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چکیده

مقدمه :بررسیسبکزندگیقرآنیدرحوزهسالمتازجملهموضوعاتموردنیازبهپژوهشدرقرآنمجید

بعنوانآخرینكتابوحیالهیبرایانسانهامیباشد.
روش ها :بازخوانیآیاتكتابكریمومطالعهتوصیفیبهروشمروریكتابخانهایبافیشبرداریازكلیه

سورههایقرآنمجید،بهمنظوربررسیسبکزندگیقرآنیدرحوزهسالمتصورتگرفتهاست.
 بحث و نتیجه گیری:آموزههایقرآنكریمبابهرهگیریازهمهعواملارضیوسماویبهمنظورخوب

زیستندردنیا،جهتدستیابیبهسعادتواقعیورفتنبه“سرایسالمت”راتوصیهمیكند.نظامترجیحات
قرآنی،اهمیتومراقبتازجسموروانوبهرهگیریازهمهعواملراباذكرآیاتیكهبیانگرنظامارزشیقرآن
استدرقالب“بایدهاونبایدها”ویا“حاللوحرام”ویابهگونهتوصیهایبهمنظورتأمینسالمتجسمو
روانبیانمینمایدوبدینوسیلهبهمسلمانهویتخاصوشیوهایقرآنیرادرحوزهرعایتسالمتعطا
مینماید.تبیینوتعمیقآموزههایقرآنیدرحوزهسالمتوتبدیلآنهابه“برنامه”باعنایتبهجایگاهوزارت
بهداشتودرمانوآموزشپزشكیدرارتقاءسالمتافرادنیازمندگسترش“آگاهیهایمردم”واهتمامدر”
رواجآموزههایقرآنی”دارد،بهگونهایكهسبکزندگیآنانبرگرفتهازآیاتالهیوترجیحاتآنگردد.

كلمات كلیدی :سبکزندگی،قرآن،سالمت،فرهنگ
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سبک زندگی در حوزه سالمت از منظر آیات قرآن كریم

مقدمه
سبکزندگی)LifeStyle(بهمعنایشیوهزندگیخاص
یکفرد،گروهیاجامعهاست.ایناصطالحنخستینبار
توسطآلفردآدلرروانشناساتریشیدرسال1929مورد

استفادهقرارگرفت.)1(
سبکزندگیمجموعهایازطرزتلقیها،ارزشها،
شیوههایرفتاروحالتهادرهرچیزرادربرمیگیرد.
موسیقیهایعامه،تلویزیونوآگهیها،همگیتصورها
كنند. فراهممی را زندگی ازسبک بالقوه وتصویرهایی
لذا نیست، او شخصی رفتار اجزای فرد، زندگی سبک
غیرمعمولنیستند.بیشترمردممعتقدندكهبایدسبک
زندگیشانراآزادانهانتخابكنند.)2(دربیشترمواقع
عناصرسبکزندگیدریکجاجمعمیشوندوافراددر
یکسبکزندگیمشترکمیشوندوبهنوعیگروههای
ویک زندگیشده نوعسبک اغلبمالکیک اجتماعی
سبکخاصراتشكیلمیدهند.سبكیشدنزندگیبا
می مثاًل دارد، نزدیک رابطه مردم فرهنگ گیری شكل
توانشباهتالزمازافرادجامعهراازسبکزندگیافراد

آنجامعهبدستآورد.)3(

سبکزندگیبهمثابهالگوئینسبتًاپایدارازرفتارهای
ازمنظرهایمختلف فردیواجتماعیدرزندگیروزمره
با مختلف جوامع كه آنجا است.از گرفته قرار بحث مورد
توجهبهفرهنگهایمختلفرویكردهایمتفاوتیرابرای
خویشاتخاذنمودهاندجامعهمانیزبهعنوانیکجامعه
انسانیدوستدار"قرآن و عترت"درحوزهسالمتبهدنبال
شناختواشاعهنوعیخاصازسبکزندگیبرگرفتهازقرآن
واهلبیتعلیهمالسالممیباشد،كهمیتواندباایجاد
نظامیمنسجمبرگرفتهازسبکزندگیقرآنیوسیرهعملی
اهلبیتعلیهمالسالمبهنشروگسترشآناهتمامورزد.
)4(مقاممعظمرهبریدراینخصوصمیفرمایند:"رفتار

اجتماعیوسبکزندگیتابعتفسیرمااززندگیاست.هدف
زندگیچیست؟هرهدفیكهمابرایزندگیمعینكنیم،
برایخودمانترسیمكنیمبهطورطبیعی،متناسبباخود

یکسبکزندگی،بهماپیشنهادمیشود.")5(
لذابازخوانیآیاتقرآنمجیدازمنظرمؤلفههایسالمت
واستخراجورهنمودازآنهابهمنظوردسترسیبهسبک

زندگیقرآنیدرحوزهسالمتمدنظرقرارگرفتهاست.
سبکزندگیمجموعهایازطرزتلقیها،ارزشها
وشیوههایرفتار،حالتهاوسلیقههادرهرچیزرادر
بیانروشزندگی برای اغلب برمیگیرد.سبکزندگی
مردمتوأمباارزشها،عقایدوفعالیتهایاجتماعیمی
باشد،بدینمعنیكهسبکزندگیازالگوهایفرهنگی،
زندگی افراددرحوزه و گیرد عادتیشكلمی و رفتاری
سبک گیرد. می كار به را آن خود اجتماعی و فردی
زندگیدرهرعصروزمانیباسبکزندگیدرزمانومكان
یک كلیت در كه چند هر باشد متفاوت تواند می دیگر
مجموعهخاصازشیوهزندگی،قرارمیگیرد.)6(طبق
تعریفسازمانجهانیبهداشت،سبکزندگیتركیبیاز
الگوهایرفتاریوعاداتفردیدرسراسرزندگیشامل:
تغذیه،تحرکبدنی،استرس،مصرفدخانیاتوكیفیت
خواباستكهدرپیاجتماعیشدنبهوجودآمدهاست.
تمامجنبه كه ایچندوجهیاست پدیده زندگی شیوه
هایزندگیروزمره،خواب،غذا،بهداشت،آدابورسوم،
كار،بازی،سرگرمی،وقتگذرانی،روابطاجتماعی،طرز

تفكر،رفتار،احساساتوعواطفمیباشد.)7(
بهمنظوردریافتسبکزندگیقرآنیبرمااستكهبا
مراجعهوعرضهپرسشهابهاستنطاققرآنپرداختهواز
اوبخواهیمتاراهكارهائیرابرایمادرعرصههایفكری
وعملیارائهدهد.برایتحققاسالمكاملبایدازمراحل
مختلفیگذركردكهماازدومرحلهیعنیانقالباسالمیو
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نظاماسالمیعبوركردیماّماهنوزبرایتشكیلجامعهی
اسالمیمشكلداریمبنابراینتحققاینموضوعتنهابا

توجهبهسبکزندگیامكان پذیراست.)8(
ازاینمنظرمهندسیفرهنگمردمدرسبکزندگی
های آموزه اساس بر بلكه كند نمی كفایت تنهائی به
قرآنیمیبایستافزونبرتبیینمعانیوآموزشآنها
مهندسیدرفرهنگاقشارمختلفجامعهمبنیبرسبک
بازخوانی با لذا )10( گیرد. انجام زندگی شیوه و زندگی
آیاتقرآن،درحوزهسالمت)جسموروان(قرآنمارابه
شیوهو”سبکزندگیقرآنیدرحوزهسالمت”رهنمون
یک كه ای گونه به اسالمی زندگی سبک كرد. خواهد
تبیین اسالمی فرهنگ براساس كاربردی زندگی الگوی
بر اینمقاله شود.)11(شاخصهایبرشمردهشدهدر
محورهایعقالنیت،معنویت)كمالجوئی(علمودانش،
واقعگرائی،انعطافپذیریواخالقگرائیبهعنوانعوامل

تعیینكنندهومدلسازسبکزندگیمیباشد.
}اسراء شفا )2({و }بقره رحمت ، هدایت كتاب قرآن
)82(،نمل)77(،)قصص43(،نمل)77({وبشارتدهنده
وشفایدلها}نمل)6({میباشد.ُهدًی و رحمًه للمومنین
}یونس71-5{،فرقان}هدی)9({ورحمه و برشی للمسلمین
}نحل)891({میباشد.قرآنبیانكنندههمهچیزاست)و 
نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکلِّ شیءنحل/98(.قرآنكلیدهدایت

رابهمسلمیندادهاستوبهذكركلیاتومبانیپرداخته
است،ضمناینكهنبایدمرتكبایناشتباهشدكهاینكتاب
الهیجزئیاتهمهعلومازجملهپزشكیراذكركردهاست.
واژهشفابهمعنایصحتوسالمتودرمقابلآنبیماری،

عیبونقصاست.
آنچهازمحتوایآیاتقرآنیاستفادهمیشودسالمت
تلقوا  )وال  است برخوردار ویژه جایگاه از جامعه و مردم
بایدکم الی التهلکه،195بقره(وبیتوجهیبهآنهاموجبات

محرومیتازهدایتوكمالرافراهممینماید.
جامعه افراد سالمت تأمین و فردی بهداشت ارتقاء
و بهداشت وزارت باشد. می جوامع پیشرفت اركان از
همهدانشگاهها،برموضوعزندگیباكمکسیستمهای
آموزشیفعالیتمیكنند،لذامطالعهسبکزندگیقرآنی
درحوزهسالمتنیازمندشناختآیاتحقتعالیو“بایدها
ونبایدهای”قرآنیداردتابهعنوانارزشهاوترجیحات
و ریزان برنامه مدیران، توجه مورد قرآنی زندگی سبک

مسئوالنفرهنگیوعامهمردمقرارگیرد.)10،11(
حوزه در ذیل های سرفصل اجمالی نگاه یک در
سالمتدركتابقرآنكریمدرقالب“ارزشهاوبایدهای”

قرآنیبدینشرحقابلتأملوبررسیاست)12(:
از بایستی سالمت اهداف به دستیابی منظور به -1

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

بقره/246، دارد. ویژه نگاه جسم توان به قرآن -2
یونس/371،روم/54

3-حفظبدنبهعنوانامانتالهیموردتأكیدقرآن
است.بقره/247،یونس/31،بقره/116،بلد/8

به نسبت حساسیت داشتن و تغذیه كیفیت به -4
انتخابغذاوپاكیآن،تأكیددارد،عبس/24،كهف/7،
19،30،88،110اعراف/157،انفال/69،یونس/59،

نحل/62،114و116حج/30
5-بهتأثیرایمانبرسالمتدرایجادنشاطوجوانی

تأكیددارد.كهف/19
6-برپاکوطیببودنموادغذائیوتغذیهتأكیددارد.
بقره/264،173،168،57،نساء/160،مائده/4،

.88/87،5
اعراف/165/157/31

انفال/69/26.

محمدحسین آیتی و همکاران
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7-برمصرفمیوهها،گوشت،ماهی،عسل)نحل66(
شیر)نحل66،مؤمنون21(تأكیدداردومصرفمیوهرابر
گوشتمقدمنمودهاست.سورهطه)221(،نحل)5و14(

حج)30(.
به ها میوه و گیاهان،درختان، از تعدادی ذكر با -8
بعضیازآنهانیزقسمیادكردهاست.مواردذكرشدهدر
موز، انار، تازه، رطب زیتون، انجیر، از: عبارتند قرآن
كدو،خیارچنبر،پیاز،سدر،عدس،نعناء،سیر،زنجبیل،
حبوباتدرخوشهوعسلرادرمانگربیماریهایمردممی

داند)نحل/69(
9-بهتغذیهباشیرمادربرایكودکوشیردهیكامل

كودکتأكیدشده.233/بقره
10-بهمراحلرشدوتحولدرانسانتوجهداردحج/

5مؤمنون/12،انفطار/8/7/6
وراثت عالم در جنین تكامل روند و مراحل به -11

عنایتدارد.علق/14/13/12
12-بهطهارتلباستوجهدارد.مدثر/4

13-محیطزیستموردتوجهقرآناست.حج/26
14-بهبهداشتجنسیدرآمیزشتأكیددارد.بقره؟؟؟
15-بهغسلوتطهیربدندرهنگامجنابتوآمیزش

توجهدارد.مائده/6
16-بهتأثیرایمانبرسالمتدرایجادنشاطوجوانی

تأكیددارد.كهف/19
17-روزهرادرشرایطسالمتتوصیهمینماید.بقره

183،رعد28
حوزه در قرآن ونبایدهای” ها  ارزش  ضد  “ حوزه در

سالمتبهمواردذیلتوجهدارد:
1-زیادهرویواسرافدرمصرفغذاوتغذیهاعراف/31
2-مردار،خون،گوشتخوکوآنچهبهنامغیرخدابه
هنگامذبحگفتهشدهاست.حیوانخفهشدهیامردهشده

دراثركتکخوردن،پرتشدنیاشاخخوردنویانیم
خوردهدرندگانراحراممیداند.مائده/3

3-ازنظرقرآنشراب)مسكراتناپاک(دارایحرمت
است.بقره/219

4-هرچیزناپاکراحراممیدانداعراف157و175
5-دوریاززناوفحشاراتوصیهمیكنداسراء/32،

اعراف/80
6-دوریازلواطاعراف/81و80راتاكیدمیكند.

7-دوریازاستمناءمؤمنون/7و5
شهوت، ترس، ضعف، نفاق، حسد، غرور، كبر، -8
مائده دارد. می مزموم را یأس و افسردگی اضطراب،
اعراف/146، یوسف/87، ،155 بقره/ انعام/48، ،69/
اعراف/12،جدید/14،فلق/5،نساء/145،نحل/70،آل

عمران/139ویوسف/87.
بهطوركلی“بهداشت فردی و اجتماعی”وتوجهویژه
به“بهداشت جنسی”وعنایتالزمدرمصرف مواد غذایی 
و تغذیه سالم شاملمصرفمیوههاوگوشتچهارپایانو

پرندگانبارعایتكاملدستوراتقرآنوبهداشت لباس و 
طهارتآنبارعایتوتوجه به جنین و كودک و تغذیه با 

شیر مادرحاویكلیدواژگانارزشهاوترجیحاتقرآن

دررفتنبهسویزندگیسالمتاست.

بحث و نتیجه گیری
بازخوانیآیاتكتابكریموبررسیسبکزندگیقرآنی
درحوزهسالمتبهمنظورطیحركتتكاملیانسانومهیا
شدنبرایزندگیتوامبا“ایمانوعملصالح”ورفتنبه
سرای“آرامشوسالمت”مستلزمتوجهبهنظامارزشهای
قرآنیاست.ارزشهاوبایدهایقرآنیدرحوزهسالمت
شاملبهرهگیریازهمهعواملموجوددرهستیمیباشد
تاباتوجهبهعقالنیت،علمودانش،واقعگرایی،انعطاف

سبک زندگی در حوزه سالمت از منظر آیات قرآن كریم
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پذیری،اخالقگراییومعنویتبالحاظنمودنبایدهای
قرآنیجهتتربیت“جسمقوی”وتالشدرحفظسالمت

برخورداراز“زندگیسالمت”باشیم.
بایدهایقرآنشامل:

غذاها،میوهها،نوشیدنیهایقرآنی
توجهبهمراحلرشدوتكاملجنینووراثت

اهمیتتغذیهباشیرمادر
اهتمامبهپاكیوطهارتغذاوپوشاک

اهمیتدادنبهبهداشتپوشاک)جنس،رنگ،طهارت
)

و ،خانواده ازدواج بهداشتجنسیدرحوزه رعایت
جامعه

روزهوسالمت
خوابوبیداری

نقشایماندرسالمتوشادابیوآرامش
نبایدهاوخطوطقرمزقرآنوحوزهسالمتشامل:

غذاهایآلوده،مضروحرام
نوشیدنیهایمضرومسكرات
اسرافدرخوردنوآشامیدن

ارتباطاتجنسیآسیبزاشامل)زنا،لواط،استما(به
حوزهخانوادهواجتماع

آسیبزنندههایروانشاملكبر،غرور،حسد،نفاق،
ترس،اضطراب،افسردگیویاسودروغو...

گوشت مردار، خون، تحریم دالیل تطبیقی بررسی
خوکباپیشرفتهایعلموپژوهش

بررسیروندتكاملجنینوعلموراثتازمنظرآیات
واحادیث

مراحلرشدوتكاملانسان
بهداشتتغذیهوسالمتجسمازنگاهآیات

اولویتهایتغذیهقرآنی،موادغذاییومیوهها

سالمتبهداشتجنسیدرحوزهخانوادهوجامعهاز
نظرقرآن

سالمتروانیازنگاهقرآن
قرآنبهجزئیاتحوزهسالمتمردمنمیپردازد،اما
باذكرنكاتمهمماراقادرمیسازدكهدیدگاهكتابكریم
رانسبتبههدفزندگیوسبکزندگیقرآنیدرحوزه
در قرآنی های آموزه تعمیق و تبیین دریابیم. سالمت
حوزهسالمتوتبدیلآنهابه“برنامه”باعنایتبهجایگاه
وزارتبهداشتدرارتقاءسالمتافرادنیازمندگسترش
“آگاهیهایمردم”واهتمامدر”رواجآموزههایقرآنی”
دارد،بهگونهایكهسبکزندگیآنانبرگرفتهازآیاتالهی
وترجیحاتآنگردد.طیاینمسیرانسانرابهسالمت
در جامع دستیابی منظور به نماید. می رهنمون غائی
حوزهیسالمتنسبتبهآموزههایقرآنبابهرهگیری
ازاحادیثوسنتاهلبیتعلیهمالسالمضرورتحركت
باتعییناولویتهادرحوزهیسالمتجهت هماهنگ
ی حوزه در اسالمی زندگی سبک های شاخصه تعمیم
سالمتباعنایتبهواقعگرائیوانعطافپذیریمواردذیل

پیشنهادمیگردد:
حركتهماهنگیباپرهیزجّدیازبخشینگریتوسط
اساتیدوپژوهشگران»حوزهبالینی«بهعنواناولویتهای
وزارتبهداشتدرحوزهیسالمتبهمنظورالگوسازی

سبکزندگیدرحوزهیسالمت.
گسترش منظور به عمومی های رسانه از بهرهگیری
فرهنگخودمراقبتیبراساسآموزههایاسالمیایرانی
بابازخوانیآیاتقرآندرحوزهیسالمتفردیوعمومی

بهخصوصپیشگیری.
گسترش و ایجاد با آموزشی ی حوزه از بهرهگیری
“رشته سبک زندگی در عرصه سالمت”باتدویناهداف

وسرفصلهایموردنیازبابهرهگیریازپزشكانمجرببه

محمدحسین آیتی و همکاران
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منظورتربیتدانشجویانموردنیاز.
ی برنامه داشتن با تحقیق های اولویت تعیین
منظور به اصلی بریکهدف تأكیدساالنه و زمانبندی
بهرهگیریازامكاناتهمهیدستگاههاوسازمانهادر

اّطالعرسانی،وتغییررفتاروفرهنگمردم.
آسیبشناسیسبکزندگیجامعهامروزدرحوزهی
الگوهایجامعه آموزشی،طراحی برنامهریزی سالمت،
درحوزهیسالمت،پژوهشهایتخصصیدرحوزههای

قرآن،حدیثوسیرهاهلبیت،آسیبشناسیرفتارهای
اقواممختلفایرانی.

باشاخصه ایرانی - مدلسازیسبکزندگیاسالمی
هایقرآنیدرحوزهیسالمتجسموروان.

ترغیببهتشكیلخیریههاونهادهایمردمنهاددر
فعاالن توسط ها آن ترویج و قرآنی زندگی سبک حوزه

حوزهسالمت

سبک زندگی در حوزه سالمت از منظر آیات قرآن كریم
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از  برداری  فیش  و  قرآن  آیات  كلیه  به  اجمالی  نگاه  با 

آیات مرتبط با حوزه سالمت بخشی از آیات مرتبط با این 

حوزه ازكتاب كریم بدین شرح می باشد:

ذَٰلَِك الِْكتَاُب اَل َریَْب ِفیِه ُهًدى لِلُْمتَِّقیَن     بقره 2

یَِزیُد  َواَل   ۙ لِلُْمؤِْمِنیَن  َورَْحَمٌة  ِشَفاٌء  ُهَو  َما  الُْقرْآِن  ِمَن  َونَُنزُِّل 

الظَّالِِمیَن إاِلَّ َخَسارًا                  ارساء 82

َوإِنَُّه لَُهًدى َورَْحَمٌة لِلُْمؤِْمِنیَن       نحل 77

َولََقْد آتَیَْنا ُموَس الِْكتَاَب ِمْن بَْعِد َما أَْهلَْكَنا الُْقرُوَن اْلُوَلٰ بََصائَِر 

لِلنَّاِس َوُهًدى َورَْحَمًة لََعلَُّهْم یَتََذكَّرُوَن         قصص 43

ى الُْقرْآَن ِمْن لَُدْن َحِكیٍم َعلِیٍم       منل 6 َوإِنََّك لَتُلَقَّ

رَُه َمَنازَِل لِتَْعلَُموا  ْمَس ِضیَاًء َوالَْقَمَر نُورًا َوقَدَّ ُهَو الَِّذی َجَعَل الشَّ

ُل اْلیَاِت  ِنیَن َوالِْحَساَب ۚ َما َخلََق اللَُّه ذَٰلَِك إاِلَّ ِبالَْحقِّ ۚ یَُفصِّ َعَدَد السِّ

لَِقْوٍم یَْعلَُموَن  یونس 5

َواتُْل َعلَیِْهْم نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَاَل لَِقْوِمِه یَا قَْوِم إِْن كَاَن كَُبَ َعلَیُْكْم َمَقاِمی 

َوتَْذكِیرِی ِبآیَاِت اللَِّه فََعَل اللَِّه تَوَكَّلُْت فَأَْجِمُعوا أَْمرَكُْم َوُشَكَاءَكُْم ثُمَّ 

ًة ثُمَّ اقُْضوا إِلَیَّ َواَل تُْنِظرُوِن  یونس71 اَل یَُكْن أَْمرُكُْم َعلَیُْكْم ُغمَّ

بُوا لََك اْلَْمثَاَل فََضلُّوا فََل یَْستَِطیُعوَن َسِبیًل    فرقان9 انْظُْر كَیَْف َضَ

یْطَاِن الرَِّجیِم  نحل 98 فَإِذَا قَرَأَْت الُْقرْآَن فَاْستَِعْذ ِباللَِّه ِمَن الشَّ

اَمَواِت َواْلَرَْض لَیَُقولُنَّ اللَُّه ۚ قُِل الَْحْمُد  َولَِئْ َسأَلْتَُهْم َمْن َخلََق السَّ

لِلَِّه ۚ بَْل أَكَْثُُهْم اَل یَْعلَُموَن  لقامن25

 ٰ أَنَّ قَالُوا  َملًِكا ۚ  اللََّه قَْد بََعَث لَُكْم طَالُوَت  نَِبیُُّهْم إِنَّ  َوقَاَل لَُهْم 

یَُكوُن لَُه الُْملُْك َعلَیَْنا َونَْحُن أََحقُّ ِبالُْملِْك ِمْنُه َولَْم یُؤَْت َسَعًة ِمَن الاَْمِل 

ۚ قَاَل إِنَّ اللََّه اْصطََفاُه َعلَیُْكْم َوزَاَدُه بَْسطًَة ِفی الِْعلِْم َوالِْجْسِم ۖ َواللَُّه 

یُؤْتِی ُملَْكُه َمْن یََشاُء ۚ َواللَُّه َواِسٌع َعلِیٌم  بقره 247

ْمَع َواْلَبَْصاَر  ْن یَْملُِك السَّ اَمِء َواْلَرِْض أَمَّ قُْل َمْن یَْرزُقُُكْم ِمَن السَّ

َوَمْن یُْخرُِج الَْحیَّ ِمَن الَْمیِِّت َویُْخرُِج الَْمیَِّت ِمَن الَْحیِّ َوَمْن یَُدبُِّر اْلَْمَر 

ۚ فََسیَُقولُوَن اللَُّه ۚ فَُقْل أَفََل تَتَُّقوَن   یونس31

محمدحسین آیتی و همکاران
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اَمَواِت َواْلَرِْض ۖ  َوقَالُوا اتََّخَذ اللَُّه َولًَدا ۗ ُسبَْحانَُه ۖ بَْل لَُه َما ِفی السَّ

كُلٌّ لَُه قَانِتُوَن  بقره 116

أَلَْم نَْجَعْل لَُه َعیَْنیِْن بلد8

فَلْیَْنظُِر اْلِنَْساُن إَِلٰ طََعاِمِه عبس 24

إِنَّا َجَعلَْنا َما َعَل اْلَرِْض ِزیَنًة لََها لَِنبْلَُوُهْم أَیُُّهْم أَْحَسُن َعَمًل کهف 7

الَِحاِت إِنَّا اَل نُِضیُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن  إِنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

َعَمًل کهف30

ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصالًِحا فَلَُه َجزَاًء الُْحْسَنٰى ۖ َوَسَنُقوُل لَُه ِمْن  َوأَمَّ

أَْمرِنَا یُْسًا    کهف88

فََمْن   ۖ َواِحٌد  إِلٌَٰه  إِلَُٰهُكْم  َا  أمَنَّ إِلَیَّ  یُوَحٰى  ِمثْلُُكْم  برََشٌ  أَنَا  َا  إمِنَّ قُْل 

كَاَن یَرُْجو لَِقاَء َربِِّه فَلْیَْعَمْل َعَمًل َصالًِحا َواَل یرُْشِْك ِبِعبَاَدِة َربِِّه أََحًدا  

کهف110

إِنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحیٌم    َواتَُّقوا اللََّه ۚ  فَُكلُوا ِمامَّ َغِنْمتُْم َحَلاًل طَیِّبًا ۚ 

انفال 69

قُْل أَرَأَیْتُْم َما أَنْزََل اللَُّه لَُكْم ِمْن ِرزٍْق فََجَعلْتُْم ِمْنُه َحرَاًما َوَحَلاًل 

قُْل آللَُّه أَِذَن لَُكْم ۖ أَْم َعَل اللَِّه تَْفَتُوَن   یونس 59

فَُكلُوا ِمامَّ َرزَقَُكُم اللَُّه َحَلاًل طَیِّبًا َواْشُكرُوا نِْعَمَت اللَِّه إِْن كُْنتُْم 

إِیَّاُه تَْعبُُدوَن  نحل114

َذا َحرَاٌم لِتَْفَتُوا  َذا َحَلٌل َوَهٰ َواَل تَُقولُوا لاَِم تَِصُف أَلِْسَنتُُكُم الَْكِذَب َهٰ

َعَل اللَِّه الَْكِذَب ۚ إِنَّ الَِّذیَن یَْفَتُوَن َعَل اللَِّه الَْكِذَب اَل یُْفلُِحوَن  نحل116

ذَٰلَِك َوَمْن یَُعظِّْم ُحرَُماِت اللَِّه فَُهَو َخیٌْر لَُه ِعْنَد َربِِّه ۗ َوأُِحلَّْت لَُكُم 

اْلَنَْعاُم إاِلَّ َما یُتَْلٰ َعلَیُْكْم ۖ فَاْجتَِنبُوا الرِّْجَس ِمَن اْلَْوثَاِن َواْجتَِنبُوا قَْوَل 

الزُّوِر حج30

لَِك بََعثَْناُهْم لِیَتََساَءلُوا بَیَْنُهْم ۚ قَاَل قَائٌِل ِمْنُهْم كَْم لَِبثْتُْم ۖ قَالُوا  وَكََذٰ

لَِبثْتُْم فَابَْعثُوا أََحَدكُْم  ِبَا  أَْعلَُم  َربُُّكْم  قَالُوا  لَِبثَْنا یَْوًما أَْو بَْعَض یَْوٍم ۚ 

ِذِه إَِل الَْمِدیَنِة فَلْیَْنظُْر أَیَُّها أَزَْكٰ طََعاًما فَلْیَأْتُِكْم ِبِرزٍْق ِمْنُه  ِبَورِِقُكْم َهٰ

َولْیَتَلَطَّْف َواَل یُْشِعرَنَّ ِبُكْم أََحًدا  کهف 19

ِمْن  كُلُوا   ۖ لَْوٰى  َوالسَّ الَْمنَّ  َعلَیُْكُم  َوأَنْزَلَْنا  الَْغاَمَم  َعلَیُْكُم  َوظَلَّلَْنا 

طَیِّبَاِت َما َرزَقَْناكُْم ۖ َوَما ظَلَُمونَا َولَِٰكْن كَانُوا أَنُْفَسُهْم یَظْلُِموَن  بقره57

یَا أَیَُّها النَّاُس كُلُوا ِمامَّ ِفی اْلَرِْض َحَلاًل طَیِّبًا َواَل تَتَِّبُعوا ُخطَُواِت 

یْطَاِن ۚ إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن بقره 168 الشَّ

لَِغیِْر  ِبِه  الِْخْنِزیِر َوَما أُِهلَّ  َم َولَْحَم  الَْمیْتََة َوالدَّ َعلَیُْكُم  َا َحرََّم  إمِنَّ

اللَِّه ۖ فََمِن اْضطُرَّ َغیَْر بَاغٍ َواَل َعاٍد فََل إِثَْم َعلَیِْه ۚ إِنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحیٌم  

بقره173

یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اَل تُبِْطلُوا َصَدقَاتُِكْم ِبالَْمنِّ َواْلَذَٰى كَالَِّذی یُْنِفُق 

َمالَُه رِئَاَء النَّاِس َواَل یُؤِْمُن ِباللَِّه َوالْیَْوِم اْلِخِر ۖ فََمثَلُُه كََمثَِل َصْفَواٍن َعلَیِْه 

تُرَاٌب فَأََصابَُه َواِبٌل فََتَكَُه َصلًْدا ۖ اَل یَْقِدُروَن َعَلٰ َشْیٍء ِمامَّ كََسبُوا ۗ َواللَُّه 

اَل یَْهِدی الَْقْوَم الَْكاِفِریَن  بقره264

لَُهْم  أُِحلَّْت  طَیِّبَاٍت  َعلَیِْهْم  َحرَّْمَنا  َهاُدوا  الَِّذیَن  ِمَن  فَِبظُلٍْم 

ِهْم َعْن َسِبیِل اللَِّه كَِثیرًا  نساء 160 َوِبَصدِّ

یَْسأَلُونََك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم ۖ قُْل أُِحلَّ لَُكُم الطَّیِّبَاُت ۙ َوَما َعلَّْمتُْم ِمَن 

الَْجَوارِحِ ُمَكلِِّبیَن تَُعلُِّمونَُهنَّ ِمامَّ َعلََّمُكُم اللَُّه ۖ فَُكلُوا ِمامَّ أَْمَسْكَن َعلَیُْكْم 

یُع الِْحَساِب  مائده 4 َواذْكُرُوا اْسَم اللَِّه َعلَیِْه ۖ َواتَُّقوا اللََّه ۚ إِنَّ اللََّه رَسِ

َوطََعاُم الَِّذیَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم  الْیَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطَّیِّبَاُت ۖ 

ِمَن  َوالُْمْحَصَناُت  الُْمؤِْمَناِت  ِمَن  َوالُْمْحَصَناُت   ۖ لَُهْم  ِحلٌّ  َوطََعاُمُكْم 

الَِّذیَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِمْن قَبْلُِكْم إِذَا آتَیْتُُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ ُمْحِصِنیَن َغیَْر 

ُمَساِفِحیَن َواَل ُمتَِّخِذی أَْخَداٍن ۗ َوَمْن یَْكُفْر ِباْلِیاَمِن فََقْد َحِبَط َعَملُُه 

یَن  مائده 5 َوُهَو ِفی اْلِخرَِة ِمَن الَْخارِسِ

یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اَل تَُحرُِّموا طَیِّبَاِت َما أََحلَّ اللَُّه لَُكْم َواَل تَْعتَُدوا 

ۚ إِنَّ اللََّه اَل یُِحبُّ الُْمْعتَِدیَن  مائده 87

ِبِه  أَنْتُْم  الَِّذی  اللََّه  َواتَُّقوا   ۚ طَیِّبًا  َحَلاًل  اللَُّه  َرزَقَُكُم  ِمامَّ  وَكُلُوا 

ُمؤِْمُنوَن   مائده 88

بُوا َواَل تُْسِفُوا  یَا بَِنی آَدَم ُخُذوا ِزیَنتَُكْم ِعْنَد كُلِّ َمْسِجٍد وَكُلُوا َواْشَ

ۚ إِنَُّه اَل یُِحبُّ الُْمْسِِفیَن  اعراف 31

یَّ الَِّذی یَِجُدونَُه َمْكتُوبًا ِعْنَدُهْم  الَِّذیَن یَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبیَّ اْلُمِّ

ِفی التَّْورَاِة َواْلِنِْجیِل یَأُْمرُُهْم ِبالَْمْعرُوِف َویَْنَهاُهْم َعِن الُْمْنَكِر َویُِحلُّ 

لَُهُم الطَّیِّبَاِت َویَُحرُِّم َعلَیِْهُم الَْخبَائَِث َویََضُع َعْنُهْم إِْصَُهْم َواْلَْغَلَل 

ِبِه َوَعزَُّروُه َونََصُوُه َواتَّبَُعوا النُّوَر  فَالَِّذیَن آَمُنوا  الَِّتی كَانَْت َعلَیِْهْم ۚ 

الَِّذی أُنْزَِل َمَعُه ۙ أُولَِٰئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن  اعراف 157

َوأََخْذنَا  وِء  السُّ َعِن  یَْنَهْوَن  الَِّذیَن  أَنَْجیَْنا  ِبِه  َما ذُكِّرُوا  نَُسوا  فَلاَمَّ 

سبک زندگی در حوزه سالمت از منظر آیات قرآن كریم
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الَِّذیَن ظَلَُموا ِبَعَذاٍب بَِئیٍس ِبَا كَانُوا یَْفُسُقوَن  اعراف 165

یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اَل تَُخونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم َوأَنْتُْم 

تَْعلَُموَن انفال26

إِنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحیٌم  َواتَُّقوا اللََّه ۚ  فَُكلُوا ِمامَّ َغِنْمتُْم َحَلاًل طَیِّبًا ۚ 

انفال 69

َوإِنَّ لَُكْم ِفی اْلَنَْعاِم لَِعْبًَة ۖ نُْسِقیُكْم ِمامَّ ِفی بُطُونِِه ِمْن بَیِْن فَرٍْث 

اِرِبیَن   نحل66 َوَدٍم لَبًَنا َخالًِصا َسائًِغا لِلشَّ

َوإِنَّ لَُكْم ِفی اْلَنَْعاِم لَِعْبًَة ۖ نُْسِقیُكْم ِمامَّ ِفی بُطُونَِها َولَُكْم ِفیَها 

َمَناِفُع كَِثیرٌَة َوِمْنَها تَأْكُلُوَن    مومنون 21

َواْلَنَْعاَم َخلََقَها ۗ لَُكْم ِفیَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها تَأْكُلُوَن   نحل5

َر الْبَْحَر لِتَأْكُلُوا ِمْنُه لَْحاًم طَِریًّا َوتَْستَْخرُِجوا ِمْنُه  َوُهَو الَِّذی َسخَّ

ِحلْیًَة تَلْبَُسونََها َوتَرَى الُْفلَْك َمَواِخَر ِفیِه َولِتَبْتَُغوا ِمْن فَْضلِِه َولََعلَُّكْم 

تَْشُكرُوَن   نحل 14

ِمْن  یَْخرُُج   ۚ ذُللًُل  َربِِّك  ُسبَُل  فَاْسلُِكی  الثََّمرَاِت  كُلِّ  ِمْن  كُلِی  ثُمَّ 

بُطُونَِها َشَاٌب ُمْختَلٌِف أَلَْوانُُه ِفیِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس ۗ إِنَّ ِفی ذَٰلَِك َلیًَة لَِقْوٍم 

یَتََفكَّرُوَن   نحل 69

یُِتمَّ  أَْن  أَرَاَد  لَِمْن   ۖ كَاِملَیِْن  َحْولَیِْن  أَْواَلَدُهنَّ  یُرِْضْعَن  َوالَْوالَِداُت 

الرََّضاَعَة ۚ َوَعَل الَْمْولُوِد لَُه ِرزْقُُهنَّ وَكِْسَوتُُهنَّ ِبالَْمْعرُوِف ۚ اَل تَُكلَُّف نَْفٌس 

َوَعَل الَْوارِِث  اَل تَُضارَّ َوالَِدٌة ِبَولَِدَها َواَل َمْولُوٌد لَُه ِبَولَِدِه ۚ  إاِلَّ ُوْسَعَها ۚ 

ِمثُْل ذَٰلَِك ۗ فَإِْن أَرَاَدا ِفَصااًل َعْن تَرَاٍض ِمْنُهاَم َوتََشاُوٍر فََل ُجَناَح َعلَیِْهاَم ۗ 

َوإِْن أَرَْدتُْم أَْن تَْسَتِْضُعوا أَْواَلَدكُْم فََل ُجَناَح َعلَیُْكْم إِذَا َسلَّْمتُْم َما آتَیْتُْم 

ِبالَْمْعرُوِف ۗ َواتَُّقوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه ِبَا تَْعَملُوَن بَِصیٌر  بقره 233

اُسِإْنُكْنُتْمِفیَرْیٍبِمَناْلَبْعِثَفِإنَّاَخَلْقَناُكْم َهاالنَّ َیاَأیُّ
َقٍة ُمَخلَّ ُمْضَغٍة ِمْن  ُثمَّ َعَلَقٍة ِمْن  ُثمَّ ُنْطَفٍة ِمْن  ُثمَّ ُتَراٍب ِمْن
ِفیاْلَأْرَحاِمَماَنَشاُءِإَلٰىَأَجٍل َنلَُكْمۚ َوُنِقرُّ َقٍةلُِنَبیِّ َوَغْیِرُمَخلَّ
َمْن َوِمْنُكْم  ۖ ُكْم َأُشدَّ لَِتْبُلُغوا  ُثمَّ ِطْفًلا ُنْخِرُجُكْم  ُثمَّ ى ُمَسمًّ
ِإَلٰىَأْرَذِلاْلُعُمِرلَِكْیَلاَیْعَلَمِمْنَبْعِد ٰىَوِمْنُكْمَمْنُیَردُّ ُیَتَوفَّ
ْت ِعْلٍمَشْیًئاۚ َوَتَرىاْلَأْرَضَهاِمَدًةَفِإَذاَأْنَزْلَناَعَلْیَهااْلَماَءاْهَتزَّ

َزْوٍجَبِهیٍجحج5 َوَرَبْتَوَأْنَبَتْتِمْنُكلِّ
َولََقْدَخَلْقَنااْلِإْنَساَنِمْنُسَلالٍَةِمْنِطیٍنمومنون12

یَا أَیَُّها اْلِنَْساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك الَْكِریِم  انفطار 6

الَِّذی َخلََقَك فََسوَّاَك فََعَدلََك  انفطار 7

ِفی أَیِّ ُصورٍَة َما َشاَء َركَّبََك  انفطار  8

أَْو أََمَر ِبالتَّْقَوٰى  علق 12

ٰ  علق 13 َب َوتََولَّ أَرَأَیَْت إِْن كَذَّ

أَلَْم یَْعلَْم ِبأَنَّ اللََّه یَرَٰى علق 14

َوثِیَابََك فَطَهِّْر   مدثر 4

أْنَا ِلِبْرَاِهیَم َمَكاَن الْبَیِْت أَْن اَل ترُْشِْك ِبی َشیْئًا َوطَهِّْر بَیِْتَی  َوإِذْ بَوَّ

ُجوِد  حج 26 لِلطَّائِِفیَن َوالَْقاِئِیَن َوالرُّكَّعِ السُّ

َلِة فَاْغِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأَیِْدیَُكْم  یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا إِذَا قُْمتُْم إَِل الصَّ

إَِل الَْمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبرُُءوِسُكْم َوأَرُْجلَُكْم إَِل الَْكْعبَیِْن ۚ َوإِْن كُْنتُْم ُجُنبًا 

فَاطَّهَّرُوا ۚ َوإِْن كُْنتُْم َمرَْضٰ أَْو َعَلٰ َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن الَْغائِِط أَْو 

ُموا َصِعیًدا طَیِّبًا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم  اَلَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَیَمَّ

َوأَیِْدیُكْم ِمْنُه ۚ َما یُِریُد اللَُّه لِیَْجَعَل َعلَیُْكْم ِمْن َحرَجٍ َولَِٰكْن یُِریُد لِیُطَهِّرَكُْم 

َولِیُِتمَّ نِْعَمتَُه َعلَیُْكْم لََعلَُّكْم تَْشُكرُوَن  مائده 6

لَِك بََعثَْناُهْم لِیَتََساَءلُوا بَیَْنُهْم ۚ قَاَل قَائٌِل ِمْنُهْم كَْم لَِبثْتُْم ۖ قَالُوا  وَكََذٰ

لَِبثْتُْم فَابَْعثُوا أََحَدكُْم  ِبَا  أَْعلَُم  َربُُّكْم  قَالُوا  لَِبثَْنا یَْوًما أَْو بَْعَض یَْوٍم ۚ 

ِذِه إَِل الَْمِدیَنِة فَلْیَْنظُْر أَیَُّها أَزَْكٰ طََعاًما فَلْیَأْتُِكْم ِبِرزٍْق ِمْنُه  ِبَورِِقُكْم َهٰ

َولْیَتَلَطَّْف َواَل یُْشِعرَنَّ ِبُكْم أََحًدا      کهف 19

یَاُم كَاَم كُِتَب َعَل الَِّذیَن ِمْن  یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا كُِتَب َعلَیُْكُم الصِّ

قَبْلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن  بقره 183

بُوا َواَل تُْسِفُوا  یَا بَِنی آَدَم ُخُذوا ِزیَنتَُكْم ِعْنَد كُلِّ َمْسِجٍد وَكُلُوا َواْشَ

ۚ إِنَُّه اَل یُِحبُّ الُْمْسِِفیَن  اعراف 31

لَِغْیِر ُمَولَْحُماْلِخْنِزیِرَوَماُأِهلَّ َمْتَعَلْیُكُماْلَمْیَتُةَوالدَّ ُحرِّ
ِطیَحُةَوَماَأَكَل َیُةَوالنَّ ِهِبِهَواْلُمْنَخِنَقُةَواْلَمْوُقوَذُةَواْلُمَتَردِّ اللَّ
ُصِبَوَأْنَتْسَتْقِسُموا ْیُتْمَوَماُذِبَحَعَلىالنُّ ُبُعِإلَّاَماَذكَّ السَّ
ِدیِنُكْم ِمْن َكَفُروا الَِّذیَن َیِئَس اْلَیْوَم  ۗ ِفْسٌق لُِكْم َذٰ  ۚ ِباْلَأْزلَاِم 

اْلَیْوَمَأْكَمْلُتلَُكْمِدیَنُكْمَوَأْتَمْمُت َفَلاَتْخَشْوُهْمَواْخَشْوِنۚ 
ِفی اْضُطرَّ َفَمِن  ۚ ِدیًنا اْلِإْسَلاَم لَُكُم َوَرِضیُت ِنْعَمِتی َعَلْیُكْم
َهَغُفوٌرَرِحیٌممائده3 اللَّ َمْخَمَصٍةَغْیَرُمَتَجاِنٍفلِِإْثٍمۙ َفِإنَّ

محمدحسین آیتی و همکاران
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یَْسأَلُونََك َعِن الَْخْمِر َوالَْمیِْسِ ۖ قُْل ِفیِهاَم إِثٌْم كَِبیٌر َوَمَناِفُع لِلنَّاِس 

لَِك یُبَیُِّن  َوإِْثُُهاَم أَكَْبُ ِمْن نَْفِعِهاَم ۗ َویَْسأَلُونََك َماذَا یُْنِفُقوَن قُِل الَْعْفَو ۗ كََذٰ

اللَُّه لَُكُم اْلیَاِت لََعلَُّكْم تَتََفكَّرُوَن   بقره 219

َواَل تَْقَربُوا الزِّنَا ۖ إِنَُّه كَاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبیًل  ارساء 32

َولُوطًا إِذْ قَاَل لَِقْوِمِه أَتَأْتُوَن الَْفاِحَشَة َما َسبََقُكْم ِبَها ِمْن أََحٍد ِمَن 

الَْعالَِمیَن  اعراف 80

إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَِّساِء ۚ بَْل أَنْتُْم قَْوٌم ُمْسِفُوَن  

اعراف 81

یَّ الَِّذی یَِجُدونَُه َمْكتُوبًا ِعْنَدُهْم  الَِّذیَن یَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبیَّ اْلُمِّ

ِفی التَّْورَاِة َواْلِنِْجیِل یَأُْمرُُهْم ِبالَْمْعرُوِف َویَْنَهاُهْم َعِن الُْمْنَكِر َویُِحلُّ 

لَُهُم الطَّیِّبَاِت َویَُحرُِّم َعلَیِْهُم الَْخبَائَِث َویََضُع َعْنُهْم إِْصَُهْم َواْلَْغَلَل 

ِبِه َوَعزَُّروُه َونََصُوُه َواتَّبَُعوا النُّوَر  فَالَِّذیَن آَمُنوا   ۚ الَِّتی كَانَْت َعلَیِْهْم 

الَِّذی أُنْزَِل َمَعُه ۙ أُولَِٰئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن  اعراف 157

یْطَاُن  َواتُْل َعلَیِْهْم نَبَأَ الَِّذی آتَیَْناُه آیَاتَِنا فَانَْسلََخ ِمْنَها فَأَتْبََعُه الشَّ

فََكاَن ِمَن الَْغاِویَن  اعراف 175

سبک زندگی در حوزه سالمت از منظر آیات قرآن كریم
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Life Style in Medicine from Quran View

Mohammad Hossein Ayati1, Maryam Eslami2,3*, Khalil Alimohammadzade4,5, SeyyedHasan Moghadamneya6,7

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.
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