
 َبی بُىجبری ي وببُىجبریتأثیز بز مفبَیمی چًن سالمت رياوی ي بیمبری ي مالک: بزآمذٌ اس قزآن کزیمضىبختی مببوی اوسبن

 .گیشد، ًِ خذای اص اٍهخلَق، سالهتص سا دس ساثغِ ثب خبلمص دس ًظش هی: مخلًق بًدن اوسبن -
 .خَیذاًسبى ثب دس ًظش گشفتي ّش دٍ سبحت ٍخَدی خَیص، ٍ ثِ ٍخَد سبحت اصلی ٍخَدش، سالهت سٍاى سا هی: دي سبحتی بًدن اوسبن -
 .سالهت اًسبى، دس گشٍ حشوت دس ساستبی اّذاف خلمت اٍست: َذفمىذ بًدن آفزیىص اوسبن-
 .خذاست« ػجذ»وٌذ وِ اًسبى دس هسیش سالهت، فشاهَش ًوی: عبذ بًدن اوسبن-
یبد ثیبٍسد وِ صًذگی خبٍداًی سا دس پیص خَاّذ اًسبى دس هسیش سالهت، هشالت است وِ صشفب ایي دًیب سا دس ًظش ًگیشد ٍ ثِ: جبيداوگی اوسبن -

 .داضت
 .ثیٌذیبثی ثِ سالهت هؤثش هیاًسبى ًمص خَد سا دس دست: مختبر بًدن اوسبن -
 .ّب ضذًی ًیستیبثی ثِ سالهت، ثذٍى ایفبی هسئَلیتضَد وِ دستاًسبى هتَخِ هی: مسئًل بًدن اوسبن -
ّبی ًفسبًی ٍ ٍظبیف الْی، اٍ هىلّف اًسبى هشالت است وِ دس تمبثل ثیي َّاّب ٍ خَاستِ: محًری ي ًَامذاریجبی اوسبنخذامحًری بٍ -

 .سا ثشٍد تب ثِ سالهت حمیمی ًبئل ضَد( خَاّذآًچِ خذا هی)است ساُ دسست 
 .اًسبى هشالت است وِ سالهت خسن ثبیذ ثب دس ًظش داضتي سالهت خبى تأهیي ضَد: محًریت جبن اوسبن -
داس خَثی ثبضذ ٍ وشاهت ٍ فضیلتی وِ خذاًٍذ اًسبى هشالت است ثشای سسیذى ثِ سل اهت، ثبیذ اهبًت: داری اوسبنکزامت، فضیلت، ي امبوت -

 .ثِ ٍی ػغب وشدُ سا اص دست ًذّذ
اًسبى ثب ضٌبخت فغشت ٍ عجیؼت خَیص، هشالت است ثشای تبهیي سالهت سٍاى خَد، فغشت سا اهبم ٍ پیطَای لَای عجیؼی : فطزت ي طبیعت -

 .وٌذ ًِ ثبلؼىس
 .ضَد وِ راتب ًیبصهٌذ خذاست ٍ اٍ هستمل ًیستضَد، ٍ هتَخِ هیاًسبى دس هسیش سالهت دچبس غشٍس ٍ تىجش ًوی: يابستگی يجًد اوسبن -
 .اًذیبثی ثِ سالهت، ثبیذ دیذ الگَّبی اصیل ٍ حمیمی چگًَِ ػول وشدُثشای دست: سًی کمبلگزایص اوسبن  بٍ -
 .خَاٌّذداًذ، دضوٌبًص سالهت ٍی سا ًویاًسبى هی: مًاجٍُ بب دضمىبن دريوی ي بیزيوی -
 .ضَد ثشای تبهیي سالهت، ثبیذ ظبّش ٍ ثبعي سا ّوبٌّگ وٌذاًسبى هتَخِ هی: وقص ویّت در اعمبل اوسبوی -
 .آیذاًسبى هشالت حبل، ٍ ثِ فىش آیٌذُ خَیص است ٍ دس صذد خجشاى گزضتِ ثشهی: وقص گذضتٍ، حبل ي آیىذٌ در سوذگی اوسبن -
 .تَاًذ ثب اختیبس دس هسیش سالهت حشوت وٌذضَد وِ لشثبًی خجش ًیست ٍ هیاًسبى هتَخِ هی: طبیعت ي تزبیت -
ِ دس خْت تغییشات هثجت ثِ سوت سالهت گبم ثشهی: تغییزپذیزی اوسبن -  .داسداًسبى اهیذٍاساً
 .ضَدوٌذ وِ ثیص اص ٍُسؼص اص اٍ تىلیفی خَاستِ ًویاًسبى آساهص پیذا هی: تکلیف داضته بٍ میشان يُسع -
 .داًذ صجش دس ایي هسیش، پیص سفتي ثِ سَی سالهت استضَد ٍ هیّب ٍ اثتالئبت صجَستش هیاًسبى، دس ثشاثش آصهبیص: آسمبیص ضذن بب مطکالت -
-وٌذ ٍ ّش دٍ خٌس اسصش ّوذیگش سا دسن هییه اص دٍ خٌس، ثش دیگشی احسبس تفَق ًویّیچ: ارسش اوسبوی بزابز دي جىس سن ي مزد -

 .وٌٌذ
ّب، اٍ اًسبى است ٍ ثشای سغن تفبٍتضَد وِ ػلیاًسبى هتَخِ هی: َبی فزدیدر ضخصیت، سزضت مطتزک، ي تفبيت( عمًمیت)جبمعیت  -

 .وٌذ دس هسیش ایي فغشت گبم ثشداسدّب ًیض اص آى ثشخَسداسًذ ٍ ثٌبثشایي سؼی هیًوًَِ فغشتی داسد وِ سبیش اًسبى
 .وٌذضَد ٍ اصل ٍ حمیمت خَیطتي سا گن ًویاش هیاًسبى هشالت خَد حمیمی: اس خًد بیگبوگی در اوسبن -
ُ تالش : جبمعیت يجًدی اوسبن - اًسبى ثب ضٌبخت خبیگبّص دس خلمت، احسبس اسصضوٌذی وشدُ ٍ دس هسیش سسیذى ثِ ایي خبیگبُ ٍاالی ثبلمَ

 .وٌذهی
ِ هیاش اوتفب ًویاًسبى ثِ اثؼبد حیَاًی ٍ اًسبًی: (بعذ حیًاوی، اوسبوی، الُی)چىذ بُعذی بًدن اوسبن  - ضَد ثشای تأهیي سالهت وٌذ ٍ هتَخ

 .  حمیمی، ثبیذ ٍخَد الْی سا هذ ًظش لشاس دّذ
 

 اًسبًی، ػلَم ثب ساثغِ دس هسبلِ ایي .ّستٌذ اثشگزاس ػلَم ثش هسلّوب هتفبٍت ّبی¬ثیٌی¬خْبى
  ثب ًبخَاُ، خَاُ وِ است ػلَهی خولِ اص سٍاًطٌبسی، اًسبًی، ػلَم ثیي دس .داسد ای¬ٍیژُ ثشخستگی

 ایي دس ّشچِ ٍ ًیست صشف تَصیفی ػلن یه سٍاًطٌبسی، ػلن .داسد وبس ٍ سش صًذگی سجه تدَیض
 توبهی .ثَد خَاّذ اثشگزاس افشاد صًذگی سجه ثش غیشهستمین یب هستمین ضىل ثِ ضَد،¬هی تَلیذ ػلن

 ضٌبختی،¬هؼشفت ضٌبختی،¬اسصش هجبًی اص ثشخبستِ ًیض هؼبصش سٍاًطٌبسی غیشهغشح ٍ هغشح هىبتت
 هستثٌب لبػذُ ایي اص ًیض اسالهی سٍاًطٌبسی هىتت .ّستٌذ خَد ... ٍ ضٌبختی¬اًسبى ضٌبختی،¬ّستی

  :ًَیسذ¬هی ًذاسین، سىَالس ٍ عشف¬ثی ػلن ایٌىِ دسثبسُ آهلی خَادی اهلل¬آیت .ثَد ًخَاّذ
ِ ی»  ّیچ وِ آى خب اص .است (ثیٌی خْبى ّوبى یب) خْبى ثِ خبهغ ًگشش تَلیذ ػْذُ داس هغلك فلسف

 ثیٌی¬خْبى ٍاهذاس خَیص هجبًی یب هَضَػِ اصَل پیص فشض ّب، دس وِ ًیست ًملی ای یب ػملی داًص
ِ ی حتوب ًجبضذ؛ خبصی ِ ّبی ٍ ػلَم ّو  ػلن ثیي ایي دس ٍ الحبدی یب الْی اًذ یب هضبفطبى فلسف

  ای¬اًسبًی ػلَم هجٌبی ٍ پبیِ ای،¬خبهٌِ اهلل آیت هٌظش اص .(1389 آهلی، خَادی) «ًذاسد هؼٌب سىَالس
 ّبی¬سضتِ السبم ٍ اًَاع ٍ هذیشیت ٍ ضٌبسی¬خبهؼِ ٍ التصبد اص است، هغشح غشة دس اهشٍص وِ

 ٍاال هؼشفت ثِ وِ است وسبًی ًظش اص ًبهؼتجش ٍ غیشدیٌی ٍ ضذدیٌی هؼشفت یه هجٌبی ثش اًسبًی، ػلَم
 اًسبًی ػلَم هجٌبی» .(26/09/1383 ّب،¬داًطگبُ اسبتیذ دیذاس دس ثیبًبت) اًذ¬سسیذُ اسالم تَحیذی ٍ

 ٍ هبدی ثیٌی¬خْبى ضَد،¬هی تذسیس ای¬تشخوِ صَست-ثِ وطَس ّبی¬داًطگبُ دس وِ غشة
 خستدَ لشآى دس ثبیذ سا اًسبًی ػلَم اسبس ٍ پبیِ وِ¬حبلی دس است؛ دیٌی ٍ لشآًی هجبًی ثب هتؼبسض

 اًسبًی، ػلَم دس یضدی، هصجبح اهلل¬آیت دیذگبُ اص .(28/07/1388 تبسیخ دس سّجشی ثیبًبت) «وشد
  ای¬هَضَػِ اصَل اص اًسبى ًْبیی ووبل اٍ، تىبهل ٍ سضذ چگًَگی اًسبى، حمیمت ضٌبخت

 اصَل ایي .ضًَذ تجییي ٍ اثجبت هٌبست سٍش ثب ٍ هشثَط ػلَم دس ثبیذ وِ آیٌذ¬هی حسبة¬ثِ
 لشاس اًسبًی ػلَم دس استذالل ٍ تحمیمبت هجٌبی ٍ ضًَذ استٌجبط دیٌی هٌبثغ اص تَاًٌذ¬هی هَضَػِ

 وِ وٌین سٍضي تَاًین¬ًوی است، وذام اًسبى ًْبیی ووبل ٍ چیست اًسبى ًذاًین تب ًوًَِ ثشای .گیشًذ
 ػلَم ضٌبسی،¬خبهؼِ سٍاًطٌبسی، ّوچٌیي .ًوبیذ ایفب اًسبى تىبهل دس تَاًذ¬هی ًمطی چِ التصبد
 وِ هسبئل ایٌگًَِ .ّستٌذ هجتٌی ضٌبختی¬اًسبى هسبئل حل ثش اًسبًی ػلَم ّبی¬سضتِ سبیش ٍ تشثیتی
  وِ اًذ¬تجییي لبثل اسالم دیذگبُ اص ٌّگبهی داسًذ، توبس اسالهی ٍ دیٌی ّبی¬دیذگبُ ثب ًبخَاُ¬خَاُ

 ثخَاٌّذ اگش ًیض اسالهی ضذ ٍ اسالهی غیش ّبی¬هىتت .ثبضٌذ هجتٌی اسالهی ضٌبسی¬اًسبى ثش
 ّبی¬دیذگبُ اثتذا ثبیذ¬هی وٌٌذ، ثیبى هؼمَل ٍ هٌغمی ضىلی¬ثِ اًسبًی ػلَم دس سا خَد ّبی¬دیذگبُ
 ًوبیٌذ تجییي سا صًذگی اص ّذف ٍ اًسبى، اختوبػی صًذگی هبّیت ضٌبسی،¬اًسبى ػشصِ دس خَد هىتت

 یه¬ّیچ صَست،¬غیشایي دس .ثپشداصًذ اًسبًی ػلَم هختلف ّبی¬صهیٌِ دس پشداصی¬ًظشیِ ثِ سپس ٍ
 هٌظش اص .(1392 یضدی، هصجبح) داضت ًخَاٌّذ تىیِ استَاسی پبیِ ثش آًْب ّبی¬حل¬ساُ ٍ ًظشیبت اص

 تؼبلین دس سیطِ وِ آضىبسی ٍ پٌْبى ّبی¬فشض¬پیص عشیك اص سٍاًطٌبسی هىتت ّش ٍالغ¬دس ایطبى،
 ّب¬فشض¬پیص ایي اسبس ثش .است یبفتِ تىبهل اًذ،¬داضتِ آى ضٌبختی¬اًسبى هجبًی ٍ فلسفی

 ٍ سٍاًطٌبسی تؼشیف سٍاًطٌبختی، ّبی¬ًظبم سبختي ثشای الصم ًظشی ّبی-فشضیِ سٍاًطٌبسبى
 سا ّب¬آى تَاى¬هی هىبتت فلسفی صیشسبخت گشفتي ًظش دس ثب لزا اًذ؛¬وشدُ اسائِ سا آى گیشی¬خْت

 ثب .(1392 ضدبػی،) وشد ثٌذی¬عجمِ ضبى¬فلسفی هجبًی عجك ٍ داد سثظ گزضتِ فلسفی تؼبلین ثِ
 اص سٍاًطٌبختی، هسبئل دس اّویت حبئض ضٌبختی¬اًسبى هجبًی وِ دسیبفت تَاى¬هی دیٌی هٌبثغ ثِ ًگبّی

 آیبت ، ٍحی ضذى ًبصل ٍ اًجیب ثؼثت ثب هشتجظ آیبت ًوًَِ ثشای .ّستٌذ استخشاج لبثل سٍایبت ٍ لشآى
  ٍػذُ ثِ هشثَط آیبت ّوچٌیي ٍ ، اًسبى اخاللی هسئَلیت ثِ هشثَط آیبت ، اًسبى آصهبیص ثِ هشثَط

 تَاى¬هی .(1389 ثطیشی،) هدجَس ًِ ٍ است هختبس هَخَدی اًسبى وِ داسد ایي اص حىبیت  ٍػیذّب ٍ
 .وشد استخشاج سا لشآًی ضٌبختی¬اًسبى هجبًی سبیش تَاى، حذ دس دلیك، ثشسسی ثب

 تبثیشی اًسبًی، ػلَم ثش ٍیژُ¬ثِ ضٌبختی،¬اًسبى هجبًی خولِ اص هجبًی تبثیش ضذ، ثحث وِ گًَِ¬ّوبى
 ثب) دیٌی هٌبثغ اص ضٌبختی¬اًسبى هجبًی استخشاج ّذف ثب حبضش، پژٍّص ثٌبثشایي، .است اًىبسًبضذًی

 .است یبفتِ سبهبى اسالهی، سٍاًطٌبسی ثش هجبًی ایي اثشات ثشسسی ٍ (وشین لشآى ثش تبویذ
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 دس .ثبضذ¬هی هحتَا، تحلیل ضیَُ اص استفبدُ ثب ٍ ویفی، سٍش، لحبػ ثِ حبضش پژٍّص

 اص اسالهی، سٍاًطٌبسی ثب هشتجظ ضٌبختی¬اًسبى هجبًی استخشاج خْت حبضش پژٍّص

 ایٌىِ، ضوي .است ضذُ استفبدُ (گضیٌطی هحَسی، ثبص، وذگزاسی) وذگزاسی ّبی¬ضیَُ

 ًیض حَصُ ایي ًظشاى-صبحت ّبی¬دیذگبُ ٍ تفسیشی وتت اص هجبًی، تجییي ٍ تَضیح ثشای

 .است ضذُ ثشدُ ثْشُ

 ثشسسی ٍ استخشاج اسالهی، سٍاًطٌبسی ثب هشتجظ ضٌبختی¬اًسبى هجبًی تب ضذ تالش حبضش، پژٍّص دس
 تغییش اهىبى اًسبى، اٍلیِ ّبی¬گشایص اًسبى، هبّیت ولی حَصُ چْبس دس تَاى¬هی سا هجبًی ایي .ضَد

 پشداختِ هجبًی ثشسسی ثِ ًیض دیگشی پژٍّطگشاى تش،¬پیص .داد لشاس اًسبى، تىبلیف ٍ اّذاف ٍ اًسبى
 ثَدى، هٌغمی-غیشهٌغمی آصادی،-خجشگشایی هحَس ًُِ دس دس سا هجبًی ایي (1389) ثطیشی .ثَدًذ

 تؼبدل وٌطی،¬دسٍى-وٌطی¬ثشٍى رٌّیت،-ػیٌیت تغییشپزیشی،-تغییشًبپزیشی ًگشی،¬ولی-خضءًگشی
 همبیسِ اهىبى تب دادُ لشاس ثشسسی هَسد پزیشی¬ضٌبخت ًبپزیشی،¬ضٌبخت حیبتی، تؼبدل-(تىبهل) ثشتش
 (1389) حیذسی ٍ ضدبػی .گشدد فشاّن اًسبى هبّیت ثِ اسالهی ًگبُ ثب هؼبصش سٍاًطٌبسبى دیذگبُ ثیي
  .اًذ¬دادُ لشاس هذًظش سا ... ٍ اًسبى ثَدى هخلَق اختیبس، ثشاثش دس خجش هبًٌذ اسبسی هجٌبی چٌذ ًیض

 ثِ ثیطتشی، هجبًی حبضش، پژٍّص دس .است دادُ لشاس ثشسسی هَسد سا دیگش هجبًی ثشخی (1393) وبٍیبًی
  سٍاًطٌبسی حَصُ دس هغشح هجبًی ضبهل ّن هجبًی ایي .اًذ¬گشفتِ لشاس ثشسسی هَسد تش،¬تفصیلی ضىل

  هجبًی ثشخی دسثشگیشًذُ ّن ٍ ثبضذ، فشاّن سٍاًطٌبختی هىبتت ثب اسالم دیذگبُ همبیسِ اهىبى تب ّستٌذ،
 دس هجبًی ایي حبضش، پژٍّص دس ّوچٌیي .است ضذُ پشداختِ ثذاى ووتش ّب¬پژٍّص دس وِ است دیگش
 اص آًچِ ضبهل ّن ٍ است اًسبى هبّیت ضبهل ّن ثٌذی¬دستِ ایي .اًذ¬گشفتِ لشاس ولی دستِ چْبس لبلت
 .ثگطبیذ پژٍّطگشاى سٍی پیص سا ای¬تبصُ ّبی¬افك حبضش، پژٍّص وِ است اهیذ .سٍد¬هی اًتظبس ٍی

 وشین لشآى
 الجالغِ¬ًْح

 (سُ) خویٌی اهبم پژٍّطی ٍ ػلوی هؤسسِ اًتطبسات لن،.سٍاًطٌبختی سٍیىشدی ثب وبهل اًسبى الگَی .(1389) اثَالمبسن ثطیشی،
 داًطگبُ ٍ حَصُ پژٍّطگبُ .آى ًمذ ٍ سٍاًطٌبسی فلسفِ .(1390) ّوىبساى ٍ صاسػبى تشخوِ آسدیال، ٍ ثًَژُ

 .ضطن چبح اسشاء، ًطش هشوض اًسبى، ثِ اًسبى تفسیش .(الف 1390) ػجذاهلل آهلی، خَادی
 .ضطن چبح اسشاء، ًطش هشوض لشآى، دس فغشت .(ة 1390) ػجذاهلل آهلی، خَادی
 .ضطن چبح اسشاء، ًطش هشوض .لشآى دس اًسبى حمیمی حیبت .(ح 1390) ػجذاهلل آهلی، خَادی
 .سَم ٍ ثیست چبح اسشاء، ًطش هشوض خوبل، ٍ خالل آییٌِ دس صى .(1391) ػجذاهلل آهلی، خَادی
 اهبم پژٍّطی ٍ آهَصضی هَسسِ اًتطبسات .اسالهی هٌبثغ ثِ ًگشش ثب سبلن اًسبى ّبی ًظشیِ .(1389) هدتجی حیذسی، ٍ هحوذصبدق ،ضدبػی
 اٍل چبح .(سُ)خویٌی
 تَسؼِ آفتبة اًتطبسات .اسالهی اًسبًی ػلَم هجبًی .(1393) احوذحسیي ضشیفی،

 آى ًمذ ٍ سٍاًطٌبسی ّبی¬هىتت .(1390) هحوذ سیذ غشٍی، ٍ فشّبد؛ هبّش، هحوذ؛¬ػلی سفیؼی، ثشادساى غالهشضب؛ ًفیسی، حسیي؛ ضىشوي،
  .ضطن چبح داًطگبُ، ٍ حَصُ پژٍّطگبُ .(2 خلذ)

 تحمیمبتی، عشح وشین، لشآى آیبت هحتَای تحلیل هجٌبی ثش الگَ اسائِ ٍ سٍاًی سالهت ّبی¬ضبخص تذٍیي .(1396) هحسي اثشلَئی، ػضیضی
 (ػح)...ا¬ثمیِ پضضىی ػلَم پژٍّطگبُ سفتبسی، ٍ اػصبة ػلَم اًستیتَ سفتبسی، ػلَم تحمیمبت هشوض

   .دٍم چبح .(سُ) خویٌی اهبم پژٍّطی ٍ آهَصضی هؤسسِ اًتطبسات .لشآى دس ضٌبسی¬اًسبى .(1389) هحوذتمی یضدی، هصجبح
 .پبًضدّن چبح ،(سُ) خویٌی اهبم آثبس ًطش ٍ تٌظین هؤسسِ خْل، ٍ ػمل خٌَد حذیث ضشح .(1393) اهلل سٍح سیذ خویٌی، هَسَی


