
 

 
Religion and Health, Volume: 7, Issue: 1, Spring & Summer 2019                          49 

 

 

 

 

An Analysis of the Salīm Heart Semantics: An Approach to Spiritual Health in 

Holly Quran 

 
Seyed Hosein Hoseyni Karnami1, Ali Asghar Zakavi2* 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Spiritual health has great importance in human life to the extent that in 

recent years the World Health Organization (WHO) looked with favor on 

it. Holy Quran has introduced itself as a healing prescription for the human 

soul. Spiritual health is associated with the keyword of “Heart” in the 

Quran's literature, and the concepts of sick and healthy hearts have been 

mentioned in it. In this regard, the purpose of this article was the analysis of 

the healthy (Salīm) heart semantics to be considered an introduction as a 

new Quranic approach in the perception of spiritual health to perform 

comparative studies between these quranic indicators and indicators of 

spiritual health accepted by the WHO. With respect to what has been said, 

the present study looked for an answer to the following question:  

What are the important indicators of the Salīm heart in Holy Quran to 

be considered as an approach toward spiritual health? 
The method of content analysis was used in this study. The data 

considering the aim of the study were collected by searching the keywords, 

including “Heart” and “Health” in Islamic sources, Jami al-Tafaseer and 

Jami al-Ahadith software, as well as internal and international databases, 

and then were analyzed. It is worth mentioning that the Salīm heart has 

fourteen spiritual signs, including, pious, soft, amenable, modest, 

beseeching, fearful, soft-hearted, unselfish, living, prayer, guided, and open 

heart. According to the obtained results of the present study, the heart 

mentioned in Quran is the same as immaterial human soul, and the healthy 

heart means a healthy soul. More accurate comparative studies between the 

common spiritual health in new medicine and spiritual health of the heart in 

Quran can introduce a new approach to the type of diagnosis, treatment, 

and care in the domain of spiritual health. 
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 کریم آنقر در معنوی سالمت شناخت در رهیافتی: سلیم قلب شناسیمعنا بر تحلیلی
 

 *2زکوی اصغر علی ،1کارنامی حسینی حسین سید

 

 
 

 

 

 چكیده

 برخوردار انسان زندگی در سزاییبه اهمیت از( Spiritual Health) یمعنو سالمت

 داشته ایویژه توجه آن به بهداشت جهانی سازمان اخیر، هایسال در که جایی تا باشد؛می

 ادبیات در. است کرده معرفی انسان روح شفابخش نسخه عنوانبه را خود کریم قرآن. است

 مریض قلب و سلیم قلب از و خورده گره "قلب" یدواژهکل با معنوی یا روحی سالمت قرآنی،

 سلیم قلب معناشناسی بر تحلیلی حاضر، مطالعه از هدف راستا این در. است آمده میان به سخن

 مطالعات برای باشد ایمقدمه معنوی، سالمت شناخت در قرآنی رهیافت یک عنوانبه تا است

 با. بهداشت جهانی سازمان نظر مورد نویمع سالمت هایشاخص و هاشاخص این میان تطبیقی

 ترینمهم" که است سؤال این به پاسخ پی در حاضر پژوهش شده،بیان موارد به توجه

 هستند؟ موارد کدام معنوی سالمت در رهیافتی عنوانبه قرآن در سلیم قلب هایشاخص

 و "قلب" هایکلیدواژه جستجوی با و شد استفاده محتوا تحلیل روش از پژوهش این در

 در همچنین و "االحادیثجامع" و "التفاسیرجامع" افزارهاینرم و اسالمی منابع در "سالمت"

 و گردید آوریجمع مقاله هدف با مرتبط هایداده خارجی، و داخلی اسنادی هایپایگاه

 دارد معنوی نشانه 41 سلیم قلب که باشدمی ذکر به الزم. گرفت قرار محتوایی تحلیل مورد

 رئوف، هراسان، منیب، خاشع، پندپذیر، خو،نرم متقی، ابراهیمی، قلب: از هستند عبارت که

 .گشاده و یافتههدایت ذاکر، حی، متواضع،

 سالم قلب و بوده انسان غیرمادی روح همان قرآن در قلب که بودند آن از حاکی نتایج

 جدید طب در رایج معنوی سالمت میان تطبیقی تردقیق مطالعات. باشدمی سالم روح معنای به

 درمان تشخیص، روش حیطه در را جدیدی رهیافت تواندمی قرآن در قلب معنوی سالمت و

 . بگشاید معنوی سالمت حوزه در مراقبت و

 

 قلب قرآن، ها،شاخص روح، معنوی، سالمت های کلیدی:واژه
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...  سلیم قلب شناسیمعنا بر تحلیلی

 

 01  1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،7دین و سالمت، دوره 

 

 همقدم

 بیان مساله و پرسش اصلی تحقیق. 0

:World Health  WHO) بهداشت جهانی سازمان

Organization )تصویب به را زیر تعریف 1991 سال در 

 هرفا تأمین از فعال و پویا حالت یک سالمت": رساند

 تنها نه است؛ معنوی و اجتماعی روانی، جسمی، کامل

 اجالس مصوبه در. (1-3) "عضو نقص و بیماری فقدان

 معنوی سالمت درباره( 1991) سازمان این سالیانه

 در جدانشدنی بخشی معنوی، بعد": که است آمده

 بهداشت سازمان عضو کشورهای در سالمت استراتژی

 (. 1،5) "باشدمی

 کلیدواژه با معنوی سالمت اسالمی، هایآموزه در

[، 6]) سلیم قلب از کریم قرآن. است خورده گره "قلب"

 گفته سخن( 92/مائده ؛11/ بقره) بیمار قلب و( 99/شعرا

 است کرده معرفی بیمار هایدل شفابخش نسخه را خود و

و  امنیت ،(ع)علی امام همچنین(. 92/اسراء ؛51/یونس)

 را( ص)پیامبر( و 1) نامیده نعمت ناشناخته دو راسالمت 

 معنوی هایبیماری درمان برای دوار طبیبی عنوانبه

 ایشان. (119 خطبه[، 9]) است نموده معرفی هاانسان

[، 9]) انددانسته تن بیماری از ترسخت را دل بیماری

 .(399 حکمت

 یعنی ؛دو بخش وجود انسان هر بیترت نیا به

 یماریت و بسالم یدارا ،یعیو فراطب یعیطب بخش

و درمان آن در بخش اول بر عهده  صیتشخ که باشدیم

 یروح بانیطب عهده بر دومدر بخش  و یدانش پزشک

 درمان و صیتشخخاطرنشان ساخت که  دیبا. است

 نیو نشانه ا بوده تردشوار ،یعیفراطب یهایماریب

 یاخالق یهایماریتعدد ب ان،یمبتال کثرت ،یدشوار

قلوب  انیروح و شاف بانیطب یابیکم ،العالجصعب

و  یمعنو سالمت به میقرآن کر اتیآ از ی. بخشباشدیم

 امام(. 9) دارد اختصاص آن درمان و یروح یماریب

 دانسته جسم سالمت از برتر را روح سالمت( ع)علی

 : است فرموده نیز( ع)حسن امام(. 11،11) است

( از استفاده چگونگی) در که کسی از شگفتم در"

 معقوالت درباره اما کند؛می اندیشه خود هاییخوراک

 اذیت را اشمعده آنچه از. کندنمی اندیشه خویش

 را خود( روح) سینه که حالیدر نماید؛می دوری کندمی

  .(12) "کندمی پر چیزها ترینپست از

 هر شفا و بیماری جهان، به توحیدی رویکرد براساس

 نیازمند سالمتی هم ؛(19-92/شعراء) است الهی اراده به دو

 را فرصتی سالمتی. بیماری هم و است الهی درگاه به شکر

 فراهم انسان وجودی هایظرفیت شکوفایی و تکامل برای

 پیشگاه به نیاز و راز و تضرع روحی، بیماری و سازدمی

: اندفرموده عرض( ع)سجاد امام راستا، این در. را معبود

 که جسمی سالمت لیلد به است تو برای ستایش خدایا،"

 است تو آن از ستایش و هستم برخوردار آن از همچنان

  (.13) "ایآورده پدید تنم در که بیماری این دلیل به

 قلب شناسیمعنا بر تحلیلی حاضر، مطالعه از هدف

 تا است معنوی سالمت در قرآنی رهیافتی عنوانبه

 ویمعن سالمت هایمؤلفه با رهیافت این تفاوت طریقبدین

 تطبیقی مطالعات انجام برای زمینه و گردد آشکار رایج،

سوال اصلی تحقیق این است که مهمترین  .آید فراهم

شاخص های قلب سلیم در قرآن، به عنوان رویکردی 

 توحیدی در زمینه سالمت معنوی کدام موارد هستند؟

 

 . پیشینه پژوهش4

 و قلب معناشناسی به ضمنی طوربه قرآن مفسران

 آثار ترینمهم از. اندنموده اشاره آن سالمت هاینشانه

معراج" هایکتاب از توانمی زمینه این در مستقل

 ،(16) "سلیم قلب" ،(15) "قرآن معارف" ،(11) "السعاده

 "اسالم دیدگاه از معنوی سالمت" ،(11) "روحانی طب"

 "چگونگی و چرایی چیستی، معنوی، سالمت" ،(19)

 منظر از معنوی سالمت هایشاخص" مقاله و( 19)

 پژوهش ارتباط، این در. برد نام( 21) "وحیانی هایآموزه

 مفهومی تبیین و کریم قرآن در "قلب" واژهکلید بر حاضر

 .است یافته تمرکز آن سالمت هایشاخص

 

 . ضرورت و اهمیت پژوهش9

نجایی که سالمت معنوی در قرآن، بر پایه از آ
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 توحید و بعد فرامادی وجود انسان بنا شده است، 

تواند به های آن میکشف و تحلیل مفهومی شاخص

شدن رهیافتی متفاوت در حوزه سالمت معنوی، گشوده

پیش روی پژوهشگران کمک نماید. همچنین زمینه را 

وی رایج برای مطالعات دقیق تطبیقی، میان سالمت معن

در طب جدید و میان سالمت معنوی قلب در قرآن 

 .مهیا نماید

 

 ها مواد و روش. 2

 Content) محتوا تحلیل روش به حاضر پژوهش

Analysis )همچون هاییکلیدواژه بر تکیه با و شده انجام 

 اسالمی، منابع در جستجو به "معنوی سالمت" و "قلب"

 و "االحادیثعجام" و "التفاسیرجامع" افزارهاینرم

 در. است پرداخته المللیبین و داخلی اسنادی هایپایگاه

 و شده استخراج پژوهش هدف با مرتبط هایداده ادامه،

 نظریه نهایت، در. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد نتایج

 .گردید استخراج قرآنی

 

 ها و بحثیافته

 در قرآن  قلب شناسیمعنا. 0

به  یرسانخون یتمسئول یزیولوژی،ف دانشقلب در 

 از یمکر قرآن دربدن را بر عهده دارد.  یتمام اجزا

 طوربه که آن مانند و شجاعت علم، روح،مانند  اموری

 است؛ شده تعبیربه قلب  شوند،می ایجاد قلب در خاص

 "دارد )قرآن( تذکرى است براى آن کس که قلب این"

 ییرو تغ یدگرگون یمعنا به قلب ی،لغو نظر از (.31/ ق)

 آیه در آناز  منظورو  باشدمی یگرحالت به حالت د یک

 حاالت جمله از که است فهم و علم همان بحث، مورد

 ازتوجه داشت که  باید(. 21) آیدمی شمار به قلب خاص

 در. قرآن (11 /احزاب) است شده تعبیر قلب به نیز روح

 یاناز عقل به م یسخن ید،گویسخن م یکه از وح ییجا

که  دارد)ص( سر و کار یامبرآورد و تنها با قلب پینم

 است یدهرس مقامیبه  یامبر)قلب پ باشدمیفراتر از عقل 

 .(باشدمی یقاستعداد درک و شهود آن حقا یکه دارا

 یناز ا باشد؛می یزن یتقرآن، ابزار شخص یدگاهقلب از د

 است نمودهابزار  ینحفظ و تکامل ا بر بسیاری یدرو تأک

حاالت، صفات و  بررسی طریق ازقلب را  یقتحق (.22)

ها ( که در ادامه به آن23) یدتوان فهمیآثار آن م

 پرداخته شده است.

ادراک  ،(119/اعراف) یدراک حصولا. ادارک: الف

 نیتریعنوان متعالبه یو وح (11-13جم/ن) یحضور

 (. 91قره/ ب) اندبه قلب نسبت داده شده ادراک شکل

(؛ 2انفال/مانند: ترس ) یاحساس ای یال. حاالت انفعب

 ظی؛ حسرت و غ(9زعات/ (؛ اضطراب )نا151 انفال/رعب )

و  یدل؛ سخت(22زمر/)(؛ قساوت 156/مرانعآل)

 فت أر ،خشوع ،ییخونرم(؛ 159عمران/آل) ییتندخو

 ؛ (51/حج)و تواضع  ی(؛ نرم21 و 16/دیحدو رحمت )

(؛ 29رعد/)؛ آرامش (291/قرهب) گناه؛ (29/هفکغفلت )

 (.31/ ق) یریپندپذ(؛ 11/تغابن) یابیتیهدا

 ؛(111اعراف/ ؛23/هیجاثردن )خوحاالت: مهر ریسا. ج

 دنیکه مانع فهم ییها؛ پرده(21محمد/زدن بر دل )قفل

 یادراکاز اختالالت  یبرخ ؛(25 هیآ/انعام سورهشوند )یم

 (.99/بقرهغلف ) ؛(111و  15/توبه)و شک  دیمانند ترد

 ادراکات، از یامجموعه میکر قرآن بیترت نیا به

را به  یو حاالت انفعال یو اخالق یمعنو یهایماریب

 انسان به که امورى(. 21-29) قلب نسبت داده است

و  گرایش بینش،: از ندهست عبارت شوندمى داده نسبت

قرآن  در گرایش و بینش با مرتبط امور)رفتار(.  کنش

 دایره در آنچه اما ت؛اس شده داده نسبت قلب به میکر

 شوندنمى منتسب قلب به هرگز گیرد،مى قرار کنش

همان روح  ،یقرآن اتیقلب در ادباساس  نیا بر(. 29)

به  خود باطنیه عواطف و قوا با کهاست  یفراماد

نسبت لیدل به(. 31پردازد )حیاتى مى یهاتیفعال

 سورهقلب است ) هماناد ؤف ،دادن صفات مشابه

همان روح است که  زین "صدر"نظور از (. م11قصص/

 (16)حج/ دیآیشمار م به یمعنو قلب گاهیو جا ظرف

و  ادراکاتهمه  مرکزقلب  ،سینا ابنباور  به(. 31،32)

 دارد راواسطه  وو مغز تنها نقش ابزار  باشدیمشعور 

 سالمت و یماریب نیذکر است که رابطه ب انیشا(. 31)

عموم و " انان،دبه اصطالح منطق یروح و یجسم
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 09  1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،7دین و سالمت، دوره 

 

 .(33) باشدیم "خصوص من وجه

 جنس از قلب بیماری و سالمت ترتیب، این به

 پژوهش در و است روحی و معنوی بیماری و سالمت

 و بیماری همان معنوی سالمت و بیماری از منظور حاضر،

 . باشدمی( روح) قلب به منسوب سالمت

 

  قلب هایبیماری و سالمت به قرآن رویکرد. 4-0

 رفته کار به قرآن در بار 12 "مریض قلب" بیرتع

 براساس (.11/بقره) "مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِی" جمله از است؛

 قرار بیمارى نوعى خطر معرض در هاانسان دل یه،آ ینا

 یکدیگر مقابل در مرض و صحت که آنجایی از البته. دارد

 بیماری زمان در. باشد سالم تواندمی انسان دل هستند،

 از و داده دست از را خود فطرى استقامت انسان دل قلب،

 عبارت قلب مرض اینبربنا شود؛می منحرف میانه راه

 آنچه به نسبت آدمى درک بر که تردیدى و شک از است

 مستولى باشد،می او آیات و تعالى خداى به مربوط

 عقاید و الهی معارف با قلب که دهدنمی اجازه و شودمى

 (. 31) نماید راربرق ارتباط دینى

 است امتینجات انسان در ق هیسرما تنها سلیم قلب

 به آن با)ع( ابراهیم حضرتکه  یقلبهمان  ؛(99/شعراء)

فرمان رسالت  ،(91/صافات)خود شتافت  پروردگار بارگاه

 شیاز آن نعمت مورد ستا یبه برخوردار ورا دریافت نمود 

 قرار گرفت. 

غیر  وبوده  خدا محر ،یاسالم ثیاحاد در میسل قلب

 مبرا ایقلب از محبت دن نیا(. 35،36آن راه ندارد ) در

 است دهش ینوران یزگاریبا عبادت و پره و( 31،39) بوده

 خدا دین در باشد،یاز گناه پاک شده و به دور م ،(39)

 ترلطیف همه از دینى ادرانبوده و در مقابل بر محکم

 به تواندمى یقلب نیچن ن،یبرا عالوه. (11،11) باشدیم

ارتباط،  نیا درملکوت عالم نظر کند.  وغیب  قیحقا

 فرزندان قلوب شیاطین اگر": است فرموده)ص( پیامبر

توانند به جهان ملکوت نظر مى هاآن نکنند، احاطه را آدم

  (.12) "افکنند

 همان میقلب سل شده،ادی یهایژگیبا توجه به و

در مقابل  پذیرافانعطو  سالم پرعطوفت، و نرم پاک، روح

را  یهست یهاتیها، واقعکه در حوزه شناخت استحق 

ها شیدر حوزه گرا ،گرددیمنائل  مانیشناسد و به ایم

مبادرت  ضیغرا لیبه تعد مانیا ی، به مقتضاالیو ام

رفتار  عتیدر حوزه رفتار، مطابق با شر و دینمایم

 . (21) کندیم

 

  دیثح و قرآن در سالمت ابعاد. 4-4

 بدن فنای از پس روح حیات: اخروی سالمت. الف

 از قرآن در رو این از ؛(12/زمر) دارد استمرار نیز

 یاد نتیجه و شده گفته سخن روانی آرامش و سالمت

 نفس از براین،عالوه. (29/رعد) است شده دانسته خدا

 است شده یاد نفس مراتب باالترین عنوانبه آرام

 سلیم، قلب از قرآن تعریف پایه بر .(21-31/فجر)

 بهشت به ورود و اخروی سالمت به سالمت گستره

 و ناامنی آن مقابل در و شده کشیده الهی جاودان

 شدنمحروم و عذاب به ابتال که دارد قرار اخروی خسران

 این در( ع)صادق امام. باشدمی خداوند واسعه رحمت از

 سالمت و امنیت دنیا، در نعمت": فرمایندمی ارتباط

 بهشت به واردشدن آخرت، در کامل نعمت و است جسم

  (.13) "باشدمی

 از که هستند موظف ایمان اهل: دنیا سالمت. ب

 درخواست را آخرت و دنیا در سالمت خود، پروردگار

 و من میان خدایا،": فرمایدمی( ع)سجاد امام(. 11) کنند

 بر .میفکن جدایی جهان آن و جهان این در تندرستی

 و دین در عیبیبی امنیت، سالمت، و بگذار منت من

 ساخت خاطرنشان باید(. 15) "فرما عطا من به...  بدن،

 تعبیر نیز "جمیل نعمت" به دنیا و دین در عافیت که

 (. 16) است شده

 بینیجهان در که آنجایی از: دین در سالمت. ج

 در سالمت بنابراین است؛ سعادت راه تنها دین اسالمی،

 (.11) کرد خواهد تضمین نیز را آخرت و دنیا سالمت دین،

 منظر از معنوی سالمت: قلب معنوی سالمت. د

 و دین سالمت به و بوده محورروح و محورتوحید قرآن،

 تحلیل، این براساس. شودمی متصل اخروی سالمت

 قرآن و هاانسان جان طبیب عنوانبه( ص)اعظم پیامبر
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 همکارو  حسین حسینی کارنامیسید 

 

 1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،7دین و سالمت، دوره   05

 

 معرفی روحی هایریبیما شفابخش نسخه عنوانبه

 . (23) اندشده

 

  قلب معنوی سالمت هایشاخص. 4-9

 و هانشانه ها،ویژگی روایات، و قرآن در سلیم قلب

 حاالت" عنوان تحت هاآن از توانمی که دارد حاالتی

 .کرد یاد "قلبیه

 امبرانیکه پ ییآنجا: از یمیابراه میسل قلب. 2-3-1

)ع( میابراه ضرتحهستند، قلب  یمعنو یزندگ یالگو

 خاطر به)" :است شده یمعرف قلب سالمت شاخص عنوانبه

 پیشگاه به سلیم قلب با (ع) می)ابراه که را هنگامى( بیاور

 کنایه پروردگار، نزد آمدن (.91/صافات) "آمد پروردگارش

 یقلب م،یسل قلب. باشدیم او به ایمان و خدا تصدیق از

 (.19)اشته باشد به غیر از خدا ند تعلقىاست که هیچ 

قلب  یهانشانهسوره صافات،  درشده اوصاف ارائه یتمام

: مثال عنوانبه شوند؛یم محسوب)ع( یمیابراه میسل

 ،خدا یمهاجرت به سو ،ییگراآخرت ،یگراستدالل

 ،یراست و صدق بودن،میتسل ،صالح فرزند درخواست

 (.95-111/صافات) مانیاو  یکوکارین

 در زگاریو پره یمتق قلب: زگاریپره قلب. 2-3-2

(. 293/ بقره) است رفته کار به آثم قلب برابر درقرآن 

 یاله شعائر میتعظ ،یمتق قلب یهانشانه از یکی

 به قلوب تقوى شدناضافه(. 32/حج) باشدیم

از محارم  زیکه حقیقت تقوا و پره است آن دهندهنشان

 و باشدیم هادل برقائم  که استمعنوى  امرى ،یاله

  گرید نشانه. (19) است نفوس و دل قلب، از منظور

 باشدیم یدر برابر حکم اله ییبایشک ،یمتق قلب

 قلب به مربوط بالذات و اوالً گناه، رایز ؛(21/انسان)

 رفتار سمت بهرا  انسان سرانجام)روح( است و فکر گناه 

  .کشاندیم آلودگناه

 ( در مورد اجسام بهی)نرم نتیل: نیل قلب. 2-3-3

 مورد زین خو و خلق درباره هیکنا صورترفته و به کار

 "لَهُم لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِما": ردیگیم قرار استفاده

)ص( امبریپ به را ییخونرم هیآ نیا (.159/عمرانآل)

 میکر قرآن در بار پنج "نیل"ماده  (.19) است داده نسبت

 برابر در ییخومنر و ینرم یمعنا به ورفته  کار به

 داده نسبت قلب به زین هیآ کی. در باشدیم یورزخشونت

لرزه بر اندام کسانى  ،یوح آیات شنیدن از" :است شده

 و پوست. سپس ترسندمى پروردگارشان از که افتدمى

 خدا ذکر متوجه و نرم( درونشان و برون) قلبشان

 (.23/زمر) "شودمى

 در قرآن تآیا بیعج نفوذ از یریتصو هیآ نیا

 ابتداقرآن،  یانی. کالم وحاست کرده ارائهرا  آماده هاىدل

 خوفى  کند؛مى ایجاددل مؤمن  درخوف و ترسى را 

 متوجه را انسانکه مایه بیدارى است و ترسى که 

حالت نرمش و  بعد، مرحله در. سازدمى شیهامسئولیت

بخشد و به دنبال آن آرامش پذیرش سخن حق را به او مى

 تالوت هاآن بر قرآن که هنگامى پیامبر یارانیابد. مى

 اندامشان بر لرزه و گشتمى باراشک هایشانچشم شد،مى

 فرموده زگارانیپره درباره)ع( على امام. (51) افتادمى

اجزاى قرآن را شمرده و  که یحالبه هنگام شب در": است

دهنده اى بشارتسنجیده تالوت کنند، ... چون به آیه

به مورد بشارت طمع کنند و روحشان از روى  رسند،ب

 .(191 خطبه [،9]) "شوق به آن خیره گردد

 عامل و( ص)اکرم پیامبر صفات از یکی خویینرم

 و لطف معلول و بوده ایشان دعوت پذیرفتن اصلی

 خداوند مقابل، در. باشدمی حضرت آن به الهی رحمت

 دور به ایشان قلب از را دلیسنگ و خشونت صفت

 که آیدمیبر تقابل این از (.159/عمرانآل) است داشته

 آن روح و قلب به کنایه صورتبه خویینرم ،آیه این در

 ساخت خاطرنشان باید. است شده داده نسبت حضرت

 شودمی داده نسبت نیز گفتار به نرمی و لینت که

 .(11/طه)

و آرامش را  سکونت می: قرآن کرآرام قلب. 2-3-1

 هُوَ" است؛ داده نسبت نیؤمن)ص( و مغمبریپ قلب به

. (19و  1/ فتح) "الْمُؤْمِنینَ قُلُوبِ فی السَّکینَةَ أَنْزَلَ الَّذی

کار رفته  بهقرآن  دربار  69و مشتقات آن  "سکن" ماده

 یقلب آرامش و سکون یمعنا به هیآ چند درکه  است

  .باشدیم

 نبودمتحرکاز  پس زیچ کیثبوت  یبه معنا سکون
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...  سلیم قلب شناسیمعنا بر تحلیلی

 

 00  1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،7دین و سالمت، دوره 

 

همان استقرارداشتن در برابر  "سکن" (.51آن است )

 یاستقرار، ماد نکهیاز ا ماع باشد؛یمحرکت و جنبش 

 رفع و نهیأنبه طم یباطن استقرار. یروح ای وباشد 

به  نهیسک ب،یترت نیا ه. ب(52) شودیم ریتعب اضطراب

عدم ثبات  ،آرامش قلب و روح است و مقابل آن یمعنا

آرامش و  "سکینه". دارد قرار یاننگر و طراباض ،روح

تردید و وحشت را از  گونهاطمینان خاطرى است که هر

 قدمو او را در طوفان حوادث ثابت دینمامى دورانسان 

و  داشته عقیدتى جنبه است ممکن آرامش این. کندمى

و یا جنبه عملى داشته و  سازد برطرف را اعتقادتزلزل در 

 .دینما قدمثابتفرد را 

و  "ایمان" یمعنابه  "سکینه" ،از روایات یبرخ رد

شده  تفسیر "بهشتى نسیم" یدیگر به معنا یبرخدر 

 نسیم همچون و بوده ایمان حاصل "سکینه" (.53است )

دست لطف و حمایت  مؤمن. باشدیم بخشآرام بهشتى،

 حالىدر نیاکند. احساس مى دبر سر خو هموارهخدا را 

 و گفتار خالل از ایمانبى افراد بر حاکم اضطراب کهاست 

ذکر  انیشا. (51،55) باشدیممحسوس  کامالً رفتارشان

به  "نهیسک" واژهقرآن،  اتیاز آ یکه در برخ باشدیم

 است رفته کار به یو ثبات روح یقلب نانیاطم یمعنا

  (.26و  19/فتح)

 رشیپذ یبرا قلب تیظرف: ریپندپذ قلب. 2-3-5

 ذلِکَ فی إِنَّ": است سالم قلب یهانشانه از موعظه

 در: شَهیدٌ هُوَ وَ السَّمْعَ أَلْقَى أَوْ قَلْبٌ لَهُ کانَ لِمَنْ لَذِکْرى

آن کس که عقل )قلب(  براىاست  تذکرىاین ]قرآن[ 

 "باشد حاضر که حالىدر دهد؛یم فرا دل گوش یا ودارد 

عقل است  ه،یآ نیا در قلب از منظور(. 31 هیآ/ق سوره)

 عقل از یبرخوردار قلب، داشتن ازمراد  و (61،61)

 موعظه و تذکر. (59) باشدیم شنوا گوش و ریپندپذ

آگاه که  یقلب هستند؛قلب  یاست که دارا یافراد یبرا

 به ست،ین اریهوش که یقلب اما کند؛یمرا درک  قیحقا

 (11/ملک)قرآن  اتیآ براساس (.59) باشدیممنزله عدم 

  ورود رنبودن،یپندپذ و تعقل عدم یهابیآس از یکی

 باشدیم آخرت درسالمت  دادنو ازدست دوزخ به

(61،65 .) 

 أَنْ آمَنُوا لِلَّذِینَ یَأْنِ أَلَمْ": خاشع قلب. 2-3-6

 که است نرسیده آن وقت آیا: اللَّهِ لِذِکْرِ قُلُوبُهُمْ تَخْشَعَ

 "!گردد؟ خاشعدر برابر ذکر خدا  مؤمنان هاىدل

 و میاست که با تعظ یو ترس خوف ت،یخش. (16/دیحد)

 رخ یدر موارد اغلبو  باشدیمهمراه  شمردنبزرگ

 آن از که یزیچ ای انسان مورد درکه فرد  دهدیم

از خدا  تیخش ل،یدل نیبه هم ؛دارد یعلم کاف ترسد،یم

 رایز ؛(29/فاطر)است  افتهیاختصاص  دانشمندانبه 

 .(33/ق) باشدیمعلم  یمقتضا

محافظت و مراقبت همان ماده، این اصلی معنای

 حالتی در فرد که معنا این به. است خوف با همراه کردن

 این. نماید مراقبت خود اعمال از مالحظه و خوف از

 که فردی و باشدمی یقین و علم لوازم از خشیت، معنای

 همین به است؛ بهرهبی آگاهی و علم از ندارد، خشیت

 و علم آن از و شودمی گفته خشیت کالم در گاهی دلیل

 رازی فخر راستا این در. (62) گرددمی اراده آگاهی

 ناشی خشیت،. است فرق خشیت و خوف بین": نویسدمی

 خائف فرد ضعف از ناشی خوف، و بوده مخشی عظمت از

  (.63) "باشدمی

متعال باعث  یخدا به نسبت یقیحق معرفت داشتن

 احساس او یوجود عظمت ربکه قلب انسان در برا شودیم

 ،و با درک حضور پراحتشام خداوند دینما یفقر ذات

 . بداندو جهان را محضر او  افتهی تیخش

 خَشِیَ مَنْ"(: توبه و انابه)اهل  بیمن قلب. 2-3-1

 خداوند از که کس آن: مُنیبٍ بِقَلْبٍ جاءَ وَ بِالْغَیْبِ الرَّحْمنَ

 او محضر در انابه از پر قلبى با و بترسد نهان در رحمان

 یمعنا بهخدا  یبه سو انابه. (31-33/ق) "شود حاضر

 خالصانه عمل و توبه با همراهاو  سمت به بازگشت

خداوند  به نسبتآن است که  بیقلب من (.61) باشدیم

به  همواره ،یژگیو نیهم لیدلدارد و به  تیخوف و خش

را  یاله نیو قوان هامانیو پ شتهخدا بازگشت دا یسو

 .نهدیم رمتح

 به آن مشتقات و "وجل" ماده: هراسان قلب. 2-3-9

 "وجل". است آمده قرآن در بار پنج هراس، و بیم معنای

  است این در خوف با آن فرق و بوده ترس معنای به
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 همکارو  حسین حسینی کارنامیسید 

 

 1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،7دین و سالمت، دوره   05

 

  که باشدمی دلشوره با همراه ترس معنای به وجل که

  "وجل" حقیقت، در. است قلبی آرامش و طمأنینه خالف

 که آنگاه است؛ دل در قراریبی و اضطراب دنوجودآمبه

 که است ذکر شایان. نماید سلب را آرامش و اطمینان

 (.  65) باشدمی "وجل" آثار از کردنفزع و خوف

 کی عنوانبه مورد دو درقرآن  در "وجل" حالت

در سه مورد  و (53و  52/حجر) یمنف هیقلب حالت

 گرفته قرار دهاستفا مورد دهیپسند هیقلب حالت عنوانبه

 برده خدا نام هرگاه که هستند کسانى مؤمنان": است

 (.2 هیآ/انفال سوره) "گرددمی ترسان شانیهادل شود،یم

از صفات  موردپنج  بهپس از آن  هیو دو آ هیآ نیدر ا

دل  خوردنتکان و ترسیدن همچونبرجسته مؤمنان 

 و دنیشنزیادشدن ایمان در اثر  خدا، نامهنگام ذکر 

 و نماز داشتن پا برتوکل،  قرآن،آیات  به فرادادن شگو

 .است شده اشاره انفاق

 یرو از ترس و وجل منشأ مفسران، اعتقاد به

و احتمال عدم قیام  هامسئولیت درک گاهى م،یتعظ

 لیبه دل یگاه و بوده خدا برابر در فیوظابه انجام  نسبت

 باشدیم او باشکوهمقام و توجه به وجود  عظمت درک

درک عظمت  لیدل به مؤمن انسان قلب. (26؛ 61-66)

 ریساو  یودر برابر  خود تیمسئول از یآگاه و خداوند

عنوان نمود که  دیبا. است خدا ادی از ترسان ها،انسان

در برابر خدا را در  تیمسئول دغدغه ،)وجل( هراسان قلب

 ( 61/مؤمنون)درون دارد 

 یالاز صفات کم یکی "رأفت": رئوف قلب. 2-3-9

 الَّذینَ قُلُوبِ فی جَعَلْنا وَ" ؛(211/ بقره) استخداوند 

( یسی)ع او از که کسانى دل در: رَحْمَةً وَ رَأْفَةً اتَّبَعُوهُ

 (.21/دیحد) "رأفت و رحمت قرار دادیم کردند، پیروى

)ع( نازل شده است یسیع حضرت روانیدرباره پ هیآ نیا

به مسیحیان رحمت و عواطف مثبت نسبت  أفت،و به ر

که  باشدیالزم به ذکر م (.69) دارد اشارهراستین 

 است؛ دیشد رحمت و لطف ،ینمهربا یبه معنا "رأفت"

اما  باشد؛ نداشته همراه به را یکراهت و درد که یاگونهبه

 اگرچه گردد؛یم اطالق یمطلق مهربان به "رحمت"

 کردنمعالجه مثال، عنوانبه باشد؛ رنج و درد با همراه

توجه  دیبا. (69) دیآیم بدش آن از که ییدارو با ماریب

 با را "رأفت" واژهاز پژوهشگران،  یبرخداشت که 

نکته  نیا ذکر. (11) اندهمترادف دانست "رحمت"

 مثبتاز حاالت  یکی یمهربان و رأفتضرورت دارد که 

 .است هیقلب

 نَ؛یوَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِ"تواضع: مو  محب قلب. 2-3-11

 و متواضعان ده بشارت و: قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ اللّهُ ذُکِرَ إِذا نَیذِالَّ

که چون نام خدا برده  ییهاهمان را؛ شوندگانتسلیم

 "گرددمى)پروردگار(  خوف از پر هایشاندل شود،مى

 .(51و  53/حج)

 باشدیمخالى  و گسترده زمین معنای به "خَبْت"

 درویا گیاه را از آن گو است؛ هکه گیاهى در آن نرویید

 به تواضع و فروتنى معنای به جیتدربهواژه  نی. ااندکرده

 یدر اصطالح به معنا "خباتا"(. 11-11است ) رفته کار

دور از  بهکه  است یقرارگرفتن در محیط مطمئن و آرام

 ،این حالت جهیتردد و اختالف باشد. نت ،اضطراب

تا  اشدبیمپیدایش نور ایمان و طمأنینه در قلب 

تحول و تزلزل دور شده و سکون  ،از اضطراب قیطرنیبد

وظایف و  یمرتبه عالى ادا ،اخبات (.15)نفس پیدا کند 

انقیاد و  ،یعملالتزام  نیا. در اثر باشدیماعمال صالحه 

 به منجروظایف  نیو انجام ا شودیفروتنى حاصل م

 ،ثبات ایمان نیا خود که گرددیمایمان در قلب  تیتثب

 ،اخبات یکلدر معناى  (.16) باشدیم نیآفررکتح

با چند اصطالح قرآنى از  ونوعى بیم و هراس لحاظ شده 

 "اشفاق"و  "خشیت"، "خوف"، "وَجَل"، "تقوا"جمله 

 نظر به لغات نیا یمعان به توجه بارابطه تنگاتنگى دارد. 

، "وجل"، "تقوا"و  بوده عام "اخبات" که واژه رسدیم

 به آن یهازیرمجموعه "اقفاش"و  "رجا"، "خشیت"

  ییها. در اخبات عالوه بر انواع ترسندیآیم شمار

بردن و که برشمردیم، معناى طمأنینه، آرامش، پناه

مخبتین  قت،یحقست. در ا نهفته زینسرسپردگى به خدا 

اند به آرامش در نتیجه ترس و معرفتى که پیدا کرده

 (.11)رسند مى

 اندرفته کار به قرآن در بار سه آن مشتقات و اخبات

تواضع در  آیات این در. (23/هود؛ 55و  35، 31/حج)
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...  سلیم قلب شناسیمعنا بر تحلیلی

 

 07  1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،7دین و سالمت، دوره 

 

 در .است شده برشمرده ؤمناناز صفات م یبرابر حق تعال

 برابر در شکیبایى خدا، از خوف صفت چهار حج، سوره

 مخبتین برای انفاق و خدا یاد احیای دردناک، حوادث

 و معنوى جنبه هاآن از مورد دو که است شده برشمرده

 خواجه (.19) دارند جسمانى جنبه دیگر مورد دو و روانى

 است دانسته نهم و سی میدان را اخبات انصاری، عبداهلل

(. 11،19) کندمی پیدا روحی سکون فرد آن، اثر در که

 و رسیده خشیت و خوف به الهی ذکر اثر بر ابتدا مخبتان

 یابندمی دست ثبات و آرامش اطمینان، به سرانجام

(91،91.) 

 ایمان که کسانى اى"و زنده:  ی. قلب ح2-3-11

هنگامى که  کنید؛ اجابت را پیامبر و خدا دعوت! ایدآورده

 حیات را شما که خوانندشما را به سوى چیزى مى

 قلب اتیح هیما مانیا هیآ نیا در (.21/انفال) "بخشدمى

 و" که است آمده زین فاطر سوره در. است شده یمعرف

 توانىنمى تو وو زندگان یکسان نیستند! ...  مردگان رگزه

 "برسانى اندخفته گور در که آنان گوش به را خود سخن

 زندگان و مردگان انیم هیآ نیبراساس ا .(22/فاطر)

شنوند و یم را دیتوح امیتقابل وجود دارد. آنان که پ

که  گرانیاما د ؛اندزنده یقیحق اتیبه ح ،آورندیم مانیا

 اتیاند، از حافتاده یپا از یمانیایگورستان کفر و ب در

 اتیهمان ح اتیح نیا (.92) باشندیم هبهریب یمعنو

. دیآیم شمار به مانیا گاهیجا که است یآدم روح

تو  شکیب": است آمده میکر قرآن در ن،یبراعالوه

و  برسانى مردگان گوش به را سخنت نىتوانمى

گردانند و ا هنگامى که روى برمىر ناشنوا افرادتوانى نمى

 نایناب افراد توانىنمى نی. همچنبخوانىفرا ،کنندپشت مى

 دو نیا سهیمقا(. 91و  91/نمل) "برهانى گمراهی ازرا 

اول،  هیاز مردگان در آ ظورکه من دهدیم نشان هیآ

 و یح قلبرو  نیا از؛ (53/روم) باشدیم یمعنو مردگان

)ع( یراستا، امام عل نیا در (.91) است مؤمن قلب زنده،

 دانسته زندگان انیم در یمردگان را انینمااز عالم یبرخ

 رانسانیغ رتیاما در س انسان؛ صورتبه که است

نکته ضرورت دارد  نیا ذکر .(91 خطبه[، 9]) باشندیم

گوهر  با میمستق یارتباط یدارا قلب، یمعنو اتیحکه 

 .باشدیم مانیا

ذکر همان قلب و  گاهیجاگاه: . قلب ذاکر و آ2-3-12

 منتقل جوارحاست که آثار آن به زبان و  یروح آدم

فراخوانده است  ریخود را به ذکر کث روانیپ قرآن. شودیم

 غافل یو عمل یزبان ،یاز ذکر قلب االتح یتمامتا در 

 صاحبان از نیهمچن (.215/اعراف ؛11/حزابا) نشوند

است  کرده ادی "متذکر یهاقلب"عنوان  با خرد و حکمت

از  زین ریموارد ز ،(35/حج) خدا ادی بر افزون (.269/بقره)

 خداوند، یهانعمت ادی ،: قرآنباشندیمذکر  قیمصاد

، 11 ،11/بقره) یاله معارف و قیحقا فهم و متذکرشدن

 و خدا ذکر که شودیم استفاده اتیآ نیا از(. 269 و 112

 نشانهو  دل اتیح هیما ،یحق تعال یهانعمت یادآوری

 .باشدیم یمعنو سالمت

 هدِیَ بِاهللِ ؤمِنیُ مَن وَ" :یمهتد. قلب 2-3-13

 به را دلش بگرود، خدا به که کسى" ؛(11/تغابن) "قَلبَه

 قلب ."ستا دانا چیزى هر به نسبت خدا و آورد راه

 احکاممعارف و  درک ریمساست که در  آن یافته،هدایت

: باشدیمصفت  پنج یدارا وبه راه افتاده است  یاسالم

 نیقی امبران،یپ به مانیا ،یخالق هست و بیغ به مانیا

 نوعانهم اب کیو ارتباط ن خدا با ارتباط حفظ آخرت، به

(. 3-5/بقرهانفاق ) قیطر از گرانیاز د یریدستگ و

 امبرانیپ: از ندهست عبارت افتهیتیهدا قلب صاحبان

 با نیمتق ،(26/دیحد) ایاز فرزندان انب ی، برخ(21/سی)

 ،(153-151/بقرهصابران ) ،(2-5/بقره) یژگیو پنج

 ،(119/اعراف ؛11/کهف 91/اسراء) شدگانتیهدا

 امت،یق و خدابه  مؤمنان مساجد، آبادکنندگان

 خاشع افرادو  زکات کنندگانپرداخت نماز، برپادارندگان

خالص  مانیا یدارا افرادو  (19/توبهدر برابر خدا )

  (.92/انعام)

 نخست: دارد سو دو تیهدا ،یقرآن اتیدبا در

 وجه در وفرد  کی نمودنتیهدا یبرا خداوند کردناراده

 اللَّهَ لکِنَّ وَ": فرد جانب از یاله تیهدا رشیپذ گر،ید

 (.56/قصص) "بِالْمُهْتَدینَ أَعْلَمُ هُوَ وَ یَشاءُ مَنْ یَهْدی

ها وجود آن لیدل به که دارد ییهایستگیشا مؤمن قلب

 اوردیب مانیا باطل بهکه  دهدینم اجازه اوندخد
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نشانه  ،یافتگیتیهدا که است ذکر انیشا(. 21/انفال)

آن  یمارینشانه ب ،یقلب و گمراه یسالمت معنو

 . باشدیم

به  "صدر" واژه(: صدر)شرح  گشاده قلب. 2-3-11

ترین و مقدم نیتربرای برجسته و استسینه  همعنای قفس

و  ممانند صدر کال ؛شودل میبخش هر چیزی استعما

برای  ،که قلب در سینه قرار دارد ییصدر مجلس. از آنجا

 یسو از (.93شود )مجاز استعمال می عنوانبه زینقلب 

 و است دادنو وسعت بسط معناىبه  "شرح" واژه گر،ید

 امثال و گوشت دادنبسطو  کردنبه معناى پهن اصل در

و معدن نور  (16/حج) بوده. قلب داخل صدر باشدیم آن

  گاهیجا نیبرا( است. عالوه26/فتحایمان و تقوی )

 (، اطمینان1/فتح)حاالت و صفاتی همچون سکینه 

و خلوص و طهارت  (16/دیحد(، خشوع )213/مائده)

 که با عبور از صافی صدر به قلب باشدیم( 53/احزاب)

به صدر اختصاص دارد  ،از این رو انشراح و ضیق ؛رسندمی

 ازکه  باشدیمالطاف خداوند  از یکیصدر  سعهه قلب. نه ب

 بتواندتا  سازدیآن شخص را قوى، صبور و توانا م قیطر

. خداوند در مقام امتنان به دینما تحملها را یسخت

 "لَکَ صَدْرَکْ نَشْرَحْ أَلَمْ"فرماید: یمحضرت رسول )ص( 

  (.91) (1/انشراح)

کنایه از  و ودهبشرح صدر به معنای گستردگی روح 

توانمندی روحی و معنوی است. شرح صدری که ظرف 

ای است که باعث همان توسعه باشد،یمعلم و عرفان 

حقی را بپذیرد و به آن عمل  سخنشود انسان هر می

 شرح. باشدیمنماید. این حالت ناشی از روشنایی قلب 

 گرفتنبراى فرا یآمادگدر قرآن به معناى  صدرى که

همان معناى  ادر حقیقت ب زیاست ن آمده فانعر و علم

 و دادنشرح را نهسی رایز ؛شده است تفادهاصلی آن اس

توسعه  ینمودن، خود نوع یاله معارف پذیراى را آن

 شرح مقابل کهدرباره اضالل ) قرآن در رایز باشد؛یم

 ؛"حَرَجاً ضَیِّقاً صَدْرَهُ یَجْعَلْ": است آمده( است صدر

اسالم  قبول براى را اشسینه خداوند که کسى نیبنابرا

 اش را براى تسلیمسینه قتیحق در ،باشد داده شرح

و عمل صالح وسعت  صحیح اعتقادات برابر در شدن

 (.95) است دهیبخش

 ؛صدر آمده است قرآن درباره سعه در یآیات متعدد

 (.5/طه ؛1/نشراحا) "صَدْرَکَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ " مثال عنوانبه

 آنسعه و گسترش  ،قلب ،از صدر در این آیات مراد

صدر به کار رفته  واژه ،به اعتبار حال و محل اما باشد؛یم

را  آنکه  باشدیم(. اثر شرح صدر، نرمى دل 96است )

با  هیآ نی(. ا95) دینمابراى قبول ذکر خدا مستعد مى

دل براى پذیرفتن ذکر خدا و خضوع در  بودننرم انیب

که نرمى دل همان هدایتى  باشدیم آن گرانیببرابر حق، 

سازد. است که خداوند هر که را بخواهد بدان موفق مى

( زمر سوره آیه و بحث مورد آیهاین دو آیه ) شرح و معنا

 که یهنگاماست که خداى سبحان  واحد یمعنا نیا به

اش را سینه ،کنداى از بندگان خود را هدایت مىبنده

اش براى قبول در نتیجه سینه بخشد؛شرح و توسعه مى

هر اعتقاد حق و عمل صالحى گنجایش یافته و آن را به 

ندارد تا آن را رد کند. این  یپذیرد و قساوتنرمى مى

 و صحیح تخود یک نوع نور معنوى است که اعتقادا

روشن ساخته و صاحبش را در  فرد نظر در را صالح عمل

ف هدایت همین معنا معر رساند؛یم یاریعمل به آن 

 . باشدیمالهى 

دهد که توجه به برخی از آیات قرآن نشان می لیتحل

 اول مورد. باشدیمشرح صدر مؤثر  تیو تقو جادیاامور در 

 ذکر )لفظی  دوم،و مورد  (51/ونسی) بودهتدبر در قرآن 

)ع( نینمارتباط، امیرالمؤ نی. در اباشدیو معنوی( م

ر جان را گشاده ذک ؛یشرح الصدر الذکر"فرماید: می

تسبیح و عبادت است  ،سوم مورد(. 91) "گرداندمی

دعا و درخواست از خداوند  چهارم، موردو  (91-99/حجر)

قابلحجر  هسور 99 و 91 اتامل از آیوع نیا) باشدیم

انبیا در تقاضای این  هن، سیریا(. افزون بر هستند استنباط

که شرح  دکنیم دییرا تأ تیواقع نیا خداوند، ازموهبت 

 در. (25/طه) ودشصدر از سوی خداوند به بشر اعطا می

ارتباط مداوم با  ،و مستمر ریگیپراستا مطالعات  نیا

علمای صالح، خودسازی و تهذیب نفس، پرهیز از گناه و 

شرح صدر  جادیااز غذای حرام از عوامل  زیویژه پرهبه

 (.99) اندشده یمعرف
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 گیرینتیجه

 عنوانبهروح انسان  یبه معنا ینقرآ اتیدر ادب قلب

 امروزه چهاگر. باشدیم یابد و یفراماد قتیحق کی

 توجه مورد سالمت چهارم بعد عنوانبه یمعنو سالمت

قلب در  یسالمت معنو اما است؛ گرفته قرار انیجهان

 یمفهوم و معنا ح،و باور به وجود رو دیتوح هیقرآن بر پا

هم علم حضوری . قلب موجودی است که دارد متفاوت

 ات،ادراک ،احساسات نیبرا دارد و هم علم حصولی. عالوه

 هیپا برشود. داده میبه آن نسبت  زینو عواطف  ناتهیجا

جنس سالمت  از قلب یماریب و سالمت قرآن، یهاآموزه

 .باشدیم یمعنو یماریو ب

 به انسانی حیات جدید، طب بر حاکم پارادایم در

  روحانی حیات از و افتهی تنزل مادی طبیعی زیست

 از مهمی بخش دلیل همین به است؛ شده غفلت آن

 حیوانات روی بر آزمایش براساس درمان هایروش

 چندانی تفاوت طب و دامپزشکی میان و آیدمی دستبه

 که شودمی گرفته نظر در حیوانی انسان و نداشته وجود

 قرآن، آیات براساس اما کند؛می فکر و گویدمی سخن

 باشدمی او فرامادی روح معنای به قلب انسان، قیقتح

 مایه هم و بوده او فیزیکی حیات اصلی منشأ هم که

 سالمت ترتیب، این به. باشدمی وی معنوی حیات

 در رایج معنوی سالمت از ترگسترده معنایی قلب معنوی

 بر عالوه سالمت، حوزه و دارد بهداشت جهانی سازمان

 جدیدی ابعاد به جتماعی،ا و روانی جسمی، سالمت

 اخروی سالمت و روح سالمت دین، در سالمت مانند

 و ظاهری حیات بر عالوه متعال خدای. یابدمی گسترش

 عنوانبه انسان به را (21/انفال) دیگر حیاتی زیستی،

 هایدرمان جزبه و است بخشیده مخلوقات اشرف

 که است داشته ارزانی را دیگری حیات آب جسمانی،

 حقیقی حیاتی را( مرده واقع در و) زنده ظاهر به نانسا

 آن، برابر در ظاهری حیات که ایگونهبه بخشد؛می

 قرآنی، واقعیت همین پایه بر. نیست مرگ جز چیزی

 هستند بالقوه انسان و بالفعل حیوان ها،انسان از گروهی

 معرفتی آوردره همان این. حقیقی انسان نه و( 3/حجر)

 قرآن، بدون جامعه آن، مبنای بر که است کریم قرآن

 باشدمی بیمار وحی، بدون انسان و بوده مریض

 (.92/اسراء)

 و روح م،یسل لبشد که ق مشخص پژوهش نیا در

 ،یمتق ،یمیابراه قلب: هستندنشانه  11 یدارا سالم قلب

 رئوف، خدا، ادیهراسان از  ب،یخاشع، من ر،یپندپذ خو،نرم

و گشاده. انسان خردمند  افتهیتیهدا ذاکر، ،یح متواضع،

از معرفت به حاالت  پس مان،یامن ا میبه حر افتهیبار

 یمعنو -یحاالت روح نیخود را به ا جان کوشدیقلب م

. بزند رقم را شیخو قلب یتا سالمت معنو دیارایب

او را مدد  یاله تیرشد و کمال، هدا ریمس نیدر ا شکیب

 (.69/عنکبوتخواهد رساند )

 

  پیشنهادات

 شودیم شنهادیپ آمدهدستبه جیبا توجه به نتا

سالمت  انیم یقیتطب صورتبه یترقیدق مطالعات

مورد  قلب یمعنوو سالمت  دیدر طب جد جیرا یمعنو

 یقرآن کردیو دامنه رو ایتا زوا شودنظر قرآن انجام 

در  پژوهش طهیرا در ح یدیجد یگردد و فضا آشکارتر

است  ستهیشا ن،یچن. همدیبگشا یحوزه سالمت معنو

 تیظرف به توجه با جامعه بهداشت و سالمت انیمتول

معارف در آموزش  یایدر نیقرآن، از ا یمعنو و یفرهنگ

 استفاده بهداشت و سالمت طب، حوزه مطالعات و

  .ندینما

 

 مایت مالیح

 انجام به دانشگاه یمال تیحما بدونپژوهش  نیا

 .است دهیرس

 

 مالحظات اخالقی

مرتبط با  یاصول اخالق یتمام پژوهش نیدر ا

و صداقت  یپژوهش از جمله اصالت ارجاعات به منابع اصل

 شده است. تیدر ارجاعات رعا

 

 تضاد منافع

 پژوهش وجود ندارد. نیدر ا یتضاد منافع
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 تشکر و قدردانی

گروه  دیاز اسات یعالمانه برخ نظرات از لهیوسنیبد

 ند،ثرگذار بودا مقاله یفیک یارتقا بر کهمعارف دانشگاه 

 .گرددیم یقدردان و تشکر مانهیصم
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