
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


سالمت روان از دیدگاه قرآن
پزشکی الرستان، دانشگاه علوم دانشجوی کارشناسی، گروه بهداشت عمومی: *سمیرا رعیت نژاد
مربی، گروه مدیریت خدمات بهداشت درمانی، دانشگاه علوم پزشکی الرستان: محمد رضا عرفانی

samirarayat72@gmail.com

Abstract

Volubility pressure and civilization illness dire psychoanalyst and

security sanitary attention now a days . also collation mays to sanitary

secure have special important due to discomposure and volubility

pressure. Islam be line that human is divided by two demented first one

is now physical and other one is physical and other one is physical and

their health and safety is depend on each other who conviction to god is

a kind of a be spiritual power that gives to

human.
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بحث
را موثر و مورد نظر قرآن کریم در کاهش فشارهای روانی نظاام خاانواده اسات زیا    های راهاز یکی 

وار های دشولحاظه در عاطافی منبع حمایت مهامترین و جاماعه خانواده یکی از ارکان آرامش در 

نتیجه گیری
برایکهستارفتاریسالمتهاینشانهازیکیبلکهنیسترفتاردرسالمتتنهاروانسالمت

قرآن.دادغییرتزندگیدرراخودبینشوبصیرتبایدرفتاروروانسالمتبهکاملیابیدست

داراینانسابرایهاییویژگیودادهارائهراهکارهاییمهماینبهیابیدستبراینیزکریم

.شماردمیبرروانسالمت
خودحستقویتکار،بازدهبردنباالعمل،باعثوتحرکعاملتواندمیامیدقرآنمنظراز

واستروانسالمتکنندهتامینموارداینیهمهکهشود...واندیشیدورشادکامی،اتکایی،

.شودمیمحسوبروانیبیمارینوعیآنفقدانلذا
انداردینعمردلیلهمینبهوهاستبیماریمقابلدرمحافظیدینی،اعمالانجاموعبادت
غیرازمترکداردینومومنافرادگهایگونهبه.استترقویهاآندفاعیسیستموترطوالنی

.شوندمیبیماریدچارهامذهبی
هاییانسانومنافقانوکافرانهمانیعنینیستندبرخوردارسالمیایمانوتوحیدازکهکسانی

.نیستندبرخوردارکافیروانسالمتیازدارند،ایمانضعفکه

مقدمه
:قرآنانسان از نگاه ماهیت 

ا باه ایان دو   اما . اسات قران کریم انسان از دو جنبه طبیعی و فرا طبیعی ماورد توجاه قارار گرفتاه     در 
. ه شده اسات یکی اصل و دیگری فرع قرار دادنشده، بلکه حقیقت به صورت همسان ومساوی توجه 

جاوهر   از دیادگاه قارآن کاریم   . اوسات عمده مباحث قرآن درباره انسان مربوط باه بعاد فراطبیعای    
ساندیده را  وجودی هر انسان روح اوست که این روح قابلیت تغییر و رسیدن به کمااالت و صافات پ  

.استداراست و رسیدن به این درجات کمال در این عالم میسر 

ونه که همان گاست؛ تدریجی وکمال مراحل سالمت رسیدن او به نگاه قرآن رشد روانی انسان و از 

. رشد جسمانی او تدریجی است

کریمقرآن؟دکرمراجعهبایدکسیچهومنبعچهکجا،بهاینکهوروانونفسشناختبرای
شیوهستیننخکریم،قرآننظراز«استترآگاهاست،جانتاندرآنچهبهپروردگارتان»:فرمایدمی

انحرافاتعنی؛ی.باشدمیروانیآرامشاساسکهاستفطرتبهبازگشتروانی،فشارهایبامقابله

تبهداشدرفطرت،بهبازگشتاسالمنظرازرواینازدارد؛فطرتازانحرافدرریشهروانی
المتسواستمحورانسانعموماشناسیرواندیدگاهاگرچه.استگرفتهقرارتوجهموردروانی

واستمحورخداروانسالمتاساساًقرآندراماداند،میدنیویزندگیبهمحدودراروان
.دهدمیپوششراانساناخرویودنیویزندگی
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اعتدالحدازهیچگاهوشوندهمراهصالحعملورفتاریرویکردهایباکهدارندهمراهبهرا
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باشندلاعتداحددردوهرکهنمایدمیتأکیدومطرحهمکناردرراامیدوبیمهمیشهقرآنلذا

واهدخمحققهنگامیاینونکاهددیگریآفرینیعملوحرکتوکارآمدیازکدامهیچتا
.گیرندقراراعتدالحالتدردوآنکهشد
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