 

 نورمحمدی محمدرضا دکتروالمسلمین  االسالم حجت 

 دکتر مرتضی هاشم زاده 
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 :خانه دبیر 

 :مسئول
 دکتر عبدالرحیم کاظمی

  :همکاران
 (الفبا حروف به ترتیب)

  جهانبازی مجید

 حیدری سعید

 شریفی ابوالقاسم

 کیانی سارا

 رضوی نسترن

 ریاحی صالح سعیده

 محبوبه صالحیان

 پور مردان الهام 

 نجمه مجیدی

 مولوی زهرا دکتر

 راضیه نّظری

 

 

 

 

 

 

 :اجرایی عوامل
 :مسئول

 فروزندهحمیرا 

 :همکاران
 (الفبا حروف به ترتیب) 

 سامانی اسدی مجید

 امینی زیبا

 بخشی اله سیف

 رفیعی فاطمه سیده

 کیانی سهیال

 کیوانیزهرا 

 حسین مجد

  محمدپور محبوبه

 راضیه میرزائیان

 ماللی گلشن

 

 

 

 

 

 

 

 :کمیته هماهنگی و تدارکات
 : مسئول

 محسن داوری

 :همکاران
 (الفبا حروف به ترتیب) 

 سلیمان بستان

  بیگی بهمن

  اسماعیل حسن پور 

  هدایت اهلل حسینی

 سید علی درخشان

 دهقانی حسینعلی

 علی اکبر رستار

 شاهوردی فاطمه

 پور قلی رحیم

 یوسف محمودی

 منصور موحدی

علی اکبر نادری

 کمیته اجرایی

 :سرپرست
 دکتر کیهان قطره
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 (:الفبا ترتیب حروفبه ) کمیته داوران همایش 

 

 
 

 دکتر محسن اربابی

 امینی اسداهلل دکتر

 آیین فرشته دکتر

 جعفری امیرقلی حجت االسالم و المسلمین دکتر

 دکتر اسفندیار حیدریان

 دکتر ابوالفضل خوشدل

 خیری سلیمان دکتر

 رفیعیان محمود دکتر

 صادقی مهربان دکتر

 صولتی سیدکمال دکتر

 دکتر سید محمد عمرانی

 غفاری مهین دکتر 

 فدائی عبدالمجید دکتر

 

 قطره کیهان دکتر

 کاظمی سید یحییدکتر  حجت االسالم و المسلمین

 گنجی فروزان دکتر

 مباشری محمود دکتر

 مقدسی جعفر

 مهرعلیان حسینعلی

 نصیری جعفر دکتر

 نورمحمدی محمدرضا حجت االسالم و المسلمین دکتر

 نیک فرجام مسعود دکتر

 معیننیک  جواد

 دکتر محمد موسوی

 حجت االسالم والمسلمین حسین مولوی

 مومنیعلی دکتر 
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 :نی ویژهسخنرا

 سخنران  عنوان

 طب سنتی گذشته، حال و آینده
 دکتر محمود خدادوست

 (معاون طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

 نگاه معرفتی قرآن به موجودات و هستی
 دکتر حسن نیلی

 (دانشگاه شیراز استاد تمام)
 

 

 
 مقاالت پذیرفته شده به صورت سخنرانی

 صفحه ارائه دهنده عنوان مقاله کد مقاله

 3 علیدوستی معصومه بروجن شهرستان در راهنمایی مقطع دختر آموزان دانش شادکامی بر قرآن آیات شنیدن تاثیر بررسی 31-331

 6 سید یحیی کاظمی رابطه تغذیه حالل و طیب با انجام عمل صالح 313

 33 حسانی الدین جالل قرآن دیدگاه از زندگی سبک در مجازی فضای نقش شناختی جرم انداز چشم 3-336

 33 فتاحی پروانه قرآن دیدگاه از جامعه سالمت بر  رحم تاثیرصله 311

 32 فاطمه دهقانی درمانی قرآن در بیماری های انسانمروری بر کاربردهای  312

 31 سید اسداهلل امینی سالم جوان مردان اکسیدانی وآنتی  اکسیداتیو های شاخص میزان بر قرآنی میوه انجیر، مصرف تاثیر 32-331

 33 سید شهاب الدین احمدی قرآن منّظر از صالح عمل و حالل تغذیه رابطه 31-331

 شده به صورت پوسترمقاالت پذیرفته 

 صفحه ارائه دهنده عنوان مقاله کد مقاله

 61 محمداسماعیلی فارسانی بررسی مروری تاثیر اعمال انسانی بر سالمت محیط زیست از دیدگاه قرآن و روایات 3-331

 63 نّظری راضیه تأثیر صله رحم بر سالمت جامعه از دیدگاه قرآن 2-62

 63 الهام اسکندری وبهداشت رواندرزندگی ازدیدگاه اسالم  نقش سازنده امید 1-33

 61 جواد ایمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودان از دیدگاه دانشجویان جوانان به نماز شیدر گرا یمجاز ینقش فضا 3-36

 63 نجمه گلی ملک آبادی اثرات سوء مصرف الکل بر سالمت جنین با بررسی دیدگاه قرآن و روایات   2-12

 61 حسین نّظری نقش فضای مجازی به ویژه اینترنت بر سبک زندگی جوانان 3-62

 66 مریم رضایی پاشا بررسی سبک زندگی نوین از دیدگاه طب سنتی و طب اسالمی 313

 62 محبوبه مراد علیزاده تغذیه حالل  و تاثیر آن در انجام عمل صالح ازمنّظر قرآن 3-21
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بررسی تاثیر شنیدن آیات قرآن بر شادکامی دانش آموزان دختر مقطع 

 راهنمایی در شهرستان بروجن 
 

 *5، معصومه علیدوستي4، مینا شیرواني3مريم امیدي ،2مريم میرزائیان ،1راضیه میرزائیان
دبیر دینی و عربی،مدرسه  2؛ ایران شهرکرد، شهرکرد، پزشکی علوم کارشناس ارشد مدیریت اطالعات سالمت، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه 3

کارشناس ارشد  4ن؛ ایرا شهرکرد، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 8ن؛ ایرا ،نمونه راهنمایی شهرستان بروجن،بروجن

 .مربی گروه بهداشت، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران 5یران؛ ا بروجن ، دانشکده پرستاری بروجن، آموزش بهداشت،

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

:مقدمه
یکی از مباحث اصلی و همیشگی در زندگی 

کارکردهای فردی و بشر، موضوع سالمت می باشد و 

اجتماعی جامعه، مشروط به سالمت همه جانبه اعضای 

پیچیدگی دنیای امروزی  .آن در بافت های مختلف است

و گسترش روزافزون مشکالت باعث شده است که 

سالمت و بهداشت روان افراد بیش از پیش مورد تهدید 

مهمترین عامل در آرامش وسالمت روان  .(1) قرار گیرد

سوره رعد آمده که می فرماید یاد خدا  118در آیه 

بهداشت روانی به معنای . آرامش دهنده قلب ها است

سالم نگه داشتن روان از هرگونه آسیب روانی است و 

پیشگیری از به وجود آمدن هدف اصلی آن 

به عبارت دیگر بهداشت . های روانی می باشد ناراحتی

ی که برای بهزیستی و رفاه اجتماع روانی، علمی است

تمام زوایای زندگی از محیط خانه گرفته تا مدرسه، 

 :چکیده
با افزایش نشاط و . است در آینده خوشبختي و نشاط شادي، یافتن در جهت انسان تالش هر: هدف و زمينه

به نظر مي رسد تالوت آیاتي که . توان بازدهي مدرسه را افزایش داد عوامل مدرسه ميشادي در بين 
لذا این مطالعه با هدف تعيين . دهنده هستند مي تواند تاثير بسزایي در افزایش شادکامي داشته باشد بشارت

شهرستان بروجن انجام تاثير شنيدن آیات قرآن بر شادکامي دانش آموزان دختر مقطع راهنمایي نمونه دولتي 
 .شد

دانش آموزان دختر مقطع  29در پژوهش توصيفي مقطعي حاضر، جمعيت مورد پژوهش : روش بررسي
در . ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه شادکامي اکسفورد بود. راهنمایي نمونه دولتي شهرستان بروجن بودند

یک هفته آیات سوره مبارکه حشر با صداي سپس به مدت . ابتدا پرسشنامه توسط دانش آموزان تکميل شد
استاد محمود منشاوي براي دانش آموزان پخش گردید و بعد از این دوره مجددا پرسشنامه شادکامي تکميل 

 .و با استفاده از آزمون تي زوج تجزیه و تحليل شد spss15داده ها وارد نرم افزار . گردید
ميانگين نمره . بود 94/47±74/0ميانگين سن دانش آموزان . دنددانش آموز وارد مطالعه ش 29در کل  :یافته ها

افزایش نمره . بود 85/94±90/47و  92/90±92/40ب شادکامي قبل و بعد از شنيدن آیات قرآن به ترتي
 (.p<004/0)شادکامي از نظر آماري معني دار بود 

در مدارس در تربيت نوجوانان و  به نظر مي رسد برنامه ریزي ها در جهت انس بيشتر با قرآن :نتيجه گيري
جوانان موثر خواهد بود تا این سرمایه هاي ملي با نشاط و انرژي باالتر هر مقطعي را به بهترین صورت 

 .بگذرانند
 

 .شادکامی، دانش آموزان، سوره حشر آیات قرآن،: واژه های کلیدی

 سخنرانی
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و در  (1)دانشگاه، محیط کار و غیره را در بر می گیرد 

 این میان نشاط و شادی برای سالمت روان مفید بوده و

 و ها نسل تمام برای بحث انسانی ترین اساسی

 نشاط .(3) بشری می باشد اهداف محرك ترین مرکزی

 تاکنون کمتر که است شناسی روان جدید مفهوم یک

 نشاط مفهوم تعریف .است گرفته قرار توجه مورد

 با .است دشوار رسد، می نظر به ساده که آن رغم علی

 که اند عقیده این بر شناسان روان از این بسیاری وجود

 عنصر سه حاوی که هیجان مثبت است یک نشاط

 .(4) است زندگی از و رضایت خرسندی لذت، اساسی

 ارزشیابی است نوعی شادکامی، که است معتقد داینر

 و آورد می عمل به اش زندگی و خود از فرد که

 خلق هیجان و زندگی، از رضایت قبیل از مواردی

 و شود می شامل را اضطراب و افسردگی فقدان مثبت،

 و ها شکل شناخت به نیز آن مختلف های جنبه

 همه گفت بتوان جرأت به شاید .(5) است عواطف

 و نشاط شادی، یافتن جهت در انسان تالش هر

 زندگی، ترکیبی در نشاط. است در آینده خوشبختی

خود  واقع در و اجتماعی و فردی شرایط از است

 محیطی و جهان به نسبت مثبت نگرشهای از ای نشانه

 سطح پایین .می کند، می باشد زندگی آن در که فرد

جامعه  به نسبت منفی گرایشهای به اجتماعی نشاط

اشاره شده قرآن کریم آیات  در(. 6) می شود مربوط

همواره از آینده مبهم و نامعلومی در  که یانساناست 

 شود؛ در از وی سلب می رنج باشد، آسایش و آرامش

حالی که ایمان به آینده او را امیدوار و توانایی 

 .دهد های حال را در او افزایش می گیری از لذت بهره

آرامش فکری و تامین سالمت روانی  چنین امیدی سبب

 قرآن(. 7) و بالطبع سالمت جسمی را فراهم خواهد کرد

و در حدیث ( 8) می باشد اسالمی متون ترین محکم از

معروف ثقلین تمسک به قرآن و عترت همواره مایه 

( ع) علی حضرت. حفاظت از گمراهی معرفی شده است

 انسان می داندرا سبب هدایت و نجات  قرآن با همنشینی

و در آیه دوم سوره مبارکه بقره بیان شده است که (. 9)

 این کتاب بی هیچ شک راهنمای پرهیزگاران است

این کتاب آسمانی،  در حقیقت در ابتدای قرآن، (.11)

به عنوان یک راهنما و دستورالعمل در زندگی 

 معارف نیز از دورانت ویل (.1) بشرمعرفی شده است

  .(11) گفته است سخن قرآن جامع

هها و   اید اذعان کرد که قرآن در بسیاری از آیهه ب

های  موضوع سالمت از جنبه رعبارات تأکیدات فراوانی ب

مختلف فردی و اجتماعی داشته است و در قالهب آیهات   

سهالمت روان  های گونهاگون بهه مسهاله     متعددی از جنبه

و بهه نظهر مهی رسهد تهالوت       توجه و تأکید داشته اسهت 

ه بشارت دهنده هستند می تواند تاثیر بسزایی در یاتی کآ

سالمت روان افراد و افزایش شادکامی داشهته باشهد و از   

آنجا کهه احسهام مهی شهود نظهام آموزشهی کشهور، از        

برنهد و ایهن مطلهب در    کمبود شادکامی و نشاط رنج می

مراکههز شههبانه روزی بههه علههت دوری دانههش آمههوزان از  

اهمیهت ویه ه    ا بهه دلیهل  لهذ . خانواده نمهود بیشهتری دارد  

کههه محههیط خوابگههاهی نیههز بههرای  مههدارم شههبانه روزی

 نبهودن  آشهنا  آموزان فراهم کرده اند و بهه علهت   دانش

 بهدو  در خوابگهاه  بها محهیط   دانهش آمهوزان   از بسیاری

 سهایر  با ناسازگاری خانواده، از دوری و جدایی ورود،

کهه مهی توانهد بهر شهادکامی و       خوابگاه، در محیط افراد

آنهها مهوتر باشهد در ایهن مطالعهه بهه بررسهی تهاثیر         نشاط 

شنیدن آیات قهرآن بهر شهادکامی دانهش آمهوزان دختهر       

مقطع راهنمایی مدرسه نمونهه دولتهی شهرسهتان بهروجن     

 .پرداخته شد

 

 :روش بررسی
از نهوع مقطعهی    کهه  حاضرتوصیفی پ وهش در 

جامعهه په وهش دانهش آمهوزان دختهر مقطهع        می باشهد، 

. راهنمایی مدرسه نمونه دولتی شهرسهتان بهروجن بودنهد   

در این شهرستان فقهط یهک مدرسهه راهنمهایی دخترانهه      

نمونه دولتی وجود داشت کهه پها از انجهام همهاهنگی     

این مدرسه برای نمونهه گیهری انتخهاب     ،الزم با مسئولین

سهازگاری بها محهیط    شد به دلیل اینکه دلتنگی ها و عدم 
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جدید در بدو ورود بیشتر است دانش آموزان مقطهع اول  

همچنهین دانهش آمهوزان     .راهنمایی وارد مطالعهه نشهدند  

مقطههع سههوم هههم بههه دلیههل سههنگینی دروم وارد مطالعههه  

نفر بودنهد   91نشدند و کلیه دانش آموزان مقطع دوم که 

 . با رضایت شخصی در مطالعه شرکت نمودند

ی اطالعات پرسشهنامه شهادکامی   ابزار جمع آور

این پرسشنامه توسط دانشگاه اکسفورد در . اکسفورد بود

سهوال مهی باشهد چههار      19تهیه شد و دارای  1111سال 

 1 – 1 – 1نحوه نمره گذاری آن به ترتیب . عبارتی است

قدر فرد نمره باالتری در ایهن   بنابراین، هر .می باشد 3 –

سام شادکامی باالتر آزمون بدست آورد، نشاندهنده اح

در نهایههت نمههرات بههه درصههد تبههدیل شههد و  . وی اسههت

 بدست آمد  111و باالترین نمره  1کمترین نمره 

ای بهها اسههتفاده از  روایههی پرسشههنامه در مطالعههه  

انجهام شهد   ( 1998) پرسشنامه شادکامی جوزف و لویسی

در ایهن په وهش نیهز    (. 13)بدسهت آمهد    54/1و ضریب 

وای از نظهرات اسهاتید راهنمها و    جهت تعیین روایی محته 

افههراد صههاحب نظههر در موضههوع پهه وهش اسههتفاده و      

پایهایی پرسشهنامه شهادکامی    . اصالحات الزم انجهام شهد  

اکسفورد بارها توسط محققین مورد تایید قهرار گرفتهه و   

در ایران . ضرایب باالیی در این زمینه گزارش شده است

از طریهق  ضهریب پایهایی ایهن آزمهون را     ( 14)نیز زمانی 

گهزارش نمهوده    87/1لفهای کرونبها    آمحاسبه ضهریب  

در پهه وهش حاضههر نیههز، پهها از یههک مطالعههه    . اسههت

مقدماتی و تعیین واریانا سواالت با اسهتفاده از ضهریب   

 .بدست آمد 89/1کرونبا ، ضریب پایایی 

در ابتدا پرسشنامه توسط دانش آمهوزان تکمیهل   

ز شهروع  شد سپا به مدت یک هفته هر روز صبح قبل ا

کالم آیات سوره مبارکه حشر با صدای اسهتاد محمهود   

منشاوی برای دانش آموزان پخش گردید و بعهد از ایهن   

دوره مجددا دانش آموزان پرسشنامه شادکامی را تکمیل 

نمودنهد پها از جمهع آوری اطالعهات داده ههها در وارد     

شهد و جههت تجزیهه و تحلیهل      15نسخه  spssافزار  نرم

 .گردیدن تی زوج استفاده ها از آزموداده

 : یافته ها
دانههش آمههوز وارد مطالعههه شههدند     91در کههل 

بود و همانطور  17/14±47/1میانگین سن دانش آموزان 

آمده است آزمون تی زوج نشهان   1شماره که در جدول 

داد که میانگین نمره شادکامی پا از شنیدن آیات قرآن 

 .(p<111/1) بطور معنی داری افزایش یافته است

 
ه شادکامي ميانگين نمرمقایسه : 3شماره جدول 

 آموزان قبل و بعد از شنيدن آیات قرآن دانش

 سطح معناداری

 زوج tآزمون 
 مغییر زمان میانگین ±انحراف معیار 

111/1> p 
 قبل از تالوت قرآن 39/61±69/11

 شادکامی
 بعد از تالوت قرآن 58/67±31/14

 

 :بحث
ههای مههم   سهازمان  سازمان آموزش و پرورش از

آید زیرا تربیت نسهل آینهده وظیفهه    جوامع به حساب می

ههای په وهش نشهان داد کهه     یافتهه . باشهد این سازمان می

قبل از شنیدن آیات قرآن نیهز در   میانگین نمره شادکامی

ایهن مطلهب بها تحقیهق      .متوسط بهه بهاال بهوده اسهت     حد

 در شادکامی وضعیت که به بررسی صیامیان و همکاران

امها نکتهه    .(15) پرداخته بود همخوانی داشت انشجویاند

مورد توجه این بود که پا از شنیدن آیات میانگین نمره 

مختصری افزایش یافته بود که از نظر آماری این افزایش 

معنی دار بود این مطلب را چنین می تهوان توجیهه نمهود    

کههه افههراد در سههنین نوجههوانی و جههوانی خههود را شههادتر  

نند که شهاید بهه دلیهل درگیهری کمتهر بها       توصیف می ک

نیز  Bradburnمسائل و مشکالت باشد و در این رابطه 

 11 در افهراد  درصهد  16دریافت کهه   تحقیقی اسام بر

 8تنهها   و کننهد  مهی  توصیف شاد بسیار را خود سالگی،

 بهه  برند، می به سر سالگی بیست در درصد افرادی که

در مطالعه حاضر همه جامعه . (16) نیستند شاد نسبی طور

آماری را دختران تشکیل داده بودند لذا تاثیر جنسیت بر 
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شادکامی قابل تعیین نبود هرچند که در مطالعه صهیامیان  

بهین میهزان شهادکامی افهراد     ( 17)اسهلتر  و هویهل و  ( 15)

 .مذکر و مؤنث تفاوت معناداری گزارش داده نشد

قهرآن اثهر   تحلیل یافته هها نشهان داد کهه شهنیدن     

مثبتی در شادکامی افهراد دارد و ایهن موضهوع مؤیهد آن     

است که انا با قرآن و دین باوری عهالوه بهر اینکهه بهه     

زندگی انسان ها معنا می دهد آرامش روانی انسان را در 

شنیدن، قرائت و توجه و تفکر در آیهات قهرآن    .پی دارد

هر کدام به نوعی می تواند انهریی بخهش و روا افهزای    

ان باشد و انسهان را از مشهکالت موجهود در زنهدگی     انس

در ایهن  . اضطراب و درگیری های روانی رههایی بخشهد  

میان ایجاد عالقه در نوجوانهان و جوانهان بهرای نزدیکهی     

بیشههتر بههه ایههن کتههاب آسههمانی بایههد بیشههتر مههورد توجههه 

از آنجهها کههه  . مسههئولین و مربیههان مههدارم قههرار گیههرد  

بگونهه ای نشهان دهنهده     ههای رفتهاری انسهان هها     بازتاب

سهنجش شهادکامی    ،وضعیت سالمت روان آنها می باشد

دن آیهات  دانش آموزان در این مطالعه قبل و بعد از شهنی 

یدی بر مناسب بودن وضعیت سالمت روان آنها قرآن تای

سوره یونا آمهده   64 تا 61 در قرآن نیز در آیات بود و

 د آنهااست دوستان خدا هیچ ترم و اندوهی به دل ندارن

و (. 11) نهد بهه آینهده امیدوار   اهل ایمهان و خداترسهند و  

منطقی است که ایمان به خدا و امیهد بهه آینهده را سهبب     

چههون تههرم از آینههده همههواره هرگونههه  آرامههش بههدانیم

وقتهی  . آرامهش و آسهایش را از انسهان سهلب مهی نمایهد      

انسان همهواره از آینهده مهبهم و نهامعلومی دررنهج باشهد       

درحههالی کههه   وی از بههین مههی رود ش آسههایش و آرامهه 

سوره فصلت اشهاره شهده اسهت     31همانگونه که در آیه 

آنان که به واقع به خهدا ایمهان آوردنهد دیگهر ترسهی از      

 (.11) آینده و اندوهی نسبت به گذشته نخواهند داشت

 

 : نتیجه گیری
به نظر می رسد برنامه ریزی ها در جهت انها     

بیشتر با قرآن در مدارم در تربیهت نوجوانهان و جوانهان    

موثر خواهد بود تا این سرمایه های ملی با نشاط و انریی 

باالتری هر مقطعی را بگدرانند و در سال های بزرگسالی 

که وجهود شهادکامی و نشهاط بهرای انگیهزه کهاری الزم       

 عدم آن مواجهه نگردنداست با کمبود یا 

 
 :تشکر و قدردانی

بدینوسههیله از تمههامی کسههانی کههه در انجههام ایههن 

 اری داشتند تقدیر و تشکر می گرددمطالعه همک

 

 :منابع

1. Pursardar F, Amanelahfard A, Bahamni G, Charkhab N. Comparison of mental 

health, quality of life, Intimacy And. J Ilam Univ Med Sci. 2011; 19(3): 57-65. 

2. Kazemi M, Ansari A, Allah Tavakoli M, Karimi S. The effect of the recitation of 

Holy Quran on mental health in nursing students of Rafsanjan university of medical 

sciences. J Rafsenjan Univ Med Sci. 2004; 3(1): 52-7. 

3. Street H, Nathan P, Durkin K, Morling J, Dzahari MA, Carson J, et al. 

Understanding the relationships between wellbeing, goal-setting and depression in 

children. Aust N Z J Psychiatry 2004; 38(3): 155-61. 

4. Farhadi A, Javaheri F, Gholami YB, Farhadi P. [The amount of mirthfulness and its 

relation with selfreliance in students of lorestan university of medical sciences] 

Persian. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health 2005; 7(25-26): 57-

62. 



 3131اردیبهشت ماه  /شهرکرد   پنجمین همایش استانی قرآن و سالمت

 

5 

 

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 معاونت تحقیقات و فناوری

5. Dinener Ed, Sellgman M. Psychological science in the public interest. American J 

Psychoanal 2000; 1(1): 1-55. 

6. Hezarjaribi J, Astinfeshan P. [Review of Influential Factors in Social Bliss 

(Emphasis on Tehran province). J Applied Psychology. 2009; 20(1): 119-46. [Persian] 

7. Khadem M. Quran is the eternal miracle: Sura of "noor" and the miracle of 

Epidemiology. 2010. Available at: http://www.alvadossadegh.com/fa/best-

article.[Accessed Jan-13-2013]. 

8. Yavari M, Azizi M, Ghanee Ezabadi B, Rigazadeh M. [Knowledge Attitude and 

Practice of People Aged 25 and Older in Yazd Regarding Foods Mentioned in Quran 

and Hadiths]. Res Quarterly J Public Health School Yazd University Med Sci. 2007; 

6(1): 26-35. 

9. Nahjolbalagheh. Translated to Persian by: Dashti M Investigative cultural institute 

of Emam Ali. 3
rd

 ed. Qom: 2002. Oration 176. P: 236. 

10. The Holy Quran. Translated to Persian by: Elahi Ghomshei M. 1
st
 ed. Qom: Quran 

Great Pub. 1996. 

11. Esmaili A, Rezaeian M, Vazirinejad R, Tabatabai S, Salem Z, Mahdian F. 

protecting living enuironments in Islam. J Rafsenjan Univ Med Sci. 2007; 6(4): 55-60. 

12. Zamani MH. Critique and criticism of oraintialistis about Quran, 2
nd

 ed. Qom: 

Boostan book; 2008. p 386. 

13. Argyle M. Happiness of psychology, Translated to Persian by: Bahrami F, Gohari 

Anaraki M, Hamid Taherneshatdust, Palahang H. Isfahan: Jahad Daneshgahi Pub; 

2003. 

14. Zamani S. Study of relationship between Organizational Commitment and 

happiness of Zob Ahan Workers. Dissertation. Zarinshahr Payam Noor University. 

2005. 

15. Siamian H, Naeimi O, Shahrabi A, Hassanzadeh R, Âbazari M, Khademloo M, et 

al . The status of happiness and its association with demographic variables among the 

paramedical students. J Mazandaran Univ Med Sci. 2012; 21 (86) :159-66. 

16. Bradburn NM. The structure of psychological well-being. Chicago: Aldine; 1969. 

17. Hoyle JR, Slater RO. Love, Happiness and Americas schools: The role of 

educational leadership in the 21st century. Phidelta Kappan. 2001; 82(10): 790-94.



 

 3131اردیبهشت ماه  /شهرکرد   پنجمین همایش استانی قرآن و سالمت

  E-mail: kazemi_y@skums.ac.ir ،13388322194: تلفن -معارف گروه -شهرکردی پزشک علوم دانشگاه -هیرحمت-شهرکرد: مسئول سندهینو*

6 
 

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 معاونت تحقیقات و فناوری

 صالح عمل انجام با بیط و حالل هیتغذ رابطه
 يجعفري قل ریام ،*يکاظمیي حي دیس

 .رانیا شهرکرد، شهرکرد،ی پزشک علوم دانشگاه معارف، گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :مقدمه

 سر سبد گل انسان دینی های آموزه اسام بر

 از خالقش شد آفریده وقتی همانکه است، عالم موجود

 احسن اهلل فتبارك" :گفت تبریک خود به جهت این

 و داده قرار مالئکه سجود را او و( 14/مومنون) "الخالقین

 قلنا اذ و. کند سجده برابرش در که داد دستور فرشتگان به

 استکبر و ابی ابلیا اال فسجدوا االدم السجدو للمالئکه

 آفریده برایش را هستی و کل( 41 بقره)الکافرین  من کان

 االرض فی ما لکم خلق الذی هو داده، قرار او و مسخر

 السموات فی ما لکم سخر اهلل ان تروا الم( 19/ بقره) جمیعا

و  ظاهری های نعمت و همه( 11/ لقمان) االرض فی و ما

و  ظاهره نعمه علیکم اسبغ داشت ارزانی او برای باطنی

 دارد که و قابلیتی استعداد به توجه تا با( 11/لقمان) باطنه

 و خوشبختی سعادت مسیر و در ببرد بهره الهی نعم این از

 .بردارد قدم خود و تکامل

 کمال به رسیدن انسان و آفرینش از خلقت هدف

 و بندگی عبودیت طریق از که است الهی و قرب حقیقی

 لیعبدون اال و االنا الجن خلقت و ما شود؛ می حاصل

 (56/ذاریات)

 و شکل است بعدی دو موجودی آدمی چون

 به رسیدن برای و روا جسم نام به حقیقت دو از افتهی

 :چکیده
 نظر به. است مالئکه مسجود و  عالم موجود سرسبد گل انساني نیدي ها آموزه اساس بر :زمينه و هدف

 انسان روح هم و جسم هم. است سالمي ا هیتغذ ازمندين سالمي جسم داشتني برا انسان هیتغذ علم متخصصان
 و غذاهاي بعض ريتاث م،یریبپذ را روح و جسمي  هیسو دو تامل و ارتباط اگر. هستند مناسبي غدا ازمندين

 است، حالل لقمه حق، حرف قبول و رشیپذ عوامل ازي کی شودي م گفته. استي قطعي آدم روح بر هاي دنيآشام
: فرمود خود دشمن به خطاب عاشورا روز در نيحس امام. است موثر او ندهیآ و نوشت سر در انسان هیتغذ پس

ي بررس است نظر مد تحقق نیا در آنچه. دیریپذي نم را حق حرف لذا و است شده پر حرام از شماي ها شکم
 .است( ع) نيمعصوم اتیروا و قران دگاهید از صالح و کين اعمال انجام با بيط و حالل هیتغذ رابطه

 اتیروا و قرآني جاي جا در نکهیا به توجه با. باشدي مي مرور پژوهش کی حاضر مطالعه: يبررس روش
 وي بررس با مطالعه نیا لذا ،(97/عبس)طعامهي ال االنسان نظريفال: ديباش خود هیتغذ مواظب که شد داده دستور

 .است رفتهیپذ صورت ديمج قرآن خصوص به موجودي اسالم اتیروا و متون ريتفس
ي اهيگي غذاها خصوص به) هیتغذ بر ديتاک: باشدي م ریز موارد بر قرآن ديتاک از نشان مطالعه نیا جینتا :ها یافته

 از استفاده وي ريگ بهره ازي نه ب،يطي غذا از استفادهي برا انسانهاي  همه و مومنان امبران،يپ به دستور ،(ينبات و
 با باتيط از ارتزاق رابطه وجود وي الهي تقوا ساز نهيزم باتيط از استفاده بات،يط میتحر ازي نه ،ياله محرمات
 از تيطبع عدم وي طانيش وسواس کنترلي برا استي ا لهيوس حالل و بيطي غذا. ياله درگاه بهي شکرگذار

 مبارکه سوره 447 هیآ مومنون، مبارکه سوره 84 هیآ مائده، مبارکه سوره 20 و 55 ،45 اتیآ اساس بر. طانيش
 صالح اعمال انجام و حالل هیتغذ نيب بقره، مبارکه سوره 449 و 495 ،90 اتیآ و طه مبارکه سوره 4 هیآ نحل،

 .دارد وجود ميمستق ارتباط
 از زهيپاک و حاللي غذا بر ديتاک و کند جادیاي آدم روح دري منف و مثبت اثرات تواندي م هیتغذ :يريگ جهينت

 بدن آن تبع به و گذارد يمي جا بهي آدم جان و روح در که استي قيعم و مثبت راتيتاث خاطر به خداوندي سو
 به انسانهاي  همه کهي ا گمشده آن است،ي آدمي رستگار نيتضم باعث صالح اعمال انجام. کندي م متاثر زين را

 .شودي م افتی کجا در دانندي نم و هستند آن دنبال
 

 .باتیط حالل،ی غذا صالح، عمل :يکليدي ها واژه

 سخنرانی
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و  صحیح رشد بعد دو هر در باید کمال و قله سعادت

 و بوده کدیگری مکمل دو این که چرا باشد؛ داشته متوازن

 به روا جسم و سویه دو تأمل و ارتباط همدیگر در موثر

 را آدمی زندگی و حیات شد قطع اگر است که ای گونه

 .می کند مرگ و دگرگونی دچار

 هم می باشد، بعد دو هر از متأثر آدمی شخصیت

 همچنین و هستند مناسب غدای نیازمند روا هم و جسم

 از مانع که گردند آفاتی و بیماری ها دچار است ممکن

 .گردد حقیقی رشد و کمال به رسیدن

 را روا و جسمی  سویه دو تأمل و ارتباط اگر

 روا بر هم ها آشامیدنی و غذاها بعضی تأثیر بپذیریم،

 و تحقیقاتی مراکز در امروز آنچه .است قطعی آدمی

 نظر از غذایی مواد بررسی دارد وجود ها پ وهشکده

 است شیمیایی های خاصیت از مقداری تا و طبیعی عناصر

نبود،  گیری اندازه قابل آن ها معنوی و روحی آثار ولی

 .امروز امکانات با حداقل

 سازنده و تربیت در موثر عوامل دیگر سوی از

 -1 وراثت، -1 :است مهم عامل سه انسان شخصیت

 و اراده نام به دیگری عامل اسالم البته. اجتماع -3خانواده، 

 .قبل عامل سه از تر قوی حتی و می داند موثر هم را اختیار

 سازنده عوامل از کیی عنوان به خانواده اگر

 مسائل مهمترین از کیی است، مطرا آدمی شخصیت

 معاش امرار طریق و خانواده معیشت بحث خانواده برای

 علیه معصومین ناحیه از رسیده روایات از .می باشد آن

 راه از خانواده معیشت اگر که آید می دست به السالم

 سعادت و سرنوشت در فراوان تأثیر می تواند نباشد حالل

 از کیی که شده گفته و باشد داشته آدمی شقاوت و

 است، حالل لقمه حق حرف قبول و حق پذیرش عوامل

 او آینده و او سرنوشت در انسان تغذیه می شود معلوم پا

 .است موثر

 الحرام من بطونکم ملئت: السالم علیه الحسین قال

 .(حضرت کلمات -العقول تحف)

 حق سخنان نپذیرفتن پی در و عاشورا روز در امام

 شما های شکم :فرمود سعد عمر لشکر به خطاب حضرت

 یعنی .نمی پذیرید را حق حرف لذا و است شده پر حرام از

 در نباشد می تواند بازگشت و توبه با توام اگر گناهی هر

 ولی باشد موثر کجی ها و اعوج ها گیری شکل و انحراف

 انحراف در گناهی هر از بیش حرام از تغذیه همه میان در

 لذا باشد، داشته عمیق و موثر نقش حق از دوری و فکری

 بالغ افراد در تنها نه اصل این که اسالم در شده داده دستور

 جنینی دوران در طفل که مادران آنکه اطفال تغذیه در بلکه

 .شود مراعات دقیقاً است شیرخوارگی و

  در است تغذیه تأثیرات همان امر این علت

 بعدی دو خاطر به هم آن آدمی شخصیت گیری شکل

 .هم با بعد دو این تنگاتنگ ارتباط و است او بودن

 معموالً بدن و جسم سالمت با تغذیه رابطه البته

 که شده گفته و شده بررسی تغذیه علم متخصصان توسط

 سالم ای تغذیه نیازمند سالم جسمی داشتن برای انسان

 سالمت و سالم تغذیه رابطه تحقیقات برخی در. است

 مد تحقق این در آنچه اما شده، بررسی هم روان و روا

 علیه معصومین روایات و قرآن از برگرفته که بوده نظر

 انجام با و طیب حالل تغذیه رابطه بررسی .است السالم

 و نو نکات جمله از این و است صالح و نیک اعمال

 روایات و پرداخته آن به کریم قرآن که است بدیعی

 آن اعمال و رفتار بر انسان تغذیه که اند کرده تصریح

 بر روایات همینطور و قرآن جای جای در است، اثرگذار

 دستور الهی انبیاء بالخصوص و مومنین و انسان ها همه

 الی االنسان فالینظر: باشید خود تغذیه مواظب که شد داده

 .(14/عبا)طعامه 

 غذای و طیبات از استفاده به را آن ها همواره و

 و حالل تغذیه بین که چرا نموده تشویق و ترغیب حالل

 .می باشد مستقیم ارتباط صالح اعمال انجام
 

 

 :یبررس روش

 با. باشدی می مرور پ وهش کی حاضر مطالعه

 داده دستور اتیروا و قرآنی جای جا در نکهیا به توجه

ی ال االنسان نظریفال: دیباش خود هیتغذ مواظب که دش
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 و متون ریتفس وی بررس با مطالعه نیا لذا ،(14/عبا)طعامه

 صورت دیمج قرآن خصوص به موجودی اسالم اتیروا

 .است رفتهیپذ
 

 

 :ها یافته
 ریز موارد بر قرآن دیکأت از نشان مطالعه نیا جینتا

 وی اهیگی غذاها خصوص به) هیتغذ بر دیکأت: باشدی م

ی برا انسانهای  همه و مومنان امبران،یپ به دستور ،(ینبات

 از استفاده وی ریگ بهره ازی نه ب،یطی غذا از استفاده

 باتیط از استفاده بات،یط میتحر ازی نه ،یاله محرمات

 با باتیط از ارتزاق رابطه وجود وی الهی تقوا ساز نهیزم

ی له ایوس حالل و بیطی غذا. یاله درگاه بهی شکرگذار

 از تیطبع عدم وی طانیش وسوام کنترلی برا است

 مائده، مبارکه سوره 91 و 88 ،78 اتیآ اسام بر. طانیش

 نحل، مبارکه سوره 114 هیآ مومنون، مبارکه سوره 51 هیآ

 سوره 171 و 168 ،61 اتیآ و طه مبارکه سوره 1 هیآ

 ارتباط صالح اعمال انجام و حالل هیتغذ نیب بقره، مبارکه

 .دارد وجود میمستق
 

 
 

 :بحث
 آید می دست به قرآن از آنچه رابطه این در

تغذیه،  به نسبت قرآن تأکید -1 :است اساسی نکته چند

 برای انسان های  همه و مومنان پیامبران، به دستور -1

 استفاده و گیری بهره از نهی -3طیب،  غذای از استفاده

 استفاده -5طیبات،  تحریم از نهی -4الهی،  محرمات از

 از ارتزاق رابطه -6 و الهی تقوای ساز زمینه طیبات از

 .الهی درگاه به شکرگذاری و طیبات

 :تغذیه به نسبت روایات و قرآن تأکید -1

 فلینظر :می فرماید 14 آیه عبا مبارکه سوره در خداوند

 توجه خود غذای به باید انسان یعنی .طعامه الی االنسان

 بسیار بندی طبقه کی با خداوند آیات ادامه در و کند

 همان که می کند اشاره انسان تغذیه نحوه به مهم

 به آنکه از بعد خداوند است، پاکیزه و طیب خوراك

 رویش جهت زمین شکافتن و آب و باران بزرگ نعمت

 برای غذایی مواد نوع چند به می کند اشاره گیاهان

 که است توجه جالب و است پرداخته چارپایان انسان و

 اهمیت که است نباتی و گیاهی غذاهای آن های  همه

 آدمی حقیقی غذای بلکه و دارد انسان تغذیه در زیادی

 .هاست همین

 فیها فانبتنا شقا االرض شققنا ثم صبا الماء صینا انا

ابا  و و فاکهه علبا حالئق نخالو و رزیتونا قضبا و حبا

 فرو ریختیم آسمان از فراوان آب ما. (31 الی 16 عبا)

 فراوان های دانه آن در و شکافتیم را زمین سپا

 و فراوان نخل و زیتون و بسیار سبزی و انگور و رویاندیم

 .چراگاه و میوه و درخت پر باغ های

 السالم علیه معصومین از که روایات از بعضی در

 و علم اینجا در طعام از منظور که شده گفته شده نقل

 بنگرد باید پا است انسان روا غذای که است دانشی

 گرفته؟ کسی چه از که

 عمن اخذهی الذی علمه ای: السالم علیه الباقر قال

 .(419 ص 4 ج برهان تفسیر)اخذه ی

 معنای شک بدون اند گفته مفسرین که آن طور

 آیات در که است جسمانی غذاهای همان آیه ظاهری

 قیام طریق از نیز را روا غذای ولی کرده ذکر بعد

 ترکیبی انسان که چرا کرد، استفاده وانت می اولویت

 جسم غذای در انسان که جایی و جسم و روا از است

 تفسیر)کند  دقت نیز روا غذای در باید باشد، دقیق باید

 جسم ارتباط خاطر به روایات در .(145ص  16ج نمونه

 هم انیان وجودی بعد دو هر بر تغذیه تأثیرات و روا و

 برخی روانی روحی ضررهای به هم و جسمانی مفاسد به

 به گاهی و شده اشاره آشامیدنی ها و خوردنی ها از

 عنوان به است، شده توجه روانی روحی و جسمانی منافع

 و ثن کعابد الخمر مدمن ان: السالم علیه الباقر قال :نمونه

 التجسر علی تحمله و مروته هدمی و االرتعاش ورثهی و

 14ج  بحار) النا رکوب و الدما سفلک من المحارم علی

 .(771ص 

 است پرست بت مانند( میگسار)الخمر  دائم

می  رعشه به مبتال کند میگساری مداوم طور به که کسی
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 می گردد، نابود اش مردانگی و اخالقی سجایای شود

 از که می کند جسور گناه در را آدمی چنان شراب

 .ندارد باك زنا و خونریزی

 را نکته این نیز کهف اصحاب داستان در قرآن

 و شدند بیدار خواب از وقتی این ها که شده متذکر

 دادند که پیشنهادی نخستین کردند گرسنگی احسام

 المدینه الی هذه بورفکم احدکم فابعثوا: که بود این

 .(19کهف )منه  برزق فلیاتکم طعاما ازکی ایها فلینظر

 توجه و اهمیت حائز کهف اصحاب برای آنچه

 خداوند تجلیل این و است طیب و پاك غذای تهیه است

 همیشه که حق رهروانی  همه به ایست توصیه هاآن  از

 تغذیه و خوراك مواظب شرایط ترین بحرانی در ولو

 .باشند خود

ی  همه و مومنان پیامبران، به خداوند دستور -1

 سوره در خداوند :طیب غذای از استفاده برای انسان ها

 می دهد دستور الهی انبیاءی  همه به 51مومنون  مبارکه

 بین که می دارد اظهار و کنند استفاده طیبات از که

 رابطه شایسته و نیک اعمال انجام و طیبات از استفاده

 و الطیبات من کلوا الرسل ایها یا :دارد وجود مستقیم

 غذاهای از پیامبران ای. (51مومنون ) صالحا اعملوا

 آنچه به من که دهید انجام صالح عمل و بخورید پاکیزه

 دیگران و شما تفاوت می فرماید .آگاهم می دهید انجام

 وسیله کی عنوان به نیز را تغذیه حتی شما که است این

 از خوردن شما برنامه دلیل همین به و اید پذیرفته تکامل

 طیب و حالل تغذیه بین که چرا هاست، پاکیزه و طیبات

 .است ارتباط نیک کردار و انجام

 مومنانی  همه بلکه الهی پیامبران تنها نه خداوند

 .کنند استفاده طیبات از که می دهد دستور را

 و رزقناکم ما الطیبات من کلوا امنوا الذین ایها یا

 اهل ای. (171 بقره)تعبدون  ایاه کنتم ان اشکرو اهلل

 و کنید استفاده ایم داده روزی شما به که طیباتی از ایمان

 .می کنید پرستش را او اگر باشید خدا شکرگذار

 قرار خطاب مورد را مومنان خداوند آیه این در

 از باید آن ها تغذیه که می دهد دستور آن ها به و داده

 به طیبات از استفاده و باشد پاکیزه های نعمت و طیبات

 انجام را خود وظایف بتوانید تا می بخشد نیرویی شما

 .دهید

 انسان های  همه به خطاب خداوند بعد مرحله در

 یا :کنید استفاده حالل غذاهای و طیبات از می فرماید

 تتبعوا ال و طیبا حالال االرض فی کلوا مما النام ایها

 .(168 بقره)مبین  عدو لکم انه الشیطان خطوات

  از و کنید استفاده طیب و حالل از مردم ای

 آشکار دشمن او که چرا مکنید پیروی شیطان گام های

 .است

 و حالل و طیب غذاهای بین خداوند اینکه از

 این بتوان شاید کرده، برقرار رابطه شیطان از طبعیت عدم

 وسیله حالل و طیب غذای که کرد استفاده را نکته

 از تبعیت عدم و شیطانی وسوام کنترل برای ایست

 غذای از استفاده عنیی عکسش همچنان که او، القاءات

 از پیروی و اطاعت برای است عاملی حرام و ناپاك

 .شیطان های وسوسه

 که شده اشاره نیز دیگر آیات در نکته این

 نعمتهای و طیبات از استفاده به دستور از بعد خداوند

 از پیروزی سراغ انسان ها که دارد موکد نهی الهی

 .نرود شیطان خطوات

 االرض فی تعثوا ال و اهلل رزق من اشربوا و کلوا

 و بخورید الهی روزی و رزق از. (61 بقره)مفسدین 

 .نکنید فساد و تجاوز زمین در و بیاشامید

 طه) فیه تطغوا ال و رزقناکم ما الطیبات من کلوا

 شما روزی که بخورید( پاك غذاهای)ها  پاکیزه از. (1

 .نکنید فساد و شده

 رسول قال :آمده السالم علیه باقر امام روایات در

الحالل  طلب افضلها جزءا سبعون العباده(: ص) اهلل

( ص)  پیامبر قول از( ع) باقر امام. (78ص  5ج کافی)

 آن ها برترین که دارد قسم 71 عبادت: که کنند می نقل

 .است حالل طلب

 اال قبلی ال طیب اهلل ان :شده نقل( ص)پیامبر از

 ایها ای: فقال المرسلین امر بما المومنین امرا اهلل ان و طیبا
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 تعملون بما انی اصالحا اعملو و الطیبات من کلوا الرسول

 ما الطیبات من کلوا امنوا الذین ایها ای قال و علیهم

 (.416ص  1ج  ادرالمنثور)رزقناکم 

 لذا است؛ پاکیزه و پاك خداوند: فرمودند پیامبر

 کرده امر خداوند و نمی کند قبول پاکیزه و طیب جز

 ای: را الهی انبیاء آن به و کرد امر آنچه به را مومنین

 صالح عمل آورید جا به و ها پاکی از بخورید رسوالن

 .هستم عالم می دهید انجام آنچه به من به درستی که

 از استفاده و گیری بهره از خداوند نهی -3

خوراکی  از برخی کریم قرآن آیات طبق :الهی محرمات

 موکد از طور به خداوند شده، شمرده پلیدی عنوان به ها

 .می داند شیطان عمل آن را و کرده نهی آن ها استعمال

 و الخمر انما امنوا الذین ایها یا :می فرماید مائده سوره در

 الشیطان عمل من رجا االزالم و االنصاب و المسیر

 ایمان که کسانی ای. (91 مائده)تفلحون  لعلکم فاجتنبوه

 عمل از و پلید ازالم، و ها بت قمار و و اید شراب آورده

 .شوید رستگار تا کنید دوری آن ها از است، شیطان

 از که را شراب از استفاده خداوند آیه این در

 آن را و است داده قرار نهی مورد خوراکی هاست جمله

 با که آورد می شمار به پلید خوراکی کی عنوان به

 شرابخواری که کسی و می گیرد صورت شیطان تحریک

 .می ماند دور سعادت و رستگاری و فالا از می کند

 بعد خون حرمت علت درباره( ع) رضا حضرت

 الخلق سییو : فرموده آن جسمانی مفاسد و ضررها بیان از

 ان ومنی ال و الرحمه و الرافه قله و للقلب القسوه ورثی و

 .(771ص  14ج  بحار االنوار)والده  و ولده قتلی

 عالوه خداوند: طیبات تحریم از خداوند نهی -4

 نهی آن ها از پرهیز بر تأکید و محرمات از استفاده نهی بر

 نیز را آن ها از نکردن استفاده و محرمات کردن حرام از

 مسلمانان از گروهی مائده سوره در لذا است؛ نموده تأکید

 مورد بودند کرده حرام خود بر را طیبات از برخی که را

 بازداشته کار این از شدت به را آن ها و داده قرار مذمت

 داده قرار پاکیزه و طیب خداوند را آنچه نباید که است

 آن ها از عملی چنین اگر و کنند حرام خود بر همه، برای

 قلمداد الهی دستورات از متجاوز عنوان به آنها .شود صادر

 .بود خواهند دور الهی رحمت از و شده

 اهلل احل ما طیبات تحرموا ال امنوا الذین ایها یا

 .(78 مائده)المعتدین  حبی ال اهلل ان تعتدوا ال و لکم

 و جسم بر آثاری الهی طیبات از استفاده مسلماً

 داشت خواهد انسان افعال و اعمال نتیجه در و انسان جان

 خود بر آن ها کردن حرام و آن ها از استفاده عدم که

 تا می کند اقتضا خداوند طرف از را سرزنشی چنین کی

 عنوان به الهی دستورات با کنندگان مخالفت که جایی

  محروم الهی رحمت از و شده محسوب تجاوزگر

 چنین اگر چیزی از نکردن استفاده نباید اال و می شوند

 واقع توبیخ ای مذمت مورد باشد نداشته همراه به را تأثیراتی

 و مصالح مدار دائر( نواهی و اوامر) الهی احکام قینای شود،

 .نباشد روشن ما برای است ممکن که است حقیقی مفاسد

 :می فرمایند( ع) الرضا موسی بن علی حضرت

 فیه لما اال شربا ال و اکال بجی لم تعالی و تبارك اهلل ان

 و التلف و الضرر فیه ما اال حرمی لم و الصالا و المنفعه

 هیچ خداوند. (71ص  3ج  الوسایل مستدرك) الفساد

 و آنکه نفع مگر نکرده حالل را آشامیدنی و خوردنی

 مگر ننموده حرام را کیهیچ و بوده آن در بشر صالا

 .است فساد و مرگ و زیان مایه آنکه

 تقوای ساز زمینه طیبات از کردن استفاده -5

 طیبات از کردن استفاده حکمت های از یکی :است الهی

 ایجاد و الهی تقوای برای سازی زمینه قرآن بیان طبق

 .است گناهان مقابل در بازدارندگی نیروی

 و :فرمایدمی  مائده مبارکه سوره در خداوند

 به انتم الدی اهلل اتقوا و طیبا حالال اهلل رزقکم مما کلوا

 .(88 مائده)مومنون 

 دقیقاً و کند توجه الهی دستورات به انسان اینکه

 را آن خداوند که کند استفاده چیزی از خود تغذیه در

 در زیرا است الهی تقوای نشانه داده قرار طیب و حالل

 الهی حالل و پاکیزه هاینعمت  و طیبات از استفاده

  تأمین را انسان سعادت که است گرفته قرار مصلحتی

ی  همه از استفاده عنیی نبود چنین اگر و می کند
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 نوع از استفاده به اصرار خداوند بود کسانی خوراکی ها

 .نمی کرد آن هاست طیبات همان که خاصی

 به طیبات و شکرگذاری از ارتزاق رابطه -6

 که طیب و حالل غذای تأثیرات از یکی :الهی درگاه

 قدردانی و شکرگذاری حالت می کند اشاره آن به قرآن

 در روانی روحی اثر کی عنیی است، الهی های نعمت از

 .است طیب و حالل تغذیه پی

 ان اهلل اشکروا و طیبا حالال اهلل رزقکم مما فکلوا

 مراقبند کامالً کسانی که. (114 نحل)تعبدون  ایاه کنتم

 به زبان حتماً باشد طیب و حالل آن ها تغذیه که

 .می گشایند خداوند از سپاسگزاری و شکرگذاری

 

 

 :گیری نتیجه
 علیهم معصومین روایات و قرآن نورانی از آیات

 مثبت اثرات می تواند تغذیه که آید می دست به السالم

 حالل غذای بر تأکید و کند ایجاد آدمی روا در منفی و

 و مثبت تأثیرات خاطر به خداوند سوی از پاکیزه و

می  جای به آدمی جان و روا در که است عمیقی

 .می کند متأثر نیز را بدن آن تبع به و گذارد

 انسان فالا و سعادت مسیر که تأثیرات بهترین از یکی

 تضمین باعث که است صالح اعمال انجام می کند مشخص را

 به انسان های  همه که ای گمشده آن است، آدمی رستگاری

 .می شود افتی کجا در نمی دانند و هستند آن دنبال
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مقدمه
فرآیند جهانی شدن و پیامدهای آن مانند جهانی 

شدن بزه کاری چالش هایی را برای جوامع گوناگون به 

وجود آورده و نظام های سیاست جنایی را به پیش بینی 

 دولت. پاسخ های مناسبی در برابر آن ها واداشته است

مردان و نیز اندیشمندان دانش های انسانی می کوشند تا 

پاسخ های کنشی و واکنشی مناسبی را در برابر این 

 .پدیده جهانی پیش بینی نمایند

یکی از آرمان های سامانه های حکومتی در 

سرتاسر تاریخ و به وی ه از هنگام پیدایی دولت های 

نیت مدرن در نیمه سده هفدهم میالدی دستیابی به ام

پایدار بوده که خود دارای جنبه های گوناگون سیاسی، 

 .اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره است

یکی از مهم ترین وی گی های جهان هزاره سوم 

میالدی، شکوفایی روزافزون فناوری های اطالعاتی و 

ارتباطاتی است که در کنار سودمندی های کارکردی 

ه کاران ملی و خود، توانمندی هایی را نیز برای بز

 .های بزه کاری بین المللی فراهم آورده است شبکه

پویایی این فناوری ها و پیشرفت های شتابناك 

آنها دولت ها را از نظارت پیوسته در این پهنه ناتوان 

از همین رو، مبارزه با چالش های جرم .  ساخته است

 :چکیده
دنياي مجازي بخشي از زندگي انساني است که فناوران علوم اجتماعي و جنایي از جنبه هاي  :هدف و زمينه

بررسي چالش هاي جرم شناختي فضاي مجازي بر هدف مطالعه حاضر، . گوناگون به آن توجه نشان داده اند
 .سبک زندگي قرآني است

تحليلي، با بهره گيري از رویکردهاي مطالعات ميان رشته اي نگاشته  -این مطالعه توصيفي :روش بررسي
 .شده است
در این پدیده . شهروندان سرتاسر جهان گرایشي روزافزون به نقش آفریني در دنياي مجازي دارند :یافته ها

کشور ایران آسيب ها و فرصت هایي را براي سبک زندگي قرآني پدید مي آورد که باید به دقت شناسایي شده 
 .و پاسخ هاي مناسب کنشي و واکنشي در برابر آنها پياده شود

قرآن کریم سرشار از آموزه هایي دانش بنيان است که پيشرفت هاي بي پایان دانش هاي بشري  :نتيجه گيري
این ویژگي درخشان سبب مي شود تا در هنگام پاسخ دهي . ه اي از این ویژگي را نمایان کرده استتنها گوش

جرایم . به مهم ترین نماد زندگي مدرن فضاي مجازي بتوان از رهنمودهاي قرآني نيز به خوبي بهره جست
دنياي حقيقي سبک  جنسي و نيز جرم دسترسي غيرمجاز در شمار جرایم دنياي مجازي هستند که در مقایسه با

قرآن مجيد گاه در هنگام پاسخ دهي به بزه کاري هاي تهدیدکننده . زندگي قرآني را با چالش رویارو مي سازند
 .سبک زندگي اسالمي از سياست جنایي ریسک مدار بهره برده است

 
 .فضای مجازی، سبک زندگی قرآنی، جرم شناسی، آسیب اجتماعی: واژه های کلیدی

 سخنرانی
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 فناوریمعاونت تحقیقات و 

شناختی پدید آمده از سوی آنها نیازمند همکاری های 

در سطوا گوناگون ملی، منطقه ای و  یبخش-میان

 .منطقه ای است فرا

در نظام جمهوری اسالمی ایران که بر پایه اصل 

چهارم آن، همه قوانین باید بر اسام اسالم باشد، 

راهبردهایی مناسب در اختیار کنش گران سیاست های 

کالن کشور است تا بتوانند در برابر چالش های فراروی 

نیرومند در اختیار داشته و با جامعه اسالمی سالحی 

های مناسب خود در این راه، سالمت اجتماعی را  پاسخ

 .در ابعاد گوناگون فراهم سازند

سبک زندگی اسالمی که از سال های پیش به 

این سو از جانب رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان 

راهبردی بنیادی در سیاست های کالن جمهوری 

موضوعی است که برای  اسالمی ایران معرفی شده،

در . سازی آن باید چالش های فرارو را شناخت پیاده

این مطالعه چالش های فضای مجازی بر سبک زندگی 

 .قرآنی بررسی شده است

قرآن کریم نسبت به سیاست جنایی تدابیر وی ه 

و منحصر به فردی را طراحی نموده و بر خالف 

با  انداز محدود دیگر حکومت ها، قرآن کریم  چشم

ارائه جهان بینی توحیدی و سفارش به تعلیم و تربیت، 

امر به معروف و نهی از منکر و غیره ارمغانی جز هدایت 

بنابراین الزم (. 1)و سعادت برای تمامی بشریت ندارد 

است تا در سامان دهی سبک زندگی ایرانی و اسالمی، 

حتی در . آموزه های قرآنی به دقت بررسی و اجرا شوند

رویارویی با پدیده های نوینی مانند دنیای مجازی هنگام 

نیز این راهبرد، آشکارا در دسترم سیاست گذاران 

 .کشور قرار دارد
 

 

 روش بررسی
توصیفی و تحلیلی انجام این مطالعه که به روش 

. شد با رویکرد مطالعات میان رشته ای نگاشته شده است

داده ها از منابع گوناگون گردآوری و کوشیده شده تا 

با بررسی جنایی موضوع، پیشنهادهایی کاربردی برای 

پردازش میان کنش فضای مجازی و سبک زندگی 

ی قرآنی در میان کاربران ایرانی ارائه شود و سیاست ها

 .خرد و کالن داخلی به آن سو رهسپار شوند
 

 

 یافته ها
بزه کاری پدیده ای طبیعی است که آشکارا در 

همه جوامع و یا الیه های اجتماعی زندگی شهروندان 

از همین رو، پیش بینی . جامعه جهانی به چشم می خورد

پاسخ های مناسب کنشی و واکنشی در برابر آن، خود 

 .وند سزادهی پدیده مجرمانه استضرورتی بنیادین در ر 

اما پیش از راه کارهای کارآمد پیشگیری و یا 

سرکوبی بزه کاری، باید مسئله مهم و بنیادین 

ها را در کانون توجه قرار داد تا بتوان در  صالحیت

کوتاه ترین فرصت و با صرف کم ترین هزینه، عدالت 

کیفری را محقق نمود، نظم اجتماعی از دست رفته را 

 .وباره به سر جای خود بازگرداندد

پیشرفت های شتابان صنعتی بشر و گسترش بی پایان 

فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی سبب شده تا چرخه 

بزه کاری نیز دگردیسی هایی متفاوت با گذشته داشته 

باشد  نسل های پی در پی بزه ها، جامعه جهانی را آماج 

 .دست اندازی های خود قرار دهند

ی جرایم سنگین سبک زندگی تعریف شده را در برخ

به همین دلیل خداوند نیز . قرآن با چالش رویارو می سازند

در برابر این جرایم شدت گرایی کیفری را در پیش گرفته 

این روند در سرتاسر چهارده سده قانون گذاری از . است

 .سوی بیشتر دولت های اسالمی پیروی شده است

گروه از بزه ها جرایم جنسی  در این باره مهم ترین

همچنین جرم دسترسی غیرمجاز نیز دارای اهمیت . است

زیرا باید دانست که هسته ای فعال از بزه . بسیار است

کاران وجود دارند که آنها را هسته های مقاوم بزه کاران 

یا بزه کاران پایدار می نامند و احتمال تکرار جرم آنها 

طبیعیست که قرآن کریم در  بنابراین(. 1)نیز شدید است 
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هنگام پردازش سبک زندگی  جامعه اسالمی به موضوع 

جرایم جنسی توجه نموده  و در برابر بزه کاران پایدار 

جنسی که آشکارا پایه های اخالق و معنویت را در 

 .جامعه هدف می گیرند، واکنش جدی نشان دهد

یکی از پیچیده ترین و اسرارآمیزترین غرایز انسان، 

ریزه جنسی است که بسیاری از ابعاد رفتاری انسان اعم غ

پردازش سبک (. 3)از خوب یا بد به آن وابسته است 

زندگی اسالمی در این حوزه نیز با دستورهای بسیاری 

همراه بوده تا شهروندان جامعه اسالمی بتوانند هماهنگی 

مناسبی میان نیازهای جنسی و بایسته های اجتماعی آن 

مطالعه نظام کیفری اسالمی در این باره . فراهم آورند

نشان گر ارزش گذاری شارع مقدم اسالم در پهنه 

 .جرایم جنسی است

نظام های کیفری ملی و فراملی در آغاز  به دلیل 

گسترش کمتر بنیادهای فضای سایبری و در نتیجه پیدایش 

نسبتاً اندك جرایم رایانه ای، مبارزه با چالش ها و 

ا در این عرصه وجه همت خود قرار معضالت ملموم ر

ولی با رشد فناوری رایانه ای، اطالعات و داده های . دادند

رایانه ای به عنوان موضوعی عینی و دارای اهمیت بنیادین، 

 .موضوع حقوق کیفری رایانه ای قرار گرفت

سبک زندگی مفهومی است که در آغاز در 

وی ه با نوشتگان جامعه شناسان غربی پدیدار شد و به 

روی کار آمدن نظام جمهوری اسالمی و به وسیله 

رهبران و اندیشه پردازان آن با فرهنگ اسالمی و ایرانی 

 .پیوند یافت

از این دیدگاه می توان گفت سبک زندگی از 

الگوهای رفتاری عاداتی شکل می گیرد و افراد آنها را 

به طور روزمره در زندگی فردی و اجتماعی خود به  

افراد به واسط کنش های متقابل . گیرند کار می

اجتماعی خود با والدین، دوستان، همساالن، آشنایان و 

به . رسانه های جمعی الگوهای رفتاری را می آموزند

عبارتی سبک زندگی شامل  فعالیت های معمولی و 

روزانه است که فرد آنها را در زندگی روزمره خود به 

 (.4)کار می گیرد 

جامعه ایرانی بر خالف جوامع غربی  از آنجا که در

میان کنش های شهروندان با یکدیگر زیاد است و 

پیوندهای خانوادگی، فکری و جغرافیایی ایرانیان را به 

پررنگ کردن این پیوندها فرامی خواند، سبک زندگی 

ایرانی و اسالمی نیز در کشورمان جایگاه واالیی دارد و با 

ز گذشته به وسیله سیاست پایداری باالی خود باید بیش ا

 .گذاران کالن فرهنگی و اجتماعی کشور دنبال شود

در قانون گذاری های کالن کشور نمودهای 

آشکاری از اثرگذاری ساختارهای سبک زندگی ایرانی 

از آنجا که این اسناد . و اسالمی به چشم می خورد

قانونی به دلیل وی گی کالن نگر بودن خود مورد الهام و 

داری قوانین پراکنده قرار می گیرند، زمینه بسیار گرته بر

خوبی را برای نهادینگی الگوهای سبک زندگی اسالمی 

 .و ایرانی فراهم می نمایند

قانون برنامه پنج ساله  6و  5، 1برای نمونه، ماده های

پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در این باره 

 :بیان می دارداین قانون  6ماده . سزاوار یادآوری هستند

به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره 

گیری بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبی 

و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه 

عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات 

 .زیر انجام می شود

کن انقالب وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مس -الف

اسالمی و شهرداری ها موظفند در طراحی و اجرای طرا 

های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرها و 

شهرك های جدیداإلحداث، اراضی مناسبی را برای 

ساخت مسجد و خانه عالم پیش بینی و پا از آماده 

سازی، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و 

 .متقاضیان احداث مساجد قرار دهنددولتی در اختیار 

مالکان اماکن تجاری، اداری و خدماتی  -ب

جدیداإلحداث مکلفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور 

تأیید نقشه مجتمع های مذکور منوط به پیش . احداث نمایند

بینی محل مناسب برای نمازخانه بر اسام دستورالعمل 

 .زی استابالغی شورای عالی معماری و شهرسا
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کلیه دستگاه های اجرایی، مراکز آموزشی،  -د

بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی، 

مجتمع های رفاهی تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از 

دولتی یا غیردولتی موظفند نسبت به احداث یا اختصاص 

و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه 

 .ملی و بوستان های شهری اقدام نماینددر پارك های 

وزارتخانه های راه و ترابری و نفت موظفند نسبت  -ه

به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه های مسافربری و 

جایگاه های عرضه سوخت بین شهری و همچنین 

نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از 

 .طریق بخش غیردولتی اقدام کنند

نظور ارتقاء کارکردهای فرهنگی و هنری به م-و

مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ 

اسالمی و جذب نوجوانان و جوانان به مساجد، وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با رعایت موازین 

اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید که تا پایان برنامه حداقل یک 

نفر  1111تر از چهارم مساجد شهری و روستاهای باال

 .جمعیت دارای کانون فرهنگی و هنری باشند

از بندهای این ماده آشکارا چنین بر می آید که 

این جایگاه . مساجد جایگاهی مهم در جامعه ایران دارند

بستری مناسب را برای گسترش آموزه های قرآنی فراهم 

می آورد تا بسته به مکان هدف، بتوان از این آموزه های 

اما انتقاد وارد بر این ماده این . ساز بهره جستانسان 

است که نهادهای کنش گر  در دنیای مجازی را در راه 

 .الزام سازی پراکنش آموزه های قرآنی از یاد برده است

در واقع به دلیل پررنگ شدن روزافزون نقش آفرینی 

که پیش از این از آن -های شهروندان در دنیای مجازی

ست اندرکار در حوزه فضای مجازی نهادهای د -یاد شد

. باید بخشی از ظرفیت فعال خود را به آن اختصاص دهند

های فناوران علوم  افزون بر این، با بهره گیری از دانسته

قرآنی، تا میزان ممکن پیام ها و نمادهای کاربران دنیای 

به باور ما، این راهبرد با . مجازی با قرآنی سنجیده شود

ان دست کم بخشی قابل توجه از فرهنگ سازی در می

کاربران دارای پیامدهایی بسیار پایدارتر و کارآمدتر از 

 .صرف سیاست مسدودسازی است

امروزه با پیشرفت های شتابان دانش و فناوری، 

زندگی انسان ها به طور هم زمان در دو دنیای حقیقی و 

مجازی دنبال و البته بسته به نر  توسعه یافتگی کشورها، 

ت میان جهان های یاد شده هر چه بیشتر به سودتر رقاب

 .دنیای مجازی پیگیری می شود

این موضوع در جهان بزه کاری نیز به روشنی 

از این رو، بزه کاران مجازی با بهره . خودنمایی می کند

گیری از امکانات و فرصت های فناوری های نوین بزه 

ها هایی را مرتکب می شوند که که دامنه پیامدهای آن

 .گیرد می شمارگان گسترده ای از ساکنان کره زمین را فرا

از آنجا که شمارگان کاربران دنیای مجازی با شتابی 

گسترده همه گروه های سنی را در برمی گیرد و با وضع 

موجود باور به گسترش پهنه سنی این کاربران به 

کمترین سنین یا بیشترین سنین ممکن چندان دشوار 

منظور دستیابی به درآمدهای بیشتر از  نماید و به نمی

یک سو و نیز یافتن امکانات و فرآورده های جنسی 

فراوان تر، نقش آفرینی بزه کارانه خود را در این وادی 

 .بیشتر می کنند
 

 

 بحث
هزاره سوم میالدی هزاره فناوری هایی است که 

زندگی بشر را در جنبه های گوناگون آن از اثرگذاری 

جهان بزه کاری نیز به نوبه . ساخته است خود بهره مند

اگر در . خود از این مزیت به خوبی استفاده کرده است

روزگاران نه چندان دور ارتکاب هر گونه بزه در برابر 

حکومت ها نیازمند به کاربردن نیروی انسانی فراوان 

همراه با افزایش هزینه های گوناگون و احتمال ناکامی 

حتی کاربرد هدف مند یک تراشه بزه کاری بود، امروزه 

 .بسیار ریز نیز می تواند حکومتی را نابود کند

گونه های بزه کاری و آسیب های اجتماعی نیز با 

کاربرد فناوری های نو تغییر شکل یافته و چالش های 
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به همان . بسیاری را برای دولت ها به وجود آورده اند

ه و دو نسبت که مسافرت ها و جابه جایی کاال ساده شد

سوی کره زمین بیش از چند ساعت با یکدیگر فاصله 

ندارند، بر شمار بزه دیدگان جرایم مجازی گردش نیز 

 .افزوده شده است

افزایش کاربردهای اینترنت و فناوری های سایبری، 

گردانندگان این گروه های جهان گستر را به افزونی 

ها استقبال شهروندان از فرآورده های هرزه نگارانه آن

امروزه به دشواری می توان عرصه . امیدوار نموده است

ای از قلمروهای انسانی را یافت که نشانی از هرزه 

 .نگاری اگرچه خفیف در آن نباشد

برخی جرایم سنگین، سبک زندگی اسالمی را با 

از همین رو، خداوند نیز در . چالش رویارو می سازند

. گرفته استبرابر آنها، شدت گرایی کیفری را در پیش 

این روند در سرتاسر چهارده سده قانونگذاری نیز توسط 

 .بیشتر حکومت های اسالمی پذیرفته شده است

در این باره مهم ترین گروه بزه ها، جرایم جنسی 

همچنین جرم دسترسی غیرمجاز نیز دارای اهمیت . است

زیرا باید دانست که هسته ای فعال از بزه . بسیاری است

ارد که آنها را هسته های مقاوم بزه کاران  کاران وجود د

یا بزه کاران پایدار می نامند و احتمال تکرار جرم نیز در 

بنابراین طبیعی است که قرآن . آنها بسیار شدید است

کریم در هنگام پردازش سبک زندگی جامعه اسالمی 

به موضوع جرایم جنسی توجه نشان دهد و در برابر این 

آشکارا پایه های اخالق و معنویت  بزه کاران پایدار که

 .را در جامعه هدف می گیرند، واکنش جدی نشان دهد

با ورود اسالم و نیز سامانه کیفری آن به ایران، 

دگرگونی های بنیادینی در شیوه رویارویی با جرایم 

و با توجه به این که شارع آگاهانه . جنسی به وجود آمد

سازد و نیز پرده  خواسته تا اثبات این جرایم را دشوار

پوشی را یک اصل راهبردی خود قرار داده است، 

توان گفت که قانون گذار اسالمی بر آن  بوده تا  می

آنجا که ممکن است، از شمار محکومیت های 

با این حال سیاست . شهروندان به جرایم جنسی بکاهد

سختگیرانه کیفری قانون گذار اسالمی درباره بزه های 

ای را در میان دیگر نمونه های  جنسی، نمود وی ه

 (.5)سزادهی در این آیین دارد 

قرآن مجید سرگذشت بزه کاران جنسی را در سوره 

لوط بیان نموده که در ادبیات علوم جنایی امروز، 

این بزه کاران در . مرتکب جرم لواط گردیده بودند

راستای سیاست جنایی شدت گرای الهی که پیش از این 

سزادهی شدید الهی و کیفرمرگ رویارو  از آن یاد شد با

شدند تا جلوه ای از سیاست جنایی ریسک مدار 

منظور از سیاست جنایی ریسک . خداوندی نمایانده شود

مدار، تقسیم بندی بزه کاران در گروه هایی وی ه بر پایه 

شدت خطر پدید آمده از سوی آنان برای جامعه است 

که در سوره لوط سزادهی بزه کاران پایدار جنسی (. 6)

از آن یاد شده، نمونه ای روشن از این سیاست جنایی 

است و سیاست گذاران کالن فرهنگی و جنایی کشور را 

بر آن می دارد تا در برابر تهدیدات جنسی علیه سبک 

زندگی قرآنی و اسالمی ، چنین رویکردی را در پیش 

 .گیرند

به در دنیای مجازی نوعی متمایز از بهره کشی جنسی 

در این حالت برخی . نام روسپی گری اینترنتی وجود دارد

امکانات رو به گسترش و مورد توجه کاربران به ابزاری در 

کنش آنان با -راه بازاریابی  بهره کشان جنسی، میان

مشتریان و نیز منابع درآمدی آن یا نمایش دهندگان تبدیل 

ی بنابراین در بهره کشی جنسی مجازی، روسپیگر. می شود

ها زمینه مناسبی را برای  اینترنتی شمارگان باالی این فرصت

نمایش فرآورده های هرزه نارانه در میان گروه بی شماری 

 (.7)از مخاطبان فراهم می کند 

یکی از ارزش های پام داشته شده در  قرآن کریم،   

حق حریم خصوصی و حرمت منازل و یادآوری های پی 

برای نمونه، .  دناپذیر استدرپی قرآن در این باره تردی

ای کسانی که »: سوره نور می فرماید 17خداوند در آیه 

ایمان آورده اید، به خانه هایی که خانه شما نیست وارد 

نشوید تا به ساکنانش آشنایی دهید و ورود خود را به آنان 

حرمت یادشده گذشته از این کتاب «  ..اعالم نمایید

ی نیز آمده و بارها بر حرمت آسمانی در سیره پیشوایان دین

 .غیر مسلمانان معاهد یا ذمی پافشاری شده است
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دسترسی غیرمجاز به مفهوم ورود به یک سامانه یا 

این اقدام منجر به نقض . شبکه محافظت شده است

محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای می شود و 

معادل آن را در حقوق سنتی می توان با مسامحه، هتک 

این جرم افزون بر سامانه ها، داده . رمت منازل دانستح

با مطالعه تطبیقی (. 8)های رایانه ای را نیز فرا می گیرد 

زندگی مجازی و حقیقی می توان دریافت که جرم 

دسترسی غیرمجاز کامالً از دیدگاه آموزه های قرآنی 

زیرا آشکارا به حرمت فضای . سرزنش پذیر است

 .ارا خدشه وارد می آوردمجازی شخص مسلمان آشک

 

 نتیجه گیری
زندگی انسان های هزاره سوم به طور هم زمان در 

دو دنیای حقیقی و مجازی سپری می شود و می توان بر 

این باور بود که هم گام با گسترش شتابان  دانش و 

فناوری های گوناگون، این هم زیستی به برتری پررنگ 

از . یابد کنش گری در دنیای مجازی نیز دگرگونی

همین رو، کنش گران سیاست های راهبردی جامعه در 

حوزه های گوناگون باید با داشتن بینشی فراگیر و 

آسیب شناسانه تهدیدات و فرصت های دنیای مجازی را 

در قلمرو کاری خود دریابند و با یاری رهنمودهای 

انسان ساز قرآن مجید،  این شیوه از نقش آفرینی های 

 .ا  مدیریت نمایندانسان معاصر ر

یکی از دالیل گسترش روی آوری شهروندان به 

دنیای مجازی، رهایی از محدودیت های ساختاری و 

بنابراین، . چالش های پدیدار در دنیای حقیقی است

امروزه دنیای مجازی واقعیتی نمایان و غیرقابل انکار در 

زندگی انسانی است و باید با بهره گیری از آموزه های 

کنش با -، سبک زندگی اسالمی را از گذر میانقرآنی

 .آن برای شهروندان کشورمان ترسیم نمود

در دنیای امروز که روندهای جهانی شدن و به وی ه 

پیامدهای آن، چالش های بسیاری را برای اخالق و 

معنویت شهروندان جامعه جهانی پدیدار نموده، 

دهی سبک زندگی اسالمی ضرورتی بنیادین  سامان

و رهنمودهای جاویدان قرآن دراین باره بسیار  است

بنابراین، فناوران علوم انسانی و قرآنی . سوددمند هستند

باید بکوشند تا بسته به مورد و در برابر چالش های 

چند . گوناگون، راه کارهایی وی ه را در پیش گیرند

پیشنهاد برای بهسازی اثرگذاری فضای مجازی بر سبک 

 .می شودزندگی اسالمی بیان 

بازنگری در قوانین فیلترینگ و مدیریت هدف مند -1

کالن دسترسی  آن برای پرهیز از سیاست مسدودسازی

 به وبگاه ها

برپایی دوره های آشنایی با شبکه های اجتماعی، -1

 پایگاه های اینترنتی و دیگر ارکان دنیای مجازی

یکسان سازی روندهای ارزش گذاری کنش گری -3

 تماعیدر شبکه های اج

افزایش سیاست گذاری های فرهنگی نهادهای هم -4

 پیوند در دنیای مجازی

بهره گیری روزافزون از توان مندی های دنیای -5

مجازی برای پراکنش آموزه های قرآنی و دوری گزینی 

 از روش های محدود و کم برد پیشین

تمرکز بر فرهنگ سازی قرآنی در شیوه بهره مندی -6

 از فضای مجازی

رپایی هم اندیشی های تخصصی میان فناوران دنیای ب-7

مجازی و اندیشمندان علوم قرآنی در جهت عملی 

 ساختن راهبردهای همکاری

 

 تشکر و قدردانی
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

برگزارکنندگان گرامی پنجمین همایش استانی قرآن و 

سالمت در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به پام 

شش در راه گسترش فرهنگ قرآنی و اندیشه مداری کو

 نماییم می در این راستا، صمیمانه سپام گذاری
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 :دمهقم

 

 

 
 :مهی فرمایهد   81قرآن کریم در سوره اسهرا آیهه   

قرآن کریم شفا و رحمتی است برای مومنان ولی ظالمان 

صههله رحههم بههه معنههای (. 1)را جههز زیههان چیههزی نیفزایههد 

و  مشارکت و مددکاری به خویشان با مال و مقام وآبهرو 

 و بهرای ( 1) سایر امکانات و خیهرات موجهود مهی باشهد    

به نسبت حق و قربی ( نزدیکان) احسان و نیکی به اقارب 

حفههظ و تقویههت همههه ارتباطههات الزم بههین  کههه دارنههد و

 .خویشان و دیدار آنان می باشد

و باالوالههدین  بههه شههیئاً ال تشههرکوا واعبههدواهلل و"

خدای یکتا را بپرسهتید  " "الیتامی و بذی القربی و احساناً

یک قرار ندهید و به پدر و مادر و و چیزی را برای او شر

 .(3-نساء) "خویشان و یتیمان نیکی کنید

و االرحام ان اهلل کان واتقواهلل الذی تساءلون به "

نههام او از ه بترسههید از آن خههدایی کههه بهه" "علههیکم رقیبهها

یکدیگر مسئلت و درخواست می کنید و دربهاره ارحهام   

  "کوتههاهی نکنیههد کههه خههدا مراقههب اعمههال شماسههت     

ه قرآن کریم اهمیت صله رحهم را بهرای مها به    (. 1-اءنس)

 کارگیری امور پسهندیده، ه خوبی روشن می نماید و بر ب

اسهالم   .کیهد دارد أت کردار و خلقیات زیبها در ارتباطهات  

روابط خویشاوندی  ین خود را بر پایه اجتماع وآیاسام 

سهیره تربیهت عملهی انسهان      داده است و سیره انبیهاء  قرار

تربیهت در برتهرین و کامهل تهرین جلهوه آن      است و این 

 .تفسیر قرآن کریم و رفتار پیامبر خدا و ائمه آمهده اسهت  

ههای تربیهت و رشهد، خهانواده      یکی از مهمتهرین پایگهاه  

 :چکیده
هيچ چيز مانند صله رحم در اصالح ارتباط موثر نيست و هيچ چيز مانند آن روابط اجتماعي را با  :زمينه و هدف

به معناي مشارکت و مددکاري به خویشان با مال و مقام وآبروو صله رحم  .در جهت مطلوب تسهيل نمي کند
حفظ و تقویت همه  احسان به خویشان به نسبت حق و قربشان،: طریق سایر امکانات و خيرات موجود از

گرچه بعد مکان  .روایات صله رحم واجب است بر اساس آیات و .ارتباطات الزم بين خویشان و دیدار آنان
هدف از طرح موضوع، ارائه راهکار از دیدگاه  .طول عمر را زیاد مي کند گاهي تا سي سال وجود داشته باشد و

 .قرآن و عترت در جهت ارتباط با خویشاوندان است
 روش پژوهش در باب این موضوع کتابخانه اي بوده و از منابع معتبر اسالمي از جمله قرآن کریم :روش بررسي

 .استفاده شده است تفاسير روایات و متون مرتبط
و مقابله با عوامل بر هم زننده آن و تالش براي حل اختالفات و تقویت و ترویج  صله ارحام برقراري: یافته ها

، در بوجود آمدن جامعه اي سفارش شده است بدان روابط خویشاوندي که در قرآن کریم و دین مبين اسالم بسيار
 .سالم و با نشاط نقش مهمي ایفا مي کند

 خوش اخالقي،، طول عمر توسعه در آمد و روزي و قدرت، شکوفایي، صله رحم سبب :جه گيرينتي
از بزرگترین عوامل  مانعي براي گناه و یکدلي مي گردد و یکيو  رفع بالها، آساني حساب قيامت سخاوتمندي،

 .تقرب به خداوند بزرگ است
 

 .قرآن کریم، صله ارحام، اسالم :هاي کليدي واژه

 سخنرانی
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پهدر و   های اعضاء آن مخصوصاً است خانواده و وی گی

بهالطبع آن روابهط    سزایی در تربیت انسان وه ثیر بأمادر ت

فههرادی کههه از محههیط مناسههب   ا. (1) خویشههاوندی دارد

خانوادگی و روابط سالم و عادالنه برخهوردار باشهند بهه    

مراتب آمادگی بیشتری برای تهذیب نفها و سهازندگی   

مدینه فاضله اسهالم کهه تنهها    . وصله ارحام دارند خویش

با اجرای تفکر ناب شیعی و نظام والیی و امامت به مرتبه 

عی و ظهههور مههی رسههد شههرایط مطلههوب سیاسههی، اجتمهها

نگرش مثبت دینی حکام را از عوامل مهم و اثرگهذار بهر   

اخالق و اندیشه مردمان می داند و وجود حاکمان فاسهد  

االخههالق را عامههل مفاسههد اجتمههاعی جوانههان مههی دانههد   

وجدان اجتماعی و نظارت عمومی برای رشد یا انحطاط 

جامعه بسیار موثر است و اسالم خواسته است هر مسلمان 

سام مسئولیت درباره خود نسبت به اخهالق  عالوه بر اح

عمومی و اجتماع نیز حساسیت داشته باشد و پهاکی روا  

جمعههی حههاکم بههر اجتمههاع را ماننههد پههاکی روا فههردی   

کید بهر اصهل   أخویش پاسداری و مراقبت کند اسالم با ت

امر به معروف و نهی از منکر برای سالمت روا اجتمهاع  

قهط مسهئول سرنوشهت    اهمیت قائل است اسالم افراد را ف

خود نمی داند بلکهه مسهئولیت دیگهر سهازی از وظهایف      

افراد شمرده می شود سرنوشت فرد و اجتمهاع در اسهالم   

بههه یکههدیگر گههره خههورده اسههت و در صههورت تبههاهی   

ایهن   و عمومی عذاب خدا بر همه مهردم نهازل مهی شهود    

 .(5) کید بر صله ارحام استأخود نمونه ت

که یکی از بزرگترین  در اهمیت صله رحم همین با

 صدقه ده: قال رسول اهلل. عوامل تقرب به خداوند بزرگ است

اجر دارد و قرض هیجده اجر و صله برادران بیت اجهر و صهله   

رحم بیست و چهار اجر دارد توجه به خویشاوندان تا آنجا مهم 

است که خداوند نام ایشان را در کنار نام خهود ذکهر کهرده و    

 (.11( )1تساء آیه )ه است حق آنان را متذکر شد
 

 

 :روش بررسی
روش په وهش و بررسهی در بهاب ایهن موضهوع      

کتابخانه ای بوده و از منابع معتبر اسالمی از جملهه قهرآن   

های اندیشمندان و متون  کریم، تفاسیر روایات و دیدگاه

 .مرتبط با موضوع نیز استفاده شده است

 
 :یافته ها

جمعهی،   صله رحم سبب تقویت و ترویج اخهالق 

نظم پهذیری اجتمهاعی، کهار گروههی و دیگهر گرایهی در       

خود و دیگران شده و راه حلی اسهت بهرای جلهوگیری از    

صله رحم نسبت به قدرت و نیاز (. 1)اختالفات و مناقشات 

و اصل و موصول تفاوت می کند گاهی یک سالم، صهله  

رحم محسوب می شود و گاهی عهالوه بهر رفتهار و کهالم     

ک مالی ههم نمهود و گرنهه قطهع رحهم بهه       شایسته باید کم

حساب می آید مثالً واجب است پدر و مادر فقیر را از نظر 

خویشاوندان اگرچه کافر باشند باید مورد . مالی اداره نمود

از این رو بهرای دسهتیابی   (. 11)محبت و لطف قرار گیرند 

به صله رحهم و روابهط اجتمهاعی کهامالً سهالم و صهحیح،       

 .ر دین مبین اسالم تأکید شده استرعایت موارد ذیل د

رفههق در لغههت بههه معنههی نرمههی و   :رفههق و مههدارا

مالطفت و مهربانی است و مدارا به معنی نرم و مالیمهت  

رفق و مهدارا در هرگونهه   . (3) .و تحمل و بردباری است

رابطههه و تعامههل انسههانی چههه در روابههط فههردی، روابههط   

ترین  خانوادگی و روابط یک مجتمع بزرگ انسانی مهم

قاعده در تنظیم روابط انسان هاسهت و ایهن امربهه عنهوان     

یههک اصههل اجتمههاعی در زنههدگی پیههامبر و اوصههیای آن  

رفهق و مهدارا در سهیره اجتمهاعی      .حضرت مشهود است

نقش مبنایی داشته و ما یه قهوام و دوام   (ص)پیامبر اکرم 

 .روابهههط و مناسهههبات صهههحیح اجتمهههاعی بهههوده اسهههت 

مالیمت و به دور از درشهتی و   برخوردهای از سر رفق و

خشونت آن حضهرت در عرصهه جامعهه و در معاشهرت،     

سازنده ترین عنصر در اصالا جامعه و روابط و مناسبات 

غلظت های بی مهورد   از( ص)اجتماعی بود، پیامبر اکرم 

و شدت های نابجا سهخت پرهیهز داشهت و هرگهز بهرای      

پیشبرد مقاصد اجتماعی خهویش از حرکهت ههای تنهد و     

 .(1) اری از رفق بهره نگرفتع
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ان اهلل تعههالی امرنههی  ": آن حضههرت مههی فرمههود  

خهدای تعهالی   " "بمداراه النام کما امرنی باقامه الفهرائض 

همانگونه که امر به برپایی واجبات فرمان داده به مهدارا بها   

آن حضرت با رفق و مهدارا  (. 1) "مردمان فرمان داده است

سهوره آل عمهران آیهه     در. توانست جامعه را متحول نماید

به لطف و رحمت الهی با آنان نرم خوی "آمده است  159

و پر مهر شدی و اگهر درشهت خهوی و سهخت دل بهودی      

شک از پیرامون تو پراکنده می شدند پها از آنهان در    بی

 ."گذر و بر ایشان آمرزش بخواه

فاصهدع  " :می فرماید 94و یا در سوره حجر آیه 

پها آن چهه   " (.1) "المشهرکین بما تهومرو اعهرض عهن    

 ."دستور یافته ای آشکار کن و از مشرکان روی برتاب

: مههی فرمایههد 114-115و یهها در سههوره شههعراء آیههه 

و انذر عشیرتک االقهربین و اخفهض جنها حهک لمهن      "(.1)

خویشاوندان نزدیکت را انذار کهن و  " "اتبعک من المومنین

بهان و فهروتن   در برابر مومنانی که از تو پیروی می کننهد مهر 

فرمهان یافتهه اسهت کهه در روابهط      ( ص)پیامبر اکهرم  . "باش

اجتماعی خویش چنین باشد و پهر و بهال رحمهت و محبهت     

رفهق و مهدارا   (. 1)خود را بر مردمان و اههل دیهن بگسهتراند    

کلید توفیق در زندگی است و روابط اجتماعی، خهانوادگی  

 (.1)و خویشاوندی بهدون آن خشهک و غیهر انسهانی اسهت      

هیچ چیز مانند رفق و مدارا در صله ارحام و مناسبات انسانی 

ههیچ چیهز ماننهد رفهق و مهدارا      . و تنظیم آن ها مهوثر نیسهت  

روابط اجتماعی را در جهت مطلوب تسهیل نمهی کنهد و بها    

به کارگیری آن می توان بر مشهکالت اجتمهاعی فهائق آمهد     

الزمه روابط لطیهف انسهانی وصهله ارحهام، مالیمهت و      (. 5)

نرمی، وسعت نظر و گشادگی، گذشت و تحمهل اجتمهاعی   

است رفق و مدارا رکن رکهین اخهالق اجتمهاعی اسهت کهه      

اگر به آن بی اعتنایی شود موجب ظههور اخهتالالت شهدید    

ههر کهه از   : مهی فرماینهد  ( ع)اجتماعی می گردد، امهام بهاقر   

 (.1)نرمی برخوردار شد از ایمان برخوردار شد 

بهر پهاداش داده مهی شهود     برا 14نیکی بهه خویشهان   

( 74ج )روایهههت و در بحهههار  43در میهههزان الحکهههم (. 11)

 .روایاتی در موضوع صله رحم آمده است

آیهه دربهاره صهله رحهم ذکهر       11در قرآن کریم 

شده و نیز در سه مورد قاطعین رحم لعنت شهده انهد کهه    

سههههوره  )و  (15یههههه  آ/سههههوره رعههههد  : )عبارتنههههد از

 .(17 یهآ/ره بقرهسو)  و (13 و 11یات آ/(ص)محمد

تکریم به معنای منزه : تکریم در روابط اجتماعی

داشتن، حرمت نگهه داشهتن، گرامهی داشهتن و بزرگهوار      

تکریم در صهله ارحهام و تعامهل ههای     (. 3)شمردن است 

  .اجتمهههاعی قاعهههده ای زیهههر سهههاختی و مبنهههایی اسهههت 

تعامل های انسهانی، برخوردهها و رفتارههای اجتمهاعی و     

ن هها بها ههم برقهرار مهی کننهد تهابع دو        روابطی کهه انسها  

دیدگاه است یا بر مبنای دیهدگاه کرامهت اسهت و یها بهر      

 (.1)مبنای دیدگاه اهانت است 

و لقد کرمنها بنهی ادم و   ": قرآن کریم می فرماید

راستی ه و ب"؛ (1( )71-اسراء) "حملنا هم فی البر و البحر

 فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و آنان را در خشکی و

 ."دریا روانه داشتیم

در نگههاه قههرآن کههریم انسههان دارای کرامههت و   

منزلت و حرمت است و پیام آوران الهی آموزگاران این 

مردمهان را تقسهیم نمهوده انهد بهه       ،حقیقت اند و فرعونان

های با کرامت و بی کرامت با منزلت و بی منزلت،  گروه

با حرمت و بهی حرمهت، قهرآن کهریم در ابتهدای سهوره       

 .(9)این واقعیت را به زیبایی تصویر کرده است قصص 

همانا فرعون در آن سهرزمین سرکشهی کهرد و    "

مردم آن را طبقه طبقه ساخت طبقه ای از آنهان را زبهون   

می داشت و پسرانشان را می کشت و زنان و دختهران را  

 "برای کنیزی زنده نگه می داشت و او از تبه کاران بهود 

 .(1-4قصص آیه )

ها سهیره موسهوی    پیامبران در رفتار با انسانسیره 

 بهههود آنهههان کهههریم بودنهههد و در روابهههط اجتمهههاعی و   

 خویشههاوندی و تعامههل انسههانی بههر مبنههای کرامههت رفتههار 

 .(9) می کردند و پیامبر با کرامت ترین مردمان بود

قرآن کریم مهی آمهوزد کهه بهه نیکهوترین وجهه       

فهظ  سخن گفته شود تا کرامت و منزلت و حرمهت هها ح  

و بها  " "و قولهوا للنهام حسهنا   ": شود چنانچه می فرمایهد 



 

 3131اردیبهشت ماه  /شهرکرد   پنجمین همایش استانی قرآن و سالمت

 

 22 

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 معاونت تحقیقات و فناوری

جامعه ای (. 83-بقره)"ید یمردم به زبان خوش سخن بگو

 کههه تکههریم انسههان در آن محههور روابههط باشههد و در هههر

حرکت اجتماعی و رابطه انسانی کرامت آدمیان به عنوان 

اصل حاکم لحاظ شود جامعه ای سالم است کهه پیوسهته   

 .(1)ق است در سایه رحمت ح

تعامههل انسههانی و روابههط خویشههاوندی مبتنههی بههر 

یک پیامدهای بسیار در زندگی به  تکریم و یا تحقیر، هر

بار می آورد به گونه ای که می توان گفت جز بر مبنهای  

. تکریم راه روابط انسانی و تعالی معنوی هموار نمی شود

کید از سوی پیشوایان دین بر رعایت تکریم و أآن همه ت

هیز ازتحقیر برای ایهن اسهت کهه ههیچ چیهز در تعامهل       پر

انسههانی و روابههط اجتمههاعی وصههله ارحههام مخههرب تههر از 

 .(1)و هیچ چیز سازنده تر از تکریم نیست  تحقیر

بهه  ": 15سوره حدید آیه : اصل عدالت اجتماعی

راستی که پیامبرانمان را با دالیل روشن روانه کردیم و با 

آوردیههم تهها مردمههان بههه   آنههان کتههاب و تههرازو را فههرود 

 .(1) "دادگری برخیزند

 عههدالت اجتمههاعی در اندیشههه دینههی از جایگههاه  

وی ه ای برخوردار است و خداوند همه چیهز را براسهام   

برپهایی همهه امهور بهه عهدل و       .عدل استوار نموده اسهت 

 .استواری همه چیز به آن است

بگههو پروردگههارم بههه " "قههل امههر ربههی بالقسههط"

 (.1( )19-اعراف) اده استدادگری فرمان د

در حقیقههت خداونههد بههه " "یههامر بالعههدلهلل ان ا"

 .(1) (91-نحل)دادگری فرمان می دهد 

ای " "یا ایها الذین امنوا کونوا قهوامین بالقسهط  "

کسههانی کههه ایمههان آورده ایههد پیوسههته بههه عههدالت قیههام  

 .(1)( 135-نساء")کنید

بقای جامعه به عدالت است و آن جا که عهدالت  

نیست، انتظار پاکی و سالمت اجتماعی، انتظاری بیههوده  

است بدون اجرای عدالت، دیهن و احکهام آن بهی جهان     

( ع)حضرت علی  .است و روشنی اسالم به عدالت است

 .عدالت بر پا دارنده جامعه و مردمان است :فرماید می

قرآن کتاب فطرت است و آدمیان به فطرت 

نه ستم اند و خویش عاشق عدالت و منزجر از هرگو

چیزی جز عدالت آنان را سیراب نمی کند و جامعه جز 

پیامبر . با عدالت به آرامش و آسایش حقیقی نمی رسد

 ها قرار خداوند عدالت را وسیله آرامش دل :می فرماید

وی ه صله ارحام ه همه ارزش های اجتماعی ب .داده است

 در گرو عدالت است عدالت مایه بقا و سالمت 

ارزش ها در زمینه  .انسانی در جامعه است ارزش های

 .(5) عدالت شکوفا می شود

در عمل به تمام ( ص)حضرت رسول اکرم 

معنا بر پا دارنده قسط و عدالت بوده از این روست که 

السالم علیک یا ": در زیارت آن حضرت می خوانیم

سالم بر تو ای برپا دارنده قسط و " "قائماً بالقسط

 "عدالت

ت خواه در گام نخست از خودی انسان عدال

های خود می گذرد و به باالترین کمال فردی یعنی نفی 

هوا از خویش می رسد و آنگاه در عرصه اجتماعی است 

 .(1)که به برپایی عدالت می پردازد 

والعدل سائا عام والجود  (:ع)حضرت علی 

و عدالت تدبیر کننده ای است به ( 4)عارض خاص 

گذری است وی ه برخی سوی همگان و بخشش ره

یعنی عدالت تدبیر کننده و اداره کننده عموم  کسان

می گیرد و به سامان  جامعه است و همه مردم را در بر

می رساند ولی جود امری استثنایی است و اساسی و 

همگانی نیست عدالت اصیل است و جامعه را سامان 

بخشد عدالت رکن است و اصول و مبادی اجتماعی  می

و مبادی اخالقی تقدم دارد،آن اصل است و  بر اصول

آن اصلی که می تواند ( ع)این فرع، از نظر حضرت علی 

تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگه دارد و 

به پیکر اجتماع سالمت بخشد و به روا اجتماع آرامش 

 .(5)دهد عدالت است 

شور و مشورت و مشاوره به معنای : صل شوراا

اندیشه و نظر دیگران است و عملی رشد  بهره گیری از
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 :پیامبر اکرم می فرمایند. (3)دهنده و فایده رساننده است 

 .هیچ پشتیبانی مطمئن تر از مشورت نیست

مشههورت کههردن در امههور مایههه پشههت گرمههی و  

خاطر جمعهی اسهت و خهوب یهاری کهردن یکهدیگر در       

مشورت کردن است زیرا با مشهورت اسهت کهه هریهک     

آن چه صالا او باشد راهنمایی می کنهد و  دیگری را به 

راه درست نمایان و موفقیت حاصل می شود و هرکهه بها   

 .(6)عاقالن مشورت کند به دور اندیشی و درستی رسد 

جانهب   در نگاه پیشوایان دین، مشورت کننده بر

بهی گمهان بهرای پرهیهز از      .و مشرف به رستگاری اسهت 

ت ارتباطهات  اشتباه و جلوگیری از لغزش وهمچنین تقوی

 .هی بهتر و مفید تر از تضارب آرا نیستاخویشاوندی ر

الههذین ": چنانچههه در آیههه شههریفه آمههده اسههت  

بهه سهخن گهوش فهرا     "" یستمعون القول فیتبعهون احسهنه  

 .(7) (18-زمر) "دهند و بهترین آن را پیروی می کنند

شور و مشورت مایه الفت اجتماعی و پیوند مردم 

بیهت مهی باشهد مشهورت موجهب       با اسالم، پیامبر و اههل 

رشد اندیشه و تفکر می باشد و روحیهه انفعهال اجتمهاعی    

 زدوده می شود و روحیه ی انزوای اجتماعی از بهین مهی  

 .(1)خود می گیرد ه رود وصله ارحام نقش قوی تری ب

تهرم  )افراد ترسو : با چه کسانی نباید مشورت کرد

 .جاهل، بخیل، حریص، دروغگو، احمق و (از غیر خدا

ای مهردم   :قرآن کریم می فرماید :اصل مساوات

ما شما را از مرد و زنی آفریهدیم و شهما را ملهت ملهت و     

قبیلههه قبیلههه گردانیههدیم تهها بهها یکههدیگر شناسههایی متقابههل 

حاصل کنید، بی شهک گرامهی تهرین شهما نهزد خهدا بها        

 .(1) (13-حجرات) .تقواترین شماست

اه و و اوصهیای آن حضهرت ر  ( ص)پیامبر اکهرم  

رسم مسهاوات را در روابهط و مناسهبات اجتمهاعی پهام      

 .داشتند می

اصل مساوات در مساوات اجتماعی، مساوات در 

برابر قانون، مساوات در تقسیم سرانه بیت المال مسهاوات  

هههای اسههالمی، مسههاوات در تحصههیل علههم و  در مالیههات

مساوات در تصدی شهغل هها و مسهئولیت هها مهی باشهد       

(11). 

در حقیقت " "انما المومنون اخوه": اصل اخوت

 .(1)( 11-حجرات) "مومنان برادر یکدیگرند

 از زیبههاترین جلههوه هههای عملههی ایمههان، پیونههد    

 .روا ها و اتصال جان ها وصله ارحام است

آیهه شهریفه اخهوت ایمهانی،      قرآن کریم بها بیهان  

سرفصل و بابی شگفت و کار سهاز در روابهط اجتمهاعی    

 .است گشوده

المومنهون اخهوه فاصهلحوا بهین اخهویکم و      انما "

در حقیقهت  . (1)( 11-حجرات) "اتقواهلل لعلکم ترحمون

مومنان برادر یکدیگرند پا میان برادرانتان اصالا کنید 

 .و از خدا پروا بدارید که مورد رحمت قرار گیرید

روابههط اخههوت ایمههانی کههه خداونههد میههان همههه  

هتهرین زمینهه   مسلمانان و اهل ایمان برقرار کهرده اسهت ب  

 .است ساز اصالا روابط و صله رحم

وحههدت سیاسههی، اجتمههاعی را در  ( ص)پیههامبر 

زمینهه اخههوت ایمهانی برقرارکههرد و مصهلحت حههاکم بههر    

روابط اجتماعی وصله رحم، مصلحت فرد، قبیلهه، گهروه   

و فرد خاصی نبود، یکپارچگی و وحدت حقیقهی ناشهی   

تدارك از وحدت قلب ها است که پیمان برادری آن را 

 .(1) .می کرد

اخههوت در اصههالا بنیههادی صههله ارحههام نقههش   

ه اساسی دارد و اگر از آن غفلت شهود روابهط انسهانی به    

جای آنکه صورت همیاری و فداکاری داشته باشد شکل 

قههرآن  .خههود مههی گیههرده سههوء اسههتفاده و کینههه ورزی بهه

کههریم، اهههل ایمههان را بههه اصههالا روابههط خههود فرمههان   

 .(11)دهد  می

ر پیشهوایان دیهن خداونهد ههیچ نعمتهی را      در منظ

چههون نعمههت اخههوت ایمههانی و مصههاحبت و معاشههرت    

برادران دینی بر بندگان خود ارزانی نداشته است و پهام  

. (8) داشتن این نعمت و شکر آن نشانه کمال ایمان است

ظهور محبت ایمانی در جهت بهرآورده نمهودن نیازههای    
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دی می گردد یکدیگر باعث افزون شدن روابط خویشاون

(1). 

تعهاونوا علهی   ": اصل تعهاون، تکافهل و مواسهات   

 (1-مائده) "التقوی و ال تعاونو علی االثم والعدوان البر و

پیشگی بها همهدیگر همکهاری     در نیکوکاری و پروا. (1)

 .کنید و در گناه و تجاوز دستیار هم مشوید

تعاون بهه معنهی یهاری و پشهتیبانی از یکهدیگر و      

تکامهل بهه   . (1)در هر کاری اسهت   همراهی و مشارکت

معنی بر عهده داشتن امور یکدیگر و مسئولیت مشهترك  

مواسههات بههه معنههی مسههاعدت، . (1)در اداره امههور اسههت 

گهری اسهت یعنهی     دستگیری، همیهاری، تعهاون و یهاری   

 .(1)تن و مال چون خود شمردن  دیگری را در

: آمهده اسهت   41در قرآن کریم سهوره طهه آیهه    

فتقههول هههل ادلکههم علههی مههن یکفلههه   اذتمشههی اختههک"

آنگاه که خواهر تو " "فرجعنک الی امک کی تقر عینها

می رفت و می گفت آیا شما را بر کسی که عهده دار او 

گههردد داللههت کههنم؟ بههدین سههان تههو را بههه مههادرت       

و یا در سوره آل . "بازگردانیدیم تا دیده اش روشن شود

بهول حسهن و   فتقبلها ربهها بق ": آمده است 37عمران آیه 

پها پروردگهارش وی    "و کفلها زکریها  حسناً انبتها نباتاً

را با حسن قبول پذیرا شده و او را نیکو بهار آورد  ( مریم)

 .و زکریا را سرپرست وی قرار داد

انسههان اجتمههاعی اسههت و جامعههه انسههانی بههدون  

و بهههدون ( تعهههاون)همراههههی و مشهههارکت و همکهههاری 

بهدون یهاری همهه    و ( تکافل)مین أمسئولیت مشترك و ت

خهههالی از انسهههانیت اسهههت ارزش و ( مواسهههات)جانبهههه 

تکافل و مواسهات آن  -اعتبارجامعه انسانی به میزان تعاون

است و ظهور این سه مورد در زندگی نشانه نزدیکهی بهه   

ها در روابط خویشاوندی وصله  این والیت الهی است و

 .(1)رحم بسیار موثر است 

 صهله الهرحم   ثوابهاً  ان اعجل الخیر: قال رسول اهلل

 .(1/151/15) (الکافی)

همانا صله رحم بسهیار زود پهاداش داده خواههد    

( 6) "فی صهله الهرحم حراسهه الهنعم    "(: ع)ال علی ق. شد

 بهها صههله رحههم موجبههات حفههظ   . (4/411)غههررالحکم )

 .های الهی فراهم می شود نعمت

برترین کردار سهه  : می فرمایند( ص)پیامبر اکرم 

ورزیههدن بهها مههردم از جانههب خههود،  انصههاف :چیههز اسههت

مواسات با برادر دینی به خاطر خدا و یاد خداوند در ههر  

 .(1)حال 

مواسات چنان است که در کنار یاد خدا در همه 

حال آمده است یاد خدا که برترین کماالت انسان است، 

پیونهد  . بنابراین مواسهات برتهرین کمهال اجتمهاعی اسهت     

اسهت و ایهن کهه قهران     ایمان و مواسات پیوندی حقیقهی  

معرفی کرده اسهت بایهد    "رحماء بینهم"کریم مومنان را 

نشانه و مالك داشته باشد که ظهور و نشانه آن تعهاون و  

 .(1)مواسات است 

مواسات گذشتن از خود است و دیگران را چهون  

خود دیدن و آنگاه از این دریچه به فدا کردن همه چیز در 

در راه خهدا و  ( ع)علهی  راه دوست دست یهافتن جانبهازی   

و تقههدم دادن جههان آن ( ص)مواسههات او بهها رسههول خههدا 

حضرت بر جان خویش و خوابیدن در بستر پیهامبر، نمونهه   

بارز این حقیقت است و این جانبازی در راه خدا از چنهان  

 (.1)ارزشی برخوردار بود که آیه زیر در شأن او نازل شد 

و  هللت او من النام من یشری نفسه ابتغاء مرضا"

و از میههان مههردم  ". (1) (117-بقههره) "روف بالعبههاد هللا

کسی است که جان خود را برای طلهب خشهنودی خهدا    

 ."می فروشد و خدا نسبت به بندگان مهربان است

درهر حال اصالا میان افراد یک اجتماع و میان 

 .(8)جوامع با یکدیگر مطلوب خداوند است 

قهرآن ههم    ممنوعیت فساد و منفی ساختن آن در

 .آمده است

و لوال دفهع اهلل النهام بعضههم بهبعض لفسهدت      "

اگههر پروردگههار برخههی مههردم را در مقابههل     " "االرض

گروهی دیگر بر نمی انگیخت فساد روی زمین را فرا می 

 .(1( )151-بقره) "گرفت

قیل لهم ال تفسدوا فی االرض قالوا انما  و اذا"

ید که در یچون مومنان آنان را گو و" "نحن مصلحون
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صالا ه زمین فساد مکنید پاسخ دهند که تنها ما کار ب

و ال تفسدوا فی االرض بعد ". (1) (11-بقره) "می کنیم

و در زمین پا از آنکه قوانین آسمانی به " "اصالحها

 .(1) (85-اعراف) "نظم و اصالا آمد به فساد بر نخیزند

چون " "فیها و اذا تولی سعی فی االرض لیفسد"

 بقره) "فساد است تو دور شود کارش فتنه و از حضور

تبثیت اصالا در میان افراد جامعه نیز در قرآن . (115

راه " "واصلح وال تتبع سبیل المفسدین". آمده است

 (141-اعراف)"صالا پیش گیر و پیرو اهل فساد مباش

باید از خدا " "و اصلحوا ذات بینکم هللفاتقوا". (1)

ت و اتحاد بین خودتان در رضایت و مسالم بترسید و

 .(1) (1-انفال) "بپردازید

از همین جا روشن می شود که این اصالت یعنی 

اصالت اجتماع به طور مطلق در اسالم مطرا نیست بلکه 

 (.9)بایستی اصالت اجتماع را با تفضیل ذیل در نظر گرفت 

افههراد انسههانی چنانکههه در حههال فههردی دارای     

ده اصول و مبهادی  شخصیت انسانی است خواه به یک ع

مقید باشد یا نهه، همچنهین در حهال اجتمهاعی نیهز دارای      

شخصیت است خواه ایده آلی را تعقیب کند یا نه از این 

جهههت اجتمههاع اصههالت دارد زیههرا اجتمههاع دارای افههراد  

 .این تشکل می تواند خویشاوند نیز باشد متشکل است و

ها ایهن اسهت کهه     طبیعت تشکل اجتماعی انسان

گر خصومت بورزند وصله ارحام را در نطفه خفه با یکدی

 .سازند

اشتراك در یک ایده آل دو فرد را بها یکهدیگر   

نفهر همهان تنهازع     متشکل نکند اصل اساسی برای آن دو

 .نیرومندتر بهوده باشهد   در بقاء است هریک از آن دو نفر

بنابراین اگر  ؛برد زندگی برای او اختصاص خواهد یافت

ارتباط دو فهرد بها یکهدیگر بهوده و     فرض کنیم که زمینه 

اشتراك در ایهده آلهی میهان آن دو وجهود نهدارد ناچهار       

تشکل آن ها اجباری بوده و بایستی با تهرم از یکهدیگر   

کلمها  ": چنانکهه خداونهد مهی فرمایهد    . (9) متشکل شوند

 .(38-اعراف) "دخلت امه لعنت اختها

 و عملههو الههذین امنههوا ان االنسههان لفههی خسههر، اال

 .(1) (1و3-عصر)الصالحات 

افضههل الفضههائل ان تصههل مههن  : قههال رسههول اهلل

برترین ؛ قطعک و تعطی من حرمک و تعفو عمن ظلمک

پیوند با کسانی است که با شما قطع رابطه  صفات جذب،

را محهروم نمهوده   و نموده اند و بخشش بهه کسهی کهه ته    

اسهت  است و گذشت از کسی که به تو سهتم روا داشهته   

 .(1/161داتجامع السعا)

، مسههکن، لبههام)صههله رحههم بههه مههال   : اقسههام

 ،دفهاع از خویشهاوندان   صله رحهم بهه آبهرو و   ، (خوراك

صهله   ،صله رحم از راه دور ،صله رحم با زیارت و دیدار

 .(11)رحم از راه نزدیک 

صله رحم با نوشاندن  ،صله رحم با سالم: مراتب

صله رحهم بها آزار نرسهانیدن بهه خویشهاوند       ،جرعه آبی

(11). 

 

 :نتیجه گیری
ایههها النههام علههیکم بالجماعههه و : هللقههال رسههول ا

ای مهردم بهه   . (1434المیهزان الحکمهه ا   )ایاکم والدقهه  

جماعههت و یکپههارچگی روی آوریههد و از پراکنههدگی    

 ،شکوفایی و زیاد شدن اعمال صله ارحام سبب. بپرهیزید

 ،طههول عمههر ،توسههعه در آمههد و روزی اقتههدار و قههدرت

پاك دل ها و رفع بالهها و   ،سخاوتمندی ،خوش اخالقی

آبهادی  ، مانعی برای گناه، آسانی حساب قیامت ،حوادث

نشاط و تمرکز احهوال   ،یکدلی و اتحاد ،و عمران شهرها

 .(11) می گردد

در اهمیهت صهله رحهم همهین بها کهه یکههی از       

 .بزرگترین عوامل تقرب به خداوند بزرگ است

قههرض صههدقه ده اجههر دارد و  : هللقههال رسههول ا 

هیجده اجر و صله برادران بیت اجر و صله رحم بیست و 

توجه به خویشاوندان تها آنجها مههم    . (9)چهار اجر دارد 

است که خداوند نهام ایشهان را در کنهار نهام خهود ذکهر       

 .(1ساء آیه ن) کرده و حق آنان را متذکر شده است
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، رضهایت  اسهوی خهد  ه صله رحم باعث تقرب به 

ثواب عبادات و نیایش ها را  .ددپیامبر و امام زمان می گر

دنبهال دارد، امهور   ه افزایش می دههد، پهاداش اخهروی به    

اجتماعی را تسهیل می نمایهد، نشهاط و امیهد در زنهدگی     

ایجاد مهی کنهد، مهانع مههم در برابهر بسهیاری از گناههان        

ه است، رشهد سیاسهی، اقتصهادی و فرهنگهی جامعهه را به      

 .(9)کند دنبال دارد و از عزلت منفی جلوگیری می 

هرکا دوست مهی دارد کهه سهکرات مهوت و     

لحظه مرگ برایش خوش، راحت و آسان باشد بایهد بهه   

خویشاوندان نزدیک و به ارحام خود صله و احسان کند 

بحهار  )که در نتیجه روی فقر و نادانی را هم نخواهد دید 

 .(47/79/االنوار

 

 :تشکر و قدردانی

بدینوسیله از کلیه همکهارانی کهه در انجهام ایهن     

. طرا همکاری نمودند کمال تشکر و قدردانی می گردد
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 انجام جمله از زندگی، مختلف های عرصه در اسالمی

 مخالف نباید عملکردها و است ضروری پزشکی، اعمال

 که می رسد نظر به باشند؛ اسالمی اخالق و فقه مبانی با

 قانونی، و علمی های صالحیت داشتن بر عالوه پزشکان،

 حرفه با مرتبط اخالقی ضوابط و فقهی احکام با باید می

 اصول. کنند پیدا آشنایی مبانی این اسام بر خود، ی

 و اندیشمندان اظهارات و روایات قرآن، در اخالقی

 ضوابط می توان و شده بیان تفصیل به دین، علمای

 استخراج آن ها از تخصصی در حد را پزشکی اخالق
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 .هدف از این مطالعه مروري بر کاربردهاي درماني قرآن در بيماري هاي انسان مي باشد
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 مقطعي مقاله 9 و انتخابي مقاله 4 آزمایشي، مقاله 5 سيستماتيک، مرور مقاله 47 گر، مداخله مقاله 4 تحليلي،
 .گردید استفاده

نتایج در این مطالعه در مورد ژنتيک، اتانازي، افسردگي، ناباروري، اخالق، تغذیه، شبيه سازي،  :یافته ها
اضطراب علم نفس، درد زایمان، درد و سالمت مقاالت بررسي شد و کاربرد هاي درماني قرآن کریم دراین 

 .موضوعات مطرح گردید
 در بشر عقول که حالي در است، شگفتي و اعجاز داراي شده مطرح قرآن در که پزشکي مطالب :نتيجه گيري

 تعجب به را انسان مسائل این در آنچه. است متعجب آن شگفتي از زمان این در و عاجز آن کشف از زمان آن
 به است، همگون انسان روح و جسم سالمت و طبيعت نظم با قرآن مقرارات و قوانين که است آن دارد مي وا

 سالمت حفظ براي کریم قرآن .باشد تضاد در انسان سالمت با که یافت اي مسأله قرآن در توان نمي که معنا این
 بيان مستحبات و محرمات قالب در اي ارزنده پزشکي دستورات ها، بيماري از پيشگيري و انسان تندرستي و

 .باشد مي انسان روحي و جسمي سالمت کننده تعيين ها توصيه این رعایت که است نموده
 

 .قرآن، درمان پزشکی، :کليديهاي  واژه

 سخنرانی
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 بر دینی باورهای کننده تعیین تأثیر به توجه با. کرد

 ازدواج شیوع به عنایت با و مردم اجتماعی رفتارهای

 احادیث قرآن، آیات منظور ایران؛ بدین در فامیلی های

و . گردید مرور( ع) اطهار ائمه و( ص) نبوی سنت و

 بررسی عنوان با مروری ای مطالعه تا تصمیم برآن شد

 پزشکی. انجام گیرد قرآن دیدگاه از ینتیک و پزشکی

 سالمت ی توسعه و بهداشت امروزی های  روش و مدرن

 و( ص) اکرم پیامبر های آموزه مدیون زیادی حد تا

 قسمت متأسفانه اما است، اسالمی بزرگ دانشمندان

 باقی ناشناخته دنیا مردم برای همچنان خدمات این اعظم

 به متعددی آیات در کریم قرآن(. 15) است مانده

 نارم، نوزاد ناباروری، افسردگی، آتانازی، ینتیک،

 درد نفا، علم اضطراب، سازی، شبیه تغذیه، اخالق،

 .است کرده اشاره ایمنی خود جنین، نمو و رشد زایمان،

 ترتیب به را غذایی های اولویت  متعال مثال خداوند برای

 سوره 75 تا 65 و عبا سوره 31 تا 14 آیات در نیاز

 قرآن آیات کل مجموع از و است فرموده بیان نحل

 روانی مسایل به مربوط آیه 116 و هزار 3 حدود کریم

 روان به مربوط آیه 967 و هزار تعداد این از که است

 که کرده بیان را بیمار روان عالئم آیه 795 و سالم

 به مربوط قرآن آیات درصد 48 حدود گفت توان می

 .است انسان روانی مسایل

 خداوند زوجین بین در ناباروری مورد در

 بخواهد که هر به را پسر و دختر خداوند: فرماید می

 اراده را کا هر گذارد می عقیم و دارد می ارزانی

پیشرفت (. 49-51آیه  شورا سوره کریم قرآن) فرماید

 لقاا و مثل تولید تکنولویی در پذیرفته صورت های 

 را مثل تولید از جنسی رابطه ساختن جدا رحمی، خارج

است و تصمیم برآن شد تا مطالعه ای  ساخته ممکن

 .مروری در زمینه قرآن و پزشکی انجام گیرد
 

 :روش بررسی
 آن در که است مروری مطالعه نوعی مقاله این

 اینترنت  در جستجو طریق از اطالعات جمع آوری

medlab، Iranmedex،SID و زمان محدودیت بدون 

 قرآن ینتیک، پزشکی، کلیدی، کلمات از استفاده با

 مواردی مرتبط، مقاالت و مراجع بین از. گرفت صورت

 مورد بارها و داشتند مجرب و نام صاحب مولفین که

 در مقاله 179 .گردیدند انتخاب بودند، گرفته قرار استناد

 مربوط مقاله 41 بین این از که بود شده کار قرآن زمینه

 مقاله 47 بهداشت، به مربوط مقاله 19 خواب، و ذهن به

 مقاله 1 آثار، ثبت مقاله 14 تغذیه، مقاله 8 پزشکی،

 سبک مقاله 18 ینتیک، زمینه در مقاله 1 عفونت، درمان

 .بود شده کار آگاهی میزان زمینه در مقاله 8 و زندگی

 را ورود معیارهای و بود مطالعه به مرتبط غیر که مواردی

 .گردید حذف اول مرحله در نداشت

 
 :یافته ها

 رایج امری ما کشور در فامیلی ازدواج: ینتیک

 مناطق در خصوص این در متفاوتی آمارهای و بوده

 دیدگاه در فامیلی ازدواج. است شده گزارش مختلف

. شود می تلقی پسندیده امری شرعی نظر از ایران، مردم

 و جسمی سالمت نظر از فامیلی، زناشویی پیامدهای

 بدیهی و روشن امروز پزشکی دانش در فرزندان روانی

 اسالم مکتب دیدگاه مطالعه و بررسی رو، این از. است

 .است برخوردار ای وی ه اهمیت از خصوص این در

 و ازدواج از قبل ینتیک مشاوره اصول دانستن

 گروه تمام برای ها خانواده علمی و صحیح راهنمایی

 وی ه به و پرستاران عمومی، پزشکان خصوص به پزشکی

 ای مطالعه .رسد می به نظر ضروری کودکان متخصصین

 و ینتیک مشاوره دیدگاه از فامیلی ازدواج عنوان با

 های بیماری مجله در اکرمی سید محمد توسط عقاید

 می دارد بیان که شده چاپ 1385 سال در ایران کودکان

 آمارهای و بوده رایج امری ما کشور در فامیلی ازدواج

 گزارش مختلف مناطق در خصوص این در متفاوتی

 نظر از ایران، مردم دیدگاه در فامیلی ازدواج. است شده

 زناشویی پیامدهای. شود می تلقی پسندیده امری شرعی
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 دانش در فرزندان روانی و جسمی سالمت نظر از فامیلی،

 بررسی رو، این از. است بدیهی و روشن امروز پزشکی

 از خصوص این در اسالم مکتب دیدگاه مطالعه و

 .است برخوردار ای وی ه اهمیت

 بر دینی باورهای کننده تعیین تأثیر به توجه با

 گونه این شیوع به عنایت با و مردم اجتماعی رفتارهای

 است، شده تالش مقاله این در ایران، در ها ازدواج

 جایگاه نیز و ها ازدواج این مورد در دینی دیدگاه

 بدین. شود ارائه و بررسی ازدواج از قبل ینتیک مشاوره

 ائمه و( ص) نبوی سنت و احادیث قرآن، آیات منظور

 .گردید مرور( ع) اطهار

 و ازدواج از قبل ینتیک مشاوره اصول دانستن

 گروه تمام برای ها خانواده علمی و صحیح راهنمایی

 وی ه به و پرستاران عمومی، پزشکان خصوص به پزشکی

 .(1)رسد  می به نظر ضروری کودکان متخصصین

 ارزش قدری به  انسان زندگی اسالم در: آتانازی

 نجات با را انسان یک جان نجات کریم قرآن که دارد

 این در دیگر، سوی از. داند می برابر ها انسان تمامی جان

 جان و نبوده ها  آن به متعلق افراد زندگی الهی مکتب

 آن حفظ که شود می قلمداد الهی امانتی عنوان به  انسان

 که مواردی جمله از. است انکار قابل غیر واجبات از

 شده رو به رو آن با مدرن دنیای در پزشکی اخالق

 آتانازی و پزشک همکاری با خودکشی ی مسأله است،

(Euthanasia) پایان در بیمار با آگاهانه همکاری یا 

 های دیدگاه . است وی رنج و درد پر زندگی به بخشیدن

 انجام خصوص در مختلف ادیان اخالقی و فلسفی

 و محور انسان  مکاتب دیدگاه از. است متفاوت آتانازی

 آگاهانه تواند می درد از رهایی برای بیمار غیر الهی،

 حق از او مندی  بهره و نماید انتخاب را خود مرگ

 با عزت زندگی حق همانند درد بی  و عزت  با مرگ

 یا آتانازی اجرای موارد از بسیاری در باور این. است

 کرده قانونی را آن و نموده توجیه را آمیز  ترحم قتل

 و دین منظر از کشورها، اکثر در وجود، این با. است

 انجمن. آید می شمار به  مطرود امری آتانازی قانون،

 World Medical Association) پزشکی جهانی

(WMA بقراط، ی  سوگند نامه اسام بر خود ی بیانیه در 

  را آن و کرده محکوم شکلی هر به را آتانازی

 اخالقی مسائل به بیش تر توجه لذا. داند می غیر اخالقی

 با نوشتار این. است ناپذیر اجتناب  ضرورت یک پزشکی

 در را اسالم های دیدگاه  روایات و آیات از گیری  بهره

  دیدگاه با را آن و نموده تشریح آمیز ترحم  قتل مورد

 .(1)نماید  می مقایسه نوین پزشکی اخالق های

 برابر در امروزی بشر تحمل قدرت آمدن پایین

 امکان مرگ، کننده ی تسهیل اشیاء از گیری بهره و درد

 و العالج صعب بیماران مدت طوالنی داشتن نگه زنده

 مغزی مرگ دچار افراد بدن اعضاء از استفاده همچنین

 به نسبت بیشتری توجه تا گردیده باعث پیوند، برای

 عبام مطالعه در. شود آتانازی یا نفا قتل انتخاب

 دیدگاه از آمیز ترحم مرگ عنوان با همکاران و نیکزاد

 فتواهای و مختلف کشورهای قوانین بررسی با اسالم

 نفا قتل خصوص در شیعه معاصر علمای و فقها عمده

 آیات در تتبع و تحقیق از همچنین. شد انجام آتانازی، یا

 به دستیابی برای نیز فقها فتواهای نیز و روایات و قرآن

 کشتن قرآن .گردید استفاده مستدل و متقن نتیجه یک

 حساب به ها انسان همه ی کشتن معادل را فرد یک

 قتل الهی، و الزامی تکلیف یک اسام بر. آورد می

 مرگ. است کبیره گناهان از دیگران کشتن یا و نفا

. نیست خودکشی عقل، و عرف نگاه در درمان، از پرهیز

 نیامده حساب به نفا قتل بیمار، درمان از پزشک امتناع

 دلیل به ولی. نیست جاری آن بر ای دیه و قصاص و

 بزرگی گناه مسلمان، یک جان حفظ در کوتاهی

 راحت و دلسوزی صرف آتانازی در. است شده مرتکب

 کاری چنین و نشده نفا قتل صدق مانع بیمار، نمودن

 رضایت و اذن با نفا قتل اگر. است حرام و ناروا شرعاً

 قتل خصوص در. ندارد ای دیه و قصاص باشد، بیمار

 به مرده بیمار فقها، از بعضی نظر برابر مغزی، مرگ

 کافی را شده ذکر دلیل هم، ای عده. آید می حساب

 در آتانازی قبول با کشورها از بعضی دیدگاه. دانند نمی
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 دانشمندان علمی های دیدگاه از متأثر که قانون حمایت

 آنها اعتقادی های جنبه داشتن نظر در بدون است، آن ها

 .گردید بیان

 نفا قتل یا آتانازی که داد نشان مطالعه نتایج

 و فرد اطالع بدون درمان، از پرهیز یا و ترحم روی از

 مجاز نیز، تهدید و اکراه حتی و او تقاضای با یا

 .(3)بود  نخواهد

 اختالالت از یکی مرضی افسردگی: افسردگی

 یک عنوان به توحیدی نگرش. است روانی شایع

 با عواطفی منتشر و مردم محبوب شناختی چارچوب

 قرار بررسی مورد الزم است که آورد می همراه به خود

 در گفت  پیش محورهای طرا با توحیدی نگرش. گیرد

 نقش انسان متعادل و بخش رضایت  عواطف تأمین

 در مؤثر شناختی چارچوب یک عنوان به و دارد اساسی

 در تواند می فردی، و اجتماعی سطوا در پیشگیری

 قرار استفاده مورد درمان و پیشگیری ریزی های  برنامه

 از پیشگیری و توحیدی نگرش عنوان با ای مطالعه. گیرد

 آیات روی همکارانش و موسوی غفور توسط افسردگی

 نوری افزارهای  نرم و منابع از استفاده با و کریم قرآن

 غالب در حاصله اطالعات و گرفته انجام مربوطه

 مورد و بندی طبقه  افسردگی از ثانویه و اولیه پیشگیری

 .اند گرفته قرار بحث

 در نگرش این اساسی محور سه داد نشان ها یافته

 ایجاد: از عبارتند آن درمان و افسردگی از پیشگیری

 رفع منفی، های  نگرش رفع پویا، روحیه و مثبت تفکر

 مورد در کلی بینش اعطای. افسردگی تظاهرات و عالئم

 و ایمان اعطای انسان، سؤاالت به گویی پاسخ و هستی

 به رضایت و توکل با همراه نگرش اعطای حکمت،

 نگرانی های و فقر با برخورد نحوه الهی، قضای

 سایر و خانوادگی مشکالت با برخورد نحوه اقتصادی،

 این در بحث مورد محورهای جمله از زندگی مصائب

 .باشد می کریم قران آیات بر تکیه مقاله

 با توحیدی نگرش که است آن از حاکی نتایج

رضایت  عواطف تأمین در گفت  پیش محورهای طرا

 یک عنوان به و دارد اساسی نقش انسان متعادل و بخش 

 سطوا در پیشگیری در مؤثر شناختی چارچوب

 برنامه ریزی های در تواند می فردی، و اجتماعی

چارچوب . گیرد قرار استفاده مورد درمان و پیشگیری

 برای مبنایی تواند می رویکرد این از حاصل شناختی های

 قرار استفاده مورد افسردگی به مبتالیان درمانی  روان

 سایر با نگرش این تفاوت و تشابه به مقاله در. گیرد

 .(4)است  شده اشاره شناختی چارچوب های

 اختالالت شایع ترین از یکی افسردگی امروزه

 ارقام و آمار .است بشر زندگی عمومی معضل و روانی

 حداقل دنیا در سال هر که است آن نمایانگر منتشره

 داده تشخیص افسردگی به مبتال بیمار میلیون یکصد

بیماری  درصد 45 تا 35 افسردگی، ایران در. شوند می

 سیر روز به روز رقم این. دهد می تشکیل را روانی های

روش  و راه ها که است الزم و پیماید می را صعودی

 روانی معضل این از پیشگیری و معالجه برای نوینی های

 موسیقی را غیر دارویی روش های از یکی. گردد ارائه

 روی بر خطر بی  و مؤثر مداخله یک که است درمانی

 موزون آهنگ که آنجا از. باشد می بیماران مشکالت

 موسیقی یک به عنوان آن دلنشین آوای و کریم قرآن

 این اصلی هدف لذا شده است؛ شناخته دلپذیر عرفانی

 افسردگی بر کریم قرآن آوای تأثیر تعیین تحقیق

 قرآن آوای تأثیر عنوان با تجربی ای مطالعه .باشد می

 و اعصاب بخش در بستری بیماران افسردگی بر کریم

 آن آماری که جامعه رفسنجان مرادی بیمارستان روان

 بخش در شده بستری افسرده بیماران کلیه شامل

 علی توسط بود رفسنجان مرادی بیمارستان روانپزشکی

 61 نمونه حجم .شد انجام همکاران و جابری انصاری

 شاهد گروه در نفر 31 و مورد گروه در نفر 31 نفر،

 تشخیص با هدف بر مبتنی گیری نمونه روش و بودند

 و بک افسردگی تست و روانپزشک توسط افسردگی

 دو به تصادفی به صورت پ وهش شرایط بودن دارا

 تکمیل از پا و شدند تقسیم شاهد و مورد گروه

 جلسه هفت مدت به مورد گروه بیماران برای پرسشنامه



 

 3131اردیبهشت ماه  /شهرکرد   پنجمین همایش استانی قرآن و سالمت

 

21 

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 معاونت تحقیقات و فناوری

 با کریم قرآن آوای دقیقه پانزده میان در روز یک

 در و گردید پخش صوت ضبط و گوشی از استفاده

 شاهد و مورد گروه بیماران از بستری اول هفته دو پایان

 پرسشنامه و آمد به عمل بک افسردگی تست مجدداً

آزمون  با EPI 6 افزاری نرم با نتایج و گردید تکمیل

 و تجزیه مورد استیودنت تی و شده زوج تی آماری های

 .گرفت قرار آماری تحلیل

 که آنجایی از و تحقیق این نتایج به توجه با

 به عنوان آن دلنشین آوای و کریم قرآن موزون آهنگ

 قرآن بیانی اعجاز بعد و دلپذیر عرفانی موسیقی یک

 یک به عنوان کریم قرآن آوای از توان می باشد می

 افسرده بیماران درمان در دارویی غیر درمانی روش

 .(5)نمود  استفاده

 آوای که شد مشخص ای مطالعه در: ناباروری

 موثر ناباروری بر درمان موسیقی از بیشتر کریم قرآن

 آوای"تأثیر  ی عنوان مقایسه با ای مطالعه در .است

 اسپرم رحمی داخل تلقیح موفقیت بر موسیقی و "قرآن

 اثر آن در که شد انجام همکاران و خادم نیره توسط

 رحمی داخل تلقیح موفقیت بر موسیقی و "قرآن آوای"

 کارآزمایی این .است شده بررسی( یو آی آی) اسپرم

 مرکز به کننده مراجعه نابارور زوج 317 روی بر بالینی

 1383 سال در مشهد پزشکی علوم دانشگاه ناباروری

 اسپرم رحمی داخل تلقیح کاندید نابارور زنان. شد انجام

 به و انتخاب "هدف بر مبتنی "صورت به( یو آی آی)

 و موسیقی ،"قرآن آوای" تحت گروه 3 به تصادفی طور

یو  آی انجام از بعد و طی قبل،. شدند تقسیم شاهد

 گوش موسیقی به نفر 115 و قرآن صوت به نفر 111آی،

 سالمت. بودند شاهد گروه عنوان به نیز نفر 111. دادند

 سالمت ی نامه پرسش از استفاده با ها آزمودنی روان

 به ها داده. شد ارزیابی مناسب حد در روان عمومی

 آماری های آزمون با و آوری جمع دوسوکور صورت

یافته ها نشان داد که  .شدند تحلیل SPSS با دو خی و تی

 سن میانگین در ها گروه بین داری معنی آماری تفاوت

 روش مردان، و زنان شغل ناباروری، مدت مرد، و زن

 تعداد و آندومتر ضخامت گذاری، تخمک تحریک

 آوای" گروه در. نشد مشاهده درمان از قبل فولیکول

 درمان به آی یو آی سیکل هر در مورد 18 ،"قرآن

 11 موسیقی گروه در که ،%(36/16) دادند مثبت پاسخ

 تفاوت. بود%( 35/5) مورد 6 شاهد و%( 51/9) مورد

 دار معنی شاهد و "قرآن آوای" گروه بین درمانی پاسخ

(117/1=P )شاهد و موسیقی گروه بین ولی (18/1=P )

 دار معنی( P=1/1) موسیقی و "قرآن آوای" گروه و

 درمان نتیجه بر قرآن آوای مثبت تأثیر مجموع در .نبود

 .(6)بود  بیشتر موسیقی از ناباروری

 و پزشکی در گیر چشم  های پیشرفت  وجود با

 همچنان نوزادان این نارم، نوزادان در بقا میزان افزایش

 بر. برند می رنج عصبی نقایص و طبیعی غیر رشد از

 و رشد بر حمایتی های مراقبت  موجود، نظریات اسام

 موثر نارم نوزادان رفتاری -عصبی کرد  عمل و تکامل

 فراهم تحریکات از خاصی انواع وسیله  به و بوده

 قرآن آوای تأثیر بررسی هدف با ای مطالعه. گردد می

 توسط نارم نوزادان فیزیولوییک های پاسخ بر کریم

 این در. گردید طراحی همکاران و کشاورز مریم

 به و 1388 سال شهریور و مرداد در که بالینی کارآزمائی

 نارم نوزاد 111 تعداد گرفت، انجام سوکور دو صورت

اکبر  شهید بیمارستان وی ه های مراقبت  بخش در بستری

 به داشتند، را مطالعه در شرکت شرایط که تهران آبادی

 و مداخله گروه دو از یکی در تصادفی تخصیص روش

 قلب، ضربان تعداد متغیر 3 نظر از و گرفته قرار کنترل

. شدند بررسی شریانی اکسی ن اشباع و تنفا تعداد

 با یوسف ی سوره 7-13 آیات شامل کریم قرآن آوای

 صدای بلندی با که بود انور محمد شحات استاد صدای

 11 مدت به و صبح کاری شیفت در بل، دسی 61-51

 مداخله، گروه نوزادان برای گوشی از استفاده با دقیقه

 دو در نوزادان فیزیولوییک های پاسخ. گردید پخش

 بعد دقیقه 11 تا مداخله شروع از قبل دقیقه 11 از گروه

 کنترل مونیتور توسط مداوم طور  به مداخله، اتمام از

 از قبل بالفاصله دقایق در شده ثبت مقادیر از و گردید
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 جهت مداخله، شروع از بعد دقیقه 11،11،31 و مداخله

 .شد استفاده مقایسه

 درصد افزایش بر کریم قرآن آوای که آنجا از

 در قلب ضربان و تنفا تعداد کاهش و اکسی ن اشباع

 است، داشته پایدار و دار معنی  تأثیر نارم، نوزادان

 مراقبت یک عنوان  به عرفانی، آوای این از توان می

 فیزیولوییک وضعیت بهبود به کمک جهت در حمایتی،

 .(7)نمود  استفاده نارم، نوزادان

 اخالقی های ارزش و اخالق به گرایش: اخالق

 و انبیاء تعالیم رو، این از. است بشری فطری امور از

 بر همواره الهی مربوطه مجامع و پزشکی عرف رسوالن

 اخالق دانش. است بوده اخالقی مسائل محور

(Ethics) بر را عقول و نفوم طبابت مسئولیت که 

 در علم این. است گرفته شکل راستا این در دارد، عهده

 و هنجاری اخالق توصیفی، اخالق به بندی تقسیم  یک

زیر  هنجاری اخالق. شود می تقسیم تحلیلی اخالق

 کاربردی اخالق ها آن از یکی که دارد هایی مجموعه 

 اخالق. شود می نیز ای حرفه  اخالق شامل و است

 مبانی بررسی. است ای  حرفه اخالق انوع از پزشکی

 قرآن آیات بر تکیه با شیعی اندیشه در پزشکی اخالق

 غالمرضا توسط که البالغه نهج احادیث و کریم

 هدف به توجه با که می دارد بیان شد انجام معارفی

 بررسی شامل، پ وهش مواد آن، ماهیت و تحقیق

 و کریم قرآن یعنی شیعی، و  اسالمی منابع مهمترین

 محتوایی تحلیل روش آن روش و است البالغه نهج

(content analysis) ها داده  کیفی تحلیل به صورت 

  بررسی و شناسایی مراجعه، از. است

( البالغه نهج  و کریم قرآن) دینی منابع های  آموزه

. آمد دست به زیر مبانی پزشکی، اخالق مبانی با مرتبط

 هدفمندی -1 خداوند مطلق حاکمیت و توحید -1

 و اندیشه بعد در انسان هدفمندی -3آفرینش  جهان

 -5 فراطبیعی و طبیعی موجودی انسان -4 عمل

 زندگی ارتباط -6 اختیار و اراده از انسان برخورداری

 .اخروی زندگی با دنیوی

 و اخالق حوزه در شیعی و اسالمی  مبانی بررسی

 آیین و اسالم دین جدی توجه از حاکی پزشکی اخالق

 نشان ها  بررسی. است پزشکی اخالق و اخالق به شیعه

 اندیشه در پزشکی اخالق مبانی جوهری تفاوت داد،

 و نگرش نوع در ها  دیدگاه سایر با شیعی و  اسالمی

 و  اسالمی اندیشه در پزشکی اخالق. است بینی جهان 

 و انسان اختیار و مسئولیت توحید، اصل پایه بر شیعی

 زندگی نحوه در انسان اخالقی رفتار و افکار تأثیر

 این تبیین. است شده ریزی پی ( عمل تجسم) او اخروی

 های  آموزه چرایی تحلیل در  مهمی بسیار نقش مبانی،

 تواند می و دارد پزشکی حوزه در شیعی  اسالمی اخالق

 ارائه و کشورمان پزشکی مجامع در آن کردن نهادینه در

 .(8)باشد  مؤثر جهانی الگوی

 بشر زندگی در که مهمی مسائل از یکی: تغذیه

 نام غذاهایی از قرآن در. است تغذیه دارد اساسی نقش

به  و آن ها به توجه شک بی که است شده برده

 آن ها مورد در شده مطرا دستورات کارگیری

. باشد روحی و جسمی سالمت کننده تأمین تواند می

 زمینه این در کافی اطالعات که است موجود شواهدی

 آگاهی، عنوان با ای مطالعه .ندارد وجود جامعه در

 در یزد باالتر شهر و ساله 15 افراد عملکرد و نگرش

 احادیث و قرآن در شده ذکر های خوراکی با ارتباط

 آگاهی، میزان تعیین با هدف یاوری رضامحمد  توسط

 و طراحی زمینه این در یزد شهر مردم عملکرد و نگرش

 مقطعی روش به تحلیلی -توصیفی مطالعه این .شد اجرا

 انجام یزد شهر باالتر و ساله 15 مردم از نفر 347 روی بر

 تحقیق در ای خوشه گیری نمونه صورت به که گرفت

 ای پرسشنامه اطالعات آوری جمع ابزار. شدند وارد

 اطالعات حاوی اول بخش. بود بخش 4 شامل

 آگاهی، به مربوط سواالت دوم بخش دموگرافیک،

 عملکرد نیز چهارم بخش و نگرشی سواالت سوم بخش

 در شده ذکر های خوراکی با رابطه در مطالعه مورد افراد

 طریق از پرسشنامه محتوای روایی. شد می پرسیده قرآن

 بر اسام نیز پرسشنامه اعتبار و شد تأیید خبرگان پانل
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 اطالعات. گرفت قرار تأیید مورد کرونبا  آلفای ضریب

 نرم از استفاده با و شده کامپیوتر وارد شده آوری جمع

 مناسب آماری های آزمون نیز و SPSS آماری افزار

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد

 ،(%8/61) زن بیشتر مطالعه این های آزمودنی

% 8/57 تنها .بودند(%3/31) دار خانه و( %8/75)متأهل 

 خواص 16. است آمده قرآن در شیر نام که می دانستند

 ذکر سواالت در قرآنی ی شده ذکر خوراکی های برای

 درمان در عسل برای شده ذکر خاصیت بیشترین که شد

 بین از بود سازی استخوان در شیر برای و معده زخم

 و انگور انار، زیتون، خرما، عسل، شیر، خوراکی های

 به زیتون از همه کمتر از و انار بیشتر آزمودنی ها انجیر

 همه از را زیتون آنکه ضمن آمد می خوش مذاقشان

 انار و شیر حالی که در .می کردند مصرف نیز کمتر

 مطالعه مورد افراد. داشتند را مصرف میزان باالترین

 نمره %58 و نگرش امتیاز %5/69 آگاهی، نمره 9/55%

 آگاهی بین داری معنی ارتباط .آوردند به دست را رفتار

 وضعیت و جنا شغل، تحصیالت، سطح با نگرش و

 عملکرد بین داری معنی ارتباط همچنین .نشد دیده تأهل

 اما نشد، دیده تأهل وضعیت و شغل تحصیالت، سطح و

 .داشتند مردان از بهتری عملکرد داری معنی به طور زنان

 معنی و مثبت همبستگی عملکرد و نگرش آگاهی، بین

 عدم شیر، مصرف عدم دلیل مهمترین .شد دیده داری

 عسل، کم مصرف برای و شد ذکر آن به کافی دسترسی

 توانایی عدم و بودن گران انجیر و انگور انار، خرما،

 دوست زیتون مورد در حالی که در .گردید ذکر خرید

نتایج  .شد ذکر کردن مصرف کم دلیل مهمترین نداشتن

 شده ذکر خوراکی های به نسبت مردم نشان داد شناخت

 و نگرش آن تبع به و باشد نمی آل ایده حد در قرآنی ی

 دادن با. نیست مطلوب زمینه این در نیز آنان رفتار

 مصرف موانع رفع نیز و جامعه به مناسب آگاهی

 داشت انتظار توان می قرآنی ی شده ذکر های خوراکی

 خانوارها غذایی سبد به پیش از بیش خوراکی ها این که

 .(9)یابند  راه

 توجهی آسمانی دین ترین کامل به عنوان اسالم

 که آنچه هر و داشته انسان حیات جوانب تمام به خاص

 استعدادهای شکوفایی به رسیدن و مطلوب رشد جهت

 داده قرار مد نظر را است ضروری روحی، و جسمی

 تغذیه و غذا مبحث به خاص توجهی راستا این در. است

 در تغذیه عنوان نقش با پ وهشی در .است شده قرآن در

 کریم که قرآن منظر از انسان معنوی و تربیتی بعد ارتقاء

 و جایگاه به شد، انجام همکاران و قدیمی رضا توسط

 .است شده پرداخته قرآنی آیات منظر از تغذیه اهمیت

 از ای کتابخانه شیوه به اطالعات گردآوری با مطالعه این

 نهج کریم، قرآن سنت، و کتاب قرآنی معتبر منابع

 جمع جهت کالم و فقه منابع سایر و جامع تفسیر البالغه،

 های دانسته با آن مقایسه و اصیل احکام و روایات آوری

 .است شده انجام امروزی

 و غذا کریم، قرآن منظر از دهد می نشان ها یافته

 بعد تکامل و گیری شکل در گذار تأثیر عوامل از تغذیه

 ابزاری را غذا همچنین. باشند می انسان معنوی و تربیتی

 و تعبد تشکر، تعقل، تفکر، جهت عاملی آزمایش، برای

 و تبشیر عامل شفا، عامل و سوگند ساز زمینه تقوی،

 ساز زمینه طیب، رزق در انسان کرامت عامل انذار،

 انجام عامل ها، روزی از وری بهره جهت دریاها تسخیر

 عامل هبوط، و سقوط عامل ناصالح، و صالح اعمال

  اخروی شقاوت عامل و الهی احکام صدور

 از غیر به تغذیه و غذا که داد نشان مطالعه نتایج .داند می

 حوزه در معنوی و باطنی پیامدهای دارای جسمانی، آثار

 .(11)باشد  می نیز آدمی رفتار و تربیت و اخالق

 توجهی آسمانی دین ترین کامل به عنوان اسالم

 که آنچه هر و داشته انسان حیات جوانب تمام به خاص

 استعدادهای شکوفایی به رسیدن و مطلوب رشد جهت

 داده قرار نظر مد را است ضروری روحی، و جسمی

 تغذیه و غذا مبحث به خاص توجهی راستا این در. است

 تغذیه مطالعه ای با عنوان نقش در .است شده قرآن در

 کریم قرآن منظر از انسان معنوی و تربیتی بعد ارتقاء در

 و جایگاه به که توسط رضا قدیمی و همکاران انجام شد
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 .است شده پرداخته قرآنی آیات منظر از تغذیه اهمیت

 از ای کتابخانه شیوه به اطالعات گردآوری با مطالعه این

 نهج کریم، قرآن سنت، و کتاب قرآنی معتبر منابع

 جمع جهت کالم و فقه منابع سایر و جامع تفسیر البالغه،

 های دانسته با آن مقایسه و اصیل احکام و روایات آوری

 قرآن منظر از داد نشان ها یافته. است شده انجام امروزی

 گیری شکل در گذار تأثیر عوامل از تغذیه و غذا کریم،

 همچنین. باشند می انسان معنوی و تربیتی بعد تکامل و

 تعقل، تفکر، جهت عاملی آزمایش، برای ابزاری را غذا

 شفا، عامل و سوگند ساز زمینه تقوی، و تعبد تشکر،

 طیب، رزق در انسان کرامت عامل انذار، و تبشیر عامل

 ها، روزی از وری بهره جهت دریاها تسخیر ساز زمینه

 و سقوط عامل ناصالح، و صالح اعمال انجام عامل

  اخروی شقاوت عامل و الهی احکام صدور عامل هبوط،

 از غیر به تغذیه و غذا که داد نشان مطالعه نتایج. داند می

 حوزه در معنوی و باطنی پیامدهای دارای جسمانی، آثار

 .(11)باشد  می نیز آدمی رفتار و تربیت و اخالق

 دستاوردهای از یکی شبیه سازی: سازی شبیه

 های پرسش که است معاصر زمان در تجربی علوم

 را زیادی های حساسیت و جدی های چالش فراوان،

 به فقه و اخالق علمای دانان، حقوق نظران، صاحب برای

 مواضع آن، برابر در آن ها از کدام هر و داشته دنبال

 با ای در مطالعه سازی شبیه .اند کرده اتخاذ متفاوتی

 توسط فقهی و کالمی دیدگاه از سازی شبیه عنوان

 بررسی مورد جورسرایی سید غالمعلی نیکزاد، عبام

 شبیه که است بیانگر این آن های یافته. گرفت قرار

از  باعث و نبوده آفرینش نظام در کاری دست سازی،

 و ازکرامت افراد اینگونه. شود نمی تمایزات رفتن بین

 خانوادگی، عوامل و بوده برخوردار انسانی شرافت

 آن ها شخصیتی ساختار در تربیت و تعلیم و محیطی

 ازدواج شدن تعطیل برای عاملی سازی شبیه. است موثر

 آن ها بر والدین احکام موارد از بسیاری در و باشد نمی

. است شدن برطرف قابل هم ارث در ابهام. دارد اطالق

 راه از مثل تولید وجوب حکم آیات، از بعضی مفاد از

 استفاده سازی، شبیه راه از مثل تولید حرمت یا و طبیعی

 که زمانی تا رسد می  نظر به آن نتایج طبق بر شود و نمی

 حرمت و ممنوعیت برای ای خدشه بدون و محکم دلیلی

 بر قاطعیت به توان نمی باشد، نداشته وجود سازی شبیه

 را بیشتری بررسی و بحث و داد فتوا سازی شبیه حرمت

 .(11)طلبد  می

 و حاالت عاطفی جمله از اضطراب: اضطراب

 تواند می که است جراحی عمل تحت بیماران طبیعی

 و مسکن به نیاز افزایش عمل، از بعد درد افزایش موجب

 زمان مدت شدن طوالنی نهایت در و بیهوشی داروهای

 نقش به زیر ی آیه مثال برای .گردد بیمارستان در اقامت

 وَلَمْ آمَنُواْ الَذِینَ: است نموده اشاره ایمان بخشی آرامش

 مُهْتَدُونَ وَهُم األَمْنُ لَهُمُ أُوْلَهئِکَ بِظُلْمٍ إِیمَانَهُم یَلبسُواْ

 با را خود ایمان و اند آورده ایمان که کسانی( 81/انعام)

 برای تنها( آرامش) ایمنی اند، نکرده آلوده ستم و شرك

 هدف با پ وهشی .یافتگانند هدایت ها  آن و است ها آن 

 میزان بر کریم قرآن آوای و موسیقی تأثیر تعیین

 اعمال از قبل بیماران حیاتی عالئم از برخی و اضطراب

سال  در کاشان بهشتی شهید بیمارستان شکم جراحی

 گرفته انجام همکاران و میر باقر آجریز ندا توسط 1388

 یک بالینی کارآزمایی مطالعه ی یک پ وهش این .است

بیمار  91 آن طی که که است گروهی سه و سوکور

 صورت به سپا و انتخاب شکم جراحی اعمال کاندید

 شاهد گروه یک و آزمون گروه دو به تصادفی

 گروه در پ وهش مورد واحدهای. یافتند اختصاص

 دوم آزمون در گروه کالم، بدون موسیقی اول، آزمون

 و دادند    می گوش دقیقه 11 مدت به را کریم قرآن آوای

 سپا. گرفت    نمی صورت ای مداخله شاهد در گروه

 آنالیز فیشر، اسکوئر، کای آزمون های از استفاده با نتایج

 تحلیل و تجزیه مورد 1115 نسخه افزار نرم در واریانا

معنی  تفاوت واریانا آنالیز آماری آزمون .گرفت قرار

 داد نشان گروه سه اضطراب میزان در را داری 

(111/1=P) .های گروه بین داری  معنی تفاوت نیز نبض 

 تعداد همچنین (.P=11/1) شد یافت شاهد با اول آزمون
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 کاهش شاهد گروه به نسبت اول آزمون گروه در تنفا

 بین داری  معنی تفاوت نیز خون فشار (.P=11/1) داشت

 شد یافت شاهد با دوم و اول آزمون های  گروه

(114/1=P.) 

 به دادن گوش که است آن بیانگر نتایج

 و سیستماتیک ای مداخله کریم قرآن آوای و موسیقی

 است جراحی عمل از قبل بیماران برای مکمل درمانی

 کمک حیاتی عالئم و اضطراب کاهش به تواند    می که

 .(13)کند 

 روانی نظر از فرد شود می سبب «اهلل» اسم بیان

 و از کند خود در بیشتری نیروی و توان احسام

 از بسیاری همچنین. نهراسد مشکالت عظمت

 دعا و ذکر که اند دریافته نیز روانپزشکان و روانشناسان

 سبب حوام و اعضاء تمام با خداوند به کامل توجه و

 فکری اشتغاالت و زندگی مشکالت از گردانی روی

 ترم حا و تشویش نگرانی، رفع باعث طریق بدین

 کمک روانی آرامش از حالتی آمدن وجود به و شده

 از قبل سوختگی بخش در بستری بیماران. کند می

 می شدید اضطراب دچار بروند پانسمان اتاق به اینکه

 اضطراب و درد تجربه مخدر، تجویز علیرغم و شوند

 این آزار سبب بستری مدت و پانسمان تعویض حین در

 اتاق کلمه شنیدن با که نحوی به گردد، می بیماران

 آیه استناد به. شوند می اضطراب عالئم دچار پانسمان

 ای مرتبه 161 تکرار و "القلوب تطمئن اهلل بذکر اال"

 ذکر تأثیر که شدیم آن بر قرآن در ذکر کلمه

 به اهلل نام تکرار شامل که را زهرا حضرت تسبیحات

 حین درد و قبل اضطراب بر را است، مرتبه 111 تعداد

 میزان از تأثیر، صورت در بسنجیم تا پانسمان تعویض

 عوارض از آن تبع به و مخدر داروهای تجویز

 هدف تعیین با پ وهشی. شود کاسته ها آن نامطلوب

 تعویض از ناشی اضطراب و درد بر ذکر اهلل تأثیر

 و آوازه آذر توسط سوختگی دچار بیماران در پانسمان

 تجربی نیمه مطالعه یک که است گرفته انجام همکاران

 موفقیت تأثیر از حاکی پ وهش این های یافته. است

. باشد می اضطراب و درد کاهش در ذکر بودن آمیز

 یک جلد نمونه تفسیر در شیراز مکارم اهلل آیت

 روانی نظر از فرد شود می سبب اهلل اسم بیان نویسد می

 و از کند خود در بیشتری نیروی و توان احسام

 روان از بسیاری همچنین. نهراسد مشکالت عظمت

 و دعا و ذکر که اند دریافته نیز پزشکان روان و شناسان

 سبب حوام و اعضاء تمام با خداوند به کامل توجه

 فکری اشتغاالت و زندگی مشکالت از گردانی روی

 ترم حا و تشویش نگرانی، رفع باعث طریق بدین

 کمک روانی آرامش از حالتی آمدن وجود به و شده

 .(14)کند  می

 دچار بیمارستان در بستری بیماران اکثر

 روش از توان می که شوند می اضطراب از درجاتی

 افزای روا صوت جمله از دارویی غیر مختلف های

 بسیار روش یک عنوان به قرآن، آیات تالوت از ناشی

 .نمود استفاده اضطراب این کاستن جهت مفید و موثر

 میزان بر قرآن آوای تأثیر تعیین هدف با ای مطالعه

 کرونر عروق آن یوگرافی از قبل بیماران اضطراب

 های نمونه تعداد .شد انجام مجیدی علی سید توسط

 آن یوگرافی تحت بیماران از نفر 118 بررسی مورد

 در نفر 54 تصادفی به طور که بودند کرونر عروق

. گرفتند قرار آزمون گروه در نفر 54 و شاهد گروه

 اطالعات پرسشنامه شامل ها داده گردآوری ابزار

 اشپیل شخصیتی و موقعیتی اضطراب پرسشنامه فردی،

 ابتدا. بود حیاتی عالیم ثبت لیست چک و برگر

 پ وهش مورد واحدهای تمام حیاتی عالیم و اضطراب

 آن یوگرافی از قبل روز در آزمون و شاهد گروه در

 115 حدود آن یوگرافی، روز در سپا. شد تعیین

 مدت به آزمون گروه برای آن یوگرافی از قبل ساعت

 از داد نشان نتایج. گردید پخش قرآن آوای دقیقه 11

 دارویی، غیر روش یک عنوان به توان می قرآن آوای

 بیماران اضطراب کاهش جهت قیمت ارزان و مطمئن

 تهاجمی تشخیصی های روش و جراحی از قبل در

 .(15)نمود  استفاده
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 به عرفانی -فلسفی کتب و قرآن در: علم نفا

 مفهوم. است شده یاد مرتبط مفاهیم و نفا از کرات

 و) قرین با یونگ روانشناسی در( آنیموم و) آنیما

 ملکوتی موجودات به باور. دارد مطابقت قرآن در( قرینه

 ولی خورد می چشم به الهی ادیان های آموزه در نفوم و

 برخی آید، می عمل به عینی های  تحلیل پای وقتی

 ی نتیجه. ندارند باور را ها  آن تأثیرات و وجود دانشمندان

 است انسان ها وجود از ای گسترده  ابعاد انکار امر، این

 عرفانی، فلسفی، دینی، متون در آن شواهد که

 نظر به. شود می یافت شناسی عصب  و روانشناسی

 غیر موجودات از برداری تصویر  انجام رسد می

 کمک الیقین علم  به واقعیات این تبدیل در ارگانیک،

 تحولی بتواند سازی، مستند های  روش و باشد کننده

 و نماید ایجاد غربی روانپزشکی مدیریت در عمیق

در  .بخشد  تشکیک قابل غیر  و نو ابعادی را دینی نگرش

 منظر از النفا علم تطبیقی عنوان بررسی با ای مقاله

 عصب و اسالمی، روانشناسی حکمت کریم، قرآن

 انجام همکارانش و جهانگیر اکرم توسط که شناسی

 منظر از النفا علم ی زمینه در موجود شواهد گرفت،

 شناسی عصب  و روانشناسی اسالمی، حکمت قرآن،

 .است گرفته قرار بررسی مورد

 فلسفی، متون قرآن، استناد به نفا مفهوم

 های پیوند و شده تشریح شناسی عصب  و روانشناسی

 تعبیر یک به تا است شده تبیین ها  دیدگاه این بین موجود

 استناد به سپا. یابیم دست مفهوم این از ادراك قابل

  جمع پ وهشگران، عینی تجربیات و شده انجام تطبیق

 در داد نشان ها یافته .است گردیده ارائه کاربردی بندی

 مفاهیم و نفا از کرات به عرفانی -فلسفی کتب و قرآن

 در( آنیموم و) آنیما مفهوم. است شده یاد مرتبط

 مطابقت قرآن در( قرینه و) قرین با یونگ روانشناسی

 موجودات به باور که بود آن از حاکی نتایج. دارد

 چشم به الهی ادیان های آموزه  در نفوم و ملکوتی

 آید می عمل به عینی های تحلیل  پای وقتی ولی خورد؛ می

. ندارند باور را ها آن  تأثیرات و وجود دانشمندان برخی

 ها  انسان وجود از ای گسترده  ابعاد انکار امر، این ی نتیجه

 عرفانی، فلسفی، دینی، متون در آن شواهد که است

 رسد می  نظر به. شود می یافت شناسی عصب  و روانشناسی

 در ارگانیک، غیر موجودات از برداری تصویر  انجام

 و باشد کننده کمک الیقین علم  به واقعیات این تبدیل

 مدیریت در عمیق تحولی بتواند سازی، مستند های  روش

 نو ابعادی را دینی نگرش و نماید ایجاد غربی روانپزشکی

 .(16) بخشد  تشکیک قابل غیر  و

 که دردهایی شدیدترین از یکی: درد زایمان

 زایمان درد کنند می تجربه خود زندگی طول در زنان

 مناسب اداره طب، در نوین پیشرفت های علیرغم. است

 محسوب مامایی علم مهم معضالت از یکی همچنان آن

 قرآن تالوت تأثیر بررسی عنوان با ای مطالعه .گردد می

 زنان در زایمان درد شدت بر بارداری آخر ماه سه در

 محمدی شفیقه توسط بالینی کارآزمایی یک: زا نخست

 با تحقیق. گرفت انجام 1389 سال در همکاران تبارو

 زنان از نفر 87 روی بر بالینی کارآزمایی طراحی

 از یکی به حاملگی 18-31 هفته در که سالم زای نخست

 بودند، کرده مراجعه شاهد دانشگاه بیمارستان های

 دو در تصادفی طور به مطالعه مورد زنان. گرفت صورت

 افراد. گرفتند قرار (نفر 41) مورد و( نفر 46) شاهد گروه

 زایمان زمان تا بارداری آخر ماه سه در مورد، گروه در

 سه از یکی بار 31 حداقل مجموع در و بار یک روز هر

 گروه و کردند تالوت را مریم یا یا انشقاق، سوره

 هر. کردند دریافت را مرسوم مراقبت های فقط شاهد،

 قرار نظر تحت طبیعی زایمان انجام زمان تا گروه دو

 چهار در ترتیب به گروه دو هر در درد شدت. گرفتند

 5-8 ،3-5 بین رحم دهانه اتساع که زمانی در یعنی نوبت

 زایمان، دوم مرحله در همچنین و بود متر سانتی 8-11 و

 با و گیری اندازه بصری خطی درد مقیام اسام بر

 سابقه نظر سن، از گروه دو بین. شدند مقایسه یکدیگر

 زایمان زمان تحصیالت، میزان شغل، قاعدگی، موقع درد

 یکدیگر با نوزاد وزن و زایمان های  نوبت لحاظ به

 هنگام در درد شدت میانگین. نداشت وجود اختالف
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 در متر، سانتی 8-11و  5-8 ،3-5 بین رحم دهانه اتساع

 کمتر معنی دار صورت به شاهد گروه از مورد گروه

 به رحم دهانه اتساع هنگام به درد شدت اگر چه .بود

 اختالف گروه دو در زایمان، زمان تا متر  سانتی 11 میزان

 از قبل قرآن قرائت رسد می نظر به. نداشت معنی دار

 است قادر و دارد اثر زایمان درد کاهش بر زایمان

 خاطره همچنین و کرده پذیرتر تحمل را زایمان فرآیند

 .(17)نماید   ایجاد مادران برای خوشایندی معنوی

 نظیر مزایایی داشتن وجود با زایمانی دردهای

 مدت و شدت افزایش صورت در زایمان، فرآیند پیشبرد

 طوالنی نظیر هایی آسیب بروز به منجر توانند می زمان

 جنین، قلب ضربان طبیعی غیر الگوی زایمان، شدن

. گردند نوزادان پایین آپگار و سزارین باالی میزان شیوع

 آوای شنیدن از استفاده با زایمان درد کاهش رو این از

 .باشد پزشکی در مهمی موضوع تواند می کریم قرآن

 قرآن آوای شنیداری تأثیر بررسی هدف با پ وهشی

 صدیقه توسط زا نخست زنان زایمان درد میزان بر کریم

 کارآزمایی این در .گرفت انجام همکاران و فروهری

 بخش به کننده مراجعه زای نخست باردار زن 91بالینی

 تصادفی صورت به شیراز شهر زینبیه بیمارستان زایمان

 به ترتیب به دوم و اول گروه. گرفتند قرار گروه سه در

 و پرداختند تواشیح و قرآن صدای به دقیقه 11 مدت

 درد شدت. نکردند دریافت را صدا این سوم گروه

 بعد و قبل جنین قلب ضربان تعداد و خون فشار زایمان،

 و ملزاك گیل مک درد مقیام از استفاده با مداخله از

 .گردید ثبت مشاهدات برگه

 تأثیر دهنده نشان پ وهش این های یافته

 عنوان به کریم قرآن زیبای و دلنشین آوای شنیداری

 زنان زایمان درد کاهش در مکمل های روش از یکی

 و اعتقادی مسائل به توجه این رو از. باشد می زا نخست

 درد تحمل یا و کاهش جهت معنویات از وری بهره

 .(18)گردد  می توصیه زایمان

 در طب مصادیق بررسی: رشد و نمو جنینی

 کالم اعجاز که جهت بدین نیست، لطف از خالی قرآن

 14 گذشت از پا بشری علم که مطالبی بیان در را الهی

 بدان پیشرفته تجهیزات و امکانات از گیری بهره با قرن

 خواهد شد ثابت سان بدین. نمایاند می است، یافته دست

 به که است خدایی کالم از شنیدن آگاهی راه یگانه که

 انسان، خلقت عنوان با پ وهشی. است آگاه ها نهفته همه

 توسط زیستی علوم و قرآن دیدگاه از جنین نمو و رشد

 به مطالعه این. است گرفته انجام زاده اسماعیل صدیقه

 نمو و رشد و انسان خلقت وجودی منشاء بررسی منظور

 این در. است شده انجام زیستی علوم و قرآن دیدگاه از

 البالغه، نهج قرآن، ترجمه و تفسیر در بررسی با مطالعه،

 خلقت به زیستی علوم منابع از گیری بهره و ائمه احادیث

 زیستی علوم و قرآن دیدگاه از جنین نمو و رشد و انسان

 .شد پرداخته

 های در سوره متعال خداوند داد نشان ها یافته

 خاك، از انسان: فرماید می غافر و مومنون فرقان، روم،

 خون لخته بعد و نطفه از سپا و شده آفریده گل و آب

 ،(شده جویده گوشتی تکه مانند) مضغه صورت به را

 گوشت ها استخوان بر و استخوان صورت به را مضغه

 سرانجام و بخشیدند ای تازه آفرینش را او و پوشانده

 مطالعه نتایج. آورد می بیرون کودکی سیمای در را انسان

 جنین تکامل و رشد و آفرینش مراحل تمام که داد نشان

 عظمت به که، انسانهاست برای خداوند جانب از اعجازی

 منشاء به انسان اگر همچنین ببرند، پی خداوند توانایی و

 و کمتر آن دنیوی تعلقات شود، می سبب بیاندیشد خود

 .(19)شود  افزوده اش فروتنی و تواضع به

 دسته از وتیلیگو یا پیسی بیماری :ایمنی سیستم

 دستگاه آن در که باشد می "ایمنی خود" های بیماری

 سلول نیست روشن کامالً هنوز که دالئلی به بدن ایمنی

 .برد می بین از را( مالنوسیت) پوست رنگدانه مولد های

 توسط مجید قرآن منظر از ایمنی عنوان خود با ای مطالعه

 این در است  گرفته انجام همکاران و زاده مصطفی امراهلل

خود  بیماری از ای نمونه به عنوان پیسی بیماری مطالعه

 قرار بررسی مورد مجید قرآن آیات از استفاده با ایمنی

 49 شریفه آیات از استفاده با مطالعه این در. است گرفته
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 تجربی شواهد ارائه و مائده سوره 111 و عمران آل سوره

 بیماری های درمان و پ وهش زمینه در مشکالت بیان به

 های حل راه و شد پرداخته پیسی جمله از ایمنی خود

 .است شده پیشنهاد زمینه این در جدیدی

 و شایع بیماری پیسی دارد می بیان ها یافته

 تا پیش سال 1111 از حداقل مردم برای شده شناخته

 قابل معجزه به عنوان آن از کریم قرآن که است امروز

 زمینه در تحقیق و درمان. فرماید می ذکر مردم برای فهم

 زیرا است مشکل پیسی جمله از ایمنی خود های بیماری

 شفای و مرده کردن زنده با سنگ هم را آن کریم قرآن

 نیز بشر و می فرماید قلمداد معجزات از مادرزاد کور

 امروز به تا بیماری این با مدت طوالنی آشنائی علیرغم

 را موثری درمان و داند نمی درستی به را آن ایجاد دلیل

 تأثیر تحت بیماری این. ندارد دسترم در آن برای

 که دارد قرار حرارتی شوك پروتئین های مثل عواملی

 دیگر به عبارت. است بوده همراه بشر با دیرباز از

بیماری  از دسته این کننده ایجاد عوامل گفت توان می

 –زیست تغییرات و زندگی تأثیر شیوه تحت کمتر ها

 مطالعه نتایج. افتاد اتفاق اخیر قرن در که است محیطی

 بایستی و است مشکل ایمنی خود زمینه در که داد نشان

 دانش و حکمت فیض طلب خداوند از آن درمان برای

 .(11)نمود 

 بشر راهنمای که ارزشمندی و مهم منابع از یکی

 توجه نیازمند و بوده ها بیماری درمان و سالمت حفظ در

به  و مذهبی و دینی مراجع و منابع باشد، می وی ه

 که آنجا از. است اسالم مبین دین مهم مراجع خصوص

 متعال، خداوند کالم از برگرفته مراجع و منابع این

 هایی پایه دارای هستند الشان عظیم امامان و پیامبران

 بیشتر درك و توجه که است روشن باشند؛ لذا می استوار

 در ها آن  عمیق مفاهیم به دستیابی و مراجع و منابع این

 ارتقای در تالش راهگشای تواند می سالمتی ی زمینه

 ارزشمند متون در. باشد ها بیماری  درمان و سالمت

 طب البالغه، نهج النبی، طب کریم، قرآن چون اسالمی

 ی زمینه در متعددی مطالب الرضا طب و الصادق

 هر که است، شده آورده ها  بیماری درمان و بهداشت

 ای مطالعه .دارد دقیقی و عمیق های بررسی  به نیاز یک

 دینی منابع و مراجع از استفاده اهمیت و ارزش عنوان با

 شهال معطر، فریبرز توسط که ها بیماری درمان در

 موارد معرفی به تنها است شده انجام خیراندیش

 ی زمینه در اسالمی ارزشمند متون در آنچه از محدودی

 اهمیت بر تا نماید می اشاره است، شده آورده سالمت

 ها بیماری درمان و سالمت حفظ در منابع این به توجه

 و عملی ی استفاده و درك است بدیهی. باشد شده تأکید

 نیازمند منابع این در شده انجام های توصیه  از بالینی

 توسط بالینی و پایه سیستماتیک های پ وهش 

 جدی توجه با آینده در است امید. باشد می متخصصین

 ارتقاء راستای در ها آن  از بتوان ارزشمند، منابع این به

 .(11)گردید  مند بهره  نیز بشر زندگی کیفیت و سالمت

 درد شدت کاهش باعث کریم قرآن آوای :درد

 پ وهشی .شود می شکم جراحی اعمال از بعد بیماران در

 شده انجام آبادی نصر بخت نیک علیرضا توسط که

 تعیین آن هدف که تجربی نیمه است پ وهشی است

 بعد درد کاهش در کریم قرآن دلنشین آوای تأثیر میزان

 918 پ وهش این در. باشد می شکم جراحی اعمال از

 بیمارستان 5 و 1،1،3،4 جراحی بخش های در که بیمار

 عمل تحت تهران پزشکی علوم دانشگاه به وابسته سینا

 منطبق شرایطی دارای و بودند گرفته قرار شکم جراحی

 اند، بوده انتخاب جهت نظر مورد وی گی های با

 قرار گروه دو در تصادفی به طور و شدند برگزیده

 از پا) عمل از بعد اول ساعت 6 گروه یک در گرفتند،

 بعد دوم ساعت 6 در دیگر گروه در و( کامل هوشیاری

 درد خطی مقیام با دردشان یکبار ساعت دو هر عمل از

(Numerical Rating Scale) عالیم بررسی همراه به 

 و شد گیری اندازه آن رفتاری عالئم و فیزیولوییک

 یوسف، سوره) کریم قرآن آوای دقیقه 11 هرکدام برای

 پخش انور محمد شحات استاد صدای با و( 11 تا 7 آیه

 بیمار درد مجدداً مداخله یافتن انجام از بعد و گردید

 شاهد گروه دیگر طرف از. گردید ثبت و گیری اندازه
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 ساعت 1 هر عمل از بعد دوم یا اول ساعت 6 در هم

 ثبت و گیری اندازه دردشان نوبت دو در و یکبار

 خدمات از که بودند مجاز گروه دو هر و گردید می

 شده تجویز مسکن داروهای یا بخش معمول تسکینی

 دقیقاً مقایسه، جهت موارد این تمام ولی نمایند؛ استفاده

 سن، شامل تأثیرگذار متغیرهای کلیه. گردید می ثبت

 مصرف سابقه جراحی، سابقه شدن، بستری سابقه جنا،

 طول عمل، نوع قرآنی، آیات به استماع سابقه مسکن،

 ارتباط هیچکدام که گردید بررسی غیره و جراحی برش

 و آزمون گروه دو در درد کاهش میزان با داری معنی

  نشان آمده به دست اطالعات. نداشتند شاهد

 درد شدت کاهش باعث کریم قرآن آوای که دهد می

 .(11)شود  می شکم جراحی اعمال از بعد بیماران در

 و ریتم به باطنی گرایش آدمی طبیعت: سالمت

. بردمی  لذت آن هماهنگی و نظم از و دارد هارمونی

 دارد دلربا آهنگی و شیوا سبکی رسا، بیانی کریم قرآن

 در تحقیقات. می دهد قرار تأثیر تحت را شنوندگان که

 دهه دو طی ایران در پزشکی علوم و قرآن آوای حوزه

 با ای مطالعه. است شده پیگیری جدی به طور اخیر

 با رابطه در انجام شده مطالعات تحلیل و بررسی هدف

 هاجر توسط ایران در سالمت حیطه و کریم قرآن آوای

 .است رسیده انجام به صادقی

 حیطه در خصوصاً قرآن آوای تأثیر ارزنده نتایج

 پزشکان،. است واضح و بارز روان سالمت و بهداشت

 و شناختی روان فنون کنار در پرستاران و شناسان روان

 برای وحی کالم بخش روا آوای از توانند می دارویی،

 از و نموده استفاده خود بیماران مشکالت کاهش

 خود، نگرانی و تنش کاهش برای بخواهند مراجعان

 برنامه در را قرآن قرائت جمله از مذهبی رفتارهای

 .(13)بگنجانند  خود زندگی

 وظایف انجام الزمه و انسان اساسی نیاز سالمتی

 و انسان وجودی ارزش اسام بر اسالم. باشد می دینی

 رهنمودهایی او، کرامت و سالمت حیات، ضرورت

 از دوری و گیری پیش  و سالم کار و زندگی شیوه برای

 پشتوانه عنوان به نیز را جزا و پاداش و کرده ارائه گناه

 را خود تکاملی مسیر بتواند فرد تا است نظرگرفته در آن

 بررسی هدف با استنادی -توصیفی مطالعه .کند طی بهتر

 در فردی بهداشت درباره دینی رهنمودهای موضوعی

 در منابع از ها برداشت یا مستقیم بیان اسام بر کار محیط

معتبر  حدیثی های کتاب و قرآن تفاسیر شامل دسترم

 انجام شیرانی مهری ریزی، یوسفی علی حسین توسط

  دوست را  پاکیزگان خداوند شده بیان آن در شد که

 که چرا باشید؛ پاکیزه تا کنید تالش توان تمام با. دارد

 و غسل. است نهاده بنیان پاکیزگی بر را اسالم خداوند

. است الزم مسلمانی هر بر خوش بوی و زدن مسواك

. کنید کوتاه را خود های  ناخن و شانه را خود های ریش 

 به کردن نگاه و شنا و روی  پیاده. بپوشید  ای پنبه   لبام

 قمار و الکلی مشروبات مصرف. است شادابی سبب سبزه

بی  و تنبلی پرخوابی، پرخوری، از شما بر. است حرام

 در روی میانه  رعایت به. ترسم می ایمان ضعف و کاری 

 پیامبر های  آموزه از پیروی. است شده سفارش امور،

 در اسالم عینی الگوهای عنوان به او پاك عترت و( ص)

 مانند کار ترین  ساده از فردی، بهداشت رعایت

 و آراستگی بدن، کل استحمام تا دست شستشوی

 مناسب،  پوشش و لبام ناخن، و مو نظافت پاکیزگی،

 و آور زیان مواد مصرف از خودداری جسمانی، فعالیت

 ارتقای و سالمتی حفظ در تواند می خطرناك رفتارهای

 .(14)گیرد  قرار برداری  بهره مورد کارگران سالمت

 

 :نتیجه گیری

  شده ثابت علم وسیله به امروزه که مسایلی

 اشاره به آن ها قرآن در خداوند پیش مدت ها

  قرآن آیات نورانی در تدبر و تأمل با که نموده

 که پزشکی مطالب .برد پی مطالب این به می توان

 است، شگفتی و اعجاز دارای شده مطرا قرآن در

 آن کشف از زمان آن در بشر عقول که حالی در

. است متعجب آن شگفتی از زمان این در و عاجز
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 دارد می وا تعجب به را انسان مسائل این در آنچه

 طبیعت نظم با قرآن مقرارات و قوانین که است آن

 این به است، همگون انسان روا و جسم سالمت و

 با که یافت ای مسأله قرآن در توان نمی که معنا

 برای کریم قرآن. باشد تضاد در انسان سالمت

 از پیشگیری و انسان تندرستی و سالمت حفظ

 قالب در ای ارزنده پزشکی دستورات ها، بیماری

 رعایت که است نموده بیان مستحبات و محرمات

 روحی و جسمی سالمت کننده تعیین ها توصیه این

 .باشد می انسان

شماره 

 مقاله

سال  منبع

 مطالعه

 نتایج جامعه آماري حجم نمونه  نوع مطالعه محل مطالعه

 خادم ن، 4

 افضل آقایي م،  

 کابوسي م،

 بشتيان م -حسن زاده 

 ناباروري مرکز 4959

 علوم دانشگاه

 مشهد پزشکي

 نابارور زوج 994 مقایسه اي

 مرکز به کننده مراجعه

 دانشگاه ناباروري

 مشهد پزشکي علوم

 نتيجه بر قرآن آواي مثبت ثيرأت مجموع در زنان نابارور

 بود بيشتر موسيقي از ناباروري درمان ي

 کشاورز م،  9

 اسکندري ن، 

 جهدي ف، 

 عشایري ح، 

 حسيني ف، 

 .کالني م

مراقبت  بخش 4955

 ویژه هاي 

 شهيد بيمارستان

 تهران اکبر آبادي

 نارس نوزاد 490 تعداد توصيفي

 بخش در بستري

ویژه  هاي مراقبت 

اکبر  شهيد بيمارستان

 تهران آبادي

 افزایش بر کریم قرآن آواي که جا  آن از نوزادان نارس

 تنفس تعداد کاهش و اکسيژن اشباع درصد

 تأثير نارس، نوزادان در قلب ضربان و

 از توان مي است، داشته پایدار و دار معني 

 مراقبت یک عنوان به  عرفاني، آواي این

 وضعيت بهبود به کمک جهت در حمایتي،

 نمود استفاده نارس، نوزادان فيزیولوژیک

 یاوري م، 9

 عزیزي م،  

 قانع عز آبادي ب،

 ریگازاده م 

 -توصيفي شهر یزد 

تحليلي به 

روش 

 مقطعي

 98 مردم از نفر 974

 یزد شهر باالتر و ساله

 ذکر خوراکي هاي به نسبت مردم شناخت مردم شهر یزد

  آل ایده حد در قرآني ي شده

 نيز آنان رفتار و نگرش آن تبع به و باشد نمي

 آگاهي دادن با. نيست مطلوب زمينه این در

 مصرف موانع رفع نيز و جامعه به مناسب

 توان مي قرآني ي شده ذکر هاي خوراکي

 از بيش خوراکي ها این که داشت انتظار

 یابند راه خانوارها غذایي سبد به پيش

 تبار ش،محمدي  7

 رهنما پ،  

 کياني آ، 

 حيدري م

بيمارستان هاي  4952

 شاهد

 نخست زنان از نفر 54 توصيفي

 هفته در که سالم زاي 

 به حاملگي 90-95

 بيمارستان از یکي

 شاهد دانشگاه هاي

 بودند کرده مراجعه

 زاي  نخست زنان

 هفته در که سالم

 به حاملگي 90-95

 بيمارستان از یکي

 شاهد دانشگاه هاي

 بودند کرده مراجعه

 زایمان از قبل نآقر ئتاقر رسد مي نظر به

 است، قادر و دارد اثر زایمان درد کاهش بر

 همچنين و کرده پذیرتر  تحمل را زایمان فرآیند

 ایجاد مادران براي خوشایندي معنوي خاطره

 نماید 
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:مقدمه
رادیکال های آزاد ، مولکول های فعال مربوط 

به یک یا تعداد بیشتری از الکترون های جفت نشده 

هستند که می توانند در بدن انسان به عنوان واسطه 

اساسی در فرآیندهای حیاتی شامل انتقال عصبی و 

غلظت زیاد . (1)لتهابی تشکیل شوند واکنش های ا

رادیکال های آزاد و گونه های واکنشی مشتق از آنها، 

بسیار زیان بارند زیرا آثار مخربی بر همه ماکرومولکول 

های بیولوییکی اصلی بدن از جمله پروتئین ها، 

اسیدهای نوکلئیک، کربوهیدرات ها و چربی ها دارند و 

زمینه ساز بسیاری از بیماری ها از جمله اختالالت 

عروقی و -ینرتیو، آلزایمر، پارکینسون، بیماری قلبینرود

خوشبختانه بدن . (5-1)آسیب های التهابی می شوند 

انسان دربردارنده سیستم دفاع آنتی اکسیدانی برای 

جلوگیری از آسیب های القاشده به وسیله رادیکال های 

آزاد می باشد و می تواند با کمک این سیستم ها از 

وی بیماری های جمله ترکیبات آنتی اکسیدان از پیش ر

 :چکیده
امروزه با توجه به افزایش منابع توليد رادیکال هاي آزاد از جمله آلودگي هوا،  نياز به یک  :هدف و زمينه

انجير به عنوان یک ميوه آسماني احتماالً به دليل  .منبع سرشار آنتي اکسيداني به خوبي احساس مي شود
لذا این  .محتواي غني آنتي اکسيداني مي تواند سد مناسبي در برابر افزایش توليد رادیکال هاي آزاد باشد

مطالعه با هدف تاثير مصرف انجير بر ميزان شاخص هاي اکسيداتيو و آنتي اکسيداني مردان جوان سالم صورت 
 .گرفت

نفر از دانشجویان پسر داوطلب  47در این مطالعه که به صورت کارآزمایي باليني موازي بود،  :روش بررسي
همسان  و پس از دریافت اطالعات عمومي. م پزشکي شهرکرد وارد مطالعه شدندساکن خوابگاه هاي علو

شاهد تقسيم و  گروه آزمون 9افراد به طور تصادفي به  ،غذایي سازي از لحاظ ميزان فعاليت و دریافت مواد
هفته از  7هفته انجير خشک داده شد و در زمان شروع مطالعه و پس از طي  7به مدت  زمونبه گروه آ. شدند

با استفاده از ( GGT) و آنزیم گاما گلوتاميل ترانسفراز (Fe)ميزان آهن  .گروه خونگيري به عمل آمد 9ر ه
با روش ( TAC) و ظرفيت تام آنتي اکسيداني  2111BT کيت هاي آزمایشگاهي و با دستگاه اتوآناالیزر

FRAP  اندازه گيري شد. 
کاهش  شاهدنسبت به گروه  ونبه عنوان شاخص اکسيداتيو در گروه آزم Feنتایج نشان داد که ميزان  :یافته ها

ص هاي آنتي اکسيداني در گروه به عنوان شاخنيز   TACو  GGTمقادیر .(>10/1P) معني داري داشت
 (.>10/1P)افزایش معني داري را نشان داد  شاهدنسبت به گروه  آزمون

ترکيبات  و  C،Eانجير خشک به دليل غني بودن از انواع آنتي اکسيدان ها از جمله ویتامين  :نتيجه گيري
فنولي، مي تواند نقش موثر و مفيدي را در باال بردن سطح دفاع آنتي اکسيداني  بدن در مقابل رادیکال هاي 

مصرف آن هم از منظر قرآن و  .و در نتيجه کاهش آسيب هاي ناشي از شرایط استرس اکسيداتيو ایفا کندآزاد 
 .هم نظر پزشکی توصیه می گردد

 
  .گاما گلوتامیل ترانسفراز، رادیکال های آزاد، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی ،انجیر :واژه های کلیدی

 سخنرانی
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مختلف از جمله آرترواسکلروز و بیماری قلبی و عروقی 

در نتیجه مازاد تولید رادیکال های . (3)جلوگیری نماید 

آزاد یا اختالل در سیستم های دفاع آنتی اکسیدانی، 

مکمل های آنتی . (6)ایجاد می شود  استرم اکسیداتیو

هایی مثل دیابت، کرونری قلب،  اکسیدانی در بیماری

مزمن ریوی و سارکوئیدوز که با افزایش استرم 

اکسیداتیو مرتبط است، می تواند اثر مفید مستقیمی را 

در این بیماری ها، سطوا آنتی . (7)داشته باشد 

اکسیدانی پایین بوده و تقویت آنتی اکسیدانی از طریق 

مکمل ها می تواند افزایش استرم اکسیداتیو موجود را 

ده و وضعیت بالینی این بیماری ها را بهبود کاهش دا

 . (1)ببخشد 

از   Ficus caricaشکل رایج انجیر به صورت

  Moraceaeدرخت برگ ریز کوچک از خانواده

یکی از اولین گیاهان کشت شده توسط انسان است و در 

اگر چه . ندطیف گسترده ای از زیستگاه ها رشد می ک

انجیر به طور گسترده ای به عنوان میوه خوراکی آن 

شناخته شده است ولی از برگ، ریشه و شیره آن به 

عنوان دارو، قرن ها مورد استفاده قرار می گرفته است و 

ارزش داروئی آن از طریق تحقیقات علمی شناخته شده 

 .(8)است 

انجیر ها با توجه به مستندات تاریخی بیش از  

سال است که کشت می شوند در زمان های  11111

ستفاده انسان های نخستین قرار می گرفته قدیم مورد ا

است و از انجیرها درطب سنتی برای درمان بیماری های 

مختلف از جمله دیابت و سرطان استفاده می شده است، 

به عنوان مثال در کشور کره جنوبی برای درمان التهاب 

اولسراتیو و یا در یکی از قبایل هند برای درمان درد و 

 . (9) قرار می شده است التهاب مورد استفاده

 "تر"و  "گرم"انجیر از نظر طب قدیم ایران 

در کالم اهلل مجید سوره التین به نام این میوه . است

بهشتی نام گذاری شده است و خداوند به عنوان سوگند 

( ص)رسول اکرم . (111 11)از این میوه یاد کرده است 

هم سفارش به خوردن آن نموده و فرموده انجیر بخورید 

واسیر را از بین می برد و چون جسم را تقویت می کند، ب

همچنین امام رضا . برای بسیاری از بیماری ها مفید است

می فرمایند انجیر بوی بد دهان را می برد، استخوان ( ع)

ها را استحکام می بخشد، مو می رویاند، درد می برد و 

 . (11)با وجود آن دیگر نیاز به داروئی نیست 

ای خواص آنتی به طور مشخص انجیر ها دار

اکسیدانی وبیولوییکی شناخته شده ای هستند که 

برای از بین بردن رادیکال های آزاد کاربرد دارد و 

اثر حفاظتی این میوه به خاطر ترکیبات آنتی 

اکسیدانی از جمله ترکیبات فنلی مانند پروآنتوسیانین 

1 9)است  Eو  Cها، کاروتنوئیدها و ویتامین های 

فرم آزاد آهن با شرکت در واکنش های . (113 11

فنتون و هابرویا در تولید رادیکال های آزاد 

امروزه آسیب های ناشی از گونه های . مشارکت دارد

فعال اکسی ن را به نوعی به دسترسی زیاد سلول های 

بدن به آهن نسبت می دهند و به هر حال در بعضی از 

فزایش حضور آهن از طریق ایجاد استرم مطالعه ها ا

اکسیداتیو به عنوان یک عامل مضر شناخته شده است 

و این عمل با تولید رادیکال های آزاد انجام 

 . (16-14)ذیرد پ  می

به طور ( GGT)آنزیم گاما گلوتامیل ترانسفراز 

در کبد و کلیه  گسترده ای در بدن انسان به خصوص

توزیع شده است و نقش اصلی فعالیت این آنزیم مربوط 

به متابولیزه کردن گلوتاتیون خارج سلولی است که 

اجازه می دهد اسیدهای آمینه پیش ساز جذب شوند و 

برای سنتز گلوتاتیون داخل سلولی استفاده مجدد شوند 

و در این مسیر، پیوسته چرخه گلوتاتیون در سطح غشای 

شواهدی . سمایی بسیاری از سلول ها ر  می دهدپال

نقش مهمی را در   GGTوجود دارد که بیان می کند

سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و نیز حفظ هومئوستاز داخل 

. (118 17)سلولی از استرم اکسیداتیو ایفا می کند 

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مصرف انجیر خشک 

بر میزان آهن به عنوان شاخص اکسیداتیو و گاما 

کسیدانی به گلوتامیل ترانسفراز و ظرفیت تام آنتی ا
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عنوان شاخص آنتی اکسیدانی سرم مردان جوان سالم 

 .باشد می

 

 :روش بررسی
ایههن پهه وهش بههه صههورت کارآزمههایی بههالینی   

جمعیههت هههدف،  . مههوازی و نیمههه تجربههی مههی باشههد  

دانشجویان مذکر ساکن خوابگاه ههای دانشهگاه علهوم    

. سهال بودنهد   18-31پزشکی شهرکرد در محدوده سن 

ارای معیارهههای ورود بههه مطالعههه، بههه افههراد داوطلههب د

توضیح کافی و کامل در مورد اجرای طرا داده شد و 

نفر گروه  37)نفر  74پا از اخذ رضایت نامه آگاهانه، 

به صورت تصادفی برای ( نفر گروه شاهد 37آزمون و 

افراد مورد مطالعه از لحاظ میزان . مطالعه انتخاب شدند

و غهذای مصهرفی    سن، فعالیت، وزن، نمایه توده بهدنی 

همسههان گردیدنههد و دانشههجویانی کههه بیمههاری خههاص  

داشهتند، دارای اضهافه وزن بههوده و یها سهیگار مصههرف     

 . کردند از مطالعه خارج شدند می

در این تحقیهق بها اسهتفاده از یهک پرسشهنامه      

عمومی اطالعات مربوط به سن، سابقه عمل جراحی، 

عروقهی، سهابقه   -بیماری های مزمن، متابولیک، قلبهی 

مصههههرف دارو، مصههههرف دخانیههههات، اطالعههههات    

و موارد دیگهر جمهع آوری   ( قد و وزن)آنتروپومتری 

همچنههین بهها اسههتفاده از پرسشههنامه یههاد آمههد  . گردیههد

روز کاری و یک روز  1)روزه  3ساعته،  14 خوراك

اطالعات مربوط به دریافهت مهواد غهذایی از    (  تعطیل

افراد اخذ و ثبت گردید و زیر نظر مشاور تغذیه مورد 

پهها از ثبههت . تجزیههه و آنههالیز غههذایی قههرار گرفههت 

اطالعات اولیه، در ابتدا نمونه های خونی از افراد ههر  

یک از افراد گروه دو گروه اخذ گردید، سپا به هر 

انجیر خشک )گرم انجیر خشک  111آزمون، روزانه 

هفته داده شد و پا  4به مدت ( استهبان از نوع ازمیر

هفتههه از گههروه هههای آزمههون و شههاهد مجههددا      4از 

انهدازه گیهری آههن و گامها     . خونگیری به عمهل آمهد  

گلوتامیهههل ترانسهههفراز بههها اسهههتفاده از کیهههت ههههای  

اخلهههههی و بهههههه روش آزمایشهههههگاهی اسهههههتاندارد د

اسههپکتروفتومتری توسههط دسههتگاه اتوآنههاالیزر مههدل   

3111BT-      انجام شد و برای انهدازه گیهری ظرفیهت

کههه توسههط   FRAPآنتههی اکسههیدانی تههام از روش   

بنزیک و همکاران ارائه شده اسهت، اسهتفاده گردیهد    

به طور خالصه در این روش توانایی پالسما در . (19)

Fe)احیای یون های فریک 
ارزیابی می شود و با ( +3

احیای یون های فریک و تبدیل آن به یون ههای فهرو   

(Fe
اسههیدی و بهها حضههور معههرف هههای    PHدر( +2

اختصاصی کمپلکا آبی رنگی ایجاد می شود که در 

نهههههانومتر و بهههههه صهههههورت    593طهههههول مهههههوج  

جههت  . اسپکتروفتومتریک قابهل انهدازه گیهری اسهت    

اسهتفاده   11نسهخه   SPSSآنالیز آماری از نرم افهزار  

انحراف معیار بیان  ±شد و یافته ها به صورت میانگین 

برای مقایسه دو گروه با یکهدیگر از آزمهون تهی    . شد

نمونه های مستقل و برای مقایسه هرگروه قبهل و بعهد   

از تداخل از آزمهون تهی نمونهه ههای جفتهی اسهتفاده       

معنههی دار در نظههر  15/1کمتههر از  Pمقههدار . گردیههد

 .گرفته شد

 

 : یافته ها
ک تفاوت معنی داری در مشخصهات دموگرافیه  

(. 1شهماره  جهدول )بین دو گروه مورد مطالعه دیده نشهد  

میزان آهن به عنوان شاخص اکسیداتیو در گروه آزمهون  

هفته مصرف انجیر خشک، کاهش معنهی   4قبل و بعد از 

داری را نشههان داد در صههورتیکه در گههروه شههاهد هههیچ  

ههم  . گونه تغییر معناداری در میهزان آههن مشهاهده نشهد    

وتامیهل ترانسهفراز و ظرفیهت آنتهی     چنین مقادیر گامها گل 

اکسیدانی تام به عنوان شاخص های آنتهی اکسهیدانی در   

هفته مصرف انجیرخشهک،   4گروه آزمون قبل و بعد از 

افهزایش معنههاداری را نشههان دادنهد در حالیکههه در گههروه   

شهههاهد، تغییهههر معنهههاداری در مقهههادیر گامههها گلوتامیهههل 

هد نشههد ترانسههفراز و ظرفیههت آنتههی اکسههیدانی تههام مشهها

 (.1شماره جدول)
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 متغيرهاي دموگرافيک دو گروه آزمایش و شاهد   : 3 شماره جدول

 متغير گروه آزمون گروه شاهد سطح معني داري

 (سال ) سن  8/99±9/9 9/94±7/4 004/0

 (کيلوگرم ) وزن  4/49±5/40 9/92±2/5 82/0

 (متر ) قد  45/4±09/0 44/4±09/0 92/0

 (کيلوگرم بر متر مربع ) نمایه ي توده ي بدن  9/99±5/9 4/99±9/9 98/0

 .می باشند "انحراف معیار ±میانگین "داده ها به صورت 

 
 

  نتایج ارزیابي شاخص هاي اکسيداتيو و آنتي اکسيداني دو گروه آزمایش و شاهد : 9 شماره جدول

 سطح معني داري تفاوت بعد از تداخل از تداخلقبل  متغير  

 008/0 - 97/99 29/78±45/449 09/498±29/99 (ميکروگرم بر دسي ليتر)در گروه آزمایش   Feميزان

 27/0 - 94/0 84/99±94/447 08/98±08/448 (ميکروگرم بر دسي ليتر)در گروه شاهد  Feميزان 

 004/0 + 02/9 99/2±87/99 44/8±78/44 (ميلي واحد بر ليتر)در گروه آزمایش  GGTميزان 

 22/0 + 04/0 9/9±59/44 59/40±58/44 (ميلي واحد بر ليتر)در گروه شاهد  GGTميزان 

 004/0 + 4/429 55/499±47/272 25/409±07/489 (ميکرومول بر ليتر)در گروه آزمایش  TACميزان 

 77/0 - 48/4 27/445±29/452 59/409±95/424 (ميکرومول بر ليتر)در گروه کنترل  TACميزان 

 .می باشند "انحراف معیار ±میانگین "داده ها به صورت 

 

 :بحث
استرم اکسیداتیو و رادیکال های آزاد اکسهی ن  

باعث افزایش خطر ابتال به بیماریها از جمله سرطان ههای  

مختلف می شود و سهطح پهایین آنتهی اکسهیدان هها کهه       

موجب افزایش فعالیت رادیکال های آزاد شده بهه طهور   

1 11) با افزایش خطر ابتال به سرطان همراه استواضحی 

یکی از راه حل ها برای رفع مشکل این است که از . (11

تی اکسیدانی موجود در منابع طبیعی به عنوان ترکیبات آن

مکمل در رییم غذایی استفاده شود تا سطح دفهاع آنتهی   

در این مطالعه که با هدف . (3) اکسیدانی را افزایش دهد

ع طبیعهی  تاثیر مصرف انجیر خشک بهه عنهوان یهک منبه    

آنتی اکسیدانی بهر میهزان آههن، آنهزیم گامها گلوتامیهل       

ترانسفراز و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام صهورت گرفهت،   

کهاهش معنهی داری در میهزان آهههن بهه عنهوان شههاخص      

اکسیداتیو و افزایش معنی داری را در میزان آنهزیم گامها   

گلوتامیهل ترانسههفراز و ظرفیهت آنتههی اکسهیدانی تههام بههه    

های آنتی اکسیدانی در دانشهجویانی کهه   عنوان شاخص 

 هفتهه انجیههر خشهک مصههرف کهرده بودنههد،    4بهه مههدت  

نتایج حاصل در این مطالعه بها بسهیاری از   . گردیدشاهد م

مطالعات دیگر بهر روی قسهمتهای دیگهر درخهت انجیهر      

در تحقیقی کهه   1113از آن جمله در سال . مطابقت دارد

انولی، اتیهل  آقای پارك وهمکارانشان برروی عصاره اته 

استات، هگزان و بوتانول شاخه های انجیر انجهام دادنهد،   

مشخص کردند که شاخه انجیهر دارای خهواص داروئهی    

فراوان بوده و می تواند برای افزایش ظرفیت توتال آنتی 

در تحقیقی کهه در سهال   . (8) اکسیدانی بسیار مفید باشد

همکاران صورت گرفهت،   توسط آقای سعودی و 1111

مشخص شد که عصاره ساقه انجیر حاوی مقادیر زیهادی  

از سهوی دیگهر   . (11) کاروتنوئید مهی باشهد   پلی فنول و

فعالیت آنتی اکسیدانی عصهاره ی آبهی و پلهی سهاکارید     
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مههورد مطالعههه قههرار گرفههت و  اسههتخراج شههده از انجیههر 

محققههان دریافتنههد کههه هههم عصههاره ی آبههی وهههم پلههی   

ساکارید مشهتق از انجیهر دارای مقهادیر بهاالی ترکیبهات      

فنولیک و فالوونوئید ها بوده  و خاصیت قابل توجهه در  

( پیکریهل هیهدرازیل   -1-دی فنیل  1و1)  DPPHمهار 

ههم در   دارند و می توانند در سالمتی انسان موثر باشند و

یهک  در . (13) صنایع غذایی مورد اسهتفاده قهرار گیرنهد   

توسط آقای یما و همکاران،  1111مطالعه دیگر در سال 

میزان ترکیبات فنولیک شامل گالیک اسید، کلروینیهک  

اسههید، اپههی کههاتکین و کههاتکین و نیههز ظرفیههت آنتههی     

اکسیدانی تام  شیره انجیر ارزیابی شد و مشخص گردیهد  

که شیره انجیر می تواند در جلوگیری از آسیب های القا 

در . (14) ادیکهال ههای آزاد مهوثر باشهد    شده به وسهیله ر 

مشخص گردید کهه انجیهر    1111در سال  یدیگر مطالعه

خشک محتوای باالیی از ترکیبات فنولیک را نسهبت بهه   

بهها عنایههت بههه وجههود ترکیبههات  . (15) انجیههر تههازه دارد

اکسیدان در تمامی اجزای درخهت انجیهر از جملهه     آنتی

شاخه، ساقه، میوه و شیره انجیر و نیهز بها توجهه بهه نتهایج      

حاصههل در ایههن مطالعههه یعنههی افههزایش ظرفیههت آنتههی    

و  اکسههیدانی تههام  و آنههزیم گامهها گلوتامیههل ترانسههفراز   

هفتهه ای انجیهر خشهک،     4کاهش آهن بهر اثهر مصهرف    

ارزشمند بودن این مکمل غذایی برای مقابلهه بها شهرایط    

استرم اکسیداتیو محتمهل بهوده و جههت روشهن شهدن      

بیشتر تغییرات اکسیداتیو در پی مصرف این میوه مفهدم  

پیشنهاد می شود، اندازه گیری متغیرههای دیگهر از قبیهل    

خص آنتی اکسیدانی دیگهر و نیهز   گلوتاتیون به عنوان شا

کربونیل پروتئین به عنوان یک شاخص اکسیداتیو مهورد  

 .  بررسی قرار گیرد

 
 : نتیجه گیری

انجیر خشک به دلیل غنهی بهودن از انهواع آنتهی     

و ترکیبهات فنهولی،     C،Eاکسیدان ها از جمله ویتهامین  

می تواند نقش موثر و مفیدی را در باال بردن سطح دفهاع  

آنتی اکسیدانی  بدن در مقابل رادیکهال ههای آزاد و در   

نتیجههه کههاهش آسههیب هههای ناشههی از شههرایط اسههترم   

مصرف آن هم از منظر قهرآن و ههم    .اکسیداتیو ایفا کند

 . نظر پزشکی توصیه می گردد

 
 :تشکر و قدردانی

سههیله از تمههامی کسههانی کههه در انجههام ایههن مطالعههه بدینو

 .همکاری داشتند تقدیر و تشکر می گردد
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 :مقدمه
خداوند در بین همه مخلوقاتش شرافت و منزلت 

وی ه ای به انسان داده و این موجود را خلیفه خود در روی 

زمین قرار داده و مسجود مالئک نموده و در شرافت 

هوالذی خلق ": انسان همین با که خداوند می فرماید

خدا هر چه (. 19بقره آیه ) "لکم ما فی السموات و االرض

در آسمان و زمین است برای انسان خلق نموده و به واسطه 

عقل و شعور و نور والیت که در انسان قرار داده شده او 

را از سایر مخلوقات متمایز نموده و عبادت را به عنوان 

نردبانی برای ترقی این موجود قرار داده و برای عبادات 

ی خارج از این مسیر نمی هم مقرراتی وضع شده که کس

تواند به اجر و پاداشی برسد و عبادت که یکی از مصادیق 

مهم آن عمل صالح است فقط با شرایطی که شارع مقدم 

برای آن وضع کرده محقق و دارای اثرات تربیتی و 

به طور مثال اگر کسی با آب غصبی . تکاملی خواهد بود

ر قلب و وضو بگیرد، هر چقدر نمازش را خوب و با حضو

کیفیت ظاهری عالی به جا آورد از نظر شارع مقدم نماز 

ضمن اینکه در نقطه مقابل اگر بنده در راه . باطل است

الهی با التزام عملی به همه مقررات و احکام شرعی وضع 

 :چکیده
ایمان و عمل صالح در تعاليم اسالم و همه ادیان آسماني به عنوان دو بال در رشد و تکامل  :زمينه و هدف

انسان و رسيدن به قله کمال و انسانيت و سعادت دنيا و آخرت معرفي شده اند و حيات طيبه ابدي انسان هم 
تکرار شده  "عملواالصالحاتالذین ءامنوا و "بيش از پنجاه بار در قرآن کریم عبارت  منوط به این دو رکن شده و

اما باید دانست ؛ با ایمان روشن مي شود عمل صالح ارتباط بسيار نزدیک ،نآاز تکرار این آیه شریفه در قر. است
هم ایمان باعث انجام عمل صالح مي گردد و هم عمل یعني . اي متقابل برقرار است بين ایمان و عمل صالح رابطه

و  و فاسدصالح  یعني عمل غير. صادق است چنانکه عکس آن نيز .مي گرددصالح باعث رشد و تقویت ایمان 
امااز مهمترین شرایط ؛ نمایدبه گونه اي که ممکن است ایمان را از انسان سلب  .از درجه ي ایمان مي کاهدگناه 

طوري که ارتزاق حالل است که از مهمترین تعاليم اسالم است به آن عمل صالح بعد از ایمان به همه متعلقات 
در این مقاله سعي  .بخش عظيمي از آیات قران و احادیث اهلبيت عليهم السالم اختصاص به این موضوع دارد

 .از منظر قران و عترت بررسي شود ثيرگذاري آن در انجام اعمال صالحأشده است تا رابطه ميان غذاي حالل و ت
آن و حدیث، رابطه تغذیه حالل و عمل صالح آیه قر 400در این مطالعه با مروري بر بيش از  :روش بررسي

 .بررسي گردیده است
: که عبارتند از آیات فراواني ذکر شدهو برکات زیادي براي انسان دارد که در  آثارعمل صالح نيز  :افته های

، حيات طيبهآمرزش گناهان،  رهایي از خسران و حسرت، تبدیل سيئات به حسنات، رستگاري بزرگ، مغفرت و
 .و اجر عظيم مضاعف جاودان پاداش، محبوب شدن در دل ها، در زمينخالفت 

از مرور آیات و رواتي که در متن مقاله گذشت چنين نتيجه ایي حاصل مي شود که اگر انسان  :نتيجه گيري
طالب سعادت اخروي مي باشد باید اهل ایمان و عمل صالح باشد اول اصول اعتقادي خود را تقویت و محکم 

. به سمت انجام اعمال صالح که مصادیق بيشماري دارند حرکت کند تا به بهشت و رضوان الهي برسد کند و بعد
اما طي این طریق مقدمات و مقتضياتي دارد که بدون رعایت آن به هدف نخواهد رسيدو ارتزاق از راه حالل و 

 .پاک و حالل کند مشروع اساس این سير سالک الي اهلل مي باشد و انسان باید کسب و غذاي خود را
 

 .لقمه حالل، عمل صالح، غذا، طیبات، حرام، خوراکی :هاي کليدي واژه

 سخنرانی
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شده قدم بردارد، کوچکترین عمل او مقبول و دارای 

برکات و تأثیرات زیاد در رشد و تکامل و سعادت انسان 

ارد؛ لذا یکی از دستورات و مقررات بسیار مؤکد و دقیق د

خداوند ارتزاق از راه صحیح و حالل می باشد که که 

پیش نیاز همه اعمال عبادی انسان رزق حالل قرار داده 

شده و عبادت و عمل با مال حرام را مردود و باطل و مثل 

ساختمان ساختن بر روی رمل قلمداد نموده است و در 

: آمده است که رسول خدا صلی اهلل علیه و آل روایتی از

می، عبام، ق) "الْعِبَادَةُ مَعَ أَکْلِ الْحَرَامِ کَالْبِنَاءِ عَلَى الرَمْلِ"

(. 199، ص 1تهران، انتشارات فراهانی، ج  سفینه البحار،

موضوع بعدی اینکه حقیقت انسان که شامل جسم و روا 

لذا در اسالم  می باشد سالمتی آن در گرو تغذیه پاك و

به حفظ سالمتی جسم و روا بسیار تأکید شده و هر 

عملی که باعث ضرر و زیان به روا و جسم شود حرام 

انسان، آفریده ای است که به سبب جنبه . اعالم شده است

، نیازمند خوراك و تغذیه برای بقا و رشد جسمانی بودن

غذا خوردن به معنای از گلو فرو دادن و بلعیدن، . است

آدابی دارد تا غذا بتواند تأثیرات مطلوب و سازنده خود را 

از این رو در آیات قرآنی به ابعاد این مسأله . به جا بگذارد

به وی ه آن که غذا، تأثیرات شگرفی . پرداخته شده است

گذارد و شخصیت و  در جان و روان آدمی به جا می

 .شاکله آدمی را شکل می بخشد

اسالمی به این نکته توجه داده می شود  تعالیمدر 

تحت تأثیر قرار  جهتکه غذا شخصیت آدمی را از آن 

می دهد که غذا و لقمه ای که انسان می خورد در یک 

پا از هضم شدن در دستگاه گوارش به فرآیند پیچیده 

خون تبدیل می شود و به تمام اعضاء بدن از جمله قلب 

ات و فعل و و فکر انسان سرایت می کندو تفکر

انفعاالت اندام انسان و مرکز درك و عواطف انسان را 

لذا اگر لقمه حالل باشد  ؛تحت تأثیر خود قرار می دهد

باعث تولید خون حالل و خون حالل باعث تولید تفکر 

خون حرام  و اندیشه پاك و نیک می شود و لقمه حرام،

کند و با  و در نهایت فکر و اندیشه حرام تولید می

مانع درك و فهم  ،قلب انسان می گذارد ری که برتأثی

 حق و کالم الهی می گردد و انسان را به ضاللت 

به سبب همین تأثیرات شگرف و بنیادین . می کشاند

است که بخش مهمی از آموزه های قرآنی و نبوی به 

حوزه خوردنی ها تعلق دارد و درباره احکام و آداب 

سخن های دقیق  خوردن تا خوردنی های حرام و حالل

نموده که در این مقاله در چند و کامل و جامعی بیان 

بخش به تعالیم ارزشمند اسالم از منظر قرآن و روایات 

این موضوع یعنی رابطه رزق  پرداخته خواهد شد و

حالل و عمل صالح از دیدگاه قرآن مورد بررسی و 

 .تحلیل قرار می گیرد

الح برای بررسی رابطه تغذیه حالل و عمل ص

الزم است اول نگاهی به عمل صالح داشته باشیم و این 

دو کلمه را در قرآن کریم جست و جو و مورد کنکاش 

عمل صالح یعنی هر کار درست و نیکو، . قرار دهیم

در قرآن این  .داردزیادی مفهومی است که مصادیق 

خاصی به کار رفته و از ترکیب و تعریف ، در وایه

دو تعالیم اسالم بر . ر استبرخوردا اهمیت خاصی نیز

تمام متعلقات آن یعنی توحید، لفه اصلی ایمان به ؤم

این  یکی از. عمل صالح شکل می گیرد نبوت، معاد و

مسلمان . عمل صالح تشکیل می دهددو مولفه اصلی را 

دل به حق ایمان و باور داشته  من کسی است که درمؤو 

از . هدباشد و در عمل کارهای درست و نیکو انجام د

و عمل صالح را دو بال پرواز کامل  ایمانقرآن این رو، 

نده بر عمل صالح به عنوان باالاز و  قلمداد می کندانسان 

 یاد می کندکلمه طیب که مراد قول حق و ایمان است 

نیز از ریشه صالا بوده و  "صالح"ی  وایه .(11فاطر آیه )

 (.راغب اصفهانی، مفردات)است  "فساد"به معنای ضد 

در آیات قرآنی نیز این وایه در همین معنا به کار رفته و 

در معنای مقابل هم به کار  "فساد"و  "صالا"ی  دو وایه

الذین یفسدون فی االرض و "ی  مانند آیه. رفته

 (.151/شعراء) "الیصلحون

قرآن  عالمه طباطبایی درباره ی مفهوم عمل صالح در

ن کریم بیان چند صالحیت عمل در قرآ هر" :می نویسد

آثاری که برای آن ذکر شده  لکن از ؛نشده است
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، 1ش، ج 1374طباطبایی، ) مفهوم آن را فهمید توان می

 . (458ص 

اعمال : شیخ طوسی در تعریف اعمال صالا می نویسد

کرده و  صالح اعمالی است که خداوند به آن امر

 ها برانگیخته و فرستاده است پیامبرانش را برای ابالغ آن

 .(415، ص 3ق، ج 1419طوسی، )

 :از سوره ی بقره می فرماید 81در آیه ی 

والذین ءامنوا و عملوا الصالحات أولئک أصحاب الجنه "

به برخی از مصادیق اعمال  83در آیه . "هم فیها خالدون

احسان به  عبادت خدا، :صالح می پردازد که عبارتند از

ی با مردمان خویشان، یتیمان و مسکینان، به نیک والدین،

از آیه . اقامه ی نماز و پرداخت زکات سخن گفتن،

وأنفقوا من مّا رزقناکم من قبل أن یأتی أحدکم الموت "

فیقول رب لوال آخّرتنی إلی أجلٍ قریب فأصدق و أکن 

استفاده می شود که  .(11المنافقون، ) "من الصالحین

صدقه دادن از مصادیق اعمال صالح و یکی از نشانه های 

 .سان صالح استان

آیه  سوره توبه 111آیه ) مثل آیات متعددی در

 سوره احقاف، 15سوره نساء  57یه آسوره عنکبوت  7

جهاد و و آیات دیگر مواردی از قبیل سوره شوری  13

 ،اداء امانت تحمل سختی های آن احسان به والدین،

 مودّت اهل بیت پیامبرو ولی امر  خدا و اطاعت از پیامبر

 .از مصادیق عمل صالح ذکر شده اند ...و (ص)اکرم 

الّا الذین ... "آیه  در تفسیر( ع)صادق  امام

است فرموده ( 3والعصر، ) "...ءامنوا و عملوا الصالحات

اعمال صالح مواسات و کمک و همدردی  مراد از :که

، ص 5ق، ج 1415بحرانی، ) با برادران دینی است

عمل  :از آن حضرت نقل شده است که فرمود .(514

صالح آن است که والیت دیگران را همراه با والیت 

 .(17، ص 1ق، ج 1367قمی، ) نپذیرند( ص)آل محمد 

تفسیر  نقل شده است که در همچنین ازآن بزرگوار

الباقیات الصالحات برخاستن  :الباقیات الصالحات فرمود

ن سحرگاهان برای عبادت در پایان شب و دعا کرد

 .(119، ص 1ق، ج 1415قطب راوندی، . )است

 : روش بررسی
آیه  111در این مطالعه با مروری بر بیش از 

قرآن و حدیث، رابطه تغذیه حالل و عمل صالح بررسی 

در این مطالعه بر روی مفهوم عمل صالح،  .گردیده است

آیه  51آن در بیش از  انواع غذای حالل و حرام و آثار

حدیث مطالعه شده است و سعی شده از  51 قرآن و

اثبات حدیث به آیه و آیه به آیه برای تبین موضوع 

 .استفاده گردد

 
 :افته های

هر پدیده ای در  و غایت آثارپی بردن به 

ین بهتر ارزش و جایگاه آن مطلب و یا موضوع شناخت

روش برای ترسیم ارزش آن پدیده می باشد که باعث 

 .به سوی آن پدیده می گرددتحریک و ترغیب مخاطب 

بعد از امر به توبه نصوا؛  8در سوره تحریم آیه : مثال

. را از نتایج آن امر بیان می کند و بهشت آمرزش گناهان

و برکات زیادی برای انسان دارد  آثارعمل صالح نیز 

رهایی از  -1: از قبیلآیات فراوانی ذکر شده که در 

این که خداوند  از در سوره عصر بعد: خسران و حسرت

اصله ، بالفها همه در ضرر و زیان هستند می فرماید انسان

اعمال صالح را استثنا می کند که این گروه  اهل ایمان و

از خسران و زیان به واسطه عمل صالح در امان هستند 

الصالحات  ان االنسان لفی خسر اال الذین امنوا و عملو"

در این آیه : (11/ 85) رستگاری بزرگ -1. "3عصر آیه 

رستگاری و حسن عاقبت انسان را نتیجه عمل صالح بیان 

والذین ءامنوا و ": آمرزش گناهان مغفرت و -3 .کند می

 .(7عنکبوت، ) "الصالحات لنکفّرن عنهم سیئاتهم عملو

 کسانی که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام 

تبدیل  -4. قطعاً گناهانشان را می پوشانیم داده اند،

عجیب ترین آیات قرآن که هنوز  از: سیئات به حسنات

کسی نتوانسته تفسیر و تعبیری دقیق برای آن بیان کند 

 که بیان اوج رحمانیت خداوند آمرزنده مهربان می باشد

 این وعده است که حق تعالی به تبدیل گناهان 
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توبه کنندگان و مؤمنانی که اعمال صالح انجام می دهند 

 .تبه حسنات داده اس

ءامن و عمل عمالً صالحاً فأولئک  إلّا من تاب و"

الفرقان، )"رّحیما یبدّل اهلل سیئاتهم حسناتٍ و کان اهلل غفوراً

کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و  مگر: یعنی( 71

عمل صالح انجام دهند که خداوند گناهانشان را به 

حسنات تبدیل خواهد نمود خداوند آمرزنده و مهربان 

من عمل صالحاً من ذکرٍ أو أُنثی ": حیات طیبه -5 .است

هر : یعنی( 97النحل، )" و هو مؤمن فلنحیینه حیاه طیبه

کسی عمل صالح انجام دهد چه مرد و چه زن اگر با 

ایمان باشد قطعاً او را به زندگی پاکیزه ای زنده خواهیم 

إنّ الذین ءامنوا و ": محبوب شدن در دل ها -6. کرد

 .(96مریم، ) "حات سیجعل لهم الرّحمن ودّاعملوا الصال

به راستی کسانی که ایمان آورند و عمل صالح  :یعنی

 انجام دهند خدای رحمان ایشان را محبوب دیگران 

وعد اهلل الذین ءامنوا ": خالفت در زمین -7 .می گرداند

منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنّهم فی األرض کما 

این آیه  در .(55نور، )" الستخلف الذین من قبلهم

خداوند متعال به مؤمنان که اعمال صالح انجام می دهند 

وعده داده است که به یقین ایشان را جانشینان خود در 

زمین گرداند؛ چنانچه با مؤمنان صالح از امت های 

و اجر  مضاعفجاودان  پاداش -8. گذشته چنین کرد

لهم مغفره الصالحات  وعداهلل الذین امنوا و عملو": عظیم

ألّا من ءامن و عمل صالحاً "؛ (9مائده ) "و اجر عظیم

مگر  .(37سبأ، )" فأولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا

 کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند،

مقابل آنچه انجام داده اند پاداش  پا برای ایشان در

 .مضاعف خواهد بود

 لحات فلهم أجرالصا الذین ءامنوا و عملوا أال"

به معنی « من»از ماده « ممنون» .(6التین، ) "ممنون غیر

یعنی پیوسته و « ممنون غیر»بنابراین . قطع یا نقص است

 آن است که در احتمال دیگر در این تعبیر. بدون نقص

 این اجر و پاداش هیچگونه منتی بر ایشان گذاشته 

یعنی  «معدود غیر»برخی از مفسران نیز آن را . نمی شود

 دانسته اند« یرزقون فیها بغیر حساب»به معنای آیه 

 .(376، ص 11ق، ج 1419طوسی، )

عمل صالح همه ی اموری است  مقدماتمراد از 

. که به نوعی زمینه صدور عمل صالح را مهیا می سازد

بدیهی است که هر چه مقدمات تحقق یک موضوع 

این  رد. آماده تر باشد، امکان تحقق آن بیشترخواهد بود

اسام آیات  مبحث مهمترین مقتضیات عمل صالح بر

 .قرآن کریم مطرا خواهد شد

اولین رکن و اسام : ایمان به خدا و یاد خدا .1

قبولی هر عملی ایمان کامل به خدا، نبوت، معاد، غیب و 

در واقع داشتن اصول اعتقادی صحیح و مورد تأیید اسالم 

صول اعتقادی می باشد و عمل بدون ایمان یا عمل با ا

شرك آلود و غیر صحیح هر چند از نظر ظاهری خیلی 

بزرگ و دارای کیفیت عالی باشد، اما از نظر اسالم مردود 

" إال الذین ءامنوا و عملوا الصالحات و ذکروا اهلل": است

مگر کسانی که ایمان آوردند و اعمال  :یعنی .(117شعرا، )

و صبر. 1. صالح به جا آوردند و خدا را یاد کردند

اعمال صالح با مشقت و  بسیاری ازاز آنجا که : بردباری

هستند و اسام عمل صالح ترك گناه و سختی همراه 

توفیق انجام عمل صالح نیازمند شکیبایی  معصیت می باشد

های آن عمل مثل جهاد در راه خدا، نماز  در برابر سختی

که خداوند آن ها را جز بر غیر خاشعین کبیر و )و روزه 

و صبر بر گناه که از انواع صبر ( خت بیان کرده استس

چند آیه به دست  این مطلب از. حاصل نمی شود می باشد

إال الذین ": ها اشاره می شود می آید که به برخی از آن

 صبروا و عملوا الصالحات أُولئک لهم مغفره و أجر

مگر آنانکه شکیبایی کردند و : یعنی( 11هود، )"کبیر

جای آوردند، آمرزش و پاداش بزرگ از  اعمال صالح به

اما شاید مهمترین زمینه : روزی حالل. 3. آن ایشان است

ساز برای انجام اعمال صالح که در قرآن و احادیث بسیار 

مورد تأکید و کنکاش قرار گرفته است، رزق و روزی 

هر جا در قرآن و احادیث فعل امری در . حالل است

متعدد آن مثل شکر  جهت انجام عمل صالح و مصادیق

خدا، ترك گام های شیطان، عبادت و غیره صادر شده 
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امر یه خوردن حالل قبل از آن ذکر شده تا بیانگر نقش و 

تأثیر رزق حالل در انجام اعمال صالح و در نقطه مقابل 

تأثیرات منفی مال حرام در افساد اعمال انسان مانند قبول 

مثل . مال حرام باشد نشدن نماز و دعا و سایر اعمال بر اثر

" أیّها الرسل کلوا من طیّبات و اعلموا صالحاًای"آیه شریفه 

 .(51مؤمنون، )

همانطور که در آیات فوق آمده است قرآن به 

جا در  و حتی هر ما دستور داده که از طیبات بخورید

مورد غذای حالل بیانی داشته فرموده حالال ًطیبا، حالل 

را از ( پاکیزه) حالل و طیب وایه .تنها را نفرموده است

هم جدا می کند و فقط نمی گوید غذای حالل بخورید 

که عالوه  غذایی بلکه اشاره به غذای پاك هم می کند،

از نظر جنا  بر حاصل شدن آن از راه صحیح و مشروع

دور از هر گونه مواد ه بو مواد و اجزاء تشکیل دهنده آن 

 .شیمیایی و مضر برای سالمتی است

ه حالل یواضح است که از قرار گرفتن دو وا پر

تعالی بوده  و طیب دو مفهوم جداگانه مورد اراده باری

 .است که به مفهوم این دو وایه اشاره می شود

لفظ حالل از مصدر حَلل است که  :حالل

استعاره از باز کردن گره می باشد و لذا حالل یعنی از 

 .ممنوعیت شرعی باز بودن

در اسالم ممنوعیت از آن  هر چیزی که: حالل

 .(167صفحه  1قاموم القرآن جلد ) برداشته شده باشد

حالل در مقابل حرام قرار دارد یعنی آنچه از نظر 

شرع و مقررات آن خوردن و یا استفاده کردن از آن 

مجاز شمرده شده و ممنوعیت و منعی برای آن ذکر 

و غذاهای دیگر ولی حرام یعنی  نشده که مثل نان آب

ذایی که خوردن آن ممنوع است مثل غذای دزدی یا غ

صاحب قاموم می گوید؛ جواز  ربا یا مشروبات و غیره

یکى حالل بودن که حق دیگران : خوردن دو شرط دارد

در آن نباشد و دیگرى دلچسب و طبع پسند بودن که 

 .مورد نفرت نباشد؛ مانند قاذورات

زا و مضر  ست که عوامل بیماریا طیب غذای

از خوردن آن بیماری و ناراحتی  ن وجود ندارد ودر آ

 .شود ، غذایی که پاك است ایجاد نمی

جوهری، )بنابر نقل صحاا اللغه  "طیب"وایه 

 .به چیزهای پاکیزه گفته می شود (اسماعیل بن حماد

بخواهیم با استفاده از آیات قران حالل را اگر 

بشناسیم باید از مجموعه آیات استفاده کنیم که در 

بعضی از آیات به پاکی ظاهری غذا از نظر عاری بودن 

زا اشاره دارد و در آیاتی  از نجاست و عوامل بیماری

دیگر به اکتساب آن از راه شرعی و خارج کردن حقوق 

 .الهی و فقرا مثل خما و زکات و غیره اشاره می کند

از تدبر در آیاتی که کلمه طیب به عنوان صفت 

و در کنار وایه حالل قرار  ها ذکر شده برای خوراکی

شود که غذا هم باید  گرفته است این نکته مشخص می

و هم مورد پسند طبع  از نظر ظاهری پاك باشد هم باطنی

 .باشد

مصرف  بهیعنی اینکه خداوند مومنین را 

 ،باشدمورد پسندشان  -1 :توصیه می کند که غذاهایی

چون خیلی غذاها پاك و حالل هستند ولی برای برخی 

زا عاری  از عوامل مضر و بیماری -1 افراد ضرر دارند؛

به طریق  -4؛ از نجاست و آلودگی پاك باشد -3؛ باشد

حقوق  -5 ؛شرعی کسب و تهیه و آماده شده باشد

 .واجب آن ادا شده باشد

پاکی و حلیت رزق که در قرآن و روایات از آن 

پاکی غذا و خوراك  -1 :ی شود ابعاد مختلفی داردیاد م

شرعی پاك  از نظر ظاهری، یعنی غذا و خوردنی از نظر

است  باشد که در اینجا مفهوم پاکی در مقابل نجاست

نجا  که شامل غذاهای نجا اعم از غذاهایی که ذاتاً

هستند مثل گوشت خوك ویا غذای پاکی که به خاطر 

م دیگری که در رزق ومفه -1، عوامل ثانویه نجا شده

پاك و حالل وجود دارد این است که این غذاهای پاك 

. ها صدق می کند باید حالل هم باشدآنکه وایه طیب بر 

های صحیح که اسالم دستور داده کسب  یعنی با روش

شوند و منظور اصلی از غذا یا در اصطالا معروف لقمه 

امشروع حرام غذاهایی هستند که طیبند و لیکن از راه ن

مال یتیم که حتی . حاصل شده اند مثل دزدی رشوه

ن پرداخت نشده یعنی آاموال پاکی که وجوهات شرعی 

ها پرداخت نشده در این محدوده  نآخما و زکوه 
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حتی عدم ذکر نام خدا بر ذبیحه مال  قرار می گیرند و

 پا از مطلب فوق  ،حالل را به خبیث تغییر می دهد

م را هم این گونه دسته بندی می توان انواع مال حرا

اموال نجا یا خبیث  -1: انواع مال حرام در قرآن :کرد

: آیات؛ مشروب، خون، گوشت خوك و مردار: مثل

اى کسانى که ایمان آورده اید، جز این نیست که  -الف

شراب و قمار و بت ها، یا سنگ هائى که براى قربانى 

نصب شده و چوبه هاى قرعه، پلید و از عملیات شیطان 

شوید  ها، شاید که رستگار پا دورى کنید از آن .است

از خوردن گوشت حیوانی که به نام  -ب. (ائدهم 91)

کنید که آن فسق خواهد بود خدا ذبح نشده خودداری 

درستی ما حرام کردیم بر شما ه که ب -ج(. 111انعام )

چیزی را که موقع  هر خون و گوشت خوك و مردار،

آن اسم اهلل را عمداً ذکر نکردید این غذا  ذبح حیوان بر

 -1. (173سوره مبارکه بقره آیه ) شود شما حرام می بر

 مثل مال یتیم ، اموالی که از راه نامشروع کسب شده اند

در اسالم اموال و غذاهایی هستند که از نظر : رشوه، ربا

ظاهری و حکم اولیه شرع پاك و عاری از عوامل مضر 

ها را از راه  ولی به علت این که انسان آن هستند

 .نامشروع ممکن است کسب کند حرام اعالم شده اند

وا و ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدل" -الف: مثال

من اموال النام باإلثم و انتم  بها الی الحکام لتأکلوا فریقاً

و اموال خویش در میان خود به (. 188/قرهب) "تعلمون

و حکام ناشایسته ( کار را به محاکم)ناحق مخورید و 

مکشانید که بخشی از اموال مردم را به ناروا بخورید در 

ن امنوا یا ایها الذی" -ب. حالی که شما از آن آگاه باشید

ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال ان تکون تجارة عن 

ای آنان که ایمان آورده اید در میان (. 19/نساء) "تراض

خود اموالتان را به ناحق مخورید مگر آن که به وسیله 

یا ایها الذین " -ج. داد و ستد و با تراضی طرفین باشد

مضاعفة و اتقوا اهلل لعلکم  آمنوا ال تأکلوا الربوا اضعافاً

 ای کسانی که ایمان (. 131/آل عمران" )تفلحون

آورده اید ربا مخورید در حالی که چند برابر اصل 

 -د .سرمایه است و از خدا بترسید باشد که رستگار شوید

انما یأکلون فی  ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلماً"

ن کسانی آ. (11/نساء ) "و سیصلون سعیرا بطونهم ناراً

که به ظلم و ستم، اموال یتیمان خورند در حقیقت در 

شکم خود آتش فرو خورند و به زودی در آتش در 

پاك و هم از  اموال طیب و حاللی که هم ذاتاً -3. آیند

راه مشروع کسب شده اند ولی به علت عدم پرداخت 

امام صادق  .حقوق واجب مال حرام محسوب می شوند

شر األموال ما لم یخرج منه حق " :فرماید علیه السالم می

 دترین اموال آن اموالی است که حق خداب" اهلل سبحانه

میزان ) است ن خارج نشدهآاز  (خما و زکات)

 .(318ص  9الحکمه جلد 

درباره رزق حالل و رابطه  ،نآبررسی آیات قر

این زمینه یه در آاین  :اولآیه : آن با عمل صالح

و عمل صالح و شایسته را نتیجه صراحت بیشتری داشته 

آنجا که خطاب به  .خوردن غذاهای پاك می داند

( ص) پیامبران الهی از جمله خاتم رسل حضرت محمد

یا اَیُهَاالرُسُل کُلُوا مِنَ الطَیِّباتِ وَاعمَلُوا صالِحاً  :می فرماید

ای پیامبران از . (51مؤمنون ) اِنّی بِما تَعمَلوُنَ عَلیمٌ

. پاکیزه بخورید و کارهای شایسته انجام دهیدغذاهای 

. درستی که من به آنچه شما انجام می دهید آگاهمه ب

به معنای غذاهای پاکیزه و لذیذ باشد،  «طیّبات»چنانچه 

بدان معنا خواهد بود که ( واعملوا صالحاً)دستور بعدی 

باید به پام آن نعمت ها کار شایسته انجام دهید و اگر 

، باشد تقدیم آن بر عمل «اهای حاللغذ»به معنای 

صالح، می تواند بیانگر این حقیقت باشد که تغذیه 

نکات مهمی که در . حالل، زمینه ساز عمل صالح است

 عمل صالح، شکر استفاده از  :یه وجود داردآ این

حالل، زمینه گرایش  تغذیه است و نعمت های الهی

هَا الَذِینَ آمَنُواْ یَا أَیُ" :آیه دوم. است انسان به عمل صالح

إِن کُنتُمْ إِیَاهُ  وَاشْکُرُواْ لِلّهِ مَا رَزَقْنَاکُمْ کُلُواْ مِن طَیِبَاتِ

 ای اهل ایمان روزی حالل و". (1/171 نآقر" )تَعْبُدُونَ

 بخورید و شکر خدا را شما کردیم نصیب پاکیزه که ما

اگر شما خالص خدا  گوئید تنها سپام او جا آرید وه ب

مطلب مهمی که در آیه فوق وجود دارد . را می پرستید
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های پروردگار در حد توان که  این است که شکر نعمت

یکی از وظایف عبدالهی است با رزق حالل رابطه 

تنگاتنگی دارد و تنها کسانی می توانند شکر خدا را در 

حدی به جای بیاورند که غذای حالل بخورند و 

های خدا را از انسان  خوراك حرام توفیق شکر نعمت

 .سلب و زمینه گمراهی و بدبختی او را فراهم می کند

و کلوا مما رزقکم اهلل " :سوم وچهارم آیات

و بخورید از " و اتقوا اهلل الذى انتم به مؤمنون طیباً الالًح

آنچه خداوند روزیتان کرده در حالى که حالل و طیب 

اید ورده آ است و بپرهیزید از خدایى که شما به او ایمان

 فکلوا مما غنمتم حالال طیبا و اتقوا اهلل(. 88/مائده)

. (69/انفال) بخورید از حالل و پاك و تقوی پیشه کنید)

تقوی و  در دو آیه فوق به صراحت الزمه کسب ایمان را

 .الزمه تقوی را رزق حالل بیان می کند

رض حالال طیبا و ال کلوا مما فی اال" :آیه پنجم

بخورید ولی پیروی از شیطان  "الشیطان تتبعوا خطوات

همانطور که می دانید شیطان دشمن . (168بقره ) نکنید

انسان است و در دشمنی با انسان و قسم خورده  آشکار و

و به عزت  گمراه کردن این موجود عزم راسخی دارد

قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ " خداوند سوگند یاد کرده است

عزت تو سوگند که همگى را جدا از راه به به  "أَجْمَعِینَ

های شیطان در اضالل انسان  روش .(81بقره )برم  در مى

لذا مرحله به مرحله و گام  بسیار زیاد و هنرمندانه است و

 به گام انسان را از راه حق خارج می کند با دعوت،

 ایجاد وسوسه و طرق دیگر که از آن زینت دادن گناه،

یاد می شود و تنها راه  (گام)جمع خطوه ها به خطوات 

إِلَا " نجات از دام این موجود ملعون اخالص می باشد

خاطر به همین . (83قره ب 8) "عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ

خداوند به ما فرموده از گام های شیطان تبعیت نکنید، 

چون شیطان گام به گام انسان را به انحراف می کشد و 

کلوا مما " :168/بقره: ان را منحرف می کندکم کم انس

 ."رض حالال طیبا و ال تتبعوا خطوات الشیطانفی اال

بخورید  "فکلوا مما ذکر اسم اهلل علیه" آیه ششم

 از .(118/انعام) از آنچه بر آن ذکر خدا رفته است

ها برده  هایى که نام خدا به هنگام ذبح بر آن گوشت

 مله کوتاه مجدداًسپا با یک ج، نشده است نخورید

ین ا "وَ إِنَهُ لَفِسْقٌ": گوید این عمل را محکوم کرده مى

 .کار فسق و خروج از بندگى و اطاعت فرمان خداست

من الطیبات ما رزقناکم وال  کلواو" آیه هفتم

یات فوق به صراحت به نقش آدر . (81 طه" )تطغوا فیه

ال مهم و تأثیرگذار غذای حالل در کنترل انسان از اعم

ناشایست، پیروی نکردن از شیطان، ظلم نکردن و سایر 

اوامر و نواهی خداوند اشاره شده و در تمامی آیات امر 

ها مقدم بر امر و نهی بعدی خداوند  به خوردن از پاکی

 .بر سایر رفتارهای انسان است

 14قرآن کریم در سوره عبا آیه  :آیه هشتم

یعنی آدمی " الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِفَلْیَنظُرِ " :چنین می فرماید

باید به غذایش، خوراکش و به آنچه می خورد توجه 

داشته باشد که از هر نظر پاك و تمیز، حالل، مباا و 

قابل خوردن باشد و از نظر بهداشت و سالمتی بایستی 

دقت کافی مبذول دارد که آنچه می خورد سالم باشد و 

حق . باطن آلوده نباشدچه از نظر ظاهر و چه از نظر 

کسی را نخورد و توجه داشته باشد که چه می خورد و 

به اندازه کافی بخورد و آیا آنچه می خورد، خوردنی 

 است؟

فابعثوا احدکم بورقکم هذه الی " آیه نهم

شما " المدینه فلینظر ایها ازکی طعاما فلیأتکم برزق منه

که کدام درهم هایتان را به شهر بفرستید تا مشاهده شود 

 طعام پاکیزه تر و حالل است تا روزی خود فراهم آرید

در این آیه به اهمیت غذای پاك و حالل . (کهف 19)

اشاره شده که اصحاب کهف بعد از یک خواب طوالنی 

وقتی از خواب بیدار می شوند و احسام گرسنگی 

شدید و ضعف جسمانی می کنند باز هم از اهمیت 

تند و به کسی که به عنوان غذای پاك و حالل غافل نیس

 نماینده برای تهیه غذا می خواهد به شهر برود توصیه 

می کنند که جست و جو کند و ببیند در کجا غذای 

 .پاك و حالل وجود دارد که بتواند تهیه کند

ایجاد نورانیت ( 1: آثار معنوی رزق و مال حالل

نورانیت در باطن انسان  لقمه حالل باعث ایجاد: در قلب
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گرایش انسان به سمت کارهای خیر و عبادت و لذت  و

کسانی که : استغفار مالئکه( 1 .بردن از عبادت می گردد

ورند مشمول استغفار مالئکه آسمانی خ مال حالل می

کسی که طعام ": فرمودند (ص) می شوند پیامبر اکرم

حاللی بخورد ملکی باالی سرش می ایستد و برایش 

 ،عبام)" دن طعام فارغ شودکند تا از خور استغفار می

آمرزیده شدن ( 3. (198 ص 1سفینه البحارج  قمی

مَنْ " :آمده است که( ص) در حدیث رسول خدا :انسان

کسی که شب  "مَغْفُوراً لَهُ  مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ  بَاتَ کَالّاً

را از خستگی طلب حالل بخوابد، آمرزیده خوابیده 

  الدین هندی، تحقیق صفوةحسام   کنز العمال،) است

 (4(. 9115 ، ش7ق، ص  1415  الرسالة، بیروت،  السقا،

لَا تَدَعْ طَلَبَ ": فرمود (ع)امام صادق : ثبات قدم در دین

طلب روزی  "الرِزْقِ مِنْ حِلِهِ فَاِنَهُ عَوْنٌ لَکَ عَلَی دِینِکَ

حالل را فرو مگذار که روزی حالل تو را در دینداری 

 .(193ص  امالی، شیخ طوسی،) ندک کمک می

و حرام حالل  :توجه: آثار روحی غذا در انسان

بودن اول بر روا انسان تأثیر می گذارد، سپا جسم از 

ها  شاید امروزه برای بعضی. (4/11) آن متأثر می شود

غذا چگونه می تواند در جای سؤال و شبهه باشد که 

چرا که  .اخالق و روحیات و ملکات نفسانی اثر بگذارد

اما با . ارتباطی با روا نداردمربوط به جسم است و  غذا

کمی دقت و توجه به رابطه تنگاتنگ میان جسم و روا 

 .آدمی پاسخ این سوال روشن می شود

حالی که تجربه ثابت کرده که یک مشکل در 

فکر، عقل،  روا، روحی ممکن است سالمتی جسم،

موهای انسان را  .مورد تأثیر قرار دهد را انساندید  قلب،

سفید، چشم را کم نور و قوت و توان را از دست و پا 

چرا که . له نیز صادق استأعکا این مس. می گیرد

حاالت خوب جسمانی از جمله ورزش در روا انسان 

. روا را شاداب و فکر را قوت می بخشد. اثر می گذارد

عنوان ضرب المثل در میان ه همانگونه که این مطلب ب

 :مردم جزء فرهنگ آنان شده که می گویند توده های

 ".عقل سالم در بدن سالم است"

ثیر مال حرام در گمراهی أتاریخی از ت نمونه

 بارها شنیده و خوانده ایم که ریشه  -الف: انسان

های هولناك کربال در مال حرام بوده و  جنایت

مسلمانان و شیعیان فریب خورده به خاطر لقمه های 

بودند نتوانستند حق را تشخیص بدهند حرامی که خورده 

 و به قساوت قلب گرفتار شدند که حتی موعظه و حرف

 :امام حسین علیه السالم در دل آنه اثر نکرد و امام فرمود

 اِنَما مُلئت بُطَونُهُم مِنَ الحَرامِ فَطَبَعَ اللّه علی قُلوبِهم"

پا . ها از حرام پر شده است شکم های این "همانا

 االنوار، ج اربح) ر دل های آنان مهر زده استخداوند ب

 .(1 ، ص45

ثیرات لقمه حالل و حرام در أنمونه هایی از ت

: ها در اصالا و افساد اعمال اعمال انسان و نقش آن

اعمال صالح که در روز قیامت در ترازوی اعمال به 

عنوان ارزشمندترین کاال باعث سنگینی کفه ترازوی 

ادیق بیشمار و متعددی دارد که اعمال انسان می شود مص

در آیات و روایات به وابستگی مستقیم یکایک این 

اعمال به رزق حالل تصریح شده و لقمه حرام باعث 

 .چند نمونه ذکر می گردد افساد این اعمال می شود که

 الًو کلوا مما رزقکم اهلل حال": ایمان و رزق حالل. 1

و بخورید از آنچه " نو اتقوا اهلل الذى انتم به مؤمنو طیباً

خداوند روزیتان کرده در حالى که حالل و طیب است 

 (.88)اید ورده آو بپرهیزید از خدایى که شما به او ایمان 

یه کسب رزق حالل را از عالئم ایمان آمائده در این 

 .برشمرده است

اسام و  و مهمترین فریضه الهی و: نماز -1

را در سعادت چکیده دین اسالم مهمترین اثر و نقش 

: انسان دارد و خداوند در سوره مؤمنون فرموده است

جزء  کسانی که در نماز خشوع داشته باشند قطعاً

همچنین نماز اثر زیادی در . (1-1 مؤمنون) رستگارانند

ن در آرشد و تعالی ایمان انسان دارد به طوری که قر

یقیمون الصلوه : توصیف اهل ایمان و تقوی می فرماید

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نقل شده که از . (1 بقره)
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مَنْ أَکَلَ لُقْمَةَ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ ": فرمودند

هر کا لقمه حرامی بخورد تا چهل شب نماز او " لَیْلَةً

. (314 ، ص63 ج األنوار مجلسی، بحار)قبول نمی شود 

ست که در روز الی حال این نماز که اولین عمل از اعما

رد و قبول سایر اعمال یگ قیامت مورد محاسبه قرار می

گرو آن است برای این که مقبول در گاه الهی  انسان در

واقع شود شرایطی دارد که از آن جمله مکان نمازگزار 

همه رساله های  پاك باشد که در و لبام نمازگزار باید

ان یا مراجع معظم تقلید امده که اگر آب وضو یا مک

باشد نماز او ( یعنی مال حرام)لبام نمازگزار غصبی 

قبول نیست حتی اگر با عین پول خما نداده یا زکات 

نداده نماز بخواند نمازش قبول نیست که این مطلب اوج 

ن در پذیرش اعمال انسان از آاهمیت حالل و نقش 

کند و رابطه  سوی خدواند تبارك و تعالی را بیان می

مال حالل و حرام بحث نماز با خوردن لقمه دیگر نماز با 

بدان  حرام است که در حدیث فوق و احادیث زیادی

این مطلب است که نماز  اشاره شده است که دال بر

آن مقبول نیست و اگر نماز انسان قبول نشود  خواندن با

انسان مقبول نخواهد بود و این  هیچ عمل و عبادتی از

 .یعنی نهایت شقاوت و خسران

 (ع)اهلبیت  در احادیث: عدم استجابت دعا -3

که از مهمترین دالیل عدم قبولی و استجابت دعا  آمده

صلی اهلل علیه و  حضرت محمد. خوردن مال حرام است

وَ لَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ  مَنْ أَکَلَ لُقْمَةَ حَرَامٍ": آله فرمود

تا چهل و  حرامی بخورد ه یهر که لقم" أَرْبَعِینَ صَبَاحا

 حار االنوار، مجلسی، جب) روز دعایش مستجاب نگردد

مَنْ أَحَبَ أَنْ ": همچنین می فرماید .(314 ، ص63  

هر کا  "هیُسْتَجَابَ دُعَاؤُهُ فَلْیُطَیِبْ مَطْعَمَهُ وَ مَکْسَبَ

دوست دارد که دعایش مستجاب شود، خوراك و 

 ص ،91 حار االنوار، مجلسی جب) ندکسبش را پاکیزه ک

367). 

یکی دیگر از : عدم قبولی انفاق از مال حرام -4

اعمال صالحی که در قرآن و احادیث توصیه زیادی به 

برابر و بیشتر  تا هفتصد آن شده و و برای آن از ده برابر

از آن ثواب برای آن ذکر شده و در رشد و تکامل انسان 

در آیاتی از . نقش مهمی دارد انفاق های مالی است

انفاق با مال حرام و آلوده  ریم آمده است کهن کآقر

انفاق از مال حرام  .مورد قبول درگاه الهی قرار نمی گیرد

مثل کشاورزی با بذر نامرغوب و بی مغز می باشد که 

هرگز سبز نخواهد شد و ثمری نخواهد داشت انفاق از 

مال حرام همچنین حالتی دارد و هیچ اجر و پاداشی 

کیفر دارد یکی برای اصل کسب  دو عقاب و ندارد بلکه

حرام و دوم بازخواست این که چرا مال را در حرام 

در این زمینه به آیه ای از قرآن استشهاد  صرف کردی؟

یَا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَیِبَاتِ مَا " :می گردد

یَمَمُواْ الْخَبِیثَ مِمَا أَخْرَجْنَا لَکُم مِنَ األَرْضِ وَالَ تَ کَسَبْتُمْ وَ

مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِیهِ إاِلَ أَن تُغْمِضُواْ فِیهِ وَاعْلَمُواْ أَنَ 

اید،   اى کسانى که ایمان آورده .(167: بقره) "اللّهَ غَنِیٌ حَمِیدٌ

آنچه  و ازاید،   اى که به دست آورده  از چیزهاى پاکیزه

، انفاق کنید، و در پى  ایم  براى شما از زمین برآورده

انفاق نمایید، در حالى که (  از آن)ناپاك آن نروید که 

و )پوشى م جز با چش( دادند اگر به خودتان مى)آن را 

گرفتید، و بدانید که   ، نمى نسبت به آن(  میلى  بى

 .است ( صفات) ستوده و نیاز  خداوند، بى

غذای حرام موجب قرار گرفتن در آتش  -5

 :در این باره می فرماید(: ص)پیامبر اکرم  :استجهنم 

مَن اَکَلَ لُقمَةَ حَرامٍ کُلُ لَحمٍ یُنبِتُهُ الحَرامُ فَالنَارُاَولی بِهِ وَ "

کا لقمه حرامی  هر" اَنَ اللُقمَةَ الواحِدََةَ یُنبِتُ الَحمَ

و هر گوشتی از حرام بروید سزاوارتر به آتش  بخورد

لقمه باعث رویش گوشت در  جهنم است و همانا یک

االخبار، ص  ه یجاللی، محسن، مجموع). بدن می شود

491). 

ثمره ایمان به خدا و  :بهشتورود در مانع  -6

یک عمر عبادت و انجام دستورات الهی و رعایت 

حالل و حرام این است که انسان در دادگاه الهی 

سربلند و وارد در بهشت و متنعم از نعمت های 

حال آنکه در اسالم آمده . جاویدان حق تعالی گردد

است که اگر در بدن انسان گوشتی از لقمه حرام بروید 

امام باقر علیه السالم . ر بهشت نخواهدانسان وارد د
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وَ الْجَنَةُ لَا یَدْخُلُهَا إِلَا  الذُنُوبُ کُلُهَا شَدِیدَةٌ": فرمود

از نظر نافرمانی خدا )تمام گناهان، سخت است  "طَیِبٌ

ها  ترین آن ؛ ولی سخت(ها و کیفر و عقوبت آن

جز شخص پاك به بهشت  گناهانی است که با آن،

پا چنین گنهکاری باید در برز  و یا )وارد نشود 

محشر عذاب کشد تا آن گوشت و خونش بریزد و 

کافی، محمد ) (تصفیه گردد و سپا داخل بهشت شود

 (.171  ، ص1   بن یعقوب کلینی، ج

 :السالم معلیهنی با اهلبیت دشم -7

لَیْاَ بِوَلِیٍ لِی مَنْ ": امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود

کسی که به حرام، مال مؤمنی  "مُؤْمِنٍ حَرَاماًأَکَلَ مَالَ 

االنوار فی   مشکاة) را بخورد، هرگز دوستدار من نیست

 (.154  غرر االخبار، مرحوم طبرسی، ص

. انسان به غذاهای حرام و ناپاك احتیاج ندارد

اعْلَمْ یَرْحَمُکَ اللَهُ أَنَ ": امام رضا علیه السالم فرمودند

تَعَالَى لَمْ یُبِحْ أَکْلًا وَ لَا شُرْباً إِلَا لِمَا فِیهِ  اللَهَ تَبَارَكَ وَ

الْمَنْفَعَةُ وَ الصَلَااُ وَ لَمْ یُحَرِمْ إِلَا مَا فِیهِ الضَرَرُ وَ التَلَفُ وَ 

خداوند هیچ خوردنی و آشامیدنی »: یعنی( 64) "الْفَسَاد

را حالل نکرده است مگر آنکه نفع و صالا بشر در آن 

ده و هیچ یک را حرام نکرده است مگر آنکه مایه بو

: الوسائل  نوری، مستدرك) «زیان و مرگ و فساد است

16/165.) 

همانطور که در روایت فوق و روایات زیادی 

از اهلبیت به ما رسیده غذاها و خوردنی هایی که اسالم 

و سایر ادیان الهی توصیه و یا تحریم نموده اند همگی 

سفه های زیادی هستند که در نهایت دارای دالیل و فل

به خاطر حفظ سالمتی جسمی و روحی انسان حالل و 

یا حرام شده اند که اگر غذایی خوردن آن حرام اعالم 

شده از نظر خداوند هیچ فایده ای برای انسان نداشته و 

خوردن آن باعث ضررهای زیادی در جسم و روا و 

هر انگیزه و رفتار انسان خواهد داشت و آنهایی که به 

لو انگیزه مادی سراغ مال حرام و لقمه حرام می روند 

از خوردن غذای حرام به هدف خود نخواهند رسید و 

گرفتار عواقب سوء و مضرات آن اعمال و غذاهای 

حرام خواهند شدکه ذیالً اشاره ای به بعضی از 

خوراکی ها که قرآن کریم آن ها را تحریم کرده می 

 .گردد

 

 :نتیجه گیری

از مرور آیات و رواتی که در متن مقاله 

گذشت چنین نتیجه ای حاصل می شود که اگر انسان 

طالب سعادت اخروی می باشد باید اهل ایمان و عمل 

صالح باشد اول اصول اعتقادی خود را تقویت و 

محکم کند و بعد به سمت انجام اعمال صالح که 

مصادیق بیشماری دارند حرکت کند تا به بهشت و 

اما طی این طریق مقدمات و . ضوان الهی برسدر

مقتضیاتی دارد که بدون رعایت آن به هدف نخواهد 

رسید و ارتزاق از راه حالل و مشروع اسام این سیر 

سالک الی اهلل می باشد و انسان باید کسب و غذای 

خود را پاك و حالل کند حقوق واجب الهی و حقوق 

اموال و غذای  النام مثل زکات و خما و غیره را از

: خود خارج کند و گرد اموال نامشروع و حرام مثل

اموالی که از راه سرقت، ربا، رشوه مال یتیم و غیره به 

دست می آیند حرکت نکند تا هر عملی که به قصد 

عبادت انجام می دهد مورد قبول حق تعالی واقع گردد 

غذای . و هم بر اعمال صالح بیشتری توفیق پیداکند

نورانیت قلب و غذای حرام در تاریکی و حالل در 

سلب سعادت تأثیر به سزایی دارد و لذا کسانی که 

طالب سعادتند در کمال جدیت و مراقبت از خوردنی 

های خویش مراقبت دارند که مبادا مبتال به لقمه 

 .حرامی بشوند
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بررسی مروری تاثیر اعمال انسانی بر سالمت محیط زیست از دیدگاه قرآن و 

 روایات
 

  سمیه قاسمي، بهناز درخشان، مرضیه قاسمي، اسماعیل باقري، ،*اسماعیلي فارساني محمد

 فريد معین فارساني
 وم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایراندانشگاه عل ،کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 
 

  

 

 :چکیده
قرآن کریم به عنوان کتاب سعادت بشر همواره راه و رسم زندگي سعادتمند را به انسان ها نشان  :زمينه و هدف

هاي قرآن و اسالم درباره محيط زیست باعث شده مردم بدون نگراني این سرمایه  ناآشنایي با دیدگاه. داده است
بررسي تاثير اعمال  این مطالعه با هدف .سالمت خود و جامعه را به خطر بيندازند الهي را هدر دهند و عظيم

 .انساني بر سالمت محيط زیست صورت پذیرفت
مطالعه حاضر یک پژوهش توصيفي و مروري بوده و با بهره گيري از قرآن کریم، پایگاه هاي  :روش بررسي

حکام و روایات اسالمي در رابطه با تاثير اعمال انساني بر سالمت محيط زیست اطالعاتي ،کتب و مقاالت معتبر، ا
 .موضوعات تحت بررسي جمع آوري و مورد بحث و تفسير قرار گرفت. انجام گرفته است

یافته هاي این تحقيق نشان مي دهد که جهان هستي،از نظم دقيقي برخوردار بوده و هر یک از اجزا و  :یافته ها
بنابراین، تغيير نابجا و . شده، در بقاء این کره خاکي و در نتيجه در ادامه زندگي انسان نقش دارندعناصر خلق 

زیان رساندن به هریک از اجزاء این سيستم عظيم، که در آن همه چيز در تعادل و تناسب است، سبب به خطر 
 .افتادن حيات و هستي مي گردد

که محيط زیست را به ( ص)یم، دین مبين اسالم و سيره پيامبر اسالم با توجه به آموزه هاي قرآن کر :نتيجه گيري
حفاظت از محيط زیست توسط . عنوان یکي از اساسي ترین عوامل دخيل در سالمت انسان معرفي نموده است

انسان ها، گامي در مسير عبادت و جلب رضاي خدا و در راستاي توسعه سالمت اجتماعي، زیست محيطي، 
 .گي خواهد بوداقتصادي و فرهن

 
 .سالمت، قرآن، محیط زیست :هاي کليدي واژه

 

 پوستر
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 پوستر

 

 تأثیر صله رحم بر سالمت جامعه از دیدگاه قرآن

 *راضیه نظري واناني

 شهرکرد، شهرکرد، ایرانتکنولوژیست جراحی، دانشگاه علوم پزشکی 

 
 

 
 

 :چکیده
صله رحم یک رفتار اجتماعي به معناي ارتباط دوستانه و حمایتي است که در سایه ي این  :زمينه و هدف

مشغله هاي روزمره دور  ارتباط انساني با دیگران، افراد احساس آرامش و شادابي مي کنند و از استرس ها و
تأثير صله رحم تا  بودن قرآن کریم و جامعيت آن، مطالعه حاضر طراحي گردیدبا توجه به همه جانبه  .شوند مي

 .بررسي گردداز دیدگاه قرآن  بر سالمت جامعه
روش تحقيق در این پژوهش به شيوه ي کتابخانه اي مي باشد که در آن سعي شده است با تکيه : روش بررسي

ت مربوطه در بانک هاي اطالعاتي نقش صله ي بر آموزه هاي دیني قرآن کریم، سایت هاي جستجوگر و مقاال
 .رحم بر سالمت جامعه را مشخص کرد

استحکام روابط  از این تحقيق به خوبي استنباط مي شود که قران کریم تحکيم پيوندهاي خویشاوندي و :یافته ها
عنوان یک ارزش خانوادگي را به شدت مورد تأکيد و توجه قرار داده و صله رحم و رسيدگي به بستگان را به 

امروزه ممکن است صله  .الهي واجب کرده است که مي توان با آن در جهت داشتن جامعه اي سالم گام برداشت
رحم با تلفن، فرستادن پيامک و یا پست الکترونيک صورت گيرد، اما برخي معتقدند که ارتباط انسان ها نسبت به 

کنند که مي تواند  را بيش از گذشته تنها احساس ميد گذشته از عمق کمتري برخوردار است و انسانها خو
پيامدهاي منفي زیادي به همراه داشته باشد پس مي توان با آموزش مسائل دیني و آموزه هاي قرآني در سطح 

 .جامعه از این احساس تنهایي و عواقب آن کاست

 ،اند، بلکه او را به طور فطرياسالم، آدمي را موجودي فرد محور، تنها و جداي از جماعت نمي د :نتيجه گيري
اجتماعي مي شناسد که باید در کنش هاي متقابل با دیگران، بخش مهمي از نيازهاي خویش را برطرف سازد و به 

اساساً اسالم، دیني اجتماعي و مبتني بر قواعد و دستورهاي جمعي است که هر گونه . رشد و کمال دست یابد
 .جایي نداردآن فردپرستي، رهبانيت و گوشه گيري در 

 
 .صله رحم، قرآن ،سالمت :هاي کليدي واژه
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 وبهداشت رواندرزندگی ازدیدگاه اسالم  نقش سازنده امید
 2رمضان عقیلي ،1*الهام اسکندري

، شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فارسان2، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد ایران؛دمرکزبهداشت شهرستان شهرکر3
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد ایران

 

 

 

 

  

 

 :چکیده
دوست ، موجب کمال آدمي است که مطلوب است و هرآنچه را است وکمال طلب اً آدمي فطرت :زمينه و هدف

پرارزشي است که  لغت مقدس و "اميد" ي بشر،گقاموس زند در. کند تالش مي نه آب رسيدن به اميد داشته و
 با این حقيقت کند و آسان مي او بر را سختيها مشکالت و و راند را به جلو مي بشر همچون پشتوانه محکمي،

هدف از مطالعه حاضر بررسي نقش اميد در  .پيشوایان مذهبي ما بيان شده است گفتار آیات قرآن و صراحت در
 . زندگي از دیدگاه قرآن و طب مي باشد

 از متون مرتبط، به بررسي نقش اميد منابع و، آیات قرآنيمرور  با بصورت توصيفي و این مطالعه :روش بررسي
 .دیدگاه طب پرداخته است اسالم و نظر

بخصوص دین  ادیان آسماني و مهمترین برنامه هاي انبياء از به کماالت، رسيدن او معنوي انسان و رشد :افته های
بررسي متون اسالمي  از .است مطرحدیدگاه قرآن  تربيت انسان از عوامل مهم در بعنوان یکي از اميد اسالم بوده و

استنباط مي شود که انسان مي تواند خود را از وضعيت موجود، رها کرده و به سمت  به خصوص قرآن مجيد،
سوق دهد، چراکه جایگاه و نقش اميد در زندگي چنان روشن است  وضعيت مطلوب روانشناسي در زمينه اميد،

. مي داردي وا بخود او را به تحرک، تالش و پویای که دليلي نمي طلبد، زیرا فروزاني روح اميد در دل آدمي،خود
در البالي صفحات  .استیاد شده فراوان ، اميد ترغيب انسان به کارهاي شایسته، از قرآن براي تشویق و در

 55و  54آیات  روح انسان پرورش مي یابد نيروي اميد درها خواندن آن که با دیده مي شودآیاتي  مقدس قرآن
 .یوسف از این جمله اند سوره 55سوره نور و آیه  88، آیه انبياءسوره مبارکه 
هرگز به فکر بشر  بدون اميد، .نقش مؤثري دارد تکامل انسان، اميد عاملي روحي است که در :نتيجه گيري

مصادیق  .کند تکامل پيدا مي اميد پرتو در معنوي انسان این جهت زندگي مادي و از .اصالح خویش نمي افتد
 ای هاي اعماق دریا، تاریکي درو  شکم ماهي در ته چاه، در یاگوشه زندان  درقرآني نشان مي دهد که حتي اگر 

هيچگاه  یا مرض گرفتار باشيد، تنگدستي فقر، کمي تعداد، دشمن ویا  در محاصره  تباهي، منجالب گناه وغرق در 
 اميد، پرتو همواره در خواهد شد و مومنانکاميابي،نصيب  بخود نوميدي راه ندهيد زیرا پيروزي نهایي ،سعادت و

 .تصميمي قاطع گام بردارید به سوي آینده اي روشن،با
 

 .، قرآنکمالبه زندگی،  امید :هاي کليدي واژه
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از دیدگاه دانشجویان دانشگاه  جوانان به نماز شیدر گرا یمجاز ینقش فضا

 آزاد اسالمی واحد رودان
 

 جواد ايماني
 .گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان بندرعباس، هرمزگان، ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :چکیده
به طور عام و سایبر و فضاي مجازي به  و ارتباطات رشد همه جانبه و فراگير فناوري اطالعاتبا  :زمينه و هدف

نحو خاص، امروزه بستري را فراهم آورده، تا بتوان از طریق بهره مندي منطقي و علمي از آن، ضمن به روز کردن 
 بدون  گسترده و وسيع تر از گذشته با تعداد بي شماري از مخاطبان به صورت شيوه هاي تبليغ دین

این پتانسيلي است که فضاي مجازي در اختيار  .ارتباطي دو سویه برقرار نمود هاي جغرافيایي و زماني محدودیت
بنابراین  .شد ثير گذار آن به نحو مطلوب و شایسته بهره مندأبشر امروزي قرار داده و باید با تمام توان از ظرفيت ت

  به نماز دانشجو جوانان شیدر گرا ي و مولفه هاي آنمجاز ينقش فضاهدف از تدوین این مقاله بررسي 
 .مي باشد

جامعه آماري این پژوهش دانشجویان گروه آموزش ابتدایي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودان  :روش بررسي
. نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شده اند 405مي باشد که از طریق نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 

 .جهت جمع آوري اطالعات از پرسشنامه هاي محقق ساخته استفاده شده است
 ، احساسات، بسط، متن گرایي ي و مولفه هایش شاملمجاز يفضانتایج بيانگر این مورد بود که  :افته های

 .به نماز دارد جوانان شیگراداري با ي به طور کلي رابطه معنبه نماز شیگرا ،هویتي انعطاف پذیري
 يفضافضاي مجازي به طور کلي بر گرایش جوانان به نماز نقش موثر دارد و از بين مولفه هاي  :نتيجه گيري

 .مي باشند جوانان به نماز شیگراقادر به پيش بيني  و انعطاف پذیري هویتي متن گرایي، دو بعد يمجاز
 

 .و ارتباطات، دانشجویان فناوری اطالعات، نماز، فضای مجازی :هاي کليدي واژه
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 دیدگاه قرآن و روایاتاثرات سوء مصرف الکل بر سالمت جنین با بررسی 
 

1، فهیمه قنبري2، فاطمه گلي ملک آبادي*1نجمه گلي ملک آبادي
 

 .گروه ادبیات و علوم عرب، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران2؛ ایران اسالمی، واحد فالورجان، دانشگاه آزاد گروه زیست شناسی،3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :چکیده
پس . است که در دین مبين اسالم تحریم شده است وشيدني هاي الکلي، یکي از خوراکي هایين :زمينه و هدف

از گذشت چندین قرن از ظهور اسالم، دریچه هاي تازه اي به سوي علم گشوده شد و دانشمندان دالیل تازه اي از 
هدف از این مطالعه بررسي اثرات سوء مصرف الکل بر سالمت . زیان بار بودن این نوشيدني ها را بيان کردند

یدگاه قرآن و روایات به منظور افزایش سطح آگاهي دختران جوان و هشدار در پيشگيري از جنين با بررسي د
 .ویژه در دوران بارداري استه مصرف الکل ب

در این مطالعه سعي شده است با استفاده از متون علمي اثبات شده در بانک هاي علمي معتبر  :روش بررسي
 .و تجميع این نظرات به بررسي اثرات زیان بار الکل برسالمت جنين پرداخته شود Magiranو  Pubmedمانند 

در بررسي هاي حاصل از این نوشتار، الکل به عنوان یک عامل تراتوژن براي جنين به شمار مي رود و  :یافته ها
 .هيچ ميزان اطميناني براي مصرف آن در دوران بارداري وجود ندارد

ثيرات أبا توجه به مطالب یاد شده مصرف الکل عالوه بر اینکه از نظر دیني حرام است، به علت ت :نتيجه گيري
ثرات الکل، اثرات جبران ناپذیر آن بر ایکي از . نسل آینده بشر را به خطر اندازد نامطلوب بر روي جنين مي تواند
نيني معروف است، روند رو به رشدي را این اختالالت که به نام سندرم الکل ج. جنين مادران مصرف کننده است

ها را  نوزادان متولد شده با این سندرم درجات وسيعي از ناهنجاري. کند در کشورهاي غربي دنبال مي اًخصوص
مسئله قابل توجه این که . ها عقب ماندگي ذهني و اختالالت بينایي مي باشد بر دوش مي کشند که مهمترین آن

 .هيز از مصرف الکل قبل از تشکيل نطفه و در دوران باداري، قابل پيشگيري استبروز این سندرم تنها با پر
 

 .الکل، قرآن، سندرم الکل جنینی :هاي کليدي واژه
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 نقش فضای مجازی به ویژه اینترنت بر سبک زندگی جوانان
 حسین نظري*1، راضیه نظري واناني2

.شهرکرد، ایراندانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 2دانشجو، دانشگاه پیام نور شهرکرد، شهرکرد، ایران؛ 3  
 

 :چکیده
هاي اطالعاتي به عنوان فضاي مجازي به خصوص  فناوري هاي ارتباطي جدید و بزرگراهبا  :زمينه و هدف

اینترنت منجر به تحول در شدت و ميزان ارتباط انسان ها در نقاط مختلف جهان شده و تحولي کيفي در سبک 
مطالعه اي به منظور تعيين نقش فضاي مجازي به ویژه اینترنت بر ها ایجاد کرده است، بدین جهت  زندگي انسان

 .سبک زندگي جوانان انجام گردید
روش تحقيق در این پژوهش به شيوه ي کتابخانه اي مي باشد که در آن سعي شده است با تکيه : روش بررسي

ه ویژه اینترنت بر سبک فضاي مجازي ب بر، سایت هاي جستجوگر و مقاالت مربوطه در بانک هاي اطالعاتي نقش
 .را مشخص کرد زندگي جوانان

هر چند استفاده از آن . اینترنت توانسته است ابعاد تازه اي را به سبک زندگي آدميان تحميل نماید: یافته ها
اما نسل بشر را دچار مشکالت متعددي  ؛توانسته است بسياري از مشکالت موجود در زندگي افراد را حل نماید

 .تنيزکرده اس
برخي آن را موهبت الهي براي گسترش فرامين دیني به  .برداشت دینداران از اینترنت متفاوت است: نتيجه گيري

. بدبينانه به آن مي نگرند برخي نگاه ابزاري به آن دارند و عده اي کامالً .ویژه قرآن، در زندگي انسان ها مي دانند
 امر و زند مي بر هم را دیني سنت. کند مي ضعيف را دیني اجتماع همزمان که دانند مي ابزاري را اینترنت بدبينان،

 .کند مي بدل روزمره امري به را مقدس
 

 .فضای مجازی، اینترنت، سبک زندگی :هاي کليدي واژه
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 بررسی سبک زندگی نوین از دیدگاه طب سنتی و طب اسالمی با بهره گیری از آیات 
 

 علي اکبر بخشي1، مريم رضايي پاشا*2، حمیده بدوي1، سمیرا ابراهیمي1

.مازندران، ایراندانشگاه علوم کشاورزی ساری،  ،دانشجو2مازندران، ایران؛ دانشگاه علوم کشاورزی ساری، 3  

 

 

 
 :چکیده

امروزه با تغییر در رفتارها و شرایط زندگی و شیوه های تغذیه، بسیاری از مشکالت اعم از مشکالت  :زمينه و هدف
به کارگیری اصول طب سنتی و جسمانی و روحی روانی گریبانگیر جامعه انسانی شده است که در نظر گرفتن و 

. های اسالمی و قرآنی و ادغام این دو در زندگی روزمره، ما را به سوی ارتقاء کیفیت سطح زندگی سوق می دهد آموزه
اشاره به به دست آوردن آرامش روحی و "اال به ذکر اهلل تطمئن القلوب": سوره ی رعد می فرماید 23خداوند در آیه ی 

قابل ذکر است که وجود نابسامانی های روحی و روانی در جوامع کنونی . روانی و تأثیر ایمان و ذکر خدا در کارها دارد
بررسی سبک زندگی نوین از دیدگاه طب سنتی و طب اسالمی با این مطالعه با هدف  .امری غیر قابل انکار می باشد

  .صورت پذیرفت بهره گیری از آیات

الت سبک زندگی نوین و اثرات مضر آن بر این تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای به بیان معض :روش بررسي
سالمتی انسان پرداخته و توصیه های طب اسالمی و طب سنتی  را در چگونگی داشتن یک سبک زندگی بهینه بیان 

 .نموده است و در پایان تحلیلی بر این مستندات ارائه نموده است
اصل ضروری حیات  9با گریزی بر اندیشه طب سنتی و کتاب قانونچه، که درباره ی سته ضروریه یعنی  :یافته ها

اصل و آگاهی از بسیاری از مسائل  9با آگاهی از این . اشاره نموده است که با ترجمه بسیاری آیات الهی  مطابقت دارد
خوردنی ها  -2هوا   -3: اصل عبارتند از 9این  .می توان به راهکارهایی برای بهبود سطح و شرایط زندگی دست یافت

 9این ارتباط  با. رویدادهای نفسانی -9احتباس و استفراغ  -5حرکت و سکون  -4خواب و بیداری -8و آشامیدنی ها 
سوره ابراهیم که به چگونگی استفاده از نعمات الهی اشاره  82-84سوره نحل و  31-39با آیات قرآنی نظیر آیات  اصل
سوره نبا که درباره ی خواب و بیداری و رعایت آن دستوراتی داده شده است، معیار و  3-33و همچنین آیات  دارد

 .میزانی جهت بهبود سبک زندگی خود و دیگران تعیین کرد
در نظر گرفتن اصول طب سنتی و اسالمی در زندگی روزمره انسان را به سوی ارتقای کیفیت زندگی : نتيجه گيري
اصل ضروریه حیات به عنوان یک معیار و میزان برای سنجش و  9و می توان با در نظر گرفتن  سوق می دهد

اصل از حیاتی ترین  9چراکه این . ارزیابی سبک زندگی امروزی خود، در جهت بهبود و اصالح آن گام بر داشت
 9بر مبنای تامین همین اصول اصول در نیازهای انسانی است و آن چه را که ما در سبک زندگی سنتی نیز داشته ایم 

گانه تشکیل یافته و به مرور زمان با پیشرفت علم و تکنولوژی تغییر و تحول یافته و سبک زندگی نوین امروزی 
 .شکل گرفته که فاصله زیادی با سبک زندگی سنتی دارد

 
 .سبک زندگی، طب سنتی، طب اسالمی :هاي کليدي واژه
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 منظر قرآن و تاثیر آن در انجام عمل صالح از تغذیه حالل
 

، نجمه مجیدي، شهال عاليي، فاطمه شريفي، محبوبه *محبوبه مراد علي زادهابوالقاسم شريفي، 
 محمدپور نصرآبادي

 .دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، شهرکرد، ایران

 

 

 
 :چکیده

رعایت دستورات بهداشتي در  .ها مي باشد تغذیه نادرست یکي از عوامل ابتال به انواع بيماري :زمينه و هدف
اسالم توجه ویژه اي به تغذیه دارد به طوري که خداوند  .مورد تغذیه یکي از عوامل سالمت و شادابي مي باشد

 .هاي پاک و طيب استفاده کنندخواهد که از غذا ها مي در قران به خوراکي ها سوگند یاد کرده است و از انسان
غذایش،  یعني آدمي باید به "الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِه فَلْيَنظُرِ": چنين مي فرماید 97آیه  در سوره عبس خداوند

مباح و قابل خوردن باشد و از  خوراکش و به آنچه مي خورد توجه داشته باشد که از هر نظر پاک و تميز، حالل،
آنچه مي خورد سالم باشد و چه از نظر ظاهر و چه از  بایستي دقت کافي مبذول دارد کهنظر بهداشت و سالمتي 

 .نظر باطن آلوده نباشد
با مراجعه به قران کریم و تفاسير و رویات معتبر اسالمي مرتبط با  بصورت مروري و این مقاله :روش بررسي

 .موضوع نگارش شده است
موزه هاي دیني ما مسلمانان سرشار از توصيه هاي آبررسي متون اسالمي بيانگر این واقعيت است که  :یافته ها

در قرآن کریم اصول خاصي براي  .یات و روایات متعددي در مورد تغذیه نقل گردیده استآو  تغذیه اي است
 97آیه ) نتخاب آگاهانه غذاضرورت دقت همه جانبه در تغذیه و ا :تغذیه سالم بيان شده که به قرار زیر است

 478آیات  سوره اعراف، 484آیه ) ، اجتناب از غذاهاي پليد، آلوده و تحریم شده(سوره کهف 42آیه  سوره عبس،
سوره اعراف و آیات  484اشاره به آیه ) حالل بهره گيري از غذاهاي پاکيزه، سازگار و( سوره مائده 9سوره انعام، 

، رعایت اعتدال و ميانه روي در تغذیه (سوره مائده 4سوره انعام،  445و  477، 479سوره بقره، آیات  449و  495
 .(اعراف سوره 94آیه )و پرهيز از افراط و تفریط 

با بهره گيري از  هاست ها پاسخگوي نياز انسان ها و مکان قرآن کریم کتابي است که در همه زمان :نتيجه گيري
راهکارهاي مفيد براي بهبود  ها پيشگيري کرد و آیات و روایات در باب تغذیه مي توان از بسياري از بيماري

 .سالمت فرد و جامعه ارائه نمود
 

 .ها پیشگیری از بیماری ن،آقر سالمت، تغذیه، :هاي کليدي واژه


