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۳۱ 
 

 پوستر

 راهكارهاي سالمت جنسي نوجوانان از ديدگاه اسالم
 

 *2، ابوالقاسم شريفي1محمد اميري
 .دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران2؛، اراك، ايرانكارشناس ارشد علوم قرآن و حديث1

 

 چكيده:
جتمـاعي و نـه فقـط    برخورداري كامل از آسـايش جسـمي، روانـي و ا   «سازمان بهداشت جهاني سالمت را  زمينه و هدف:

كند كه بر آن مبنا سالمتي يك مسئله چند بعدي است تا آنجا كه امروزه عالوه بر بعد  معرفي مي» نداشتن بيماري و نقص عضو

 مهـم  بسـيار  هـاي  دوره از يكيو بلوغ  نوجوانيجا كه از آن گيرند. معنوي را هم درنظر مي ه يجسمي، رواني و اجتماعي، جنب

هـا و   ها، چـالش  اگر نياز .فيزيولوژيكي، فيزيكي و روانى عميقى در فرد همراه است مهم تغييرات باو  شود مي محسوب زندگي

اثرات منفي قابل توجهي بر جسم، روح و روان فرد و در نتيجه آثـار   ،ها، به درستي شناخته نشوند رفت از آن راهكارهاي برون

محتواييِ تعاليم اسالم جهت ارائـه راهكارهـايي    -بررسي تحليلي مخرب اجتماعي به جا خواهند گذاشت. هدف از اين مطالعه

 باشد. در راستاي دستيابي به سالمت و بهداشت جنسي نوجوانان مي

هاي اينترنتي با استفاده  هاي داده با جستجوي مقاالت متعدد در پايگاهمروري اطالعات الزم براي اين پژوهش  روش بررسي:

نوجوانان، بهداشت روان و نيز بـا مراجعـه بـه منـابع اسـالمي و آيـات و روايـات وارده          يبهداشت جنس كليدي هاي از واژه

 آوري شده است.  جمع

 سـاختار  در جوانـان  و نوجوانان تعداد افزايشو متعددي چون   پيچيده عوامل ثيرأت تحت كشورهاساير  همانند ايران ها: يافته

 معرض در راو جوانان  جواناننو كهقرار گرفته  جهاني هاي رسانه به يدسترس ازدواج، سن افزايش بلوغ، سن كاهش جمعيتي،

م در جهـت حفـظ   . در اين بين اعتصام به راهكارهـاي اسـال  دهد مي قرار باروري و جنسي پرخطر رفتارهاي از ناشي خطرات

آن  و نوجوانان بر كودكان چون تقوا، عفاف و حجاب و نيز اصولي كه براي اعتالي بهداشت جنسي درعفت عمومي جامعه هم

چون تعليم معرفت و بينش صحيح پيرامون آفرينش و جايگاه انسان در آن، تحكيم رابطـه معنـوي بـا خداونـد،      .شود تأكيد مي

تواند نوجوانـان را در   كنترل همه جانبه افكار، عواطف، اعضا و جوارح و در نهايت كنترل و هدايت صحيحِ غريزه جنسي، مي

 س ياري دهد. گذر از اين مرحله حسا

سـازي آن در جامعـه و بـه ويـژه در      بر مبناي تعاليم اسالمي و پياده مناسب يهاريز هبرنامبا طراحي استراتژي و  گيري: نتيجه

 توان سطح بهداشت جنسي در جامعه را ارتقا داد. مدارس مي

 
 .سالمت جنسي، بهداشت روان، نوجوانان، اسالم  بهداشت جنسي، واژه هاي كليدي:

  
 
 
 
 
 
 
 

 :ghasem_sharifi2007@yahoo.com E-mail،09138889789تلفن:  -دانشگاه علوم پزشكي -بلوار كاشاني -: شهركردنويسنده مسئول* 
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 پوستر

 

 ن كريم بر اضطرابرآق ملكوتي آواي شنيدن بررسي تاثير
 

 زهرا خرمي، عباسعلي عسگري، دكتر ناصر خسروي، دكتر علي ضامن صالحي فرد، حميرا فروزنده، *زهرا پرمر

 ، ايران.شهركرد ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد -معاونت بهداشتي
 

 چكيده:
 شـود.  تهديد يا خطر در افراد ايجاد مي است كه در اثر وجود احساس نگرانياضطراب، نوعي تشويش و  زمينه و هدف:

آواي قران كريم بر  شنيدنثير تا هدف از انجام اين بررسي، ارزيابيتواند سبب كاهش عملكرد مطلوب شود. مي  اضطراب

 افرادي كه مي خواستند در مسابقات ورزشي دانشجويي شركت نمايند. رد اضطراب

كه بودندافرادي  از نفر 70مورد مطالعه  نمونهتجربي (تصادفي همگروهي) است.  اين پژوهش از نوع نيمه روش بررسي:

دا اضطراب تمام واحدهاي مورد پژوهش در گروه شـاهد و  ابت مي خواستند در مسابقات ورزشي دانشجويي شركت نمايند.

تعيين شد. سپس حدود يك ساعت قبل از برگزاري براي گروه آزمون كه در يك سالن جمـع   آزمونآزمون در روز قبل از 

ـ ، مجدداً پرسمسابقات دقيقه مانده به شروع 15دقيقه آواي قرآن پخش شد و نهايتاً  15مدت شده بودند، به راب نامه اضـط ش

 داده ها به كمك آزمون هاي آماري تجزيه و تحليل شدند. آوري شد.جمع و پس تكميلسبين افراد توزيع و 

امـا پـس از   نداشت. داري تفاوت معني ن و شاهد در قبل از اجراي مداخلههاي آزموميانگين نمره اضطراب گروه ها: يافته

 ).P =02/0معني داري داشت (هش ميانگين نمره اضطراب شركت كننده گان كااجراي مداخله 

تـر،  م، در دسـترس و از همـه مه  با كارايي باال اثربخش ،مناسبدادن به آيات قرآن، روشي  خواندن و گوش: گيري نتيجه

 .از آزمون بود در شركت كنندگان پيشغيردارويي براي كاهش اضطراب 

 

 زشي.آواي قرآن كريم، اضطراب، دانشجويان، مسابقات ور: واژه هاي كليدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  E-mail: zahra.parmar@gmail.com ، 0381-2224591تلفن:   -معاونت بهداشتي – دانشگاه علوم پزشكي -: شهركردنويسنده مسئول* 

mailto:zahra.parmar@gmail.com
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 پوستر

 سقط جنين از منظر قرآن
 

  حبوبه صالحيانم مهسا صالحيان دهكردي، ، سعيده صالح رياحي،*نسترن رضوي

 ايران شهركرد، گاه علوم پزشكي شهركرد،دانش
 

 چكيده:
زنـدگي اسـت و    ها به سوي بهترين شيوه از آنجا كه معتقديم كه قرآن كريم، كتاب هدايت و راهنمايي انسان زمينه و هدف:

ين نيز بايد فصل الخطاب تلقـي  است، بدون شك در مواجهه با مساله سقط جن ها پاسخ مثبت داده به همه نيازهاي معرفتي انسان

 را مساله سقط جنين از ديـدگاه قـرآن   لذا بر آن شديم تا شده و موضع آن در مبحث سقط جنين مورد توجه خاص قرار گيرد.

 دهيم.  مورد مطالعه و نقد و بررسي قرار

 ي انجام شد.گر گوگل و كتب مختلف قرآنسايت جستجواين مطالعه با رجوع به آيات قران كريم،  روش بررسي:

انـد،   نسـل برآمـده   ساختن محدودكساني كه به وسيله سقط جنين، در مقام  بيانگر اين است كه بررسي هاي مربوطه يافته ها:

صورتي كـه   اند. سقط جنين پس از ولوج روح در او، در حكم قتل نفس محرمه است و چنين كاري فقط در مرتكب گناه شده

كه جنين به عنوان ميهمـان، جـان ميزبـان را نشـانه      ولي زمانيقابليت انجام و اجرا دارد.  اجازه ي حاكم شرع باشد، مستند به

 .گرفته است، مادر مي تواند با سقط جنين، از جان خود حفاظت و دفاع كند

ختيار ا وحق دخالت در آن را ندارند  ها انساندخالت بي مورد انسان در اموري كه مربوط به شئون الهي بوده و  نتيجه گيري:

 گناهي عظيم است. آن به دست خداوند است

 

  .سقط جنين ،قرآن واژه هاي كليدي:

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 E-mail:normohammadi@yahoo.com، 09132858340تلفن:  -معاونت تحقيقات و فناوري –دانشگاه علوم پزشكي  -بلوار كاشاني -شهركرد:  نويسنده مسئول* 
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 پوستر

 اتجايگاه بهداشت محيط در قرآن و رواي
 

 ، حافظ اميني، شهره حبيبيان، معصومه جهانبازي، افسانه جعفري*افسانه رئيسي
 شهركرد، ايران. دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،

 چكيده:
ايمان و الزمه  جزئي از نظافت را فراوان كرده و محيط زيست تأكيد نظافت و موضوع بهداشت، اسالم بر زمينه و هدف:

شريعت مقدس اسالم به  در .حيات سالم جامعه دارد ي بات محيط زيست ارتباط بسيار زيادايمان معرفي نموده است. سالم

ايـن  . ه نكردن محيط زيست دعوت مي نمايدآلود پاكيزگي و را به پاكي و مسلماناناين موضوع تاكيد فراوان شده است و 

محيط زيست سالم انجـام   داشت محيطي وشناسايي هرچه بيشتر رموز علمي قرآن در ارتباط باجنبه هاي به هدفمطالعه با 

 شده است. 

كتب علمي مرتبط با بهداشت محيط  روايات و قرآن كريم و با بهره گيري از اين مقاله به صورت مروري و :بررسي روش

 گردآوري شده است.محيط زيست  و

شـده اسـت كـه بـه      تكرار بار 63قرآن كريم  جمله جوانب بهداشت محيطي است كه در از حيات و آب عنصر يافته ها:

مرسـالت بـه پـاك     27فرقـان،   48مومنون،  18درآيات سوره  .جويي و عدم اسراف تأكيد شده است بهداشت آب، صرفه

 سـوره اعـراف اسـراف مـورد     31آيه دراست. گوارا اشاره شده  اهميت آب تصفيه شده و معين بودن آب و كننده بودن و

در ارتباط با زباله. فارش شده استسآلوده نكردن آب  اردي چون صرفه جويي وبه مو در روايات نيز گرفته و نكوش قرار

ها را شب در منزل نگه نداريد و روز آنرا بيرون ببريد چون كند. خاكروبهها امام صادق(ع) از رسول خدا (ص) روايت مي

 تي اشاره شده است.كهف، به برخي از ويژگي هاي مسكن بهداش 17سوره نحل و  80در آيات  خانه شيطان است.

مكـاني كـاربرد    زمان و هر زندگي انسان احكامي دارد كه در براي تمام ادوار اسالم يك دين مدني است و نتيجه گيري:

براي برقراري شهر سالم پي دستيابي به آن بوده كه  طول تاريخ حيات خود براي رسيدن به مدينه فاضله در انسان در دارد و

 د.اي دارراهنمايي هاي ارزنده  محيط زيست نمونه نيز و

 
 .بهداشت محيط، محيط زيست ،قرآن واژه هاي كليدي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   E-mail:raisi_afsaneh@yahoo.com ، 09132801704تلفن:  – دانشگاه علوم پزشكي -شهركرد نويسنده مسئول:*  
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 پوستر

 اسالم اهميت محيط زيست از ديدگاه قرآن و
 

 

 الهام اسكندري ،*رمضان عقيلي
 .دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران

 

 چكيده:
علـوم طبيعـي   ، دينـي  اقتصادي، زندگي اجتماعي، ابعاد زمينه از هر قرآن كريم بعنوان منبع اليزال الهي در زمينه و هدف:

آخـرت   و نيـا د كمال انسان در سعادت و اموري كه زمينه ساز يكي از قطعاً. و...داراي اشارات فراوان، بديع وعميقي است

در اين مطالعـه بـه    درپناه آن به تربيت جسم وجان خويش بپردازد. امن است كه انسان بتواند است، داشتن محيطي سالم و

 قرآن، درقالب آيات متعدد پرداخته شده است. آينده نگر و نگاه واال محيط زيست از

ون اسالمي، منابع، مقـاالت و متـون مـرتبط بـا     اين مطالعه به صورت توصيفي و با تحليل آيات قرآني، مت روش بررسي:

 موضوع محيط زيست جمع آوري گرديده است.

كـه رعايـت آن موجـب مصـونيت      نشان مي دهد اسالم به عنوان ديني جهان شمول وجامع نگر، رهنمودهايي را :ها يافته

كتب زيست محيطي جـامع ارائـه   تعادل محيطي گرديده است. بطوري كه ميتوان ازدل قرآن، يك م منابع طبيعي و طبيعت و

 اين باره نقل گرديده، حجم رواياتي كه در نيز نمود. نگاهي به آيات متعدد قرآن كه به محيط زيست اختصاص داده شده و

 امنيت رواني جامعه فوق العاده است. تامين سالمت و شكوفايي تمدن اسالمي و كه اهميت محيط زندگي در نشان مي دهد
بـراي بهـره    آن، حمايت از تالش براي حفظ و قرآن كريم مي توان دريافت كه محيط زيست و مل درتا با :گيري نتيجه

جهـت احيـاي    اهتمام اسالم است. برنامه ريزي منسجم در سالم جهت نيل به كمال مورد محيط زيستي امن و از مندي بشر

تفهيم مالكيت حقيقي خداوند  واقعي طبيعت،اهميت  نقش و توسعه ي احكام و تعاليم ديني درمورد فرهنگ اصيل اسالمي و

راهكاري اسـت   روحيه ي صرفه جويي، بخصوص درمنابع ملي، و ايجاد تبذير حذف اسراف و برهمه ي اموال ومنابع ملي،

 .منابع طبيعي هدايت نمايد به سمت بهره وري معقول از جامعه را كه مي تواند

 
 ، سالمت.محيط زيست قرآن كريم، اسالم، واژه هاي كليدي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ramazan.aghili@gmail.com mail:-E ،09133801772تلفن:  -واحد بهداشت محيط -شبكه بهداشت و درمان فارسان -:  فارساننويسنده مسئول* 

mailto:ramazan.aghili@gmail.com
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 پوستر

 رنو سوره اول آيات در مؤمنين براي قرآن بخش سالمت دستورات بررسي
 

 *1، معصومه عليدوستي3، مرضيه رئيسي2، تيمور ملكپور1سيده فاطمه رفيعي
دانشگاه  -ماييگروه ما3 ايران؛ شهركرد، شهرستان شهركرد، -2اداره آموزش و پروش ناحيه2 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران؛1

 ايران. تهران، علوم پزشكي تهران،
 

 چكيده:
 شده اسـت. حضـرت   توجه انسان حياتي تمام مسائل به آن در مي باشد و اسالمي متون ترين كممح از قرآن زمينه و هدف:

 بـر  تكيـه  با كه داند مي النفس سليم و سالم را فردي قرآنرا سبب هدايت و نجات انسان مي داند.  قرآن با همنشيني) ع( علي
 و بيرونـي  تقـابالت  نيز و دروني متضاد قواي ميان عادلت ايجاد با رفتار در و بوده برخوردار قلب در ايمان از توحيدي فطرت
 و خـدا  يـاد  از اعـراض . برگزينـد  اهللا الي قرب و خوشبختي به دستيابي در را شيوه بهترين محيط، و غرايز از برخاسته دروني

 در. دهد قرار خطر رضمع در را آنها سالمت و نمايد بيماري دچار را جامعه افراد تواند مي خدا به ايمان عدم يا او دستورهاي
 .كنيم مي اشاره مؤمنين سالمت براي قرآن بخش سالمت يكي از دستورات به نور سوره اول آيات به اشاره با مطالعه اين

 و كتب در شده منتشر مطالب آيات قرآن كريم، از استفاده مي باشد كه با سيستماتيك بررسي يك مطالعه اين روش بررسي:
 تهيه شد. ياينترنت معتبر هاي سايت
 را آن بـه  عمـل  و فرسـتاديم  فـرو  را آن كـه  است اي سوره اين بيان شده است:»  نور«  در آيه اول سورة مباركه ي :ها يافته

شويد. آيه دوم به صراحت رأفـت و تـرحم در مجـازات     متذكر شما شايد كرديم، نازل روشني آيات آن در و فرموديم واجب
دارد و اجراي مجازات را در حضور جمعي از مومنان مطرح مي كند تا از آن عمـل، بيـزار و   زنان و مردان زناكار را روا نمي 

متنفر شوند و به دليل مصلحت انسان ها و امنيت و سالمت اجتماعي، انجام چنين مجازاتي الزم و بدون چشـم پوشـي مطـرح    
 از ايـن آيـات  . است  شده اعالم حرام زناكاران و مؤمنان باشد، بين مي حالل خود خودي به كه ازدواج 3 ي آيه شده است. در

 اخيـر  سال 100 طي كه هايي پيشرفت به توجه با امروزه زيرا. پيشگيري مي كند مؤمنين اجتماع در خطرناك هاي بيماري ايجاد
 اك،سـوز  يـا  گنـوره  تناسلي، هرپس سيفيليس، ها، هپاتيت ايدز، همچون هاي بيماري گسترش عامل مهمترين است، شده انجام
 . باشد مي نامشروع و بار و بند بي روابط خصوص به و جنسي روابط طريق از انتقال
 قبـل  متعـال  خداوند كه چرا است؛ بزرگ اعجازي خود مذكور، حكم صدور با رابطه در متعال خداوند حكمت :گيري نتيجه

 در. است نموده بيان حكم قالب در را نآ و كرده عنوان را اجتماع جسمي سالمت در دخيل مهم مسائل دانشمندان، كشفيات از
 تحـدي  مشـركين  و كفـار  مقابـل  در آن كمـك  به توان مي كه است اسنادي بهترين از يكي» نور«  ي سوره 4 تا 1 آيات واقع

 جاهـل  و نـادان  بشـر  قبيل، اين از علمي كشفيات كه است اميد. نمود ثابت جهانيان به را اسالم حقانيت و كرد) طلبي مبارزه(
 .دهد سوق الهي هاي ارزش سوي به را آخرالزمان عصر

 

 قرآن، سوره نور، سالمت. واژه هاي كليدي:
 

 

 

 

 
                   E-mail: m_alidosti@hlth.mui.ac.ir   ،09132808260 تلفن:  -معاونت تحقيقات و فناوري -دانشگاه علوم پزشكي -بلوار كاشاني -شهركرد نويسنده مسئول:* 
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۳۷ 
 

 پوستر

 شناسى مثبت گرا ز چشم انداز قرآن و روانقدرداني ا
 

 دكتر منيژه كاوه
 ، شهركرد، ايران.دانشگاه شهركرد -گروه مشاوره و راهنمايي

 چكيده:
با وجود اينكه قدرداني سال هاي متعددي در حوزه هايي مانند فلسفه، علم اخالق و الهيات مطـرح شـده،    زمينه و هدف:

ناسان و صاحب نظران علوم رفتاري قرار گرفته است. قدرداني هيجاني است كه بيشتر اخيرا مورد توجه بيشماري از روان ش

در  قـدرداني پژوهش حاضر بررسـي مفهـوم    هدفافراد آن را غالبا و به شدت تجربه مي كنند و يك تجربه جهاني است. 

 روان شناسي و همچنين بررسي اين مفهوم از چشم انداز قرآن كريم است.

بر اساس بررسي مروري قرآن، متون اسالمي و مقاالت علمي و با روش كتابخانه اي انجام  پژوهش :بررسي روش

 .پذيرفت

شناسى مثبت گرا و نظريات مربوط به قدرداني بيان گرديد.  رواندر اين پژوهش مفهوم قدرداني يا قدرشناسي در  يافته ها:

همچنـين   رفتار اجتماعي مثبتي دريافت كـرده ايـم.  قدرشناسي وقتي حاصل مي شود كه ما تصديق مي كنيم در يك رابطه 

  تأثير و پيامدهاي قدرداني بر سالمت جسماني و روان شناختي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. قدرداني در قرآن و 

. پژوهش هـا  افراد داراي ويژگي يا هيجان مثبت قدرداني سالمت جسماني و رواني و سازگاري بهتري دارند نتيجه گيري:

در قرآن آموزه هاي  جسمي و رواني افراد است. سالمتگر اين موضوع هستند كه عمل بر اساس دستورات الهي مبناي نشان

 وجود دارند كه با يافته هاي علمي جديد در زمينه سالمت رواني در يك راستا و گاه جلوتر از اين يافته ها هستند.

 

 .ي، قدرشناسي، شكرقرآن، روان شناسي مثبت گرا، قدردان واژه هاي كليدي:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  E-mail:mgkaveh@yahoo.com،09131837252تلفن:  –گروه مشاوره و راهنمايي -شهركرددانشگاه  -شهركرد نويسنده مسئول:* 
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۳۸ 
 

 پوستر

بررسي تاثير خواندن آيه الكرسي بر كاهش اضطراب دانش آموزان 

 91مقطع راهنمايي در سال 
 

 ئيان، مينا شيرواني مريم ميرزا ،*ميرزائيان راضيه
 .دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران -بيمارستان ولي عصر(عج)بروجن

 

 چكيده:
شـود.  است كه در اثر وجود احساس تهديد يا خطر در افراد ايجاد مي نگرانياضطراب، نوعي تشويش و  زمينه و هدف:

هاي دينـي اسـالم، ارتبـاط معنـوي بـا      . طبق آموزهتواند سبب كاهش عملكرد مطلوب شودميدانش آموزان اضطراب در 

بر  خواندن آيه الكرسيكند. هدف اين مطالعه، بررسي تاثير شود و از اضطراب جلوگيري ميها ميخداوند باعث آرامش دل

 بود. دانش آموزان مقطع راهنمايياضطراب 

نفر از دانش آموزان مقطع سوم راهنمايي  45مطالعه  مورداست. نمونه  مقطعي-توصيفياين پژوهش از نوع  :بررسي روش

 دانش آموزاناضطراب ميزان بود. ابتدا كتل اضطراب آزمون نامه ها پرسشند. ابزار گردآوري دادهبود نمونه شهرستان بروجن

روز متوالي قبل از شروع كالس آيه الكرسي را تـالوت   15سنجيده شد وخواسته شد دانش آموزان در مدت مورد پژوهش 

 .اضطراب كتل از گروه گرفته شد آزمون مجدداًروز 15بعد از سپس  و كنند

خواندن  و بود 25/23±75/0و پس از اجراي مداخله   26±5/0قبل از اجراي مداخله گروه ميانگين نمره اضطراب  :ها يافته

 ).=004/0P( باعث كاهش معني دار اضطراب دانش آموزان شده استآيه الكرسي 

دارويـي بـراي كـاهش     تـر، غيـر  ارزان، در دسترس و از همه مهم، روشي ساده، موثر، آيه الكرسيخواندن  :گيري نتيجه

 است.مطالعه و يا آموختن قبل از  دانش آموزاناضطراب 

 

  .، دانش آموزانآيه الكرسي ،اضطراب واژه هاي كليدي:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 E-mail: shirvani@skums.ac.ir، 03824226630تلفن: –بيمارستان ولي عصر(عج)بروجن -شهركرد  نويسنده مسئول:* 
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۳۹ 
 

 پوستر

 سالم تغذيه به دعوت و  قرآن
 

 *2معزي دكتر معصومه  ،1پيروي درالنجف
، شهركرد پزشكي علوم دانشگاه -اجتماعي پزشكي گروه2 ، مشهد، ايران؛مشهد فردوسي  دانشگاه -حديث و قرآن دكتري علوم دانشجوي1

 شهركرد، ايران.
 

 چكيده:
 و سـالمت  حفـظ  بهداشت، طب، مقوله 3 در كه است قرآني طب قرآن در موجود اساسي مفاهيم جمله از ف:زمينه و هد

 بيماريهاي بويژه و بيماريها از پيشگيري در سالم تغذيه تاثير به توجه با .سازد مي مشخص را انسان سالمت مسير تندرستي

  .انجام شده است سالم تغذيه به عوتد مفهوم با قرآني آيات بررسي با هدف واگير، اين مطالعه غير

اين مقاله براساس مطالعه مروري، با استفاده از منابع اسالمي چون قرآن كريم و تفاسير اسالمي، احاديـث   :سيرروش بر

 است. شدهو مقاالت انتشار يافته و جستجوي پيشرفته اينترنتي انجام  پزشكي، كتب طب سنتي و طب جديد

 آن به ما آسماني كتاب در كرات به كه است مواردي از سالم تغذيه به دعوت شانگر اين است كهنحاضر مطالعه  يافته ها:

 بـدن  نيـاز  مـورد  غـذاهاي  معرفي پاكيزه، هاي خوراكي تناول استفاده، مورد طعام در نگريستن و دقت است و شده اشاره

 رازهاي سالمت پـذيرش دعـوت قـرآن بـه    و يكي از  باشد مي دعوت اين مصاديق از مضر و حرام غذاهاي معرفي انسان،

 .است تندرستي و سالمت وحفظ سالم تغذيه

 تغذيه ارتباط به توجه با. است تاثيرگذار بيماريها از پيشگيري و زندگي سبك اصالح در الهي آيات به توجه نتيجه گيري:

 ديابت عروقي، قلبي بيماريهاي يزاييبيمار در روزانه خوراكي عوامل نقش و  مزمن و عفوني بيماريهاي از پيشگيري با سالم

در اين زمينه مفيد فايده بوده و يكي از رازهاي سـالمت،   الهي رهنمودهاي رسد استفاده از كالم وحي و بنظر مي سرطان و

 .است تندرستي و سالمت حفظ و سالم تغذيه پذيرش دعوت قرآن به

 
 .تغذيه سالمت، قرآن، واژه هاي كليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  E-mail: lmoezzi@yahoo.com،  0381-3336729 تلفن: -مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي  -دانشگاه علوم پزشكي  -شهركرد :مسئولنويسنده * 
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٤۰ 
 

 پوستر

 ازدواج خويشاوندي از منظر اسالم و علم ژنتيك و پيامدهاي آن
 

 *2دكتر محمدرضا نورمحمديوالمسلمين ، حجه االسالم 1دكتر حسين تيموري

دانشگاه علوم پزشكي  -كميته تحقيقات طب اسالمي2، شهركرد، ايران؛ دانشگاه علوم پزشكي شهركرد -مولكولي وت سلولي مركز تحقيقا 1
 ، شهركرد، ايران.شهركرد

 

 چكيده:
بقا و نسل بشر مي باشد. با كاهش مرگ و مير ناشي از بيماريهـاي عفـوني    امتدادازدواج سنتي الهي براي  زمينه و هدف:

ي ژنتيكي و ارثي اهميت ويژه اي پيدا نموده اسـت. ازدواج خويشـاوندي يكـي از عوامـل مـوثر در ايجـاد       نقش بيماريها

بيماريهاي ژنتيكي شناخته شده است. در اين تحقيق ازدواج خويشاوندي و تبعات آن از منظر متون اسالمي و دانش ژنتيك 

 مورد بررسي قرار گرفته است.

توصيفي و بنيادي مي باشد كه بر اساس مراجعه به آيات قران و مطالعه روايات در اين تحقيق يك مطالعه  روش بررسي: 

 شد.موضوع نكاح و مقدمات آن و مراجعه به يافته هاي دانش آموختگان علم ژنتيك با مراجعه به سايتهاي مربوطه بررسي 

البيت عليهم السالم و نظـر مفسـرين و فقهـا    سوره نساء و روايات پيامبر و اهل  23بنابر آنچه از مفاد آيه مباركه  يافته ها:

يات و روايات به ازدواج خويشـاوندي  آر و د استفاده مي شود ازدواج خويشاوندي در برخي درجات حرام و ممنوع است

 ر برخي روايات حتي در مورد درجات دور خويشاوندي هم ازدواج امري ناپسند شناخته شده اسـت. د تشويق نشده است.

بـر اسـاس يافتـه هـاي دانـش ژنتيـك،        تبعات و علل ممنوعيت ازدواج خويشاوندي ذكر گرديده است. در برخي روايات

 دارد. ازدواجهاي خويشاوندي رابطه معني داري بر افزايش و بروز بيماريهاي اتوزومي مغلوب و چند عاملي وجود 

زدواج و از طرفي وجود تبعـات در ازدواج  با توجه به ترغيب و تاكيد آيات قران و روايات بر اهميت امر انتيجه گيري:  

خويشاوندي، براي رفع اين معضل الزم است با توجه به نهي محـرم از مراتـب درجـه اول و دوم ازدواج خويشـاوندي و     

ناپسند شمردن حتي درجات دورتر و ذكر برخي از تبعات اين نوع ازدواج در متون اسالمي و دانش علم ژنتيك جمعيـت،  

طرف شدن اين معضل در حد ميسور از ازدواج خويشاوندي پرهيز گردد و يا قبل از انجام آن مشـاوره  الزم است جهت بر

 ژنتيك صورت پذيرد.
 

   .، ژنتيكازدواج خويشاوندي، متون اسالمي واژه هاي كليدي:

 

 

 

 

 

 
 
 E-mail :normohammadi@yahoo.com، 09132858340تلفن:  -گروه معارف -دانشكده پزشكي–رحمتيه -شهركرد:  نويسنده مسئول* 
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٤۱ 
 

 پوستر

 بررسي خواص درماني و تاثير ميوه هاي قرآني در ارتقاء سالمتي 
 

     2، اعظم علي اكبريان*1جواد نيك معين                              
 ،گاه علوم پزشكي شهركرددانش ،دانشجوي پزشكي2 ، ايران؛شهركرد ،گروه معارف اسالمي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1                   

 ، ايران. شهركرد

                               چكيده:

سالمتي  ، تاثير بسزايي دربا توجه به اينكه ميوه ها غالبا سرشار از ويتامين ها و مواد معدني و امالح هستند :زمينه و هدف

ها، پروتئين ها، ويتامين ها و  در پيشگيري و درمان  ها دارند، لذا مصرف مداوم آنها به دليل داشتن آب، قندها، چربي انسان

در اين ميان حضرت حق در قرآن اين كتاب شفاء و رحمت، انسان را به ميوه هاي خاصي  بسياري از بيماريها موثر است.

وحـاني  خرما و انجير) توجه داده است. قطعا در اين تذكر خداوند حكيم، آثار و فوايد جسـمي و ر  -انار -زيتون -(انگور

براي انسان وجود دارد. پرسش اصلي اين مقاله آن است كه: خواص درماني ميوه هاي قرآني و تاثير آنها بر ارتقاء سالمتي 

           چيست؟ 
اين مقاله براساس مطالعه مروري، با استفاده از منابع اسالمي چون قرآن كريم و تفاسير اسالمي، احاديـث   روش بررسي:

 است.   شدهتي و طب جديد، و مقاالت انتشار يافته و جستجوي پيشرفته اينترنتي انجام پزشكي، كتب طب سن

مرتبه، از خرما يك مرتبه و (البتـه از درخـت   3مرتبه، از انار  6مرتبه، از زيتون11خداوند در قرآن كريم از انگور يافته ها:

يز بطور غير مستقيم از زيتون در سوره مومنون ياد شـده  مرتبه) و از انجير يك مرتبه ياد كرده است. البته يك بار ن 20خرما 

از طرف ديگر مطالعه كتب طب سنتي و نيز ها در كنار يكديگر ياد شده است، است. نكته آنكه در برخي آيات از اين ميوه 

متي و نيـز  تحقيقات باليني طب جديد كه بشر به آن دست يافته، نشان مي دهد ميوه هاي فوق تاثير بسزايي در ارتقاء سـال 

نقش قابل توجهي در درمان بسياري از بيماري ها دارند. اين ميوه ها در درمان و پيشگيري از ابتالء به انـواع سـرطان هـا،    

 كاهش فشارخون، كاهش كلسترول بد، كاهش  التهاب ها، كمك به سالمتي اعضاء مختلف بدن موثرند.         

ست يافته هاي طب جديد درباره خواص ميوه هاي قرآني و تاثيرات آنها پس از بررسي كتب طب سنتي و د نتيجه گيري:

خرما و انجير) و گنجاندن آنها در رژيم غذايي، نقش مهم و موثري  -انار -زيتون -مشخص شد، مصرف اين ميوه ها (انگور

 در ارتقاء سالمتي انسان دارد.                                                       

            

  سالمتي، خواص درماني، ميوه هاي قرآني :ي كليديواژها
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