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 نقش بهداشت روان در سالمت انسان از دیدگاه روایات قرآنی

 سهيالسادات قضوي شريعت پناهي

 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي،دانشگاه علوم پزشکي سمنان،سمنان،ايران

روان او را متذكر شده علل و عوامل انحراف  در قرآن كريم آيات بسياري وجود دارد كه فطرت وجودي انسان و حاالت گوناگون مقدمه و هدف:

هدف تعيين نقش بهداشت روان در سالمت انسان از .تربيت و درمان روان انسان را نشان داده است و بيماري ها و همچنين راه هاي تهذيب و
 قرآني است.ديدگاه ايات و روايات 

مطالعه حاضر مروري سيستماتيک مي باشد.جهت جمع آوري اطالعات ازمنابع كتابخانه اي و الکترونيکي مرتبط موجود استفاده  روش مطالعه:

 شده است.

گوناگونش  قرآن كريم وجود دارند نشانه هايي هستند كه انسان براي شناختن خود و خصلت هاي آياتي كه در خصوص روان انسان در یافته ها:

ما به  تهذيب و تربيت نفس خويش،توسط آيات مزبور ارشاد شود. مي تواند از آن ها راهنمايي بجويد و براي دست يابي به روشي درست به منظور
ت درست از شخصي حقايقي كه در قرآن درباره انسان و صفات و حاالت رواني او آمده است،به ترسيم چهره اي طور كامل مي توانيم به كمک

عواملي را كه در هماهنگ كردن شخصيت و تکامل و ايجاد بهداشت رواني  انساني راهنمايي شويم و نيز انگيزه هاي اصلي محرک رفتار انسان و
 .گيرد به صورت هماهنگ و منسجم در اختيار ما قرار«روان شناسي قرآن»دارند،بشناسيم تا او تاثير به سزايي

مي شود.خداوند در قالب آيات متعددي به  براي تدوين جامع ترين دستورالعمل بهداشت رواني فردي محسوبقرآن،بهترين راهنما  نتیجه گیری:

ترين  جسمي و روحي بشر اشاره كرده است كه توجه به آنها مي تواند بهترين راه درمان و جامع سالمت فردي و اجتماعي و در عين حال بهداشت
 هاي اين چنيني باشددستورالعمل بهداشتي در مقابله با آسيب 

 انسان قران، بهداشت روان، کلمات کلیدی:
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