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تاریخ دریافت 1398/02/14 :
تاریخ پذیرش 1398/04/02 :

چکیده
مقدمه  :بررسی سبک زندگی قرآنی در حوزه سالمت از جمله موضوعات مورد نیاز به پژوهش در قرآن مجید
بعنوان آخرین کتاب وحی الهی برای انسان ها می باشد.
روش ها  :بازخوانی آیات کتاب کریم و مطالعه توصیفی به روش مروری کتابخانه ای با فیش برداری از کلیه
سوره های قرآن مجید ،به منظور بررسی سبک زندگی قرآنی در حوزه سالمت صورت گرفته است.
بحث و نتیجه گیری :آموزه های قرآن کریم با بهره گیری از همه عوامل ارضی و سماوی به منظور خوب
زیستن در دنیا ،جهت دستیابی به سعادت واقعی و رفتن به “سرای سالمت” را توصیه می کند .نظام ترجیحات
قرآنی ،اهمیت و مراقبت از جسم و روان و بهره گیری از همه عوامل را با ذکر آیاتی كه بیانگر نظام ارزشی قرآن
است در قالب “بایدها و نبایدها” و یا “حالل و حرام” و یا به گونه توصیه ای به منظور تأمین سالمت جسم و
روان بیان می نماید و بدین وسیله به مسلمان هویت خاص و شیوه ای قرآنی را در حوزه رعایت سالمت عطا
می نماید.تبیین و تعمیق آموزه های قرآنی در حوزه سالمت و تبدیل آنها به “برنامه” با عنایت به جایگاه وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشكی در ارتقاء سالمت افراد نیازمند گسترش “آگاهی های مردم” و اهتمام در”

رواج آموزه های قرآنی” دارد ،به گونه ای که سبک زندگی آنان برگرفته از آیات الهی و ترجیحات آن گردد.
کلمات کلیدی  :سبک زندگی ،قرآن ،سالمت ،فرهنگ
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سبک زندگی در حوزه سالمت از منظر آیات قرآن كریم

مقدمه
سبک زندگی ( )Life Styleبه معنای شیوه زندگی خاص
یک فرد ،گروه یا جامعه است .این اصطالح نخستین بار
ویژهنامه علوم انسانی سالمت  -1398شماره ۱

توسط آلفرد آدلر روانشناس اتریشی در سال  1929مورد
استفاده قرار گرفت)1(.
سبک زندگی مجموعه ای از طرز تلقی ها ،ارزش ها،
شیوه های رفتار و حالت ها در هر چیز را در بر می گیرد.
موسیقی های عامه ،تلویزیون و آگهی ها ،همگی تصورها
و تصویرهایی بالقوه از سبک زندگی را فراهم می کنند.
سبک زندگی فرد ،اجزای رفتار شخصی او نیست ،لذا
غیر معمول نیستند .بیشتر مردم معتقدند که باید سبک
زندگی شان را آزادانه انتخاب کنند )2( .در بیشتر مواقع
عناصر سبک زندگی در یک جا جمع می شوند و افراد در
یک سبک زندگی مشترک می شوند و به نوعی گروه های
اجتماعی اغلب مالک یک نوع سبک زندگی شده و یک
سبک خاص را تشکیل می دهند .سبکی شدن زندگی با
شکل گیری فرهنگ مردم رابطه نزدیک دارد ،مث ً
ال می
توان شباهت الزم از افراد جامعه را از سبک زندگی افراد
آن جامعه بدست آورد)3(.

سبک زندگی به مثابه الگوئی نسبت ًا پایدار از رفتارهای

فردی و اجتماعی در زندگی روزمره از منظرهای مختلف
مورد بحث قرار گرفته است.از آنجا که جوامع مختلف با
توجه به فرهنگ های مختلف رویکردهای متفاوتی را برای
خویش اتخاذ نموده اند جامعه ما نیز به عنوان یک جامعه
انسانی دوستدار "قرآن و عترت" در حوزه سالمت به دنبال
شناخت و اشاعه نوعی خاص از سبک زندگی برگرفته از قرآن
و اهل بیت علیهم السالم می باشد ،که می تواند با ایجاد
نظامی منسجم برگرفته از سبک زندگی قرآنی و سیره عملی
اهل بیت علیهم السالم به نشر و گسترش آن اهتمام ورزد.
( )4مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند " :رفتار

اجتماعی و سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است.هدف
زندگی چیست؟ هر هدفی که ما برای زندگی معین کنیم،
برای خود مان ترسیم کنیم به طور طبیعی ،متناسب با خود
یک سبک زندگی ،به ما پیشنهاد می شود)5( ".
لذابازخوانیآیاتقرآنمجیدازمنظرمؤلفههایسالمت
و استخراج و رهنمود از آن ها به منظور دسترسی به سبک
زندگی قرآنی در حوزه سالمت مد نظر قرار گرفته است.
سبک زندگی مجموعه ای از طرز تلقی ها ،ارزش ها
و شیوه های رفتار ،حالت ها و سلیقه ها در هر چیز را در
بر می گیرد .سبک زندگی اغلب برای بیان روش زندگی
مردم توأم با ارزش ها،عقاید و فعالیت های اجتماعی می
باشد ،بدین معنی که سبک زندگی از الگوهای فرهنگی،
رفتاری و عادتی شکل می گیرد و افراد در حوزه زندگی
فردی و اجتماعی خود آن را به کار می گیرد .سبک
زندگی در هر عصر و زمانی با سبک زندگی در زمان و مکان
دیگر می تواند متفاوت باشد هر چند که در کلیت یک
مجموعه خاص از شیوه زندگی ،قرار می گیرد  )6( .طبق
تعریف سازمان جهانی بهداشت ،سبک زندگی ترکیبی از
الگوهای رفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی شامل:
تغذیه ،تحرک بدنی ،استرس ،مصرف دخانیات و کیفیت
خواب است که در پی اجتماعی شدن به وجود آمده است.
شیوه زندگی پدیده ای چند وجهی است که تمام جنبه
های زندگی روزمره ،خواب ،غذا ،بهداشت ،آداب و رسوم،
کار ،بازی ،سرگرمی ،وقتگذرانی ،روابط اجتماعی ،طرز
تفکر ،رفتار ،احساسات و عواطف می باشد)7( .
به منظور دریافت سبک زندگی قرآنی بر مااست که با
مراجعه و عرضه پرسش ها به استنطاق قرآن پرداخته و از
او بخواهیم تا راهکارهائی را برای ما در عرصه های فکری
و عملی ارائه دهد .برای تحقق اسالم کامل باید از مراحل
مختلفی گذر کرد که ما از دو مرحله یعنی انقالب اسالمی و
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نظام اسالمی عبور کردیم ّاما هنوز برای تشکیل جامعه ی

اسالمی مشکل داریم بنابراین تحقق این موضوع تنها با
نپذیر است)8( .
توجه به سبک زندگی امکا 

محرومیت از هدایت و کمال را فراهم می نماید.
ارتقاء بهداشت فردی و تأمین سالمت افراد جامعه
از ارکان پیشرفت جوامع می باشد .وزارت بهداشت و

به تنهائی کفایت نمی کند بلکه بر اساس آموزه های

آموزشی فعالیت می کنند ،لذا مطالعه سبک زندگی قرآنی

قرآنی می بایست افزون بر تبیین معانی و آموزش آن ها

در حوزه سالمت نیازمند شناخت آیات حق تعالی و “بایدها

مهندسی در فرهنگ اقشار مختلف جامعه مبنی بر سبک

و نبایدهای” قرآنی دارد تا به عنوان ارزش ها و ترجیحات

زندگی و شیوه زندگی انجام گیرد )10( .لذا با بازخوانی

سبک زندگی قرآنی مورد توجه مدیران ،برنامه ریزان و

آیات قرآن ،در حوزه سالمت (جسم و روان) قرآن ما را به

مسئوالن فرهنگی و عامه مردم قرار گیرد)10 ،11( .

شیوه و” سبک زندگی قرآنی در حوزه سالمت” رهنمون

در یک نگاه اجمالی سرفصل های ذیل در حوزه

خواهد کرد .سبک زندگی اسالمی به گونه ای که یک

سالمت در کتاب قرآن کریم در قالب “ارزش هاو بایدهای”

الگوی زندگی کاربردی براساس فرهنگ اسالمی تبیین

قرآنی بدین شرح قابل تأمل و بررسی است (:)12

محورهای عقالنیت ،معنویت (کمالجوئی) علم و دانش،

 -1به منظور دستیابی به اهداف سالمت بایستی از
همه عوامل ارضی و سماوی بهره گیری نمود.

واقعگرائی ،انعطافپذیری و اخالق گرائی به عنوان عوامل

ان الله سخر لکم ما فی الساموات و ما فی االرض .لقمان 25 /

تعیین کننده و مدل ساز سبک زندگی می باشد.

 -2قرآن به توان جسم نگاه ویژه دارد .بقره،246/

قرآن کتاب هدایت  ،رحمت {بقره (})2و شفا {اسراء
( ،)82نمل (( ،)77قصص  ، )43نمل ( } )77و بشارت دهنده

دی و رحم ًه للمومنین
و شفای دل ها {نمل (})6می باشدُ .ه ً
{یونس  ،}5-71فرقان {هدی (})9و رحمه و برشی للمسلمین

یونس،371/روم54/
 -3حفظ بدن به عنوان امانت الهی مورد تأکید قرآن
است .بقره  ،247 /یونس  ،31 /بقره  ،116 /بلد 8 /
 -4به کیفیت تغذیه و داشتن حساسیت نسبت به

{نحل ( })891می باشد .قرآن بیان کننده همه چیز است (و

انتخاب غذا و پا كی آن ،تأکید دارد ،عبس  ،24 /کهف،7 /

لکل شیء نحل  .)98 /قرآن کلید هدایت
نزلنا علیک الکتاب تبیاناً ِّ

 19،30،88،110اعراف  ،157 /انفال  ،69 /یونس ،59 /

را به مسلمین داده است و به ذکر کلیات و مبانی پرداخته

نحل 62،114 /و  116حج 30 /

است ،ضمن اینکه نباید مرتکب این اشتباه شد که این کتاب
الهی جزئیات همه علوم از جمله پزشکی را ذکر کرده است.

 -5به تأثیر ایمان بر سالمت در ایجاد نشاط و جوانی
تأکید دارد .کهف 19 /

واژه شفا به معنای صحت و سالمت و در مقابل آن بیماری،

 -6بر پا ک و طیب بودن مواد غذائی و تغذیه تأکید دارد.

عیب و نقص است.

بقره  ،264 ،173 ،168 ،57 /نساء  ،160 /مائده ،4 /

آنچه از محتوای آیات قرآنی استفاده می شود سالمت

.88 / 87 ،5

مردم و جامعه از جایگاه ویژه برخوردار است (وال تلقوا

اعراف 165 / 157 / 31 /

بایدکم الی التهلکه 195 ،بقره) و بی توجهی به آن ها موجبات

انفال .69 / 26 /
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از این منظر مهندسی فرهنگ مردم در سبک زندگی

همه دانشگاه ها ،بر موضوع زندگی با کمک سیستم های

شود )11( .شاخص های برشمرده شده در این مقاله بر
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 -7بر مصرف میوه ها ،گوشت ،ماهی ،عسل (نحل )66
شیر (نحل  ،66مؤمنون  )21تأکید دارد و مصرف میوه را بر
گوشت مقدم نموده است .سوره طه ( ،)221نحل  ( 5و )14
ویژهنامه علوم انسانی سالمت  -1398شماره ۱

حج (.)30
 -8با ذکر تعدادی از گیاهان ،درختان ،و میوه ها به
بعضی از آنها نیز قسم یاد کرده است .موارد ذکر شده در
قرآن عبارتند از :انجیر ،زیتون ،رطب تازه ،انار ،موز،

در اثر کتک خوردن ،پرت شدن یا شاخ خوردن و یا نیم
خورده درندگان را حرام می داند .مائده 3 /
 -3از نظر قرآن شراب (مسکرات ناپا ک) دارای حرمت
است .بقره 219 /
 -4هر چیز ناپا ک را حرام می داند اعراف  157و 175
 -5دوری از زنا و فحشا را توصیه می کند اسراء ،32 /
اعراف80/

کدو ،خیار چنبر ،پیاز ،سدر ،عدس ،نعناء ،سیر ،زنجبیل،

 -6دوری از لواط اعراف  81 /و  80را تا كید می كند.

حبوبات در خوشه و عسل را درمانگر بیماریهای مردم می

 -7دوری از استمناء مؤمنون  7 /و 5

داند (نحل )69 /

 -8کبر ،غرور ،حسد ،نفاق ،ضعف ،ترس ،شهوت،

 -9به تغذیه با شیر مادر برای کودک و شیردهی کامل
کودک تأکید شده / 233 .بقره
 -10به مراحل رشد و تحول در انسان توجه دارد حج /
 5مؤمنون  ،12 /انفطار 8 / 7 / 6 /
 -11به مراحل و روند تکامل جنین در عالم وراثت
عنایت دارد .علق 14 / 13 / 12 /

اضطراب ،افسردگی و یأس را مزموم می دارد .مائده
 ،69/انعام ،48/بقره ،155 /یوسف ،87/اعراف،146/
اعراف ،12/جدید ،14/فلق ،5/نساء ،145/نحل ،70/آل
عمران 139/و یوسف.87/
به طور کلی “بهداشت فردی و اجتماعی” و توجه ویژه
به “بهداشت جنسی” و عنایت الزم در مصرف مواد غذایی

 -12به طهارت لباس توجه دارد .مدثر 4 /

و تغذیه سالم شامل مصرف میوه ها و گوشت چهارپایان و

 -13محیط زیست مورد توجه قرآن است .حج 26 /

پرندگان با رعایت کامل دستورات قرآن و بهداشت لباس و

 -14به بهداشت جنسی در آمیزش تأکید دارد .بقره ؟؟؟

طهارت آن با رعایت و توجه به جنین و کودک و تغذیه با

 -15به غسل و تطهیر بدن در هنگام جنابت و آمیزش

شیر مادر حاوی کلید واژگان ارزش ها و ترجیحات قرآن

توجه دارد .مائده 6 /
 -16به تأثیر ایمان بر سالمت در ایجاد نشاط و جوانی
تأکید دارد .کهف 19 /
 -17روزه را در شرایط سالمت توصیه می نماید .بقره
 ،183رعد 28
در حوزه “ ضد ارزش ها ونبایدهای” قرآن در حوزه
سالمت به موارد ذیل توجه دارد :
 -1زیاده روی و اسراف  در مصرف غذا و تغذیه اعراف 31 /
 -2مردار ،خون ،گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا به
هنگام ذبح گفته شده است .حیوان خفه شده یا مرده شده

در رفتن به سوی زندگی سالمت است.
بحث و نتیجه گیری
بازخوانی آیات كتاب كریم و بررسی سبک زندگی قرآنی
در حوزه سالمت به منظور طی حركت تكاملی انسان و مهیا
شدن برای زندگی توام با “ایمان و عمل صالح” و رفتن به
سرای “آرامش و سالمت” مستلزم توجه به نظام ارزش های
قرآنی است .ارزش ها و بایدهای قرآنی در حوزه سالمت
شامل بهره گیری از همه عوامل موجود در هستی می باشد
تا با توجه به عقالنیت ،علم و دانش ،واقعگرایی ،انعطاف
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پذیری ،اخالق گرایی و معنویت با لحاظ نمودن بایدهای
قرآنی جهت تربیت “جسم قوی” و تالش در حفظ سالمت
برخوردار از “زندگی سالمت” باشیم.

سالمت بهداشت جنسی در حوزه خانواده و جامعه از
نظرقرآن
سالمت روانی از نگاه قرآن  
قرآن به جزئیات حوزه سالمت مردم نمی پردازد ،اما

غذاها ،میوه ها ،نوشیدنی های قرآنی

با ذکر نکات مهم ما را قادر می سازد که دیدگاه کتاب کریم

توجه به مراحل رشد و تكامل جنین و وراثت

را نسبت به هدف زندگی و سبک زندگی قرآنی در حوزه

اهمیت تغذیه با شیر مادر

سالمت دریابیم .تبیین و تعمیق آموزه های قرآنی در

اهتمام به پا كی و طهارت غذا و پوشا ک

حوزه سالمت و تبدیل آنها به “برنامه” با عنایت به جایگاه

اهمیت دادن به بهداشت پوشاک (جنس ،رنگ ،طهارت

وزارت بهداشت در ارتقاء سالمت افراد نیازمند گسترش
“آگاهی های مردم” و اهتمام در” رواج آموزه های قرآنی”

)
رعایت بهداشت جنسی در حوزه ازدواج  ،خانواده و
جامعه

دارد ،به گونه ای که سبک زندگی آنان برگرفته از آیات الهی
و ترجیحات آن گردد .طی این مسیر انسان را به سالمت

روزه و سالمت

غائی رهنمون می نماید .به منظور دستیابی جامع در

خواب و بیداری

حوزه ی سالمت نسبت به آموزه های قرآن با بهرهگیری

نقش ایمان در سالمت و شادابی و آرامش

م السالم ضرورت حرکت
از احادیث و سنت اهل بیت علیه 

نبایدها و خطوط قرمز قرآن و حوزه سالمت شامل :

هماهنگ با تعیین اولویت ها در حوزه ی سالمت جهت

غذاهای آلوده  ،مضر و حرام

تعمیم شاخصه های سبک زندگی اسالمی در حوزه ی

نوشیدنی های مضر و مسكرات

ف پذیری موارد ذیل
سالمت با عنایت به واقعگرائی و انعطا 

اسراف در خوردن و آشامیدن

پیشنهاد می گردد:

ارتباطات جنسی آسیب زا شامل (زنا ،لواط ،استما) به

جدی از بخشینگری توسط
حرکت هماهنگی با پرهیز ّ

آسیب زننده های روان شامل كبر ،غرور ،حسد  ،نفاق،

وزارت بهداشت در حوزه ی سالمت به منظور الگوسازی

حوزه خانواده و اجتماع
ترس ،اضطراب ،افسردگی و یاس و دروغ و...
بررسی تطبیقی دالیل تحریم خون ،مردار ،گوشت
خوک با پیشرفتهای علم و پژوهش
بررسی روند تكامل جنین و علم وراثت از منظر آیات
و احادیث
مراحل رشد و تكامل انسان

اساتید و پژوهشگران «حوزه بالینی» به عنوان اولویت های
سبک زندگی در حوزه ی سالمت.
بهرهگیری از رسانه های عمومی به منظور گسترش
فرهنگ خود مراقبتی براساس آموزه های اسالمی ایرانی
با بازخوانی آیات قرآن در حوزه ی سالمت فردی و عمومی
به خصوص پیشگیری.
بهرهگیری از حوزه ی آموزشی با ایجاد و گسترش

بهداشت تغذیه و سالمت جسم از نگاه آیات

“رشته سبک زندگی در عرصه سالمت” با تدوین اهداف

اولویت های تغذیه قرآنی  ،مواد غذایی و میوه ها

و سرفصل های موردنیاز با بهرهگیری از پزشکان مجرب به
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منظور تربیت دانشجویان مورد نیاز.
تعیین اولویت های تحقیق با داشتن برنامه ی
زمانبندی و تأکید ساالنه بر یک هدف اصلی به منظور
ویژهنامه علوم انسانی سالمت  -1398شماره ۱

بهرهگیری از امکانات همه ی دستگاه ها و سازمان ها در
ّ
اطالع رسانی ،و تغییر رفتار و فرهنگ مردم.

آسیبشناسی سبک زندگی جامعه امروز در حوزه ی
سالمت ،برنامهریزی آموزشی ،طراحی الگوهای جامعه
در حوزه ی سالمت ،پژوهش های تخصصی در حوزه های

قرآن ،حدیث و سیره اهل بیت ،آسیبشناسی رفتارهای
اقوام مختلف ایرانی.
مدلسازی سبک زندگی اسالمی  -ایرانی با شاخصه
های قرآنی در حوزه ی سالمت جسم و روان.
ترغیب به تشكیل خیریه ها و نهادهای مردم نهاد در
حوزه سبک زندگی قرآنی و ترویج آن ها توسط فعاالن
حوزه سالمت
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 .2محمدرضا رسولی ،بررسی مولفه های سبک
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  	.9حمید فاضل قانع ،فصلنامه علمی تخصصی
محفل ،شماره هشتم ،مقاله ،سبک زندگی اسالمی،
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  	.11فاضل قانع ،حمید .1391 .نقش و جایگاه
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دارالکتب االسالمیه ،چاپ اول1374 ،ش.
 	.13ابوالفضل بهرام پور ،ترجمه قرآن مجید ،مركز
نشر سبحان ،چاپ اول1385 ،ش.
با نگاه اجمالی به كلیه آیات قرآن و فیش برداری از
آیات مرتبط با حوزه سالمت بخشی از آیات مرتبط با این
حوزه ازكتاب كریم بدین شرح می باشد:

اب َل َریْ َب ِفی ِه ُه ًدى لِلْ ُمتَّ ِقی َن بقره 2
َٰذلِ َك الْ ِكتَ ُ
َونُ َن ِّز ُل ِم َن الْ ُق ْرآنِ َما ُه َو ِشفَا ٌء َو َر ْح َم ٌة لِلْ ُم ْؤ ِم ِنی َن ۙ َو َل یَزِی ُد
ارساء 82
الظَّالِ ِمی َن إِلَّ خ ََسا ًرا
َوإِنَّ ُه لَ ُه ًدى َو َر ْح َم ٌة لِلْ ُم ْؤ ِم ِنی َن نحل 77
ول بَ َصائِ َر
َولَ َق ْد آتَیْ َنا ُم َ
وس الْ ِكتَ َ
اب ِم ْن بَ ْع ِد َما أَ ْهلَ ْك َنا الْ ُق ُرو َن ْالُ َ ٰ
لِل َّن ِ
قصص 43
اس َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة لَ َعلَّ ُه ْم یَتَ َذكَّ ُرو َن
َوإِن ََّك لَتُلَقَّى الْ ُق ْرآ َن ِم ْن لَ ُد ْن َح ِكیمٍ َعلِیمٍ منل 6
ُه َو ال َِّذی َج َع َل الشَّ ْم َس ِضیَا ًء َوالْ َق َم َر نُو ًرا َوقَ َّد َر ُه َم َناز َِل لِتَ ْعلَ ُموا
اب ۚ َما َخل ََق اللَّ ُه َٰذلِ َك إِ َّل بِالْ َح ِّق ۚ یُف َِّص ُل ْالیَ ِ
ات
َع َد َد ِّ
الس ِنی َن َوال ِْح َس َ
لِ َق ْومٍ یَ ْعلَ ُمو َن یونس 5
َوات ُْل َعلَیْ ِه ْم نَبَأَ نُو ٍح إِ ْذ ق ََال لِ َق ْو ِم ِه یَا قَ ْومِ إِ ْن كَا َن ك ُ ََب َعلَیْ ُك ْم َمقَا ِمی
َوت َ ْذكِیرِی بِآیَ ِ
شكَا َءكُ ْم ث ُ َّم
ات اللَّ ِه فَ َع َل اللَّ ِه ت َ َوكَّل ُْت فَأَ ْج ِم ُعوا أَ ْم َركُ ْم َو ُ َ
لَ یَ ُك ْن أَ ْم ُركُ ْم َعلَیْ ُك ْم ُغ َّم ًة ث ُ َّم اقْضُ وا إِل ََّی َو َل ت ُ ْن ِظ ُرونِ یونس71
ضبُوا ل ََك ْالَ ْمث ََال فَضَ لُّوا ف ََل یَ ْستَ ِطی ُعو َن َسب ًِیل فرقان9
انْظُ ْر كَیْ َف َ َ
فَ ِإذَا قَ َرأْتَ الْ ُق ْرآ َن ف َْاستَ ِع ْذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ یْطَانِ ال َّر ِجیمِ نحل 98
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر َض لَیَقُولُ َّن اللَّ ُه ۚ قُلِ الْ َح ْم ُد
َول ِ َْئ َسأَلْتَ ُه ْم َم ْن َخل ََق َّ
لِلَّ ِه ۚ بَ ْل أَك َْثُ ُه ْم َل یَ ْعلَ ُمو َن لقامن25
َوق ََال لَ ُه ْم نَ ِبیُّ ُه ْم إِ َّن اللَّ َه قَ ْد بَ َعثَ لَ ُك ْم طَالُوتَ َملِكًا ۚ قَالُوا أَ َّ ٰن
یَكُو ُن لَ ُه الْ ُمل ُْك َعلَیْ َنا َونَ ْح ُن أَ َح ُّق بِالْ ُمل ِْك ِم ْن ُه َولَ ْم یُؤْتَ َس َع ًة ِم َن ال َْم ِل
اصطَفَا ُه َعلَیْ ُك ْم َوزَا َد ُه بَ ْسطَ ًة ِفی الْ ِعلْمِ َوالْج ِْسمِ ۖ َواللَّ ُه
ۚ ق ََال إِ َّن اللَّ َه ْ
یُ ْؤتِی ُملْ َك ُه َم ْن یَشَ ا ُء ۚ َواللَّ ُه َو ِاس ٌع َع ِلی ٌم بقره 247
الس ْم َع َو ْالَبْ َصا َر
الس َم ِء َو ْالَ ْر ِض أَ َّم ْن یَ ْم ِل ُك َّ
ق ُْل َم ْن یَ ْر ُزقُ ُك ْم ِم َن َّ
َو َم ْن یُ ْخر ُِج الْ َح َّی ِم َن الْ َم ِّی ِت َویُ ْخر ُِج الْ َم ِّی َت ِم َن الْ َح ِّی َو َم ْن یُ َدبِّ ُر ْالَ ْم َر
ۚ ف ََس َیقُولُو َن اللَّ ُه ۚ فَق ُْل أَف ََل تَتَّقُو َن یونس31
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الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض ۖ
َوقَالُوا اتَّ َخ َذ اللَّ ُه َولَ ًدا ۗ ُس ْب َحانَ ُه ۖ بَ ْل لَ ُه َما ِفی َّ
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ك ٌُّل لَ ُه قَانِتُو َن بقره 116
أَلَ ْم نَ ْج َع ْل لَ ُه َعیْ َنیْنِ بلد8
فَلْیَ ْنظُ ِر ْ ِ
الن َْسا ُن ِإ َ ٰل طَ َعا ِم ِه عبس 24
إِنَّا َج َعلْ َنا َما َع َل ْالَ ْر ِض زِی َن ًة لَ َها لِ َن ْبلُ َو ُه ْم أَیُّ ُه ْم أَ ْح َس ُن َع َم ًل کهف 7
الصالِ َح ِ
ات إِنَّا َل ن ُِضی ُع أَ ْج َر َم ْن أَ ْح َس َن
إِ َّن ال َِّذی َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ

َع َم ًل کهف30
َوأَ َّما َم ْن آ َم َن َو َع ِم َل َصالِ ًحا فَلَ ُه َج َزا ًء الْ ُح ْس َن ٰى ۖ َو َس َنق ُ
ُول لَ ُه ِم ْن
سا کهف88
أَ ْم ِرنَا یُ ْ ً
ش ِمثْلُ ُك ْم یُو َح ٰى إِل ََّی أَنَّ َا إِلَٰ ُه ُك ْم إِلَٰ ٌه َو ِاح ٌد ۖ فَ َم ْن
ق ُْل ِإنَّ َا أَنَا بَ َ ٌ
كَا َن یَ ْر ُجو لِقَا َء َربِّ ِه فَلْیَ ْع َم ْل َع َم ًل َصالِ ًحا َو َل یُ ْش ِْك ِب ِعبَا َد ِة َربِّ ِه أَ َح ًدا
کهف110
فَ ُكلُوا ِم َّم َغ ِن ْمتُ ْم َح َللً طَ ِّی ًبا ۚ َواتَّقُوا اللَّ َه ۚ ِإ َّن اللَّ َه َغفُو ٌر َر ِحی ٌم
انفال 69

ق ُْل أَ َرأَیْتُ ْم َما أَنْ َز َل اللَّ ُه لَ ُك ْم ِم ْن ِرزْقٍ فَ َج َعلْتُ ْم ِم ْن ُه َح َرا ًما َو َح َل ًل
ْتو َن یونس 59
ق ُْل آللَّ ُه أَ ِذ َن لَ ُك ْم ۖ أَ ْم َع َل اللَّ ِه تَف َ ُ

فَ ُكلُوا ِم َّم َر َزقَ ُك ُم اللَّ ُه َح َل ًل طَ ِّی ًبا َواشْ ُك ُروا نِ ْع َم َت اللَّ ِه إِ ْن كُ ْنتُ ْم
إِیَّا ُه ت َ ْع ُب ُدو َن نحل114
ْتوا
َولَ تَقُولُوا لِ َم ت َِص ُف أَل ِْس َنتُ ُك ُم الْك َِذ َب َٰهذَا َح َل ٌل َو َٰهذَا َح َرا ٌم لِتَف َ ُ

ْتو َن َع َل اللَّ ِه الْك َِذ َب لَ یُ ْفلِ ُحو َن نحل116
َع َل اللَّ ِه الْك َِذ َب ۚ إِ َّن ال َِّذی َن یَف َ ُ
َٰذلِ َك َو َم ْن یُ َعظِّ ْم ُح ُر َم ِ
ات اللَّ ِه فَ ُه َو َخ ْی ٌر لَ ُه ِع ْن َد َربِّ ِه ۗ َوأُ ِحل َّْت لَ ُك ُم
ل َعلَ ْی ُك ْم ۖ فَا ْجتَ ِن ُبوا ال ِّر ْج َس ِم َن ْالَ ْوث َانِ َوا ْجتَ ِن ُبوا قَ ْو َل
ْالَنْ َعا ُم إِ َّل َما یُتْ َ ٰ

ال ُّزو ِر حج 30

َوكَ َٰذلِ َك بَ َعثْ َنا ُه ْم لِیَتَ َسا َءلُوا بَیْ َن ُه ْم ۚ ق ََال قَائِ ٌل ِم ْن ُه ْم كَ ْم لَ ِبثْتُ ْم ۖ قَالُوا
لَ ِبثْ َنا یَ ْو ًما أَ ْو بَ ْع َض یَ ْومٍ ۚ قَالُوا َربُّ ُك ْم أَ ْعلَ ُم بِ َا لَ ِبثْتُ ْم فَابْ َعثُوا أَ َح َدكُ ْم
ْك طَ َعا ًما فَلْ َیأْتِ ُك ْم ِب ِرزْقٍ ِم ْن ُه
ِب َو ِر ِق ُك ْم َه ِٰذ ِه إِ َل الْ َم ِدی َن ِة فَلْ َی ْنظُ ْر أَیُّ َها أَز َ ٰ
َولْیَتَلَط َّْف َو َل یُشْ ِع َر َّن ِب ُك ْم أَ َح ًدا کهف 19
السلْ َو ٰى ۖ كُلُوا ِم ْن
َوظَلَّلْ َنا َعلَیْ ُك ُم الْغ ََم َم َوأَنْ َزلْ َنا َعلَیْ ُك ُم الْ َم َّن َو َّ
طَ ِّی َب ِ
ات َما َر َزقْ َناكُ ْم ۖ َو َما ظَلَ ُمونَا َولَٰ ِك ْن كَانُوا أَنْف َُس ُه ْم یَظْلِ ُمو َن بقره57
اس كُلُوا ِم َّم ِفی ْالَ ْر ِض َح َللً طَ ِّی ًبا َو َل تَتَّ ِب ُعوا ُخطُ َو ِ
ات
یَا أَیُّ َها ال َّن ُ

الشَّ ْیطَانِ ۚ إِنَّ ُه لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبِی ٌن بقره 168
ِإنَّ َا َح َّر َم َعلَ ْی ُك ُم الْ َم ْیتَ َة َوال َّد َم َولَ ْح َم ال ِْخ ْنزِی ِر َو َما أُ ِه َّل ِب ِه لِ َغ ْی ِر
اللَّ ِه ۖ فَ َمنِ اضْ طُ َّر َغیْ َر بَا ٍغ َولَ َعا ٍد ف ََل إِث ْ َم َعلَیْ ِه ۚ إِ َّن اللَّ َه َغفُو ٌر َر ِحی ٌم

بقره173
یَا أَیُّ َها ال َِّذی َن آ َم ُنوا لَ ت ُ ْب ِطلُوا َص َدقَاتِ ُك ْم بِالْ َم ِّن َو ْالَذ َٰى كَال َِّذی یُ ْن ِف ُق
َمالَ ُه ِرئَا َء ال َّن ِ
اس َولَ یُ ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه َوالْ َی ْومِ ْال ِخ ِر ۖ فَ َمثَلُ ُه كَ َمثَلِ َص ْف َوانٍ َعلَ ْی ِه
ل شَ ْی ٍء ِم َّم ك ََسبُوا ۗ َواللَّ ُه
تُ َر ٌ
اب فَأَ َصابَ ُه َواب ٌِل ف َ ََتكَ ُه َصلْ ًدا ۖ َل یَق ِْد ُرو َن َع َ ٰ
لَ یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم الْكَا ِفرِی َن بقره264
فَ ِبظُلْمٍ ِم َن ال َِّذی َن َها ُدوا َح َّر ْم َنا َعلَ ْی ِه ْم طَ ِّی َب ٍ
ات أُ ِحل َّْت لَ ُه ْم
َوب َِص ِّد ِه ْم َع ْن َسبِیلِ اللَّ ِه كَ ِثی ًرا نساء 160
یَ ْسأَلُون ََك َماذَا أُ ِح َّل لَ ُه ْم ۖ ق ُْل أُ ِح َّل لَ ُك ُم الطَّیِّبَاتُ ۙ َو َما َعلَّ ْمتُ ْم ِم َن
الْ َج َوا ِر ِح ُم َكلِّبِی َن ت ُ َعلِّ ُمونَ ُه َّن ِم َّم َعلَّ َم ُك ُم اللَّ ُه ۖ فَ ُكلُوا ِم َّم أَ ْم َس ْك َن َعلَیْ ُك ْم
اب مائده 4
َوا ْذكُ ُروا ْاس َم اللَّ ِه َعلَ ْی ِه ۖ َواتَّقُوا اللَّ َه ۚ إِ َّن اللَّ َه َسِی ُع ال ِْح َس ِ
اب ِح ٌّل لَ ُك ْم
الْ َی ْو َم أُ ِح َّل لَ ُك ُم الطَّ ِّی َباتُ ۖ َوطَ َعا ُم ال َِّذی َن أُوت ُوا الْ ِكتَ َ
َوطَ َعا ُم ُك ْم ِح ٌّل لَ ُه ْم ۖ َوالْ ُم ْح َص َناتُ ِم َن الْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ات َوالْ ُم ْح َص َناتُ ِم َن
اب ِم ْن قَبْلِ ُك ْم إِذَا آتَیْتُ ُمو ُه َّن أُ ُجو َر ُه َّن ُم ْح ِص ِنی َن َغیْ َر
ال َِّذی َن أُوت ُوا الْ ِكتَ َ
ُم َسا ِف ِحی َن َو َل ُمتَّ ِخ ِذی أَ ْخ َدانٍ ۗ َو َم ْن یَ ْك ُف ْر ب ْ ِ
یمنِ فَ َق ْد َح ِب َط َع َملُ ُه
ِال َ

َو ُه َو ِفی ْال ِخ َر ِة ِم َن الْخ ِ
َاسِی َن مائده 5
یَا أَیُّ َها ال َِّذی َن آ َم ُنوا َل ت ُ َح ِّر ُموا طَیِّبَ ِ
ات َما أَ َح َّل اللَّ ُه لَ ُك ْم َو َل ت َ ْعتَ ُدوا
ۚ إِ َّن اللَّ َه َل یُ ِح ُّب الْ ُم ْعتَ ِدی َن مائده 87
َوكُلُوا ِم َّم َر َزقَ ُك ُم اللَّ ُه َح َل ًل طَ ِّی ًبا ۚ َواتَّقُوا اللَّ َه ال َِّذی أَنْتُ ْم ِب ِه
ُم ْؤ ِم ُنو َن مائده 88
ُسفُوا
اشبُوا َولَ ت ْ ِ
یَا بَ ِنی آ َد َم ُخذُوا زِی َنتَ ُك ْم ِع ْن َد ك ُِّل َم ْسج ٍِد َوكُلُوا َو ْ َ
س ِفی َن اعراف 31
ۚ إِنَّ ُه َل یُ ِح ُّب الْ ُم ْ ِ

ال َِّذی َن یَتَّ ِب ُعو َن ال َّر ُس َول ال َّنب َِّی ْالُ ِّم َّی ال َِّذی یَ ِج ُدونَ ُه َم ْكتُوبًا ِع ْن َد ُه ْم
النْجِیلِ یَأْ ُم ُر ُه ْم بِالْ َم ْع ُر ِ
ِفی التَّ ْو َرا ِة َو ْ ِ
وف َویَ ْن َها ُه ْم َعنِ الْ ُم ْن َك ِر َویُ ِح ُّل
لَ ُه ُم الطَّیِّبَ ِ
ص ُه ْم َو ْالَغ َْل َل
ات َویُ َح ِّر ُم َعلَیْ ِه ُم الْ َخبَائِثَ َویَضَ ُع َع ْن ُه ْم إِ ْ َ
َصو ُه َواتَّبَ ُعوا ال ُّنو َر
الَّ ِتی كَان َْت َعلَیْ ِه ْم ۚ فَال َِّذی َن آ َم ُنوا ِب ِه َو َع َّز ُرو ُه َون َ ُ
ال َِّذی أُنْز َِل َم َع ُه ۙ أُولَٰ ِئ َك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن اعراف 157
السو ِء َوأَ َخ ْذنَا
فَل ََّم ن َُسوا َما ُذكِّ ُروا ِب ِه أَنْ َج ْی َنا ال َِّذی َن یَ ْن َه ْو َن َعنِ ُّ

محمدحسین آیتی و همکاران

َاب بَ ِئ ٍ
یس بِ َا كَانُوا یَف ُْسقُو َن اعراف 165
ال َِّذی َن ظَلَ ُموا ِب َعذ ٍ
یَا أَیُّ َها ال َِّذی َن آ َم ُنوا َل تَخُونُوا اللَّ َه َوال َّر ُس َول َوتَخُونُوا أَ َمانَاتِ ُك ْم َوأَنْتُ ْم

انفال 69
َو ِإ َّن لَ ُك ْم ِفی ْالَنْعَامِ لَ ِع ْ َب ًة ۖ ن ُْس ِقی ُك ْم ِم َّم ِفی بُطُونِ ِه ِم ْن بَ ْینِ فَ ْر ٍث
َودَمٍ لَبَ ًنا خَالِ ًصا َسائِغًا لِلشَّ ا ِربِی َن نحل66
َو ِإ َّن لَ ُك ْم ِفی ْالَنْعَامِ لَ ِع ْ َب ًة ۖ ن ُْس ِقی ُك ْم ِم َّم ِفی بُطُونِ َها َولَ ُك ْم ِفی َها
َم َنا ِف ُع كَ ِثی َر ٌة َو ِم ْن َها تَأْكُلُو َن مومنون 21
َو ْالَنْ َعا َم َخلَ َق َها ۗ لَ ُك ْم ِفی َها ِد ْف ٌء َو َم َنا ِف ُع َو ِم ْن َها تَأْكُلُو َن نحل5
َو ُه َو ال َِّذی َس َّخ َر الْبَ ْح َر لِتَأْكُلُوا ِم ْن ُه لَ ْح ًم طَ ِریًّا َوت َْستَ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ُه

ِحلْیَ ًة تَلْبَ ُسونَ َها َوت َ َرى الْ ُفل َْك َم َو ِاخ َر ِفی ِه َولِتَبْتَغُوا ِم ْن فَضْ لِ ِه َولَ َعلَّ ُك ْم
تَشْ ُك ُرو َن نحل 14
ث ُ َّم كُ ِلی ِم ْن ك ُِّل الثَّ َم َر ِ
ات ف َْاسلُ ِكی ُس ُب َل َربِّ ِك ُذ�ل ُ ًل ۚ یَ ْخ ُر ُج ِم ْن
اب ُم ْختَلِ ٌف أَلْ َوانُ ُه ِفی ِه ِشفَا ٌء لِل َّن ِ
اس ۗ إِ َّن ِفی َٰذلِ َك َلیَ ًة لِ َق ْومٍ
ش ٌ
بُطُونِ َها َ َ

یَا أَیُّ َها ْ ِ
الن َْسا ُن َما َغ َّر َك ِب َربِّ َك الْ َكرِیمِ انفطار 6
ال َِّذی َخلَق ََك ف ََس َّو َاك فَ َع َدل ََك انفطار 7
ِفی أَ ِّی ُصو َر ٍة َما شَ ا َء َركَّبَ َك انفطار 8

أَ ْو أَ َم َر بِالتَّ ْق َو ٰى علق 12
أَ َرأَیْ َت إِ ْن كَذ ََّب َوت َ َو َّ ٰل علق 13
أَلَ ْم یَ ْعلَ ْم ِبأَ َّن اللَّ َه یَ َر ٰى علق 14

َوثِیَابَ َك فَطَ ِّه ْر مدثر 4
َوإِ ْذ بَ َّوأْنَا ِ ِلبْ َرا ِهی َم َمكَا َن الْبَیْ ِت أَ ْن َل ت ُْش ِْك بِی شَ یْئًا َوطَ ِّه ْر بَیْ ِت َی
الس ُجو ِد حج 26
لِلطَّائِ ِفی َن َوالْق َِائِی َن َوال ُّركَّعِ ُّ
الص َل ِة فَاغ ِْسلُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوأَیْ ِدیَ ُك ْم
یَا أَیُّ َها ال َِّذی َن آ َم ُنوا إِذَا قُ ْمتُ ْم إِ َل َّ
إِ َل الْ َم َرا ِفقِ َوا ْم َس ُحوا ِب ُر ُء ِ
وس ُك ْم َوأَ ْر ُجلَ ُك ْم إِ َل الْ َك ْعبَیْنِ ۚ َوإِ ْن كُ ْنتُ ْم ُج ُنبًا
ل َس َف ٍر أَ ْو َجا َء أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِم َن الْغَائِ ِط أَ ْو
ض أَ ْو َع َ ٰ
فَاطَّ َّه ُروا ۚ َوإِ ْن كُ ْنتُ ْم َم ْر َ ٰ
لَ َم ْستُ ُم ال ِّن َسا َء فَلَ ْم ت َ ِج ُدوا َما ًء فَتَ َی َّم ُموا َص ِعی ًدا طَ ِّی ًبا فَا ْم َس ُحوا ِب ُو ُجو ِه ُك ْم
َوأَیْ ِدی ُك ْم ِم ْن ُه ۚ َما یُرِی ُد اللَّ ُه لِ َی ْج َع َل َعلَ ْی ُك ْم ِم ْن َح َر ٍج َولَٰ ِك ْن یُرِی ُد لِ ُیطَ ِّه َركُ ْم
َولِیُ ِت َّم نِ ْع َمتَ ُه َعلَیْ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم ت َشْ ُك ُرو َن مائده 6

َوكَ َٰذلِ َك بَ َعثْ َنا ُه ْم لِیَتَ َسا َءلُوا بَیْ َن ُه ْم ۚ ق ََال قَائِ ٌل ِم ْن ُه ْم كَ ْم لَ ِبثْتُ ْم ۖ قَالُوا
لَ ِبثْ َنا یَ ْو ًما أَ ْو بَ ْع َض یَ ْومٍ ۚ قَالُوا َربُّ ُك ْم أَ ْعلَ ُم بِ َا لَ ِبثْتُ ْم فَابْ َعثُوا أَ َح َدكُ ْم

یَتَ َف َّك ُرو َن نحل 69
َوالْ َوالِدَاتُ یُ ْر ِض ْع َن أَ ْولَ َد ُه َّن َح ْولَ ْینِ كَا ِملَ ْینِ ۖ لِ َم ْن أَ َرا َد أَ ْن یُ ِت َّم
ال َّرضَ ا َع َة ۚ َو َع َل الْ َم ْولُو ِد لَ ُه ِر ْزقُ ُه َّن َوكِ ْس َوتُ ُه َّن بِالْ َم ْع ُر ِ
ْس
وف ۚ لَ تُ َكل َُّف نَف ٌ
إِ َّل ُو ْس َع َها ۚ لَ تُضَ ا َّر َوالِ َد ٌة ِب َول َِد َها َو َل َم ْولُو ٌد لَ ُه ِب َول َِد ِه ۚ َو َع َل الْ َوار ِِث
اح َعلَیْه َِم ۗ
ِمث ُْل َٰذلِ َك ۗ فَ ِإ ْن أَ َرا َدا ِف َص ًال َع ْن تَ َر ٍاض ِم ْن ُه َم َوت َشَ ا ُو ٍر ف ََل ُج َن َ

ِب َو ِر ِق ُك ْم َه ِٰذ ِه إِ َل الْ َم ِدی َن ِة فَلْ َی ْنظُ ْر أَیُّ َها أَز َْكٰ طَ َعا ًما فَلْ َیأْتِ ُك ْم ِب ِرزْقٍ ِم ْن ُه
َولْیَتَلَط َّْف َولَ یُشْ ِع َر َّن ِب ُك ْم أَ َح ًدا کهف 19
الصیَا ُم ك ََم كُ ِت َب َع َل ال َِّذی َن ِم ْن
یَا أَیُّ َها ال َِّذی َن آ َم ُنوا كُ ِت َب َعلَیْ ُك ُم ِّ

َ
ب ِم َن ا ْل َب ْع ِ
اس إ ِْن ُك ْن ُت ْم ِفی َر ْی ٍ
ث َف ِإ َّنا خَ َلقْ َنا ُك ْم
َیا أ ُّی َها ال َّن ُ
ِم ْن ُت َر ٍ
اب ث َُّم ِم ْن ُن ْطفَ ٍة ث َُّم ِم ْن َع َلقَ ٍة ث َُّم ِم ْن ُم ْضغَ ٍة ُم َخ َّلقَ ٍة
اء إ َِل ٰى َأ َج ٍل
َوغَ ْی ِر ُم َخ َّلقَ ٍة لِ ُن َب ِّی َن لَ ُك ْم ۚ َو ُن ِق ُّر ِفی ا ْل َأ ْر َح ِ
ام َما َن َش ُ
ُم َس ًّمى ث َُّم ُن ْخ ِر ُج ُك ْم ِطفْ ًلا ث َُّم ِل َت ْب ُلغُ وا َأ ُش َّد ُك ْم ۖ َو ِم ْن ُك ْم َم ْن

یر َو َما ُأ ِه َّل لِغَ ْی ِر
الد ُم َولَ ْح ُم ا ْل ِخ ْن ِز ِ
ُح ِّر َم ْ
ت َع َل ْی ُك ُم ا ْل َم ْی َت ُة َو َّ
ال َّل ِه ب ِِه َوا ْل ُم ْن َخ ِنقَ ُة َوا ْل َم ْو ُق َ
یح ُة َو َما َأ َك َل
وذ ُة َوا ْل ُم َت َر ِّد َی ُة َوال َّن ِط َ
الس ُب ُع ِإ َّلا َما َذ َّك ْی ُت ْم َو َما ُذب َِح َع َلى ال ُّن ُص ِ
ب َو َأ ْن َت ْس َتقْ ِس ُموا
َّ

اح َعلَ ْی ُك ْم إِذَا َسلَّ ْمتُ ْم َما آت َ ْیتُ ْم
َوإِ ْن أَ َر ْدتُ ْم أَ ْن ت َْس َ ْت ِض ُعوا أَ ْو َل َدكُ ْم ف ََل ُج َن َ
بِالْ َم ْع ُر ِ
وف ۗ َواتَّقُوا اللَّ َه َوا ْعلَ ُموا أَ َّن اللَّ َه بِ َا تَ ْع َملُو َن بَ ِصی ٌر بقره 233

ُی َت َو َّف ٰى َو ِم ْن ُك ْم َم ْن ُی َر ُّد إ َِل ٰى َأ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِ َك ْی َلا َی ْع َل َم ِم ْن َب ْع ِد
َ
اه َت َّز ْت
ِع ْل ٍم شَ ْی ًئا ۚ َو َت َرى ا ْل َأ ْر َ
اء ْ
ض َها ِم َد ًة َفإ َِذا أ ْن َز ْل َنا َع َل ْی َها ا ْل َم َ
یج  حج 5
ت ِم ْن ُك ِّل َز ْو ٍج َب ِه ٍ
ت َو َأ ْن َب َت ْ
َو َر َب ْ
ین  مومنون 12
ان ِم ْن ُس َلالَ ٍة ِم ْن ِط ٍ
َولَقَ ْد خَ َلقْ َنا ا ْل ِإ ْن َس َ

قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُو َن بقره 183
ُسفُوا
اشبُوا َولَ ت ْ ِ
یَا بَ ِنی آ َد َم ُخذُوا زِی َنتَ ُك ْم ِع ْن َد ك ُِّل َم ْسج ٍِد َوكُلُوا َو ْ َ
س ِفی َن اعراف 31
ۚ إِنَّ ُه َل یُ ِح ُّب الْ ُم ْ ِ

ین َكفَ ُروا ِم ْن ِدی ِن ُك ْم
بِا ْل َأ ْزلَ ِ
س ا َّل ِذ َ
ام ۚ َٰذلِ ُك ْم ِف ْس ٌق ۗ ا ْل َی ْو َم َی ِئ َ
َف َلا َت ْخ َش ْو ُه ْم َو ْ
ت
ت لَ ُك ْم ِدی َن ُك ْم َو َأ ْت َم ْم ُ
اخ َش ْو ِن ۚ ا ْل َی ْو َم َأ ْك َم ْل ُ
اض ُط َّر ِفی
ام ِدی ًنا ۚ َف َم ِن ْ
َع َل ْی ُك ْم ِن ْع َم ِتی َو َر ِض ُ
یت لَ ُك ُم ا ْلإ ِْس َل َ

َم ْخ َم َص ٍة غَ ْی َر ُم َت َجا ِن ٍ
یم    مائده 3
ور َر ِح ٌ
ف لِ ِإث ٍْم ۙ َفإ َِّن ال َّل َه غَ فُ ٌ
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تَ ْعلَ ُمو َن انفال26
فَ ُكلُوا ِم َّم َغ ِن ْمتُ ْم َح َللً طَیِّبًا ۚ َواتَّقُوا اللَّ َه ۚ إِ َّن اللَّ َه َغفُو ٌر َر ِحی ٌم

33

34

سبک زندگی در حوزه سالمت از منظر آیات قرآن كریم
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س ۖ ق ُْل ِفیه َِم إِث ْ ٌم كَبِی ٌر َو َم َنا ِف ُع لِل َّن ِاس
یَ ْسأَلُون ََك َعنِ الْ َخ ْم ِر َوالْ َم ْی ِ ِ
َوإِثْ ُ ُه َم أَك َ ُْب ِم ْن نَ ْف ِعه َِم ۗ َویَ ْسأَلُون ََك َماذَا یُ ْن ِفقُو َن قُلِ الْ َع ْف َو ۗ كَ َٰذلِ َك یُ َب ِّی ُن
اللَّ ُه لَ ُك ُم ْالیَ ِ
ات لَ َعلَّ ُك ْم تَتَ َف َّك ُرو َن بقره 219
َو َل تَ ْق َربُوا ال ِّزنَا ۖ إِنَّ ُه كَا َن ف ِ
َاحشَ ًة َو َسا َء َسب ًِیل ارساء 32
َولُوطًا إِ ْذ ق ََال لِ َق ْو ِم ِه أَتَأْتُو َن الْف ِ
َاحشَ َة َما َس َب َق ُك ْم ِب َها ِم ْن أَ َح ٍد ِم َن
الْ َعالَ ِمی َن اعراف 80
سفُو َن
إِنَّ ُك ْم لَتَأْت ُو َن ال ِّر َج َال شَ ْه َو ًة ِم ْن ُدونِ ال ِّن َسا ِء ۚ بَ ْل أَنْتُ ْم قَ ْو ٌم ُم ْ ِ
اعراف 81

ال َِّذی َن یَتَّ ِب ُعو َن ال َّر ُس َول ال َّنب َِّی ْالُ ِّم َّی ال َِّذی یَ ِج ُدونَ ُه َم ْكتُوبًا ِع ْن َد ُه ْم
النْجِیلِ یَأْ ُم ُر ُه ْم بِالْ َم ْع ُر ِ
ِفی التَّ ْو َرا ِة َو ْ ِ
وف َویَ ْن َها ُه ْم َعنِ الْ ُم ْن َك ِر َویُ ِح ُّل
لَ ُه ُم الطَّ ِّی َب ِ
ص ُه ْم َو ْالَغ َْل َل
ات َویُ َح ِّر ُم َعلَ ْی ِه ُم الْ َخ َبائِثَ َویَضَ ُع َع ْن ُه ْم إِ ْ َ
َصو ُه َوات َّ َب ُعوا ال ُّنو َر
الَّ ِتی كَان َْت َعلَ ْی ِه ْم ۚ فَال َِّذی َن آ َم ُنوا ِب ِه َو َع َّز ُرو ُه َون َ ُ
ال َِّذی أُنْز َِل َم َع ُه ۙ أُولَٰ ِئ َك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن اعراف 157
َوات ُْل َعلَ ْی ِه ْم نَ َبأَ ال َِّذی آت َ ْی َنا ُه آیَاتِ َنا فَان َْسلَ َخ ِم ْن َها فَأَت ْ َب َع ُه الشَّ ْیطَا ُن
فَكَا َن ِم َن الْغَاوِی َن اعراف 175
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Mohammad Hossein Ayati1, Maryam Eslami2,3*, Khalil Alimohammadzade4,5, SeyyedHasan Moghadamneya

Abstract
Introduction:Lifestyle in medicine from Quran view in health among research topics is needed as the last

afflatus book for humans.
Methodology: Review the verses of the holy Quran and descriptive method with library and review research

by taking notes from all Quranic lifestyle in medicine Quran verses, in order to overview the lifestyle in medicine
from Quran view.
Discussion and Conclusion: Holy Quran’s instructions with taking advantage from all territorial factors and

celestial for healthy life and access to real happiness and recommending go to the health care. Quran preferences
system express importance and take care of body and soul and exploitation from all factors with mention the
verses that represents Quran’s value system in “ dos and dont’s “ or “Halal and Haram” formats or express in
recommendation for body and soul health care and hereby grant special identity to muslim and Quranic style in
scope for health care.
Explanation and deepening instructions of Quran in scope for health care and transformation them to the
“program “ with attention to the position of ministry of health and education in upgrade individuals with requires
to extend “people’s awareness” and efforts in prevalence instructions of Quran, like their lifestyle from Divine
verses and it’s preferences.
Keywords:Lifestyle, Quran, Healthy, Culture

1.

Assistant Professor, School of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. mh-ayati@tums.ac.ir

2*. Corresponding aouthor, Department of Genetics, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Maryam.eslami2010@gmail.com
3. Department of Genetics, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4. Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. dr_khalil_Amz@yahoo.com
5. Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
6. Shahid Beheshti Medical University, Tehran, Iran.
7. Iranian Academy of Medical Sciences, Tehran, Iran.

