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 روش شناسی پژوهش های میان رشته ای قرآن و طبآشنایی با 

 (طبيروش موضوع يابي در پژوهش هاي ميان رشته اي آيات و روايات )

 

 

 

توان استفاده از یکی از دو روش ذیل می ؛در زمینه منابع اسالمیی مرتبط با علوم پزشکی هاپژوهشبرای انجام 

 کرد:  

 . گزاره ها با روش تجربیاین بررسی از آیات و روایات مرتبط با علوم پزشکی و  اول: ایده گرفتن

 .(مقاالت مروری)دوم: مقایسه دستاوردهای علوم پزشکی با آموزه های اسالمی 
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 : ایده گرفتن از آیات و روایات مرتبط با علوم پزشکی شیوه اول

 

به پژوهش می پردازد. بددین ودورت    و روایات مربوطه؛   مدر این روش , محقق با ایده گرفتن از آیات قرآن کری

مورد استفاده قرار گرفته و با روش تجربدی بررسدی مدی     ؛به عنوان ایده اولی و فرضیه تحقیق ه یا حدیث؛که آی

را مورد آزمون و خطا قرار دهد تا به یک مطلب علمدی   یا حدیث شود و محقق سعی می کند جوانب مختلف آیه

 دست یابد. 

بعدد از مطاععده   و  1ی که گزاره های پزشدکی در آن هسدت؛ مراجعده نمدود    منابع اسالمین منظور ابتدا باید به بد

پروژه های تحقیقاتی تعریف کرد و این احادیث و آیات ؛ باید با توجه به متن آیه یا روایت ؛ ایده ای جدید جهت 

 ایده را در بوته آزمایش و تجربه قرار داد. 
 

ی نمونه هایی از طرح هاع پژوهش ها و راهکار عملی این نوشنایی با شیوه کار در این پژوهش ها؛ در ادامه برای آ

تحقیقاتی با روش فوق می آید:

                                                           
1
برای سهوعت کار می توان به منابعی که برخی آیات و روایات مرتبط را جمع آوری کرده اند مراجعه نمود ؛ به عنوان نمونه؛    

مراجعه کرد و احادیث   http://www.ghadeer.org/salamat/d_ahadis_p/FEHREST.HTMدانشنامه احادیث پزشکی به آدرس: 

در بخش سوم این کتاب , مطاعب به وورت موضوعی و به تفکیک بیماری ) مرتبط با تحقیقات علوم پزشکی را از آن استخراج کرد.

این  احادیث ؛ پرداخته است . عذا می توان با توجه به   ها نوشته شده و در بخش پنجم به خواص و درمان با گیاهان دارویی و غذاها

 موضوع تحقیق را انتخاب نمود.(

http://www.ghadeer.org/salamat/d_ahadis_p/FEHREST.HTM
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 : 1مثال 

 فرمودند:  السالم امام رضا عليهشده است که  در روایات نقل

زَنْجَبيل به عسل درآميخته بخورد  اى قوى شود ، هر روز ، سه قطعه اش کم شود و داراى حافظه هر کس بخواهد فراموشى»

 «با خَرْدَل تهيه شده نيز ميل کندو در هر روز ، با غذاى خويش ، چيزى که 

 تعريف کرد مانند: به اين صورت  بر اساس حديث فوق می توان طرح هايی
 

 بررسی ترکيبات شيميايی مخلوط زنجبيل با عسل همراه خردل در افزايش حافظه  .1

بر سير بالينی بيماران مبتال به احاديث طبی بر اساس از زنجبيل و عسل رآورده تهيه شده کارآزمايی بالينی ف .2

 آلزايمر

 آلزايمر  بيماری اثر محافظتی زنجبيل در درمان  .3

 

 البته در اين موضوع تحقيقاتی انجام شده و مقاالتی نوشته شده است مانند:  

Protective Effect of Ginger (Zingiber officinale) on Alzheimer's disease Induced in Rats2 

 همچنين مقاله ای با عنوان:آمده است .   Journal of Neuroinfectious Diseases که در نشريه
Ginger Extract Inhibits β-Amyloid Peptide–Induced Cytokine and Chemokine 

Expression in Cultured THP-1 Monocytes   

 .انتشار يافته است   The Journal of Alternative and Complementary Medicine  که در مجله

                                                           
2
 http://omicsonline.com/open-access/protective-effect-of-ginger-zingiber-officinale-on-alzheimers-disease-

induced-in-rats-2314-7326.1000159.pdf 
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 2مثال 

آور است و غذا را هضم  کاهو بخور ، که خواب : فرموده اند نقل شده است کهآله و سلّم  عليه و  اهلل   پيامبر خدا صلىاز 

 3. کند کاهو ؛ چرا که خون را تصفيه مى بر شما باد :نيز روايت شده است السالم  مام صادق عليهاز او  کند مى

 با توجه به احاديث فوق می توان ؛ طرح  هايی با عناوين ذيل پيشنهاد داد: 

 در میان افراد دارای اختالل کم خوابی کاهو بر کاهش کم خوابی  بررسی تاثیر استفاده از  .1

 .................مصرف کاهو بر کاهش ساعات هضم غذا در ........... بررسی تاثیر و نقش  .2

 بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی کاهو بر کاهش ساعات هضم غذا در  ..................... .3

 بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص خواب آوری اسانس کاهو .4

 بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی کاهو بر میزان خواب ......................... .5

 

 3مثال 

در  (و نه همهه درماناها  )طبق این آیه شریفه , درمان های زیادی   4فیه شفاء للنّاسید: قرآن در مورد عسل می فرما

  عسل قرار داده شده است . تاکنون پژوهشاایی در این زمینه انجام شده از جمله:

 5 باسیلوس بررسی تاثیر آزمایشگاهی عسل بر کاندیدا آلبیکانس و الکتو .1

 6 سی میزان اثر بخشی مصرف موضعی عسل در ترمیم زخم پوست با ضخامت کامل در موش صحرایی نربرر .2

 7گزارش یک مورد درمان زخم پای دیابتی با تجویز موضعی عسل و روغن زیتون  .3

  8مقایسه دو محلول بی کربنات سدیم و عسل در پیشگیری از ضایعات دهانی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه .4

خل ضایعه ی گلوکانتیم همراه با تجویز موضعی عصاره ی سههیاهدانه در پایهه ی   مقایسه ی اثر تزریق دا .5

عسهل با تزریق داخل ضایعه ی گلوکانتیم به همراه تجویهز موضعی عسل در درمان لیشمانیازیس پوستی 

 9 حاد

                                                           
 و گياهان دارويی با موضوع کاهو ( نوشته شده استاين احاديث در بخش پنجم کتاب دانشنامه احاديث پزشکی )درمان با غذاها  3

 سوره نحل 69و  68آيات  قرآن کريم , .4

شايسته بنائيان بروجنی، مريم راستی بروجنی، دکتر حسن مقيم، مجيد وليدی، غالمرضا   88مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد/ويژه نامه طب تکميلی/ زمستان   .5

 ( http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=34835مبينی، افسانه کاظميان )

 ( http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=34835),  1387/99/11مجله پزشکی کوثر, تاريخ انتشار :  .6

 ( http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=34835) 91/12/1387گياهان دارويی , تاريخ انتشار :   .7

 ( http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=34835) 19/91/1383مجله پزشکی کوثر تاريخ انتشار :  .8

http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=2817
http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=20668
http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=20668
http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=2995
http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=27152
http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=27152
http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=27152
http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=34835
http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=34835
http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=34835
http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=34835
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 4مثال 

برای محقق فراهم می سازد تا اين روايات , ايده اصلی را  19 .حجامت مايه صحت بدن دانسته شده است ؛ روايات اسالمیدر 

  عبارت است از :  نمونه هايی از پژوهش های انجام شده که مرتبط با روايات مزبور استاثرات حجامت را بررسی کند. 

 ازنظر فاکتورهای بيوشيميايی مقايسه خون وريدی و خون حجامت .1

درمانی در کاهش سطط  ليیيطدهای   بررسی و مقايسۀ ميزان تأثير سه روش دارودرمانی، آموزش درمانی و حجامت  .2

 11.خون

  12الدوله حکيم مقايسه بيوشيميايی نوبت اول و دوم خون حجامت در مراجعين به بيمارستان لقمان  .3

مقايسه خون وريدی و خون حاصل از حجامت از نظر فاکتورهای بيوشيميايی و هماتولوژی و پاسخ های  .4

  13 ايمونولوژيك 

 

                                                                                                                                                                                           
 ( http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=34835) 91/91/1389پوست و زيبايی تاريخ انتشار:   .9

 143, قم , ص  1389محمد محمدی ری شهری, دانش نامه احاديث پزشکی, ترجمه: حسين صابری, سازمان چاپ و نشر دارالحديث , چای يازدهم ,   .19

 دانشکدۀ علوم پزشکی,  نامه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت دانشگاه تربيت مدرس پايان .11

(http://www.hejamat.ir/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=85) 

 دانشکده پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی رای حرفه ای ؛دکت پايان نامه  .12

(http://www.hejamat.ir/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=85) 

   ل می آيد: . چکيده اين مقاله برای آشنايی بيشتر در ذي گروه فيزيولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران   13

مقدمه: حجامت يکی از روش های درمانی طب سنتی است که از زمان های گذشته در جوامع مختلف مورد استفاده بوده است. گرچه منابع ما در 
 مورد طب سنتی و مکمل و از جمله در مورد حجامت غنی است اما اطالعات ما در مورد مکانيسم های دخيل در اين زمينه، علی رغم پيشرفت
علوم در حيطه های مختلف بسيار کم است. با مشخص شدن توجيه علمی و مکانيسم عمل طب سنتی استفاده از آن راحت تر خواهد بود و می 
توان با پشتوانه قوی تر، آن را به جامعه پزشکی نوين معرفی کرد. هدف از مطالعه حاضر، مقايسه خون وريد و خون حاصل از حجامت از نظر 

 .وشيميايی، هماتولوژی و پاسخ ايمونولوژيك و ارزيابی اختالف موجود می باشدفاکتورهای بي
ميلی ليتر خون وريد برای سنجش فاکتورهای  16ساله سالم بودند که ابتدا از هر فرد  29-49مرد داوطلب  56روش ها: جامعه آماری 

نجام شده و همين حجم خون از خون حاصل از حجامت برای بيوشيميايی و هماتولوژی و ايمونولوژی گرفته شد. سیس حجامت بر روی فرد ا

، سنجش Selectraسنجش فاکتورهای ذکر شده برداشته شد. فاکتورهای بيوشيميايی با استفاده از سرم خون داوطلب و به وسيله اتوآناليزور 

ام گرديد. سايتوکاين ها با استفاده از کيت و سنجش سديمانتاسيون با روش دستی وسترگرين انج KX-21 هماتولوژی با استفاده از سل کانتر

 .سنجش شد R&D االيزا
صل يافته ها: آزمون های آماری تفاوت معنی داری را در بسياری از فاکتورهای بيوشيميايی و هماتولوژی و ايمونولوژی بين خون وريد و خون حا

 .از حجامت نشان دادند
ه گيری کرد که ترکيب خون وريدی و خون حجامت يکسان نبوده، با هم تفاوت دارند. عالوه نتيجه گيری: با توجه به نتايج حاصل، ميتوان نتيج

دی بر اين، عليرغم اينکه تعداد لنفوسيت ها در خون حجامت بيشتر از خون وريدی بوده است، توان پاسخ دهی آن در برابر مايتوژن، از خون وري

 .يمونولوژيك کمتری نسبت به خون وريد داردهمزمان کمتر است. و لذا خون حجامت توان پاسخ دهی ا

http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=34835
http://www.hejamat.ir/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=85
http://www.hejamat.ir/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=85
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وايات ذکر شده است نيز همين گونه می توان تحقيق کرد . عناوين ذيل با توجه به روايات درمورد ساير موضوعاتی که در ر

 14 تعريف شده است:

 

 ....بررسی تاثیر افشره عناب بر کاهش تب در میان کودکان  .1

 ... بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص ضد تبی گیاه عناب .2

 ............................بر کاهش تب ....... بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی عناب  .3

 در میان افراد دارای اختالل کم خوابی کاهو بر کاهش کم خوابی  بررسی تاثیر استفاده از  .4

 مصرف کاهو بر کاهش ساعات هضم غذا در میان............................ بررسی تاثیر و نقش  .5

 ر میان .....................بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی کاهو بر کاهش ساعات هضم غذا د .6

 بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص خواب آوری اسانس کاهو .7

 بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی کاهو بر میزان خواب ......................... .8

 بررسی تاثیر استفاده از سنجد بر کاهش تب ....................................... .9

 خواص ضد تبی سنجدبررسی ترکیبات شیمیایی و  .11

 بر کاهش تب ................................... بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی سنجد  .11

 ......بررسی تاثیر استفاده از انجیر بر کاهش مشکالت بواسیر در بیماران  .12

 بررسی تاثیر استفاده از مویز بر افزایش حافظه دانشجویان با استفاده از آزموناای سنجش حافظه .13

 بررسی تاثیر استفاده از عصاره هیدروالکلی مویز بر افزایش حافظه و یادگیری موش صحرایی .14

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به بر شادابی دانشجویان  بررسی تاثیر استفاده از  .15

 از نظر دارا بودن ترکیبات ضد افسردگی و شادی آور بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی به  .16

 از نظر دارا بودن ترکیبات ضد افسردگی و شادی آور ی و خواص به بررسی ترکیبات شیمیای .17

 از نظر دارا بودن ترکیبات ضد افسردگی و شادی آور بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص انگور سیاه  .18

 بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص ضد تبی گیاه سنجد .19

                                                           
  (93که با جستجوهای ابشان هنوز تحقیق نشده است.)مارماه این عناوین توسط سرکار خانم فیض آبادی استخراج شده است   14
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 (ال در اولویت طرح های مرکز نیستفع)مقایسه داده های علوم تجربی و گزاره های اسالمی: شیوه دوم  

اسطت ,  محقق , در اين نوع پژوهش بايد در هر دو رشته توانايی داشته باشد تا بتواند بين مطالب علوم تجربی و متونی که در منابع اسالمی آمده 

 قابل انجام است :در صورت عدم توانايی و تسلط علمی محقق در يکی از دو حوزه , يکی از دو روش ذيل مقايسه انجام دهد. 

 گذراندن يك دوره فشرده آشنايی با منابع اسالمی , به گونه ای که محقق به تنهايی بتواند به منابع اسالمی مراجعه نمايد. .1

 انجام تحقيق به صورت گروهی از کارشناسان هر دو رشته  .2

به تحقيق بیردازد الزم است از اصول پژوهش در آيات و روايات آگطاه باشطد و بطر اسطاس آن     منابع اسالمی  اگر محقق می خواهد به تنهايی در 

  تحقيق خود را انجام دهد. بنابراين پژوهش های اين عرصه در يکی از دو منبع ذيل قابل انجام است: 

 . پژوهش در قرآن  )مثال: بررسی مراحل رشد جنين در آيات قرآن و  علم جنين شناسی(1

 وهش در روايات ) مثال: بررسی تغذيه جنين در روايات و جنين شناسی( . پژ2 

 پژوهش در قرآن

ات در برای تحقيق يك موضوع در آيات قرآنی بايد دقت فراوان کرده و از قواعد تفسير, پيروی نمود که اهم آنهاعبارتند از: توجه به مفاهيم کلمط 

, مجطاز لغطوی و عقلطی   , اضطمار , ايجطاز , قرائن در مشترک لفظی و معنوی) نظر گرفتن قرائندر ,  در نظر گرفتن قواعد ادبيات عرب,  زمان نزول

  و بررسی روايات تفسيری تتبع تمامی آيات مرتبط با يك موضوع(  ويژگی های متکلم و ..., فضای نزول,سياق,کنايه 

 آسیب شناسی این شیوه

وجود دارد. همان ططور کطه    مقايسه دستاوردهای غير متقن علوم تجربی با آيات قرآنو  تفسير به رایبايد توجه داشت که در اين شيوه , احتمال 

لطب  در مبانی تفسير گذشت , مفسر بايد از قواعد تفسيری پيروی کرده و از تطبيق بی ضابطه آيات قرآن بر يافته های علمی خود بیرهيزد تا مطا

 غير متقن علوم با تفسير همراه با تکلف آيات تطبيق نشود. 

 پژوهش در روایات

چطرا کطه   تفاوت چندانی بين روش پژوهش در قرآن و روايات وجود ندارد . تنها نکته ای که بسيار مهم است بحث سند روايات و استناد آنهاست. 

انتخاب روايطات  بنابراين برخالف شيوه اول که سند روايت, تاثير چندانی در پژوهش نداشت , در اين شيوه , . قرآن شناخت سندی الزم نيستدر 

به عنوان نمونه در روايتطی از امطام بطاقر عليطه     صحي  و معتبر حائز اهميت است. زيرا محقق می خواهد مفاد آنها را با علم تجربی مقايسه نمايد. 

ناف بچه در رحم، ). ؛ ... و صرۀ الصبی فيها مجمع العروق و عروق المراۀ کلها منها يدخل طعامه و شرابه من تلك العروق..السالم نقل شده است: 

عنوان بررسی تغذيه جنين در روايات و ( محقق می تواند با شود ها وارد می ها از اين رگ های جنين و مادر است و غذا و نوشيدنی محل تجمع رگ

 .تحقيق خود را انجام دهد و همان گونه که گفته شد بايد قبل از آن از اعتبار روايت اطمينان حاصل نمايد جنين شناسی


