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ياجتماعسالمت فردي و تأمين فرهنگ اسالمي جهت هاي بررسي شاخصه
كريمقرآناز منظر 

گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اراك،دكتريدانشجوي *:اصغر طهماسبي بلداجي 
عرب، دانشگاه پیام نور بروجن علمی، گروه ادبیات هیئت عضو  :لیال قنبري

منابع

مقدمه
لكیـتشراآنانفرهنگها،آنمجموعكهاندبودهقوانینیوهاارزشوباورهادارايتاریخطولدرجوامع

سیاربنقشجوامعافولیاتكاملدرفرهنگ.میباشدجامعهآنفرهنگ،دورههردرجامعهاصلیمعرف.هدمی
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.كندمیبیانرافرهنگدوهرهايمولفهوهاشاخصه
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اپذیرينهدایتعاملترینمهمراگذشتهاقوامسوءفرهنگقرآن.كردتصورباورهاآنمنهايراجامعهآنافراد

منظراز(85-95/اسرا؛18-20/یس؛85-88/هود؛78-80/هود؛26-27/نوح).كندمیمعرفیالهیپیامبرانانكارو
شودمیكسانیملشاآخرتودنیارستگاريبلكهنبودهبرابرهرگزالهیغیرفرهنگباالهیفرهنگكریمقرآن
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.(20/حشر؛10/حدید

بحث
خداوندمصريوعصرهردر.استسعادتوكمالبهانسانرساندنكتبانزالورسلارسالازخداوندهدف

هرباشدتسعادوكمالمسیررهنمونوگرددپاكظاهريوباطنیهايآلودگیازبشرتانمودمبعوثپیامبري
جهتایانیراهنمخداوندشودمیمنحرفمستقیمصراطازانسانوشدهتحریفدستخوشانسانفطرتكهزمانی

ايمعنبهمعنويسالمت.استبودهسبحانخداوندتوجهموردهموارهانسانمعنويسالمت.دهدمیقرارهدایت

حرفمنادتـسعـیرـمسازوسـلبراانسـانآرامـشكهاستباطنیوظاهـريهايآلودگیازانسانبودنپاك
سزاییهباهمیّتخودجايدركدامهروداردوجودمتقابلرابطهجسمانیسالمتومعنويسالمتمیان.كنندمی

Abtract
Islamic culture, a set of beliefs , values, and shouldntwords from two sources of the Koran

and Household. and the characteristics of the general principles of Islamic

culture generally Quranic verses and the details of

the explanations by aninnocent (RA ) . Islamic culture with being based on the principle of

God and don ' ts the teachings of the Holy Koran and an innocent (RA ) on all aspects of

life and the progress that the object of personal and social community. from the perspective

of the Holy Koran individual indicators of Islamic culture in practical

approaches , and strengthen the faith , social and personal life direction , so that they

are also provide spiritual health in the individual, the community health has

influenced . social indicators of Islamic

culture and society link individuals are instituting the characteristics of the

Quran, cultural and social dynamics of peace . query ahead while clarification

of Islamic culture , descriptive approach - analytical indexes in the individual and

social dimensions has investigated:theresult of Islamic

culture with divine important basis , on all aspects of social and personal life in

all areas direction and with providing approaches and specific components ; Kamal and

happiness Fred and society, provided that the aim of this personal health and

social community.
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منظور،ابن).استشدنحاذقومتبحرمعنايبه«یثقُفُ-ثَقُفَ»بابازمصدريواژهاینشود؛میبیان«الثقافه»
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