
 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
 113تا  110 صفحات، ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم

110 

 
 ديدگاه

ر ينفس بر ابعاد مختلف سالمت انسان براساس تنوع تعاب يسالمت ريتأث يبررس

 ميآن در قرآن کر
 

 1محمود نجابت، 2*يشمها ، حسن0مصباح شمس

 رانيراز، ايراز، شيش ي، دانشگاه علوم پزشكي، دانشكده پزشكيگروه داخل .0

 h_hashemi@sums.ac.ir ،رانيراز، ايراز، شيش يانشگاه علوم پزشكط، دانشكده بهداشت، ديبهداشت مح يگروه مهندس: سنده مسئولينو* .2

 مرکز تحقيقات قرآن، حديث و طب، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران .1
 

 10/11/0011 :پذيرش مقاله    21/02/0111 :دريافت مقاله

 

 دهيچك

و « نفنس » ،«ذهنن » ،«روح» ،«قلب» نظير مفاهيميمنطقي بين   برقراري رابطه هاي مختلف علوم پزشكي، حيطه اي مهمه چالشاز  :هدف و زمینه

هاي نفس و قلب و هدايت صحيح آنها در جهت سالمت، الزمه زندگي آگاهانه بوده و باعنث بهبنود سنب      شناخت ويژگي .جسم فيزيكي انسان است

 تأثيراز انجام اين مطالعه، بررسي تنوع تعابير در ارتباط با نفس در قرآن کريم و نسبت معنايي آنها با يكديگر و هدف . شود زندگي فردي و اجتماعي مي

 .باشد آن بر سالمت انسان مي

 تأثير»و  «ستنوع تعابير نف»در دو بخش  ورت گرفته وصهاي علمي معتبر  اي و جستجوي کلمات کليدي در پايگاه اين مطالعه با روش کتابخانه :روش

 .تحليل شده است «نفس بر سالمتي

مي توان قلب را همانند جسم به سنالم،  . قلب ابزار نفس براي ادراک و فهم است. در نظام معنايي قرآن، نفس هم معني مرء، قلب و يد است :ها يافته

وارونه حقايق، مانع دستيابي به سعادت واقعي اخروي و  زيرا باعث درک. بدترين بيماري در انسان، بيماري قلب است. بندي کرد مريض و مرده تقسيم

. گينرد  ناپنذير بنا صنفاتي مشنخ  در سنايه رفتنار آدمني شنكل مني          هاي کنافر و هندايت   پذير و قلب هاي مؤمن و هدايت قلب. نوعي مرگ مي شود

 .اهد شدهاي بدن و سالمت جسم خو نگري و مراقبت از نفس باعث بهبود عملكرد هورمون انديشي، واقع مثبت

هدف رسالت انبيا نيز در جهت آگاه ساختن اين موضوع اسنت کنه   . خواهد شد تأمينبا سالمت پايدار نفس، تمام ابعاد سالمتي انسان  :گیری نتیجه

ها، باعث  ورمونبر سالمت ه تأثيرداشتن نفس سالم با . دارد که خود باعث سعادت و شقاوت مي شود تأثيررفتار و اعتقادات ما بر روشني و تيرگي قلب 

 .سالمت جسمي فرد و روابط بهتر با همنوعان و ساير اجزاي حيات و محيط زيست مي شود
 

 قرآن، معنويسالمت،  :ها واژه دیكل

 
 مقدمه

ل شنده کنه بنه    يتشنك « نفنس »و « بشنر »انسان از دو بعد متفاوت 

ده شندن روح بنه بشنر    ين دم. ستنديصورت معمول قابل اختالط با هم ن

بنه ننام انسنان     يو اختالط آن با نفس گشته و به موجنود  سبب امتزاج

ن نقنش و  ين ت اين همه، ماهيبا ا. ت آدم شدن دارديل شده که قابليتبد

 ينن يات زمين در ح( روح و نفنس )ن دوکلمنه  ين ا يو عملن   يارتباط علم

ن اصنل، بنه   ين ا يست و رويا آدم کامل روشن نيبه نام انسان  يموجود

نا در يسن  چنون ابنن   يا فالسنفه . شنوند  يض استفاده ميصورت قابل تعو

در  يت سنع ين در منظومه انوار وال يزيرين نيالد و قطب« هينيده عيقص»

ف ين تعنار ين ا ياند، ول ن دو کلمه کردهيو شناساندن اختالف ا ييشناسا

م و يز از تفهن ين از خنوا  ن  يبرخن  يقابل فهم و درک عوام نبوده و حتن 

کنل نفنس ذاهقنه    »به عبنارت   تيبا عنا. اند ن دو به دور ماندهي  ايتفك

، که سه مرتبه در قرآن ذکر شده، نفس است که طعم منرگ را  «الموت

قرآن، نفس هم  ييدر نظام معنا(. 0)ست ين يروح مرگ يچشد و برا يم

ادراک و فهنم   بنراي نفنس   يبرا يقلب ابزار. د استيمرء، قلب و  يمعن

نهنا در  ح آيت صنح ينفس و قلب و هدا يها يژگيشناخت و(. 1، 2)است

 يآگاهانه بوده و باعث بهبنود سنب  زنندگ    يجهت سالمت، الزمه زندگ

قلنب   يمنار يدر انسان، ب يمارين بيبدتر(. 0)شود يم يو اجتماع يفرد

ن يتننر ق و از دسننت دادن کامننليرا باعننث درک وارونننه حقننايننز. اسننت

 (.5)مرگ است  ينوع کهشود  يها در آخرت م يخوشبخت
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 و همكاران حسن هاشمي

 ومس، شماره 0011 پاييزدوره پنجم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /112

 روش
اي بوده کنه بنا جسنتجوي کلمنات کليندي       خانهاين مطالعه از نوع کتاب

و  هننا بادر کتنن «سننالمتي»، «نفننس»، «روح»، «مننرء»، «عقننل»، «قلننب»

اين مطالعنه در  . المللي انجام شده است هاي معتبر علمي داخلي و بين پايگاه

 .تحليل شده است «نفس بر سالمتي تأثير»و  «تنوع تعابير نفس»دو بخش 

 

 ها يافته
 ميفس در قرآن كرن نیم و مضامیمفاه

و برابنر اسنت و انسنان     ياپايپا يا در قرآن رابطه انسان و نفس او، رابطه

ار روح اسنت و مرکنب و   ين ن جسنم کنامال در اخت  يبننابرا . همان نفس است

د در نفنس  يت و اصالت وجود انسان را بايپس شخص. روح است يبرا يمتاع

ال دربناره  سنه اسنتعم   يطنورکل  بنه . اوست ياو جست که همه وجود و هست

 ياست که حت يقت شيت و حقيکاربرد اول، تمام. نفس در قرآن وجود دارد

دوم، تمنام وجنود انسنان اعنم از      يمعننا . ذات خدا هم آمده اسنت  يبه معن

روح است کنه فنراوان در    يبه معنا يسوم صرفا يمعنا. جسم و روح اوست

س، قلنب،  روح، نف ييباشد، نسبت معنا يآنچه مورد بحث م. قرآن آمده است

ادى ين ات زيکلمه نفس در آ(. 0)ر واژگان مرتبط است يصدر، فؤاد، عقل و سا

هاى مختلف مفرد و جمع بكار برده شده و در آنهنا منظنور معنان      به صورت

د ين طورکل  تعداد تكرار کلمه نفس در قنرآن مج  به . متعددى اراهه شده است

در قرآن ابتندا  . ستباشد که در معان  مختلف آمده ا مورد م  100در حدود 

وَ منا  : )ه مبارکنه يشود مثل آ اد م يوان  يات حيا حياز نفس به معناى جان 

سنت مگنر آن کنه    يزى نيبراى نفس چ»(. کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلََّا بِإِذْنِ اللََّهِ

هر نفس  مرگ را خواهد »( کل نفس ذاهقه الموت. )«رد به اذن پروردگاريبم

ان و ين ه، نفس مترادف با جان است که منرگ بنراى پا  ين دو آيدر ا. «ديچش

وَذَکَِّرْ بِهِ أَنْ : )ز آمده استيا نفس انسان  نينفس به معناى روان . ت استيغا

ادآورى کن که نفنس آنچنه کسنب کنند بندان      ي»(. تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا کَسَبَتْ

بنه  ش را با آنچنه کنه   يخو  تين معنا، ماهيعن  نفس در اي. «شود گرفتار م 

ن مورد نفس همان مجموعنه حناالت روحن     يدر ا. سازد آورد، م  م   دست

  ن سنه ين ت ادراکن ، انفعنال ، و افعنال  دارد و بنر مبنناى ا     يکنه خاصن   است

أَخْرِجُنوا  . )...دهند  خود را شنكل من     تيسازد و شخص خود را م   تيخصوص

خداونند بنه کفنار اخطنار       منت ايدر روز ق( أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ

د درحال  کنه  يريعن  بميخارج کنيد تان يها خود را از بدن هاى کند نفس م 

ن نفنس بنه معنناى    يهمچنن . « اى د بنه عنذاب خوارکنننده   يشو جزا داده م 

خندا  »(. لَا يُكَلَِّفُ اللََّهُ نَفْسًا إِلََّا وُسْنعَهَا . )شكل گرفته و متعادل است  تيشخص

ن مرتبه نفس  مطنرح  يدر ا. «دهد ف م ياش تكل  يزه تواناهرکس  را به اندا

نفس به معنناى وجندان   . اى از تكامل رسانده است است که خود را به مرتبه

کُلَُّ نَفْسٍ ذاهِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوکُمْ بِالشََّرَِّ وَ الْخَيْنرِ فِتْنَنةو وَ   )نفسان  با خود آگاه 

چشند و   ان  در عالم رنج و سخت  مرگ را م هر نفس  و ج»(. إِلَيْنا تُرْجَعُونَ

شنود و بنه سنوى منا بازگشنت       ش من  يرزندگ  با خوب  و بدى آزمايدر س

داند آنچه را کنه از   هر نفس  م »(. علمت نفس ما قدمت و اخرت. )«کند م  

ز ين ه نين ن دو آين در ا. «دين آ را که از پس م  ش فرستاده شده است و آنچهيپ

وجندان و شنعور کنه در      هم بنه معنناى عامنل   نفس به معناى جان آمده و 

اصنل ثابنت انسنان  و     ينفس بنه معننا  . کند ان م يجه منش انسان  را بينت

قسم به نفس و آن که او را »(. و نَفْسٍ وَ ما سَوََّاهافَأَلْهَمَها فُجُورَها)خودآگاه  

ه ين ن آين ا. «زکارى الهام کنرد يد و در او بدکارى و پرهيمتعادل و متكامل آفر

ت فطرت حرکت يفعل ر ظهور ويتواند در مس ظر به روان انسان است که م نا

نكنه  يبندکارى روى آورد خالصنه ا    ا بنه يرد و متكامل شود و يکرده، الهام بگ

ا ين وان  ين نفس به معنناى نفنس ح  . ر و شر را دارديحالت اکتساب  جذب خ

مََّارَةٌ بِالسَُّوءِ إِلََّا ما رَحِنمَ رَبَِّني   وَ ما أُبَرَِّئُ نَفْسِي إِنََّ النََّفْسَ لَأَ)افته ينفس تعال  ن

کنم که نفس آمنر بنه بندى     نفس خودم را تبرهه نم »(. إِنََّ رَبَِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

خدا بر من رحمنت آورد بنه درسنت  کنه پروردگنار منن        ن که ياست مگر ا

ن با خنداى خنود تكلنم    يوسف چنيعن  حضرت ي. « آمرزنده و مهربان است

ر مبنرا  يب و تقصن ين ش را از عينكنرده، نفنس خنو    دستاه کند که من خو م 

دارد جنز آن کنه    اماره، انسان را به کارهاى زشنت وا من    را نفسيز ؛دانم نم 

ا معناى يه يال ات، نفس به معناى مضافيدر برخ  از آ. خدا بر او رحمت آورد

 ن معنا براىيو از ا. ر آن اراده شده استيعن  خود انسان و غي. خودش است

حتن     ى دربناره همنه موجنودات   دين تأکن معناى يشود، ا استفاده م  ديکتأ 

کَتَنبَ رَبَُّكُنمْ عَلَن  نَفْسِنهِ     : )رين ات مبارکنه ز ين ل آيرود از قب کار م  خداوند به

يُحَنذَِّرُکُمُ اللََّنهُ   . )« خداوند رحمت را بر خودش واجب کرده اسنت »(. الرََّحْمَةَ

منراد از  . «دارد برحنذر من    گناهنان  خداوند خودش شما را از انجنام »( نَفْسَهُ

هُوَ الََّنذِي خَلَقَكُنمْ مِننْ    : )لينفس شخ  انسان  مرکب از جسم و روح از قب

  نفنس و منراد از   ين ده است، شنما را از  ي  که آفريآن خدا» (.نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

مَننْ قَتَنلَ نَفْسًنا بَِْيْنرِ     . )عن  حضنرت آدم ي  ه، شخ  استين آيدر ا « نفس

فنردي را  کسن  کنه   »(. وْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنََّمَا قَتَلَ النََّناََ جَمِيعًنا  نَفْسٍ أَ

يَنوْمَ تَنأْتِي کُنلَُّ نَفْنسٍ     . )« تمام مردم روي زمين را کشنته  ،بكشدبدون جرم 

شنتن  يدر فكنر خو )د روزى را که هنر کنس   ياد آوريبه » (.تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها

 (.7)« زديخ  به دفاع از خود برم( است و تنها

 

 ميمراحل مختلف نفس در قرآن كر
امناره،  »اخالق، نفس و روح را به شش دسنته   ياگرچه عارفان و علما

اما در قنرآن بنه    ؛کنند يم ميتقس« هيه و مرضيلوامه، ملهمه، مطمئنه، راض

 يهنا  ن سه قسم، جلنوه يا. م شده استيانفاَ اماره، لوامه و مطمئنه تقس

جلوه نفس اماره که انسان را . شود يآن ظاهر ماست که نفس در  يمتفاوت

قرآن براي غلبه بر نَفْس . کشاند يخواند و به اعمال بد م يها فرا م يبه زشت

بنه وجنود سنراي     يبخش يآگاه) يهاي شناخت اي از مهارت مّاره، مجموعها

واپسين، سرانجام نَفْس امّاره هالکت و جهنم و توجه دادن بشنر بنه درک   

پندپنذيري، پينروي   )هناي رفتناري    و مهنارت ( ير زنندگ حضور خداوند د

ايمنان،  )هناي معننوي    و مهنارت ( هدفمند و کنترل و محدود کردن نگناه 
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 بررسي تأثير سالمتي نفس بر ابعاد مختلف سالمت انسان براساَ تنوع تعابير آن در قرآن کريم

 111/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0011پاييز پنجم، دوره 

 ينفس« نفس لوامه»جلوه (. 0)را اراهه داده است( ارتباط با خدا، تقوا و صبر

ن رشد بنه  يه شده و با ايتزک يا گر است، تا اندازه است که منتقد و مالمت

سنت  يناشا يش هننوز هنم دسنت بنه کارهنا     يخو يها ياهکردار زشت آگ

به  ين مرحله نفس است و انسان زمانيتر يکه اعل« نفس مطمئنه». زند يم

ن کرده و دست يشود که بتواند علم و عمل را با هم عج ين مرحله وارد ميا

ر و سنلوک  يده و خود را بنا سن  ينفوَ اماره و لوامه کش يها ياز تمام زشت

ن جلنوه نفنس بنه منزلنه     يا. داده کرده باشد قليص هخورد چون آهن پت 

سوره  01تا  7ات ياز دانشمندان از آ يبرخ. است  يقرارگاه نفس و روح آدم

اند کنه   کرده« نفس ملهمه»از نفس با نام  يگريالشمس استنباط مرحله د

خداونند  . رش الهام را دارديت پذياز نفس اراهه داده که قابل يف جامعيتعر

 يد نفنس را مسنئول اعمنال انسنان معرفن     ين ات در قرآن مجمتعال به کر

ن دو کلمنه را  ين جه گرفت کنه ا يتوان نت يم يا چ شبههيه يپس ب. کند يم

 .گر بكار برديكدي يتوان به جا يض دانسته و نميد قابل تعوينبا

 

 ميو قرآن كر ين قلب از نظر عرفانیم و مضامیمفاه
ت به معناي دگرگنوني و وسنط و از ن   ظنر اصنطالحي لطيفنه    قلب در ْل

آن . ن و عرفان مقصود از آن مرکز الهي و آگاهي انسنان اسنت  آرباني و در قر

مرکز وجنود انسنان اعنم از مراتنب جسنماني، عناطفي، عقالنني و معننوي،         

برخي عرفا اطنوار وجنودي آدمني را    . همچنين مرکز خداي متعال نيز است

صندر، قلنب،   )بنه  جسم، نفس، دل، روح، سر، سرالسر و قلب را به هفنت مرت 

عارفي که با تطهير قلب . کنند تقسيم مي( شْاف، فواد، سويدا و مهجه القلب

پنس  . بينند  رسد با آن خندا را مني   و با ذکر حقيقي به اين قلمرو روحاني مي

سلوک نوعي درنورديدن قلب و ترقني از مراتنب مختلنف وجنود و قلنب بنه       

داند؛ قلبي کنه   مي« قلب»ابن عربي حقيقت آدمي را (. 3)مراتب باالتر است 

قلب تجلي حق تعنالي  . تمامي قواي ظاهري و باطني انسان رعيت او هستند

همچننان کنه   . با همه صفات خود، از جمله اول و آخر و ظاهر و باطن اسنت 

قلنب، حقيقتني    .خداوند حدي ندارد، قلب نيز حد و تعريف حقيقني نندارد  

عالي؛ صنورت جسنماني   جامع است که روح آن، کمال قابليت؛ سر آن، حق ت

قلنب  . آن، مضْه صنوبري؛ و صورت حقيقي آن، شخ  انسان کامنل اسنت  

ابن عربي در تاويلي بر آينه  . انسان کامل، عرش مطلق براي قرآن مطلق است

دانند کنه    را شب قدر و مبنارک شنبي مني   (  )اول سوره قدر، قلب پيامبر 

: قندر )زار ماه اسنت  مقصود از اينكه شب قدر بهتر از ه. قرآن بر آن نازل شد

بهتر از همه است؛ زينرا انسنان کامنل، جنامع     (  )، اين است که پيامبر (1

قلب مرکنز سناحت وجنودي انسنان، و ريشنه همنه       (. 1)تمام حقايق است 

کنل حينات روحناني و    . هاي عملي، عقلي و ارادي اسنت  استعدادها و توانايي

ب در بندن، مرکنز   از سويي، قل. حتي مادي بشر بر آن مبتني و متمرکز است

حيات جسماني و از سوي ديگر، مرکز حيات معنوي اسنت کنه از آن بنه راه    

بنابراين، سير و سلوک سفري در مينان فضناي درونني قلنب     . شود تعبير مي

است که در آن خداي تثليت قرار دارد و مقصود از اين سفر، تحقنق ملكنوت   

( خنداگونگي )هني  ها در اعماق قلب و مشاهده خدا و تحقق شباهت ال آسمان

سه طورصندر،  . در مثنوي هفت مفهوم براي اطوار دل يافت شد(. 01)است 

اي ندارند مربوط بنه جسنم دل هسنتند؛ و     قلب و شْاف که از رش نور بهره

نام قلب براي طورهناي ديگنر   . داند وي جسم دل را در خور پايه دل نميمول

. مشخ  شنده اسنت   دل نيز به کار رفته؛ ولي طور دوم دل فقط با نام قلب

. دل در اطوار فواد، حبه القلب، سويداء و مهجه القلب از رش نور نصيبي دارد

جالل الدين براي طور آخر دل نامي ذکنر نكنرده اسنت؛ لكنن معنانيش در      

م، قلنب  يدر قنرآن کنر  (. 00)مثنوي وجود وتعابير فراواني به آن اشناره دارد  

گرچنه از  « قُلُوبٌ ال يَفْقَهُونَ بِهالَهُمْ » شده است  يمنشا ادراک و تعقل معرف

امنا آن چنه کنه    « ...ان السنمع و البصنر و الفنواد    . ر شده استيفواد هم تعب

 يهنم بنرا   يگنر يد يها يژگين صفات و وياست همچن« قلب»مشهور است 

تنوان صنفات و حناالت و     يات قنرآن من  ين آ يبا بررسن . قلب گفته شده است

ان ين ها سخن بنه م  که در قرآن از آن قلب احصا کرد يل را برايذ يها يژگيو

 :باشد يمورد م 21م يحاالت مختلف قلب از نظر قرآن کر. آمده است

 يخدا و خال ياست مخل  برا يم قلبيمراد از قلب سل: ميالقلب السل .0

 يإِلََّا مَنْ أَتَ»:ن آمده است يدر قرآن چن. ياز کفر و نفاق و هرگونه پست

 «مٍياللََّهَ بِقَلْبٍ سَلِ

 يشه درحال برگشت و توبه به سنو ياست که هم يقلب: بيالمن القلب .2

ن گوننه  ين در قرآن ا. خدا و از آن سو ثابت و پابرجاست بر طاعت خدا

 «بٍيبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مَُّنِيالرََّحْمَن بِالَْْ يمَنْ خَشِ»: ر شده استيتعب

فتُخْبِنتَ لَنهُ   »است فروتن و آرام به ذکرخدا  يوآن قلب: القلب المخبت .1

 «لُوبُهُمْق

 يلرزد که مبادا عمل وياد خدا مياست که از  يو آن قلب: القلب الوجل .0

ؤْتُونَ مَا ينَ يوَالََّذِ». ابديبه درگاه خدا قبول نشود و از عذاب خدا نجات ن

 «رَبَِّهِمْ رَاجِعُونَ يآتَوا وََّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنََّهُمْ إِلَ

. گنذارد  يخندا احتنرام من    است که به احكنام  يو آن قلب: يالقلب التق .5

 «الْقُلُوبِ يعَظَِّمْ شَعَاهِرَ اللََّهِ فَإِنََّهَا مِن تَقْوَيذَلِ َ وَمَن »

بنه قضنا و    يم امر خدا و راضياست که تسل يو آن قلب: يالقلب المهد .0

 «هْدِ قَلْبَهُيؤْمِن بِاللََّهِ يمَن  وَ» .قدر پروردگار است

وتَطْمَنئِنَُّ  ». ردين گ يدش آرام ميحاد خدا و تويکه با  يقلب: القلب المطمئن .7

 «ئن القلوبياال بذکراهلل تطم»و  «يطمئن قلبيل« »قُلُوبُهُم بِذِکْرِاللَّه

 يهنا  دن داسنتان ياسنت کنه از شنن    يا و آن قلنب زننده  : يب الحالقل .3

ان هنالک شندند پنند و انندرز     ين گذشته کنه بنا گنناه و طْ    يها امت

 «کَانَ لَهُ قَلْبٌ لِمَن يذَلِ َ لَذِکْرَ يإِنََّ فِ».رديگ يم

ش  و نفاق شده و مبتال  يمارياست که دچار ب يو آن قلب: ضيالقلب المر .1

 «قَلْبِهِ مَرَضٌ يفِ يطْمَعَ الََّذِيفَ». حرام يها شده به فسق و فجور و شهوت

جه پند يند و در نتيب ياست که حق را نم يوآن دل کور: يالقلب األعم .01

 «الصَُّدُورِ يفِ يالْقُلُوبُ الََّتِ يوَلَكِن تَعْم» .رديگ يو اندرز نم

است که از قرآن غافل و مشْول لهو و لعنب و   يوآن دل: يلقلب الالها .00
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 و همكاران حسن هاشمي

 ومس، شماره 0011 پاييزدوره پنجم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /110

 «ةو قُلُوبُهُمْيالهِ». استيدن يها شهوت

کنند و   يحنق را کتمنان من    ياسنت کنه گنواه    يو آن دل: القلب اآلثم .02

 «نََّهُ آثِمٌ قَلْبُهُكْتُمْهَا فَإِيواَلَ تَكْتُمُواْ الشََّهَادَةَ وَمَن ».پوشاند يم

د و طاعنت  ياست که از توح يوآن دل مْرور و متكبر: القلب المتكبر .01

. انين گردان است، زورگو و جبار است به خاطر ظلنم و طْ يخداوند رو

 «قلْبِ مُتَکَبِِّرٍ جَبَِّارٍ»

اسنت کنه عطوفنت و رحمنت و رأفنت از آن       يو آن دل: ظيالقلب الْل .00

 «لْبِ الَنفَضَُّواْ مِنْ حَوْلِ َظَ الْقَيفَظَّاو غَلِ وَلَوْ کُنتَ». برداشته شده است

شننود و تعقنل    يت را نمن ياسنت کنه هندا    يو آن قلب: القلب المختوم .05

 «سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ يوَخَتَمَ عَلَ». کند ينم

شود و وعظ  يمان نرم نميده و اياست که به عق يوآن دل: يالقلب القاس .00

وَجَعَلْنَنا  ». گردان استيخداوند رو اديندارد و از  يريتأثو ارشاد در آن 

 «ةويقُلُوبَهُمْ قَاسِ

اد پروردگار است و هوا و ياست که مانع ذکر و  يوآن قلب: القلب الْافل .07

وَلَا تُطِعْ مَننْ أَغْفَلْنَنا   ». دهد يح ميترج يهوسش را بر طاعت حق تعال

 «قَلْبَهُ عَن ذِکْرِنَا

کنه   يده اسنت بنه طنور   ده شياست که پوش يو آن دل: الَقلب األغلف .03

. کنند  يدر آن نفنوذ و رسنون نمن   (  )شات رسول اکرم ياقوال و فرما

 «وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ»

. کنند  يقنت اعنراض من   ياست که از حق و حق يو آن قلب: القلب الزاهغ .01

 «غٌيقُلُوبِهِمْ زَ ينَ فيالََّذِ فأَمََّا»

ر و ين اسنت کنه در شن  و شنكوک متح     يو آن قلبن : بين القلب المر .21

 «وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُم». سرگردان است

گناه  يانگر جاين ب بيض و منيم، مريف قلب به حاالت مختلف سليتوص

همواره  يو کنش يشي، گراينشيانسان است که از نظر ب يژه آن در زندگيو

خناطر فاصنله گنرفتن از    ه ها ب بين آسيب است که عمده ايدر معرض آس

 يانين بنه ب (. 02)اسنت   ينن يو د يقرآنن  يها به آموزه يتوجه يخداوند و ب

. کنرد  يبنند  ميض و مرده تقسن يتوان قلب را همانند جسم به سالم، مر يم

 ير بنا صنفات  يناپنذ  تيکافر و هندا  يها ر و قلبيپذ تيمؤمن و هدا يها قلب

ز در ين ا نين هندف رسنالت انب  . رديگ يشكل م  يه رفتار آدميمشخ  در سا

و  يار و اعتقادات ما بنر روشنن  ن موضوع است که رفتيجهت آگاه ساختن ا

بنا بر (. 01)شود  يدارد که خود باعث سعادت و شقاوت م ريتأثقلب  يرگيت

، ين در زنندگ ين ت و دين از معنو ين، داشتن سنطح بناالتر  يشيمطالعات پ

 (. 00)دارد  ييتنها   از آنها بهيسه با داشتن هر يدر مقا يبهتر يامدهايپ

 

 ينفس بر سالمت ریتأث
د، ين ا منان آورده يکنه ا  يکسان يا» ديفرما يسوره انفال م 20ه يخداوند در آ

 اتين شنما ح فراخواندنند کنه بنه     يزين شنما را بنه چ  (  )امبريچون خدا و پ

د و هنم  شنو  يو دلش حاهل م  يان آدميد که خدا ميبخشد آنان را اجابت کن يم

 -0. ات وجنود دارد ين انسنان سنه ننوع ح    يبنرا . د شديدر نزد او محشور خواه

زنده ماندن به آب، منواد   ياهان برايکه انسان هم مانند گ( ياهيگ) يباتات نيح

ز شنهوت، غضنب   يکه از لحاظ غرا يوانيات حيح -2.از دارديژن نيو اکس ييغذا

واسنطه  ه کنه بن   يات انسنان ين ح -1. انند  وان مشابهيو مهر و محبت انسان و ح

خنود و   يان سرنوشنت را بنر  يعقل به انسان، قدرت انتخاب دارد و بهتر ياعطا

شود که در سنوره مبارکنه عصنر بنه آن      يکار انيا باعث زيهمنوعان رقم بزند 

عقنل نسنبت بنه     ين انسان با داشتن برتريبنابرا. «لَفِي خُسْر»اشاره شده است 

آنانكنه بنه   . بكشناند  يات خود را به تباهير موجودات باز هم ممكن است حيسا

انند و   زنند هم در ظاهر انسان ين مدام...( و ي، ناحقيفساد، دزد) يرذاهل اخالق

ات ين ت حيتنوان گفنت کنه تنهنا خصوصن      ين ميبنابرا. قوه عقل هستند يدارا

بنه خنط    ازين به و سالم، عقنل ن يات طيداشتن ح يرا برايز. ستي، عقل نيانسان

ن ين ا. است تا باعث سالمت نفس و انجنام اعمنال صنالح شنود     ياريکش و مع

بنه   يات انسنان يل حيت است که باعث تبداسالم، قرآن و عتر  ار،يشاخ  و مع

ْ  . شود يبه ميات طيح  يو الگوهنا  ينن يب ر در جهنان يين سالمت نفنس باعنث ت

با منشور مشخ  با خدا، خنودش،   يا ف شدهيفرد شده و ارتباطات تعر يفكر

 (. 0شكل )ست خواهد داشت يط زيمح ير اجزايهمنوعان و سا

(. 05)خواهند شند   نيتأمان انس يدار نفس، تمام ابعاد سالمتيبا سالمت پا

را يز. است مؤثرز ين نيستم اندوکريسالمت نفس و روح در کاهش اختالالت س

ل شده که هورمون منورد  ياز غدد در بدن تشك ييها ن از شبكهيستم اندوکريس

ت تمنام  يولئمسن  بناو ين غندد تقر ين ا. کنند يد ميها را تول تعامل سلول ياز براين

ن سنالم  يسنتم انندوکر  ياگر س. را برعهده دارند بدن يسلول، اندام و عملكردها

. قنرار خواهند گرفنت    ريتأثا کنترل اضطراب تحت ي ينباشد، دوران بلوغ، باردار

. شنود  يها و افت سطح انرژ، ضعف استخوانين ممكن است باعث چاقيهمچن

، باعنث سنالمت روح و   ينيد يها آموزه يو بر مبنا يقرآن يداشتن سب  زندگ

جسنم از روح،   يريپنذ ريتأثا توجه به ارتباط جسنم و روح و  شود که ب ينفس م

. شننود يمنن نيتننأم يو اجتمنناع ي، معنننوي، روحننيدر ابعنناد جسننم يسننالمت

َ و تقو يمعنو يخودمراقبت بندن و در   يمنن يسنتم ا يت سيباعث کاهش استر

 يباورهنا . شنود  يهنا من   در برابر بحران يآور ها و تاب يماريجه کاهش بروز بينت

کنه   يبنه نحنو  . دارد يدار يمعنن  ريتنأث  يزندگ ينفس و معنادارافراد بر عزت 

بنا وجنود    يهدفمنندتر بنوده و حتن    يافراد بنا سنالمت نفنس بناال، در زنندگ     

 يافتن معننا در زنندگ  ين وند به قندرت برتنر قنادر بنه     يسخت، با پ يها يماريب

سنتم  ياسترسنورها توسنط س  . ترنند  موفنق  يمنار يبنا ب  يهستند و در سنازگار 

هنا   نيكول آمتد کايآدرنال با تولن   زيپوفيهن  پوتاالموَينال و هآدر ن  يسمپات

د ين در تول يمنن يسنتم ا يس يهنا  بنر پاسن    يدييكويگلوکوکورت يها و هورمون

. گنذار خواهنند بنود   ريتأث يروسيضد و يها ر، مهاجرت و پاس ين، تكثيتوکايسا

 دار در پرتنو سنالمت نفنس، باعنث    ين با آرامش پا ين داشتن سب  زندگيبنابرا

 (.00)خواهد شد  يمنيستم ايت سياسترسورها و تقو ريتأثکاهش 

نفس و تمام  يبر سالمت يمثبت ريتأثه حالل يحالل و تْذ يرزق و روز

 خنوردن »م بنه  يات قنرآن کنر  ين نكنه در آ يا. خواهد داشنت  يابعاد سالمت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 8

https://ijhp.ir/article-1-466-fa.html


 بررسي تأثير سالمتي نفس بر ابعاد مختلف سالمت انسان براساَ تنوع تعابير آن در قرآن کريم

 115/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0011پاييز پنجم، دوره 

 

 
 ر سالمت نفس بر آنیارتباطات متقابل انسان و تأث -1 شکل

 

تنها به بهداشت ظاهري عناينت   امر شده نه« خباهث دوري از »و « طيبات

مْنذي طبيعني و زننده بنودن     )بلكه عالوه بر تْذيه پايه و مطلنوب   ؛شده

بهداشنت معننوي   ( عناصر مواد غذايي که در قرآن و روايات معرفي شدند

تْذيه نيز لحاظ شده است از ديدگاه قرآن کريم مواد غنذايي در دو گنروه   

 (.07)اند  ا معرفي شدهه ها و خوردني نوشيدني

 يها، باعث سالمت جسم بر سالمت هورمون ريتأثداشتن نفس سالم با 

. شود يست ميط زيات و محيح ير اجزايفرد و روابط بهتر با همنوعان و سا 

ه دارد کنه  يست سالم با سالمت نفس و روح رابطه دو سنو يط زيحفظ مح

بنر   يستيط زيمح ياه يآلودگ ريتأث. شود ياجتماع م يسالمت نيتأمباعث 

نها در سالمت نفس آتمام  أپس منش. اثبات شده است ياختالالت هورمون

 يز بر سنالمت نفنس مؤثرنند، ولن    ين يكيو ژنت يهر چند عوامل ذات. است

ات ين دار نفنس و ح ين باعث سالمت پاياسالم راست يها ت از شاخ يتبع

نفنس   يراکنه دا  يکسن .دارد يشتر جنبه اکتسابين بيبنابرا. شود يبه ميط

از بعند سنالمت    يم است، بجز اطالعت و عبادت خالصانه خداوند، حتيسل

ف و خدمت بنه منردم،   يهم در رفتار با همنوعان و در انجام وظا ياجتماع

را بنر مننافع    يو سنازمان  ي، مننافع جمعن  يالهن  يت دارد و رضايخلو  ن

خدا و  يرضا نيتأم، ين انسانيچن يخط قرمز برا. دهد يح ميترج يشخص

قلنب   يکنه دارا  يکس. يارباب رجوع است نه منفعت شخص يت واقعيرضا

تفاوت نبوده و راه توبنه و   يب است، نسبت به گناهان و قصورات خود بيمن

ت يقلب مطمنئن اسنت شخصن    يآنكه دارا. کند يشه ميعدم تكرار آن را پ

نند ننه بنا    يب يرا من  يت در زندگيموفق يدارد و همواره عوامل باطن يباثبات

در برابنر  . آن را يوين و اسنباب دن  ين فقط عوامل ظناهر ي  بينزد ن يع

شنود،   يدچار جزع و فزع نم يو امتحانات اله يمات زندگيها، نامال شكست

و  يهنا  تين در برابنر موفق . بنازد  يشود و خنود را نمن   يگردان نمياز خدا رو

وسته به خدا يپ ين انسانيقلب چن. شود يدچار غرور نم يويدن يها يروزيپ

ن ين رفتار چنن يبنابرا. است «صلواتهم داهمون يعل»زده شده چرا که  گره

مهربنان،   افته، داهماويشه توسعه يست و با اندين يو احساس يجانيه يانسان

 . ت، قابل اعتماد، پاسخگو و آرام استيخوش ن

د نفنس را مسنئول اعمنال انسنان     ين همانطور که اشاره شد، قرآن مج

 يار روح است و مرکب و متاعيمال در اختن جسم کايبنابرا کند يم يمعرف

د در نفنس او  ين ت و اصالت وجود انسنان را با يپس شخص. روح است يبرا

نكه نفس تمنام وجنود   يبا توجه به ا. اوست يجست که همه وجود و هست

انسان  ين سالمت تمام ابعاد وجوديانسان اعم از جسم و روح اوست، بنابرا

زننده   يات انسان نه فقط صرفا برايح يو تعال.در گرو سالمت نفس اوست

و سالمت نفس  ين الهينش، با فراميدن به هدف آفريرس يماندن، بلكه برا

، ي، روحن ين سالمت نفس، ضنامن سنالمت جسنم   يبنابرا. شود يحاصل م

ز ين و ن يسنالمت  يسن  فاکتورهنا  يانسان، مقابلنه بنا ر   يو معنو ياجتماع

 (.2شكل )دن به سعادت و کمال است يرس

اقدامات و مداخالت بهداشنت و   ينگر بر هماهنگ معهسالمت جا

 ين سالمت معننو يبنابرا. دارد ديتأکمردم جامعه  يدرمان با باورها

. ن شنود يني تبآنهنا   يد براساَ فرهنگ و باورهنا يجوامع مختلف با

کنند و   يبرقرار م ين تمام ابعاد سالمتيب ي، هماهنگيسالمت معنو

سنالمت  . اسنت  يجنود و سنالمت و  يدو بعد سنالمت منذهب   يدارا

که  يهنگام يدرک فرد از سالمت معنو يت و چگونگيفيبر ک يمذهب

 يبر سازگار يسالمت وجود. دارد ديتأکبا قدرت باالتر ارتباط دارد 

 بننر ديننتأکط اطننراف تمرکننز دارد و يافننراد بننا مننردم، خننود و محنن
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 و سعادت انسان يارتباط سالمت نفس با ابعاد مختلف سالمت -2شکل 

 

 
 طیوارده بر انسان از طرف مح یاسترسورها -3شکل 

 

ر ي، سايبدون سالمت معنو. فرد است يو اجتماع يروان يها ينگران

. ، ناتوان خواهند بوديبه عملكرد حداکثر يابيدر دست يابعاد سالمت

و  يد سنالمت روانن  ين ، باعنث تهد يسالمت معنو يس  فاکتورهاير

 ياين در دن يسنالمت معننو  ن خنال  يبننابرا . شنود  يافراد من  ي جسم

 يسالمت معنو .ت استيدر جوامع به وضوح قابل رؤ يشرفته امروزيپ

ت سنالمت  ين تقو. اسنت  يقت بندگيم، منتج از حقياز قلب سل يبرخوردار

آن در  شنود کنه خن     يانسنان من   يتمام ابعاد سنالمت  ينفس سبب ارتقا

 (.03)شود  يکشور احساَ م يو درمان يبهداشت يها برنامه

 یریگ جهینت بحث و
بررسي تمام مواردي که در قرآن، مفهوم قلب و معاني مشابه آن بنه کنار   با 

 و روحناني  قلنب  منورد  در آينات،  برخي در ،«قلب» مفهوم گمان بيرفته است، 

 ديگنري  آيات مورد در اما ؛کار رفته است هب انسان «نفس و روح» يعني معنوي،

همچنين جايگاهي بنراي عواطنف    و تفكر و تعقل محل عنوان به قلب از گاه که

کنه   کنرد توان بنا قاطعينت اثبنات     و احساسات انساني نام برده شده است، نمي

در حقيقنت، اگرچنه برخني انديشنمندان و     . مقصود قرآن، قلب جسماني است

اند که بر خالف نظر پزشكي امنروزي کنه مْنز و اعصناب را      هکردمتفكران ادعا 
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 بررسي تأثير سالمتي نفس بر ابعاد مختلف سالمت انسان براساَ تنوع تعابير آن در قرآن کريم

 117/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0011پاييز پنجم، دوره 

لب مرکنز تمنامي آنهنا اسنت؛ و برخني      شمرد، ق مرکز ادراکات و احساسات مي

امنا در   ؛انند  اي را بيان کرده فالسفه؛ مانند ارسطو و بوعلي سينا نيز چنين نظريه

داشتن سنب   . اي به قرآن، داليل قطعي وجود ندارد نسبت دادن چنين نظريه

شنود   هاي ديني، باعث سالمت روح و نفس مني  زندگي قرآني و بر مبناي آموزه

پنذيري جسنم از روح، سنالمتي     تأثيرحد بودن جسم و روح و که با توجه به وا

داشتن نفنس سنالم   . شود مي تأميندر ابعاد جسمي، رواني، معنوي و اجتماعي 

ها، باعنث سنالمت جسنمي فنرد و روابنط بهتنر بنا         بر سالمت هورمون تأثيربا 

اينكه آيا قلنب از سناير   . شود همنوعان و ساير اجزاي حيات و محيط زيست مي

پنذيرد و بنا پيونند قلنب بنه فنردي ديگنر،         مني  تنأثير بندن و روح نينز    اجزاي

کنننده   کارکردهاي باطني قلب هم بجز عملكرد فيزيكني آن بنه فنرد دريافنت    

 .شود نياز به بررسي است منتقل مي

 

 تقدير و تشکر
حاصل تحقيق دوره فرهنگني ضنيافت انديشنه اسنتادان     حاضر، مقاله 

مقام معظم رهبري در دانشنگاه علنوم    باشد که از طرف نهاد نمايندگي مي

همچننين از اعضناي شنوراي پژوهشني مرکنز      . پزشكي برگزار شده است

تحقيقات قرآن، حنديث و طنب دانشنگاه علنوم پزشنكي شنيراز در اراهنه        

 .شود هاي خود براي ارتقاء سطح علمي مقاله قدرداني مي ديدگاه
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Abstract 

Background: One of the important challenges in various fields of medical sciences is to establish a logical relationship 

between concepts such as "heart", "soul", "mind", "soul" and the physical body of man. Knowing the characteristics of the 

soul and heart and guiding them correctly towards health is a requirement of conscious living and improves individual 

and social lifestyle. 

The purpose of this study is to investigate the variety of interpretations related to the soul in the Holy Quran and their 

semantic relationship with each other and its impact on human health. 

Methods: This study was conducted by library method and keyword search in international scientific databases. This 

study is analyzed in two sections: "Variety of self-interpretations" and "Impact of self-health". 

Results: In the semantic system of the Qur'an, the soul also means death, heart and iodine. The heart is the 

instrument of the soul for perception and understanding. The heart, like the body, can be divided into healthy, sick, 

and dead. 

The worst disease in humans is heart disease. Because it causes the misunderstanding of the truths and the loss of the 

most perfect happiness in the Hereafter, and it is a kind of death. Believer and guided hearts and infidel and unguided 

hearts with certain attributes are formed in the shadow of human behavior. Positive thinking, realism and self-care 

will improve the performance of the body's hormones and the health of the body. 

Conclusion: With sustainable soul health, all dimensions of human health will be provided 

The purpose of the mission of the prophets is to make them aware that our behavior and beliefs affect the lightness 

and darkness of the heart, which in itself leads to happiness and misery. 

Having a healthy breath, by affecting the health of hormones, causes a person's physical health and better 

relationships with fellow human beings and other components of life and the environment. 
 
Keywords: Health, Quran, Spiritual  
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