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هاي جامعه سالم از منظر قرآن، راهبردهاي ارتقاء سالمت  شاخص  
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 چکيده

معنوي و مادي، باطني و ظاهري  هاي جامعه سالم براي ارتقاء سالمت روحي وجسمي،در موضوع قرآن پژوهي و طب، بررسي شاخص زمينه و هدف:
بستگي به   هاي جامعه سالم قرآني،فرد و جامعه ضرورت دارد؛ زيرا تربيت انسان سالم و عينيت يافتن جامعه سالم هدف از نزول قرآن است. شاخص

داشت رواني انسان در ارتباط خود و با خدا و خلق دارد. در اين پژوهش راهبردها و راهكارهاي ارتقاي سالمت همه جانبه فردي و اصول تكاملي به
 خانوادگي و در نهايت رشد سالمت عمومي و تحقق جامعه سالم و مدينه فاضله قرآني بررسي و تحليل شده است. 

اين پژوهش با مطالعات ديني و مرجعيت علمي قرآن و حديث و بررسي منابع معتبر حديثي، در کتابخانه به روش توصيفي تحليلي انجام شده  :هاروش 
 است.

شود. قرآن و حديث ،حقيقت در اسالم مفهوم سالمت در آموزه هاي ديني در انحصار سالمت جسم نيست بلکه سالمت معنوي را نيز شامل مينتايج: 
اند و اين قانون الهي راهنماي درک حقيقت سالمت است. ايمان وآثار آن سازنده فرد و جامعه سالم است .عبادت راز آفرينش انسان رآن را شفا دانستهق

لب و ضامن سالمت همه جانبه فرد و اجتماع است. مفهوم و گستره قلب سليم و نمادهاي آن در قرآن و حديث تبيين شده است و شناخت حقيقت ق
 سليم نشان دهنده فرد و جامعه سالم است. امامت راهگشاي رسيدن به حيات طيبه و سالمت همه جانبه فردي و خانوادگي و اجتماعي است.

هاي فرد سالم در مسير انقالب اسالمي براي رساندن خود و جامعه به سالمت همه جانبه مادي و معنوي بوده است.شناخت شاخص گيري:نتيجه
 ردهاي جامعه سالم و ارتقاء سالمت است.نظام پزشکي و پرستاري کشور جمهوري اسالمي ايران بايد براي افزايش نرخ سالمت در کشور،شناخت راهب

 به مفهوم جامع سالمت و فلسفه آن در معارف اسالمي توجه جدي نمايد.
 قرآن، حيات طيبه، قلب سليم، سالمت، جامعه سالم کلمات کليدي:
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  مقدمه
خانواده سالم محور جامعه انسان سالم سازنده خانواده سالم و 

سالم است. رعايت اصول بهداشت رواني فردي و آراستگي به 
حيات معنوي و حيات حقيقي و حيات طيبه و داشتن قلب سليم 
به وجود آورنده انسان سالم و خانواده سالم و جامعه سالم است. 

امتيازات و «و » شرايط و مباني و عوامل تربيت انسان سالم«
در » آثار و منافع سالمت انسان«و » ان سالمهاي انس ويژگي

ها و اختصاصات و آثار و منافع  حقيقت نشان دهنده ريشه
تشكيل جامعه سالم است. از اين رو در اين پژوهش براي تبيين 

هاي انسان سالم  سالم قرآني، شاخص هاي جامعه شاخص
هاي مهم قرآني و  گردد. واژه شناسايي و تحليل و بررسي مي

و » شفاء«و » حيات«شكاركننده ابعاد شخصيت سالم حديثي آ
و » ايمان«و » امامت«و » عافيت«و » سالمت«و » قلب سليم«
باشد. بديهي است كه مباحث مرتبط با  مي» مرض«و » عبادت«

جامعه سالم در همين آيات قرآني و احاديث معصومين 
  السالم نهفته است. عليهم

ه شاخص و سالم وجود ژدر عنوان مقاله دو وا شاخص و سالم:
  رو الزم است مفهوم و تعريف هر دو روشن شود.دارد، از اين

ابوالحسن احمد بن فارس بن زكريا در قرن چهارم هجري در 
). بر ۱ماده شخص نوشته است: يدل علي ارتفاع في شيئي (

كند. سعيد خوري  بلندي و ارتفاع در هر چيزي داللت مي
). شئ ۲شَخَصَ الشئي: ارتفع ( شرتوني لبناني نيز نوشته است:

  شاخص شد يعني بلند شد و ارتقاع يافت. 
هاي فارسي براي شاخص اين معاني آمده است: بلند،  در فرهنگ

برآمده از هر چيزي، مرتفع، نمودار، نماينده، مأخذ، ساعت آفتابي، 
راهنماي جاده، دستگاهي كه در رودها نصب كنند براي تعيين 

آن كه در جامعه  ).۳- ۵و فصول مختلف (مقدار آب در طي سال 
  ).۶). ظاهر و پديدار (۴(  ممتاز و منتخب باشد، مهتر، رئيس

در اين مقاله كلمه شاخص در تمام آن چه نمايانندة جامعه سالم 
باشد و جامعه سالم را روشن كند و نشان دهد و حد و مرزهاي 

براين رود. بنا آن را با جامعه غيرسالم مشخص نمايد به كار مي
  گيرد. مباني و امتيازات و آثار جامعه سالم را در بر مي

گويد: ان  احمد بن فارسي بن زكريا در بيان معناي سالمت مي
يسلم االنسان من العاهة و األذي. قال اهل العلم: اهللا جلّ ثنائه 
هو السالم. لسالمته مما يلحق المخلوقين من العيب و النقص و 

). سالمت اين است كه انسان از آفت و آسيب و آزار و ۱الفناِء (
اند: خدا سالم است  . اهل دانش گفتهرنج و اذيت سالم بماند

براي سالمت او از آن چه كه از عيب و نقص و فنا به مخلوقات 
رسد. راغب اصفهاني نوشته است: السالمة التعري من  او مي

). سالمت برهنگي از آفات و ۷اآلفات الظاهرة و الباطنة (
 هاي ظاهري و باطني است. آسيب

و مرض به كار برده است  زمخشري سالمت را در رهايي از بال
). ابن منظور معناي برائت و عافيت از نقص و عيب و فنا را ۸(

نويسد: معني  گزارش كرده است و از قول محمدبن يزيد مي
السالم الذي هو مصدر سلّمت، انه دعاء لالنسان بان يسلَم من 

). سالمي كه مصدر سلّمت است به ۹اآلفات في دينه و نفسه (
ها در  راي انسان است به اين كه از آفات و آسيبمعناي دعا ب

دين و جانش سالم باشد. سعيد خوري شرتوني نوشته است: 
). سالمت پاكي و برائت ۲السالمة البرائة من العيوب و اآلفات (

ها و آفات است. فخرالدين طريحي در تبيين معناي قلب  از عيب
ائت از سليم به سالمت از حب دنيا و رهايي از شرك و بر

  .)۱۰گناهان و غل و غش تصريح نموده است (
گزند، درست،  در فرهنگ فارسي نيز براي سالمت معاني بي

) جان سالم ۳- ۵عيب صحيح و تندرست ذكر شده است ( بي
  ).۱۱بدربردن از عيب و آفت و بال (

با درنگ در مفهوم سالم و سالمت در لغت عرب و زبان فارسي 
هاي سالم و سالمت به بدن  كه واژه گردد اين واقعيت آشكار مي

و جسم و ظاهر اختصاص ندارد بلكه داراي مفهومي گسترده 
گيرد. بنابراين در  است و جسم و جان و بدن و روح را در بر مي

ي  جامعه سالم افزون بر مسائل پزشكي رايج و معروف كه درباره
بدن و جسم جاري است بايد به اصول بهداشت رواني و به 

عتقادي و اخالقي و فقهي نيز پرداخت. در اين پژوهش مسائل ا
سالمت در حد و مرزهايي فراتر از بدن و جسم در دو بعد انديشه 

  رود.  كار مي و عمل به
در قرآن و حديث واژه  ارزش سالمت و صحت و عافيت:

سالمت بيانگر ابعاد مادي و معنوي زندگاني انسان است و از 
السالم  رمؤمنان امام علي عليهارزش برتر برخوردار است. امي

اي زيباتر از  ). جامه۱۲اند: اللباس أجملُ من السالمة ( فرموده
ها و  سالمتي نيست. سالمتي در اين حديث علوي، پاكي از عيب

هاي  ها و رهايي از آفات و آسيب گناهان و دردها و بيماري
  روحي و بدني را فرا گرفته است.

ه عالي سالمت چنين آمده است: در حديث ديگر درباره جايگا
). هيچ وقايه و حافظ و ۱۲الوقاية أمنع من السالمة (

تر از سالمتي نيست. در اين حديث  اي بلند مرتبه نگهدارنده

 ۵۲صفحه 



  ۹۵ تابستان۲ه شمارچهارم دوره                                                                                        طنين سالمت                           مجله
 

 
  

هاي روحي و رواني و جسمي و بدني  علوي نيز سالمت از مرض
  جريان دارد.

لح السالم در زمينه اثر برخورد سالم با ديگران و ص امام علي عليه
اند: من سالم  و آشتي با آنان و دوري از نزاع و دشمني فرموده

). هر انساني با مردم سالم و دور از ۱۳الناس ربح السالمة (
دشمني برخورد كند، سالمت را سود ببرد. در اين جا نيز سالمتي 

  هاي مردم را دارد. قابليت رهايي از انواع ضرر و زيان
ها  ه صحت در مراتب نعمتالسالم در جايگا امام علي عليه

ترين  ). صحت برتر و افزون۱۴اند: الصحة افضَلُ النعم ( فرموده
  هاست. نعمت

اند: كيف يغتر  چنين در سنجش سالمتي جسم و روح فرموده هم
). چگونه از سالمت جسمي كه در ۱۵بسالمة معرضٍ لآلفات (

هاست فريب خورده شود؟! آري سالمت بدني  معرض آسيب
سان كه هر لحظه احتمال دارد گرفتار آفت گردد و انسان بيمار ان

شود نبايد انسان را فريب دهد و از ياد مرگ و فراهم ساختن زاد 
و توشة سفر آخرت غافل گرداند بلكه انسان بايد از سالمت 

ماند شادمان  آفت مي اخروي و معنوي و روحي كه پايدار و بي
  شود. 

اند: العافية  ارايي نعمت عافيت فرمودهالسالم در گو امام علي عليه
هاست. در حديث ديگر  ). عافيت گواراترين نعمت۱۴أهنَي النِّعم (

اند: ثوب  همين گوارايي را با تمثيل به لباس چنين بيان فرموده
ترين  ). جامة عافيت گواراترين و كامل۱۶العافية أهنأ المالبس (

  هاست.  پوشش
اند: دوام العافية أهنأ عطية و  رمودهدر ارزش پايداري عافيت نيز ف

). دوام عافيت گواراترين عطيه و بخشش و ۱۵أفضَل قسم (
ترين قسم و بهره است. در برتري لباس عافيت  برترين و افزون

). هيچ لباسي بهتر ۱۷اند: اللباس أفضَلُ من العافية ( نيز فرموده
  از عافيت نيست.

). ۱۷: العيش أهنأ من العافية (اند در بيان زندگاني برتر فرموده
  هيچ زندگاني گواراتر از عافيت نيست.

اين احاديث عافيت، درستي و دوري از عيب و نقص بدني و 
گيرد. همين واقعيت را  روحي و دنيوي و اخروي را در بر مي

اند:  السالم در حديثي چنين بيان كرده اميرمؤمنان امام علي عليه
). ۱۸دنيا لنعمة جليلة و موهبة جزيلة (ان العافية في الدين و ال

  عافيت در دين و دنيا نعمتي جليل و نيك و موهبتي عظيم است.
: براي شناخت ها، امتيازات و آثار جامعه سالم در قرآن ريشه

جامعه سالم بايستي فرد و خانواده سالم قرآني را شناخت. اصول 

راهنماي پژوهشگران در سازنده شخصيت انسان سالم در قرآن 
جهت شناسايي جامعه سالم قرآني است. چون جامعه و ملت و 
امت با همزيستي و همكاري و همراهي افراد سالم تشكيل 

  گردد. مي
: قرآن خودش را قرآن شفاي دردها و راهنماي جامعه سالم

ها ناميده است. قرآن كتاب درمان  كتاب شفاي دردها و بيماري
هاي گوناگون روحي و دروني و معنوي  بيماريها و  دردها و رنج

مردم و مؤمنان است. قرآن كتاب هدايت مردم، ودر بردارنده 
هاي هدايت و كتاب فرقان و تواناسازي بشر در  بينات و نشانه

). در سه سورة قرآن واژه ۱۸۵تشخيص حق و باطل است (بقره، 
شده  شفا براي بيان فلسفه نزول قرآن و كاربرد اساسي آن وارد

است. در يك جا خطاب به مردم جهان، قرآن را كتاب شفا 
گويد: يا ايهاالناس قد جائتكم موعظة من ربكم و  نامد و مي مي

). اي ۵۷الصدور و هدي و رحمةٌ للمؤمنين (يونس،  شفاِء لما في
مردم! اندرزي از سوي پروردگارتان براي شما آمده است و شفا و 

هاست و هدايت و رحمتي است براي  نهدرماني براي آنچه در سي
مؤمنان! در دو سورة ديگر، قرآن كتاب شفا براي مؤمنان ناميده 

دهد و فرمان  شده است. خداي متعال به پيامبرش مأموريت مي
دهد: قل هو للذين آمنوا هدي و شفاء و الذين اليؤمنون في  مي

تاب براي ). بگو: اين ك۴۴اذانهم و قر و هو عليهم عمئ (فصلت، 
اند هدايت و شفا و درمان است، ولي  كساني كه ايمان آورده
شان سنگيني است و  هاي آورند در گوش كساني كه ايمان نمي

بينند. خداوند دربارة فلسفه  گويا كور و نابينا هستند و آن را نمي
فرمايد: و نُنَزِّلُ من القرآن ما هو شفاِء و رحمةٌ  نزول قرآن مي
). و از قرآن آن ۸۲يزيد الظالمين الّا خساراً (اسراِء، للمؤمنين و ال

كنيم و ستمگران را  چه شفا و رحمت است براي مؤمنان نازل مي
  افزايد. جز خسران و زيان نمي

نظير شفا و درمان است.  براساس اين آيات قرآني، قرآن كتاب بي
هاي روحي و  قرآن درصدد درمان دردهاي دروني و بيماري

و جامعه و شفاي بشريت و نجات او از رذايل اخالقي  رواني فرد
ها و مفاسد است . شفا در لغت  ها و پليدي و گناهان و زشتي

). بنابراين قرآن ۱غلبه و پيروزي و چيرگي بر مرض است (
هاي  ها و ضامن پيروزي بشر بر بيماري راهنماي درمان مرض

شته فراوان در ابعاد روحي و جسمي است. راغب اصفهاني نو
). شفاي از ۷است: و الشفاِء من المرض موافاة شفاء السالمة (

مرض، رسيدن به سالمتي كامل است. آري قرآن تنها كتابي 
هاي روحي  تواند به طور كامل و جامع همه بيماري است كه مي
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و رواني بشر را درمان كند و فرد و جامعه سالم بسازد. پس بايد 
ها و در  ن در متن زندگي انسانتمام اصول و قوانين و احكام قرآ

  فضاي جامعه، زنده و جاري گردد تا جامعه سالم استقرار يابد.
اند  السالم نيز قرآن را كتاب شفا و درمان شناخته اهل بيت عليهم

اند. اميرمؤمنان امام علي  و فرمان به استشفاي از قرآن داده
الي و استشفوا اند: تعلّموا كتاب اهللا تبارك و تع السالم فرموده عليه

). كتاب خداي تبارك و تعالي ۱۹بنوره فانه شفاِء لما في الصدور (
را بياموزيد و از نور آن شفا بجوييد، زيرا كه شفابخش 

  هاست. هاي سينه بيماري
هاي رواني بزرگي را كه قرآن  در حديث ديگر مصاديق بيماري

ن اكبر اند: ان فيه شفاِء م دهد يادآوري نموده و فرموده شفا مي
البالغة، خطبه  الداِء و هو الكفر و النفاق و الغي و الضّالل (نهج

ترين دردهاست: درد كفر و  بزرگ  ). در قرآن شفا و درمان۱۷۶
اند: تعلّموا  نفاق و تباهي و گمراهي. در رهنمود ديگر فرموده

). ۱۶القرآن فانّه ربيع القلوبِ و استشفُوا بنوره فانّه شفاِء الصدور (
قرآن را بياموزيد كه آن بهار دلهاست و به نور آن شفا بجوييد 

  هاست. كه آن شفاي سينه
در سفارش ديگر از شفاجويي به غير قرآن نهي كرده و 

). ۱۷اند: التستشفَين بغير القرآن فانّه من كلّ داِء شاف ( فرموده
از غير قرآن شفا مجوييد زيرا كه قرآن شفادهنده هر دردي 

  است!
با درنگ در آيات قرآني و احاديث علوي مربوط به نقش بزرگ 

هاي قرآني  شفادهندگي قرآن و ضرورت التزام عملي به درمان
براي رسيدن به كمال و سعادت فردي و اجتماعي، به درستي 

گردد.  جايگاه عالي قرآن در ساختن فرد و جامعه سالم آشكار مي
ي جامعه سالم و قرآن كتاب جامع، جهاني و جاويدان راهنما

منشور بزرگ كامل سالمت است. آيات قرآني اصول و 
هاي پايدار و ابدي جامعه سالم را در اختيار بشريت قرار  شاخص

  ها را شناخت و عملياتي و اجرايي نمود.  داده است بايد آن
اهللا  السالم: پيامبر خدا حضرت محمد صلي به نقل امام علي عليه

اند: عليكم بالقرآن،  رين و انصار فرمودهعليه و آله و سلم به مهاج
). برشما باد به قرآن، آن را امام و پيشوا ۲۰فاتخذوه اماماً و قائداً (
  و رهبر خود قرار دهيد.

ايمان چيست و چه آثاري  ايمان ضامن برقراري جامعه سالم:
دارد؟ بهترين منبع براي شناسايي مفهوم و تعريف ايمان و درك 

بديل آن در زندگي فردي و اجتماعي  ار بيابعاد آن و كشف آث
  مردم قرآن و حديث است. 

اهللا عليه و آله و سلم فرمود: االيمان معرفة  پيامبر خدا صلي
). ايمان شناخت با ۲۱بالقلب و قول باللسان و عملً باالركان (

چنين دربارة  دل و گفتن با زبان و عمل با اركان بدن است. هم
رمود: ثالث من كُن فيه ذاق طعم االيمان: من كان طعم ايمان ف

الشئ احب اليه من اهللا و رسوله، و من كان ألن يحرق بالنار 
احب اليه من ان يرتدعن دينه، و من كان يحب لله و يبغض للّه 

). سه چيز است كه هر كس داشته باشد طعم ايمان را ۲۱(
ر از خدا و پيامبر او چشيده است: كسي كه هيچ چيزي را بيشت

دوست نداشته باشد و كسي كه اگر او را به آتش بسوزانند 
برايش بهتر است تا اين كه از دينش دست بشويد و كسي كه 

  براي خدا دوستي و دشمني ورزد.
توان در آثار ايمان و صفات  هاي فرد و جامعه سالم را مي شاخص

  مؤمنان پيدا كرد.
و آرامش اثر ايمان شمرده شده در سه آيه قرآن، نزول سكينه 

). با ايمان اضطراب و بحران روحي ۲۶و۴و فتح.  ۲۶است (توبه، 
  رود.  و رنج دروني و رعب و وحشت مي

و  ۳۶اطاعت كامل از خدا و پيامبر و تصميم آگاهانه (احزاب، 
) و ۲) و اجر حسن (كهف، ۱۴۶) و اجر عظيم (نساِء، ۱انفال، 

) و نصرت و ياري ۸(منافقون،  ) و عزت۱۳خشيت الهي (توبه، 
) و توكل بر خدا (آل ۷۵) و درجات الهي (طه، ۴۷الهي (روم، 

) و تقوي ۵۱و توبه،  ۲۳و  ۱۱و مائده،  ۱۶۰و  ۱۲۲عمران، 
و  ۱۱۱طلبي (توبه،  ) و شهادت۱۱و ممتحنه،  ۱۱۱و  ۵۷(مائده، 
) و هدايت قلبي (تغابن، ۹۷) و حيات طيبه (نحل، ۲۳احزاب، 

) از آثار ايمان و ۱۴۱سبيل كافرين (نساِء،  ) و نفي۱۱
هاي اهل ايمان در قرآن است. اميرمؤمنان امام علي  ويژگي

اند: االيمان شهاب اليخسوا  السالم درباره ي ايمان فرموده عليه
  شود. ). ايمان شعله آتشي است برافروخته كه خاموش نمي۱۴(

وة السعاده و اند: بااليمان يرتَقي الي ذر در جاي ديگر فرموده
). با ايمان به رتبه باالي سعادت و نيكبختي و ۱۶نهاية الحبورِ (

  شود.  نهايت سرور و شادماني، گام به سوي باال برداشته مي
). ۱۷اند: النجاة لمن الايمان له ( در رهنمود ديگر فرموده

  رستگاري و نجاتي براي كسي كه ايمان ندارد نيست!
معه سالم است. زيرا با ايمان فرد سالم زيربناي جا» ايمان«آري 

گردد. ايمان ضامن تأسيس و پايداري  و خانواده سالم ايجاد مي
جامعه سالم است. در پي شناخت حدود ايمان و تعريف مؤمن 
بايستي آثار و منافع ايمان و امتيازات مؤمنان را شناخت زيرا 

  هاي جامعه سالم درون همين مباحث نهفته است. شاخص

 ۵۴صفحه 
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عبادت مايه  عامل تأسيس و پايداري جامعه سالم: عبادت
تشكيل و استواري خانواده و جامعه سالم الهي و قرآني است. 
عبادت راز فلسفه آفرينش است. خداي متعال فرموده است: و ما 

). جن و انس را ۵۶خلقتُ الجن و االنس الّا ليعبدون (الذاريات، 
  نيافريدم جز براي اين كه عبادت كنند.

نسان بايد فقط خدا را عبادت كند و از او كمك بخواهد ا
صادر » اعبدوا اهللا«بارها فرمان   ) از اين رو در قرآن۵(الفاتحة، 

 ۸۴و  ۶۱و  ۵۰و هود،  ۸۵و  ۷۳و  ۶۵و  ۵۹شده است (اعراف، 
). و از عبادت جز خدا ۳۶و عنكبوت،  ۴۵و نمل  ۲۳و مؤمنون، 

ها از عبادت  ). انسان۱۴و فصلّت،  ۲۶و  ۲نهي شده است (هود، 
) و شيطان جز بندگان مخلص ۶۰اند (يس،  شيطان بازداشت شده

و  ۳۹تواند اغوا و گمراه سازد (حجر،  ها را مي خدا ساير انسان
  ).۸۳، ص، ۴۰

). قرآن ۱۰۵بندگان صالح خدا وارث زمين خواهند بود (انبياء، 
). ۵۲شوند (شوري،  نوري است كه با آن بندگان خدا هدايت مي

اهللا عليه و آله و سلم در توصيف بهترين مردم  پيامبر خدا صلي
اند: افضل الناس من عشق العبادة فعانَقَها و احبها بقلبه و  فرموده

با شَرها بجسده و تفرع لها فهواليبالي علي ما اصبح من الدنيا 
). برترين مردم كسي كه عاشق ۲۲علي عسر ام علي يسر (

س دست در گردن آن آويزد و از صميم دل عبادت شود، پ
دوستش بدارد و با پيكر خود به آن مبادرت ورزد و خويشتن را 
وقف آن گرداند و او را باكي نباشد كه دنيايش به سختي گذرد يا 

  به آساني.
السالم دربارة اثر دوام عبادت فرمود:  اميرمؤمنان امام علي عليه

). عبادت دايمي، برهان و ۱۵(دوام العبادة برهان الظفر بالسعادة 
  دليل رسيدن به سعادت و پيروزي نيكبختي است. 

هاي عبادت  چيستي و چرايي عبادت و بررسي امتيازات و ويژگي
و شناسايي آثار و منافع عبادت و اوصاف عابدان، نشان دهنده 

هاي جامعه سالم است، چون عبادت زيربناي سالمت و  شاخص
  سالم است. راهگشاي تحقق اركان جامعه

از منظر قرآن منبع بزرگ » قلب« قلب سليم سازنده جامعه سالم:
باشد.  شناخت است و گستره و فراگيري آن بيش از حواس مي

و صافات  ۸۹ذكر شده است (شعراِء، » قلب سليم«دوبار در قرآن 
). قلب سليم چه قلبي است و سالم از چه چيزي است؟ ۸۴

السالم دربارة قلب سليم  مام صادق عليهسفيان بن عيينه از ا
فرمودند: القلب السليم » قلب سليم«سئوال كرد. امام در تعريف 

الذي يلقي ربه و ليس فيه احد سواه و كل قلبٍ فيه شرك او 

). قلب سالم قلبي است كه پروردگارش را ۲۲شك فهو ساقطٌ (
و هر  ديدار كند در حالي كه احدي جز او در خود نداشته باشد

 دلي كه در آن شرك يا شك باشد منحط است.
السالم در حديث ديگر در وصف قلب سليم  امام صادق عليه

) قلب ۲۴، ۲۳فرمودند: هوالقلب الذي تسليم من حب الدنيا (
  سليم قلبي است كه از دنيادوستي سالم باشد. 

به سالمت و پاكي از شرك » قلب سليم«شيخ طبرسي در تبيين 
ي چرايي  نمايد و درباره و گناهان اشاره مي و شك و فساد

نويسد: انما خص القلب بالسالمة  اختصاص قلب به سالمت مي
النه اذا سلم القلب سلم سائر الجوارح من الفساد من حيث ان 

) تنها ۲۵الفساد بالجارحة اليكون الّا عن قصد بالقلب الفاسد (
سالم قلب به سالمت اختصاص يافته است. زيرا هرگاه قلب 

ماند و چون فساد با  باشد ساير اعضاي بدن از فساد سالم مي
اعضاي بدن، جز از روي قصد و انگيزه در قلب فاسد انجام 

  شود.  نمي
  قلب سليم رزق الهي به بندگان محبوب خويش است. امام علي

اند: اذا احب اهللا عبداً رزَقَه قلباً  السالم دراين زمينه فرموده عليه
اي را دوست بدارد قلب سليم را  ). هرگاه خداوند بنده۱۶سليما (

  اش نمايد.  رزق و روزي
قلب سليم منبع فضايل اخالقي و پايگاه صدور اخالق و رفتار 

اند: اليصدر عن  السالم دراين باره فرموده زيباست. امام علي عليه
). از قلب سليم جز معناي ۱۷القلب السليم الّا المعني المستقيم (

  شود. مستقيم صادر نمي
عليه السالم درباره سالمت قلب فرمودند: ال يسلم لك   امام علي

). قلبت براي ۲۶قلبك حتي تحب للمومنين ما تحب لنفسك (
تو سالم نخواهد شد مگر آن گاه كه براي مومنان همان پسندي 

  پسندي! كه براي خودت مي
ها  لبترين ق امام حسن مجتبي عليه السالم در معرفي سالم

ترين  ) سالم۱۹فرمودند: أسلم القلوب ما طهر من الشبهات (
  ها قلبي است كه از شبهات پاك باشد. قلب

السالم سالمت قلب را باالترين سالمت شمرده و  امام باقر عليه
ال علم كطلب السالمة و ال سمالمة كسالمة القلب  اند: فرموده

سالمتي  ). هيچ دانشي چون سالمت جويي نيست و هيچ۲۶(
  چون سالمت قلب نيست. 

قلب سليم و پاك، جايگاه نظر خداي سبحان است. امام علي 
اند: قلوب العباد الطاهره مواضع  السالم در اين مورد فرموده عليه

هاي پاك  ). قلب۱۵نظراهللا سبحانه فمن طهر قلبه نظراليه (

 ۵۵صفحه 
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هاي خداي سبحان است. پس هر كه قلبش را  بندگان، نظرگاه
  د خداوند به او بنگرد. پاك ساز

امام صادق عليه السالم درباره جايگاه قلب فرمودند: ان منزله 
). جايگاه قلب ۲۷القلب من الجسد بمنزله االمام من الناس (

نسبت به بدن، همچون جايگاه امام و پيشوا نسبت به مردم 
  است. 

) و مجرمين (حجر ۷۴در آيات قرآن از قلوب معتدين (يونس، 
) و متكبر جبار (غافر، ۱۰۱) و كافرين (اعراف، ۲۰۰راء و شع ۱۲۰
) كه قلب سليم نيستند ياد شده است. به حكم قرآن برخي ۳۵

و انفال،  ۵۲و مائده،  ۱۰اند (بقره،  ها گرفتار مرض و بيماري قلب
). برخي ۲۹و  ۲۰و محمد،  ۶۰و  ۱۲و احزاب  ۱۲۵و توبه  ۴۹

). ۱۶و حديد  ۲۲ر و زم ۵۳و حج ۱۳قساوت قلب دارند (مائده 
ها  ). برخي قلب۷اند (آل عمران  برخي آلوده به زيغ و انحراف
و نساء  ۵۹و روم  ۱۰۱اند (اعراف  طبع و ختم گرفته و مهر خورده

شنوند  ها نمي ). برخي از قلب۷و بقره  ۹۳و  ۸۷و توبه  ۱۵۵
) و برخي ۲۴و محمد  ۴۶اند (انعام  ) و برخي قفل۱۰۰(اعراف 

) و برخي ۱۷۹فهمند (اعراف  و برخي نمي )۴۶كورند (حج 
  ). ۲۲استكبار دارند (نحل 

هاي پاك  هاي آلوده و ناسالم و معيوب قلب در برابر اين قلب
) و آزموده شده و با تقوا ۷) و آراسته به ايمان (حجرات ۴۱(مائده
) قرار ۱۶) و خاشع براي ذكر خدا (حديد ۳و حجرات  ۳۲(حج 
  دارند.

اصالح فرد و خانواده و جامعه نيازمند  سالم: امامت راهبر جامعه
السالم و در عصر  رهبر الهي است. پيامبر خدا و امامان عليهم

غيبت واليت فقيه و فقيه عادل و مراجع تقليد و مجتهدان عادل 
اند و اطاعت و پيروي از آنان شرط اساسي بازسازي  اسوه حسنه

شد (مائده  جامعه است. به حكم نص قرآن با امامت دين كامل
اند: امر االمامه من تمام الدين  السالم فرموده ) و امام رضا عليه۳
  ). امامت از كمال و تمام دين است. ۲۸(

) امامت ۱۴السالم فرمودند: االمامة نظام االمة ( امام علي عليه
  نظام و رشته كار امت است. 

السالم فرمودند: بني االسالم علي خمس:  امام باقر عليه
الصاله و الزكاه و الصوم و الحج و الواليه و لم يناد بشئي  علي

نماز،   ). اسالم بر پنج پايه استوار است:۲۲كمانودي بالواليه (
زكات، روزه، حج و واليت و به هيچ چيز به اندازه واليت دعوت 

  نشده است. 

اند: ان االمامه اُس االسالم النامي و  السالم فرموده رضا عليهامام 
فرعه السامي و ان االمه زمام الدين و نظام المسلمين و صالح 

) امامت ريشه بالقوه اسالم و شاخه ۲۹الدنيا و عزالمومنين (
برافراشته آن است. امامت زمام دين و رشته كار مسلمانان و 

فرازي و عزت مومنان است. امام علي اصالح و آباداني دنيا و سرا
اي كه ورود از آن مايه سالمت  السالم اهل بيت را باب حطّه عليه

اند: نحن باب حطه و هو باب السالم من  است دانسته و فرموده
دخَلَه و سلم و نجا و من تخلّف عنه هلك (غررالحكم و 

 ايم و آن ). ما باب حطه۱۰۰۰۲، حديث ۱۸۶، ص۶دررالكلم، ج
باب سالمتي است هر كس داخل آن شود سالم ماند و نجات و 

  رستگاري يابد و هر كس تخلف كند هالك گردد. 
همچنين درباره كورترين مردم فرمودند: اشد الناس عمي من 

ترين مردم در كوري، كسي   ). سخت۱۸عمي عن حبنا و فضّلنا (
ل است كه از دوستي و فضل ما اهل بيت كور شده و محبت اه

بيت را ندارد و فضيلت اهل بيت را انكار كند. وجود امام معصوم 
السالم و تسليم بودن در قبال امامت و واليت و آراستگي به  عليه

مداري و اطاعت كامل از واليت فقيه در عصر غيبت يك  واليت
  ساز و موثر در ساختن جامعه سالم است.  اصل سرنوشت

ساس حكم پيامبر و امامان امامت از اصول دين اسالم است و برا
در عصر غيبت، اطاعت از فقيه عادل و رهبري مذهبي بر همه 

  واجب است. 
حيات  حيات طيبه و حيات معنوي موتور حركت جامعه سالم:

درمنطق قرآن دو قسم است. حيات طبيعي و حيواني و مجازي و 
ظاهري و مادي و دنيوي كه وجه اشتراك چهارپايان و 

حيات برتر، حيات طيبه و حيات معنوي و حيات هاست. اما  انسان
انساني است كه حيات و حياني و حيات نبوي و حيات حقيقي 

  است. 
ايمان و پذيرش دعوت خدا و پذيرش دعوت رسول خدا و امامان 
پايه حيات معنوي جامعه و استقرار جامعه سالم است. قرآن 

وا استجيبوا گويد: يا ايها الذين آمن درباره عوامل حيات معنوي مي
) اي كساني كه ۲۴لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم (انفال، 

ايد! دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامي كه  ايمان آورده
  بخشد! خواند كه شما را حيات مي شما را به سوي چيزي مي
و » اجابت دعوت خدا«و » ايمان«براساس اين آيه مباركه

گيري حيات  سباب و علل شكلا» اجابت دعوت رسول اهللا«
معنوي و حيات باطني و حقيقي است. احياء در اين آيه كار خدا 
و پيامبر است و اين احياگري ارتباطي به حيات حيواني مشترك 

 ۵۶صفحه 
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چهارپايان و بشر ندارد و بيانگر حيات اختصاصي انسان و حيات 
  برتر و عالي در مراتب حيات است كه منشأ آن وحي الهي است. 

هاي حيات  ه ديگر خدا و ايمان و عمل صالح عوامل و پايهدر آي
گويد: من عمل صالحاً من ذكر  اند. قرآن مي طيبه معرفي گرديده

او انثي و هو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه و لنجزينهم اجرهم 
اي انجام  ). هر كس كار شايسته۹۷ باحسن ماكانوا يعملون (نحل،
ي كه مومن است، او را به در حال دهد خواه مرد باشد يا زن،

داريم و پاداش آنها را به بهترين اعمالي كه  حياتي پاك زنده مي
  دادند پاداش خواهيم داد.  انجام مي

براساس اين آيه مباركه نيز احياگري كار خداي متعال است و 
باشد و ايمان و عمل صالح  منشأ حيات معنوي خداوند مي

ست. به حكم اين آيه معيار زيربناي رسيدن به حيات طيبه الهي ا
براي كسب حيات طيبه تنها ايمان و عمل صالح است و هيچ 
قيد و شرطي از جهت سن و نژاد و جنسيت و پايه و رتبه 
اجتماعي ندارد. دستاورد و نتيجه ايمان و عمل صالح دراين 

همان زندگاني سالم » حيات طيبه«جهان نيز حيات طيبه است. 
ت، امنيت، صداقت، سخاوت، صلح، قرين فضايل اخالقي عدال

آرامش و همكاري است. كسب حيات طيبه فردي و   محبت،
خانوادگي، راز برقراري حيات طيبه اجتماعي و تحقق جامعه 
سالم است. در حيات طيبه و زندگاني پاكيزه، آراستگي به فضايل 

هاي  ها و پليدي و مكارم اخالقي و پيراستگي از رذايل و زشتي
  ني نهفته است.ظاهري و باط

هاي الهي  حيات طيبه محدود به روزي حالل و خشنودي به داده
و قناعت و عبادت توأم با روزي حالل و توفيق در اطاعت فرمان 

ها برخي مصاديق آن است. حيات طيبه تمام  خدا نيست، زيرا اين
شود. پاداش كسب حيات  ها را شامل مي انواع و اقسام پاكيزگي

اجر و پاداش اخروي براساس بهترين اعمالي طيبه دراين دنيا، 
دهد. بنابراين دستاورد حيات طيبه دنيوي،  است كه انجام مي

  پاداش اخروي مطابق بهترين اعمال شايسته در دنياست. 
داند  ها مي قرآن قانون قصاص و اجراي آن را سبب حيات انسان

االلباب لعلكم  القصاص حياه يا اولي گويد: و لكم في ومي
). و براي شما در قصاص، حيات و زندگي است ۱۷۹ون(بقره، تتق

اي صاحبان خرد! شايد شما تقوا پيشه كنيد. در منطق قرآن 
هدايت و احياي معنوي يك انسان ارزش احياي جهانيان را دارد 

ساز تأثير قرآن در دل و انذار و  ). حيات معنوي زمينه۳۲(مائده، 
  ). ۷۰و  ۶۹حياني نبوي است (يس، 

قرآن به پيامبر مأموريت داده است محياي الهي و زندگاني 
معنوي حقيقي را جستجو كند و جهانيان را به سوي آن دعوت 

كند: قل ان صالتي و نسكي و محياي  كند. خدا به پيامبر امر مي
). بگو: نماز و تمام عبادات ۱۶۲العالمين (انعام،  و مماتي هللا رب

ه براي خداوند پروردگار جهانيان من و زندگي و مرگ من هم
است. محياي پيامبر و محياي اهل بيت مصداق عالي حيات 
طيبه و حيات معنوي و حقيقي و اسوه حسنه و نمونه وسرمشق 

  همگاني است. 
السالم دين را برنامه حيات معنوي و توحيد را  امام علي عليه

ا بالدين اند: الحياه الّ اند و فرموده عامل حيات روحاني دانسته
). حيات و زندگي جز به دين و ۱۴) و التوحيد حياه النفس (۳۰(

دينداري نيست و توحيد و يكتاپرستي حيات حقيقي نفس است. 
دين و مشرك در حيات حيواني مانده است و در واقع  آري بي

ميت است چون به حيات حقيقي و حيات طيبه براساس دين و 
  توحيد نرسيده است. 

  نتايج 
قرآن آخرين كتاب آخرين پيامبر الهي و كتاب جامع و كامل و 
جهاني و جاويدان است. در اين كتاب راهبردها و راهكارهاي 

هاي جامعه سالم بستگي  تحقق جامعه سالم وجود دارد. شاخص
هاي محتواي قرآن و درك فلسفه شفا بودن  به شناسايي شاخص

چيستي و چرايي و  قرآن براي مردم و مومنان، و ابعاد ايمان، و
آثار عبادت، و ماهيت قلب سليم، و نقش امامت، و منشأ و 
عوامل و امتيازات و دستاوردهاي حيات طيبه دارد. با بررسي 

هاي كليدي و مهم  مفاهيم و مسائل و اهداف نهفته در واژه
هاي جامعه سالم آشكار گشت.  مرتبط با حيات معنوي، شاخص

دد و راهكارهاي تحقق عيني آن ها شناسايي گر بايد اين شاخص
در زندگي فردي و خانوادگي مسلمانان تدوين و ترسيم شود و 
اصول تكاملي بهداشت رواني در راه ساختن جامعه سالم و 
پايداري آن زنده و اجرا گردد. در اين پژوهش منطق قرآن و 
قوانين قرآني ارتقاي سالمت نشان داده شد. سالمت معنوي و 

است و اين سالمت در پرتو تزكيه و تهذيب  رواني قله سالمت
عامل اصلي ساختن جامعه » قلب سالم«دهد.  نفس روي مي

سالم قرآني است و موتور حركت جامعه سالم و ضامن پايداري 
آن است. در نهضت احياگري، حيات برتر و مطلوب قرآني، 

هاي  هاي حيات طيبه نيز شاخص حيات طيبه است و شاخص
  است. جامعه سالم عالي 

 

 ۵۷صفحه 
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  فهرست منابع
ترتيب مقاييس اللغه، ابي الحسـن احمـد بـن فـارس بـن زكريـا،        -١

تحقيق عبدالسـالم محمـد هـارون و تنقـيح علـي عسـكري و حيـدر        
  .١٣٨٧مسجدي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، چاپ اول، 

ــوري       -٢ ــعيد خ ــوارد، س ــه والش ــح العربي ــي فص ــوارد ف ــرب الم اق
هللا العظمـي المرعشـي النجفـي، قــم،    شـرتوني لبنـاني، مكتبـه آيـت ا    

  هـ.ق. ١٤٠٣چاپ اول، 
نامـه، علـي اكبـر دهخـدا، زيـر نظـر محمـد معـين و جعفــر          لغـت  -٣

، ٩شـــهيدي، دانشـــگاه تهـــران، چـــاپ دوم از دوره جديـــد، جلـــد  
١٣٧٧.  

ــاپ      -٤ ــران، چ ــر، ته ــر كبي ــين، امي ــد مع ــي، محم ــگ فارس فرهن
  .١٣٦٢، ٢پنجم،جلد 

عميـد، اميـر كبيـر، تهـران، چـاپ      فرهنگ فارسي عميـد، حسـن    -٥
  .١٣٦٣اول، 

المعجــم البســيط فرهنــگ روان عربــي بــه فارســي، ناصــر علــي   -٦
ــوم،      ــاپ س ــهد، چ ــوي، مش ــالمي رض ــوم اس ــگاه عل ــداهللا، دانش عب

١٣٨٠.  
ــر      -٧ ــر نش ــفهاني، دفت ــب اص ــرآن، راغ ــب الق ــي غري ــردات ف المف

  هـ. ق. ١٤٠٤كتاب، تهران، چاپ دوم، 
ــه، ابوالقا  -٨ ــاس البالغ ــري،     اس ــر الزمخش ــن عم ــود ب ــم محم س

ــاپ     ــم، چ ــات اســالمي، ق ــر تبليغ ــود، دفت ــدالرحيم محم ــق عب تحقي
  تا. اول، بي

لســان العــرب، ابــن منظــور، نشــر ادب الحــوزه، قــم، چــاپ اول    -٩
  ه ش. ١٣٦٣ -هـ. ق ١٤٠٥

ــي،      -١٠ ــدين طريح ــر ال ــرين، فخ ــع الني ــرين و مطل ــع البح مجم
  بي جا، بي تا. تحقيق سيد احمد حسيني، المكتبه المرتضويه،

ــي    -١١ ــد عرب ــگ جدي ــي –فرهن ــالب    ،فارس ــد الط ــه منج ترجم
  ، تهران،، نشر اسالميبضميمه فرائد االدب

ــي     -١٢ ــد تميم ــن محم ــد ب ــد الواح ــم، عب ــم و درر الكل ــرر الحك غ
آمـدي، ترجمــه و شــرح جمــال الــدين محمــد خوانســاري، مقدمــه و  
ــگاه      ــران، دانش ــوي، ته ــيني ارم ــدين حس ــالل ال ــر ج ــحيح مي تص

  .١٣٦٦ران، چاپ اول، جلد ششم، ته
ــي     -١٣ ــد تميم ــن محم ــد ب ــد الواح ــم، عب ــم و درر الكل ــرر الحك غ

آمـدي، ترجمــه و شــرح جمــال الــدين محمــد خوانســاري، مقدمــه و  
ــگاه      ــران، دانش ــوي، ته ــيني ارم ــدين حس ــالل ال ــر ج ــحيح مي تص

  .١٣٦٦تهران، چاپ اول، جلد پنجم، 
ــن م   -١٤ ــد ب ــد الواح ــم، عب ــم و درر الكل ــرر الحك ــي غ ــد تميم حم

آمـدي، ترجمــه و شــرح جمــال الــدين محمــد خوانســاري، مقدمــه و  
ــگاه      ــران، دانش ــوي، ته ــيني ارم ــدين حس ــالل ال ــر ج ــحيح مي تص

  .١٣٦٦تهران، چاپ اول، جلد اول، 

ــي     -١٥ ــد تميم ــن محم ــد ب ــد الواح ــم، عب ــم و درر الكل ــرر الحك غ
 آمـدي، ترجمــه و شــرح جمــال الــدين محمــد خوانســاري، مقدمــه و 
ــگاه      ــران، دانش ــوي، ته ــيني ارم ــدين حس ــالل ال ــر ج ــحيح مي تص

  .١٣٦٦تهران، چاپ اول، جلد چهارم، 
ــي     -١٦ ــد تميم ــن محم ــد ب ــد الواح ــم، عب ــم و درر الكل ــرر الحك غ

آمـدي، ترجمــه و شــرح جمــال الــدين محمــد خوانســاري، مقدمــه و  
ــگاه      ــران، دانش ــوي، ته ــيني ارم ــدين حس ــالل ال ــر ج ــحيح مي تص

  .١٣٦٦سوم، تهران، چاپ اول، جلد 
ــي     -١٧ ــد تميم ــن محم ــد ب ــد الواح ــم، عب ــم و درر الكل ــرر الحك غ

آمـدي، ترجمــه و شــرح جمــال الــدين محمــد خوانســاري، مقدمــه و  
ــگاه      ــران، دانش ــوي، ته ــيني ارم ــدين حس ــالل ال ــر ج ــحيح مي تص

  .١٣٦٦تهران، چاپ اول،جلد ششم، 
ــي     -١٨ ــد تميم ــن محم ــد ب ــد الواح ــم، عب ــم و درر الكل ــرر الحك غ

ترجمــه و شــرح جمــال الــدين محمــد خوانســاري، مقدمــه و آمـدي،  
ــگاه      ــران، دانش ــوي، ته ــيني ارم ــدين حس ــالل ال ــر ج ــحيح مي تص

  .١٣٦٦تهران، چاپ اول،جلد دوم، 
ــن    -١٩ ــيهم الســالم، حســن ب ــول عــن آل الرســول عل تحــت العق

شعبه الحراني، بـه كوشـش علـي اكبـر غفـاري، قـم، نشـر اسـالمي،         
  هـ. ق. ١٤٠٤چاپ دوم، 

العمــال فــي ســنن االقــوال و االفعــال، عــالء الــدين علــي  كنز -٢٠
المتقي بن حسـام الـدين الهنـدي، تحقيـق محمـود عمـر الـدمياطي،        

ــان  ــه، لبن ــب العلمي ــاپ اول،   -دارالكت ــد دوم، چ ــروت، جل  -١٤١٩بي
  م. ١٩٩٨

كنزالعمــال فــي ســنن االقــوال و االفعــال، عــالء الــدين علــي   -٢١
محمـود عمـر الـدمياطي،     المتقي بن حسـام الـدين الهنـدي، تحقيـق    

ــان  ــه، لبن ــب العلمي ــاپ اول،   -دارالكت ــد اول، چ ــروت، جل  -١٤١٩بي
  م. ١٩٩٨

الكافي، ابوجعفر محمـد بـن يعقـوب بـن اسـحاق كلينـي رازي،        -٢٢
ــعب و    ــاري، بيـــروت، دارصـ ــر غفـ تصـــحيح و تعليـــق علـــي اكبـ

  هـ.ق. ١٤٠١دارالتعارف، چاپ سوم، جلد دوم، 
ــد   -٢٣ ــيخ عب ــورالثقلين، ش ــير ن ــي    تفس ــه العروس ــن جمع ــي ب عل

الحويزي، تصـحيح و تعليـق هاشـم رسـولي محالتـي، چـاپ بانفعـه        
ــد چهــارم،    ــم، چــاپ دوم،جل ــه، ق ــه العلمي ابوالقاســم ســالك، المطبع

  هـ. ق. ١٣٨٣
ــي، موسســه    -٢٤ ــرآن، ســيد هاشــم بحران البرهــان فــي تفســير الق

  م. ١٩٨٣ -هـ.ق ١٤٠٣بيروت، چاپ سوم،  -الوفاء، لبنان
يــان فــي تفســير القــران، شــيخ طبرســي، منشــورات  مجمــع الب -٢٥

 ١٤٠٣كتابخانـه آيـت اهللا العظمــي مرعشـي نجفــي، قـم، چــاپ اول،     
  هـ. ق.

 ۵۸صفحه 



  ۹۵ تابستان۲ه شمارچهارم دوره                                                                                        طنين سالمت                           مجله
 

 
  

ــيهم      -٢٦ ــار عل ــه االطه ــار االئم ــدرر اخب ــه ل ــوار الجامع ــار االن بح
 -السالم، عالمه شـيخ محمـد بـاقر مجلسـي، موسسـه الوفـاء، لبنـان       

  م. ١٩٨٣ -هـ. ق ١٤٠٣بيروت، چاپ سوم، 
شـيخ جليـل القـدر محمـد بـن علـي بـن بابويـه          لل الشـرايع، ع -٢٧

ــم،   قمــي ــي تهراني،انتشــارات مــومنين، ق ــدجواد ذهن ، ترجمــه محم
  .١٣٨٠جلد اول، 

ــي       -٢٨ ــه العروس ــن جمع ــي ب ــد عل ــيخ عب ــورالثقلين، ش ــير ن تفس
  الحويزي، تصحيح و تعليق هاشم رسولي محالتي، چاپ بانفعه 

ــه   ــالك، المطبع ــم س ــد اول،     ابوالقاس ــاپ دوم،جل ــم، چ ــه، ق العلمي
  هـ. ق. ١٣٨٣

الكافي، ابوجعفر محمـد بـن يعقـوب بـن اسـحاق كلينـي رازي،        -٢٩
ــعب و    ــاري، بيـــروت، دارصـ ــر غفـ تصـــحيح و تعليـــق علـــي اكبـ

  هـ.ق. ١٤٠١دارالتعارف، چاپ سوم،جلد اول، 
االرشادفي معرفـه حجـج اهللا علـي العبـاد، شـيخ مفيـد، ترجمـه         -٣٠

محالتــي، انتشــارات علميــه اســالميه، تهــران، ســيد هاشــم رســولي 
  تا. چاپ دوم، بي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۵۹صفحه 



Journal of Health Chimes. 2016; 4(2): 51-60  
 

 

Page 6 Page 60 

Indices of a Healthy Society according to the Quran: 
Health Promotion Guidelines 

 
Hojjatol Islam Dr. Mohammad Reza Javaheri* 

 
1. Member of Faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Head of Theology Organization and Theology Group 

manager at Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 
 

*Corresponding Address: Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Razi Road, North Ferdowsi 
Street, Torbat Heydariyeh, Khorasan Razavi Province 

Email: Javaheri@ferdowsi.un.ac.ir  
 

Abstract 
Background & Aim: Quranology and medicine necessitate the investigation of the indices of a 
healthy society in order to promote physical and mental, inner and outer as well as spiritual and 
material health; in fact the very aim of sending down the Quran was to bring up healthy 
individuals and consequently materialize a healthy society. A healthy society’s indices based on 
the Quran depend on the evolutionary principles of one's mental health manifesting in their 
relationship with God and with other people. The present study investigates the strategies and 
guidelines to promote the all-encompassing health of individuals and families, to promote public 
health and to realize a healthy society and a utopia based on the Quran, accordingly. 
Methods: This study has been done via descriptive analysis and is based on religious studies, 
scientific authorities of the Quran, the Hadith i.e. one of the various reports describing the words, 
actions, or habits of the Islamic prophet, and through the investigation of reliable Hadith 
resources in the literature. 
Results: According to Islam and its teachings 'health' refers to not only bodily health but also 
spiritual health. According to the Quran and the Hadith, the reality of the Quran is ‘Shifa’ 
meaning healing. And this divine law is the guiding light for realization of real health. 
Faithfulness and its effects make a healthy person in a healthy society. Worship is both the secret 
to human creation and the guarantee to all- encompassing health of individuals and the society. 
The meaning and pervasiveness of spiritual health and its symbols are quite clear in the Quran 
and the Hadith. Recognition of the essence of spiritual health indicates healthy individuals and 
healthy societies. Imamate – leadership in Shia Islam – is the right path to Hayat-e Tayiba (i.e., 
noble life) and to thorough, individual, domestic and public health. 
Conclusion: The Islamic Republic has aimed to make an all-encompassing material and spiritual 
health for both individuals and societies. Understanding the indices of a healthy person 
necessitates the proper understanding of a healthy society’s guidelines and health promotion. The 
Islamic Republic of Iran’s nursing and medical system should seriously pay attention to the 
comprehensive meaning and philosophy in Islamic teachings in order to increase the health rate 
throughout the country. 
Keywords: The Quran, Hayat e Tayiba, Qalb-e Salim (spiritual health), Health, Healthy Society 


