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م بـيا رابطهيبه برقراريدر علوم انسانيا ان رشتهيامروزه عرصه مباحث نيتنگاتنـگ
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و علمـ ترويجيعلميدو فصلنامه قرآن
و زمستان،11، شماره ششم سال 188ـ 181ش، صفحات 1391پاييز



و علم/ 182 و زمستان11سال ششم، شماره، قرآن ش 1391، پاييز

 درآمد

م و قــدمت كــالم الهــياان رشــتهيــســبقه مباحــث از؛گــردديبرمــيبــه ســابقه چراكــه

آ و صـاحب نظـران علـومياز اندياريبسيالهيات نورانيسرچشمه زالل شمندان، متفكـران

س ميمختلف و آيراب شده آياتيشوند. امليذاتيهمچون دريد بـه رحمـت الهـيكه را

م ـ العزِربـكرحمـةِ خَـزَائنُعنْدهم أم(نشاند:يدل  السـمواتملْـكلَهـم الوهـابِ أمزِي

 قادر پروردگار رحمت خزائن مگر«)؛10ـ9(ص/)األسبابِيف رْتَقُوايفَلْنَهمايبوماواألرضِ

تيـ حاكموتيـ مالك نكهيااي؟)بدهندنددارليمكسهربهتا( است آنها نزدات بخشندهو

 بـه) اسـتنيچنـ اگـر( اسـت؟ آنهـاآناز اسـتدونيـاانيمدر آنچهونيزموها آسمان

آيـ».رنـد)يبگ محمـد پـاك قلـب بـررا وحـى نـزول جلـوو( بروندها آسمان كـه بـهياتيـا

نظيروانيهايماريب آياشاره دارد؛  كـافران ولـى«)وشـقَاقزَّةٍعـيفـ كَفَرُوانَيالَّذ بلِ(هيـر

».اختالفندو غرور گرفتار

و متفكران علوم مختلف جهان اسالم حتـياند ديـاديشمندان گـر بـه دنبـال كشـفيان

و رموزيحقا و،يآسمانيها در كتابيق و هسـتند تـا بـد،ميكر قرآنژهيبه لهين وسـيبوده

آ بـيهـار علـوم، قلمرويقـرآن را بـا سـايالهـيات نورانيارتباط و علـوم،يارتبـاط ن قـرآن

و روش و فهـم علمـيتفسـيها راهكارها راير ا نـد.ين نمايـيتبقـرآن قـاتين تحقيـ حاصـل

و پژوهش افزونيبرايا مقدمه عميكسب واقع به منظورتر رصد و فهم يتر از فرازهـاقيات

 است.يكالم اله

و تار.اول و سالمتيقرآن خ بهداشت

ايتار.1 ش.1366، محمود، دانشگاه تهران،يم، نجم آبادران پس از اساليخ طب

و احاد.دوم و سالمتيقرآن و بهداشت ث

طبياحاد.2 ث.ي، محمد، تهران، انتشارات دارالحديشهريريه، محمديث

د، عبداهللا عبـدالرزاق،يه الرطب والنخله، السعيث النبويالقرآن واالحاديفياالعجاز الطب.3

ه للنشر.يجده، الدار السعود



طب منبع و  183/ شناسي قرآن

حسياسيالكتاب والسنه،يفيجاز الطباالع.4 ق.1417ن، مكتبه وهبه، قاهره،ين عبدالقادر،

ش.1384ن،ي، حسن رضا، قم، عطرآگييدر قرآن، رضايتندرستيها آموزه.5

و آخـرياول.6 پين دانشـگاه سـيـن ه،ياسـالميد رضـا، كتابفروشـيامبر، پـاك نـژاد، دكتـر

ش.1350

و الطب الحد.7 عليالقرآن ب،يث، عبدالرضا ق.1411،يروت، دارامورخ العربيصادق،

سل.8 و الطب، بيالقرآن م.1981روت، دارالعوده، الطبعه الخامسه،يمان، احمد محمد،

و بهداشت جنس.9 حمي، اكبريقرآن خميد، مدرسه عالي، .;ينيامام

ف.10 ديالقرآن الكريمع الطب و قرقوز، احمد، دمشـق، مؤسسـه علـومياب، عبدالحميم، د

ه السابعه.القرآن، الطبع

ف.11 ديالقرآن الكريمع الطب و نـاظم نسـياب، عبدالحميم، و قرقوز مقدم، احمـد ،يميد

ق.1404،يمحمود، قم، مؤسسه علوم القرآن، منشورات الرض

د.12 و قرقــوز، احمـد، ترجمــه علــ يــاب، عبدالحميــطـب در قــرآن، ، تهــران،يچراغــيد

ق.1404،يحفظ

دي، الشريمن علم الطب القرآن.13 م.1991ن،يارالعلم للمالبف، عدنان،

ب.14 و االحالم و القرآن، شمسيالنومو الرق پاشا، حسان، جده، دار المناره للنشـرين الطب

ق.1411ع،يو التوز

كر.15 سيد، اعرابيجدين بهداشتيم از نظر موازيقرآن ل، تهران، تابـان،يد اسماعيواعظ،

ش.1346

انتشــار، چــاپ دوم،ي، تهــران، شــركت ســهاميمطهــرات در اســالم، بازرگــان، مهــد.16

ش.1333

و سالمتياعجاز علم.سوم  قرآن در بهداشت

كر.17 نيجسمانيم در شفاياستعانت از قرآن عليكبخت نصرآبادي، رضا، تهران، نشري،

ش.1378قبله، 



و علم/ 184 و زمستان11سال ششم، شماره، قرآن ش 1391، پاييز

جد.18 و طب بـيل پاشـا، دكتـر عبـدالعزيقرآن، اسماعيا معجزات علميدياسالم تـا،يز،

ب، انتشاراتيديترجمه غالمرضا سع  جا.يبرهان،

احمـد، القـاهره،ي، الشـحات، علـييم الطـب الوقـايالقـرآن الكـريفـياالعجاز الطبـ.19

 ثه.يالحدةيبالعر سسةالمؤ

ديالقرآن الكريفياالعجاز الطب.20 اب، دكتر محمود، مطبوعـات قـاهره، دارالشـعب،يم،

ق.1408

تـا، قـاهره،يبـد،يـز، دكتر عبدالحميم، محمد عبدالعزيالقرآن الكريفياالعجاز الطب.21

س  نا.يمكتبه ابن

ــ.22 و االحاديفــياالعجــاز الطب ــالقــرآن ــه، الســعيــث النبوي و النخل د، عبــداهللايه الرطــب

ه للنشر.يعبدالرزاق، جده، الدار السعود

و السـنه،يفـياالعجاز الطب.23 ن، قـاهره، مكتبـه وهبـه،ين عبـدالقادر، حسـياسـيالكتـاب

ق.1417

بيد، قاهره، مكتبه مدبولي،ارناووط، محمد السميالقرآن الكريفياالعجاز الطب.24  تا.ي،

ف.25 فياالعجاز القرآن (دراسة فيحواس االنسان ضوء الطـبياالنف واالذن والحنجره

سيث)، عبدالعزيوعلوم القرآن والحد بيز، دكتر محمد كمال، قاهره، مكتبه ابن  تا.ينا،

فيفياالعجاز الطب.26 (دراسه ايخلق االنسان و فاالنف و الحنجره ويالذن ضوء الطب

و الحد سيث)، عبدالعزيعلوم القرآن بيز، دكتر محمد كمال، القاهره، مكتبه ابن  تا.ينا،

هاييقرآن، رضايات پزشكيآ.27 و علوم قـرآن،يتفسي، حسن رضا، انتشارات پژوهش ر

ش.1387

ف.28 و البصر ه يـ جمع محمـد، طـرابلس، منشـوراتيم، سـالمه، علـيالقرآن الكريالسمع

م.1986ه،يه العالميالدعوه االسالم

هاييدر قرآن، رضايات پزشكيآيهايشگفت.29 و علـوميتفسـي، حسن رضا، پژوهش ر

ش. 1387قرآن، قم،



طب منبع و  185/ شناسي قرآن

و المس الشييالطب القرآن.30 سيطانيعالج السحر بي، ه.يجا، دارالندوه العالميد محمود، محمد،

جليعلم،يالقرآن الكريفينفحات من االعجاز الطب.31 م.1990ل،يلفته،

و السنه، داوود الجزايفياالعجاز الطب.32 بيريالقرآن م.1993روت، مكتبه الهالل،ي،

بيليد الجميالقرآن، السيفياالعجاز الطب.33 م.1987روت، دار مكتبه الهالل،ي،

، مـن أبحـاث المـؤتمريو الطـب الوقـائيمجـال العـدويفـيمن أوجه االعجاز العلمـ.34

و السنه، الهيفيلالعجاز العلم األوليالعالم ويفيه لإلعجاز العلميئه العالميالقرآن القرآن

ق.1421السنه، 

و غذا.چهارم  قرآن

و زبان خوراكياسرار خوراك.35 غيها، جزائريها ش.1365ن، تهران، سپهر،ياث الدي،

و دواء، عبدالعزياالطعمه القرآن.36 بيه غذا بجا، مكتبه القرآيز دكتر محمد كمال،  تا.ين،

ــ.37 و االحاديفــياالعجــاز الطب ــالقــرآن ــه، الســعيــث النبوي و النخل د، عبــداهللايه الرطــب

ه للنشر.يعبدالرزاق، جده، الدار السعود

سيپنين دانشگاه وآخرياول.38 ش.1350ه،ياسالميد رضا، كتابفروشيامبر، پاك نژاد، دكتر

بيطب القرآن.39 و دواء، عبداهللا، محمدمحمود، بيالكتب العلمروت، داريغذا  تا.يه،

گ.40 و اياه خواريقرآن سعيراد، جمشيماني، ق.1398د نو،يد، تهران، چاپخانه

ف.41 علينحل العسل م.1987ه القاهره،ي، محمد، مصر، األهرام التجاريالبنبيالقرآن والطب،

ول.42 شبيست بدواء، الحاضريالخمراء البـار،يم محمـدعلي، مراجعـه وتقـديب بن علـي،

هيلم االسالمرابطة العا ه، يـ القرآن والسنه، مكه المكرمـه، الطبعـه الثانيفيئه االعجاز العلمي،

1421) م.)2000ق

 قرآنيروش شناس.پنجم

و روش شناس.43 شيي، رضايات پزشكيآياهداف و علم، 2، حسن رضا، مجله قرآن

طبيتناقضآيبررس.44 عاليبا علوم پزشكيات حسيي، علي، ، حسن رضـا،ييو رضاين

ش مجله و علم، .4قرآن



و علم/ 186 و زمستان11سال ششم، شماره، قرآن ش 1391، پاييز

جن.ششم و ين شناسيقرآن

فين الجنيتكو.45 شفيالقرآن الطاهرين م.1358ق، بغداد، مطبعه المعارف،ي، طارق

ب.46 عليخلق االنسان بين الطب والقرآن، البار، محمد بيجا، الدار السعودي،  تا.يه للنشر،

طية قرآنيخلق االنسان دراسة علم.47 ه العامـهيئـه المصـريالهره، عبدالفتاح محمد، مصر،ية،

ب  تا.يللكتاب،

تقيزديخلقت انسان از نظر قرآن، مصباح.48 شفي، محمد ق.ي(معاصر)، قم، انتشارات

ب.49 انتشـارات، تهـران، چـاپيداهللا، شـركت سـهامي،يان قرآن، سبحانيخلقت انسان در

ش.1351سوم، 

فـ خلقيفياالعجاز الطب.50 (دراسة فـياالنسان ضـوء الطـبياالنـف واالذن والحنجـره

و الحد سيث)، عبدالعزيوعلوم القرآن بيز، دكتر محمد كمال، القاهره، مكتبه ابن  تا.ينا،

و بهداشت روان.هفتم يقرآن

ج جوانـانيقرآنـيپرسشو پاسخ هـا.51 ازي، جمعـ16ـ13و6و5(بهداشـت روان)،

عليزيپژوهشگران قرآن يپـژوهش هـا، قم، انتشاراتياصفهانييرضاير نظر دكتر محمد

و علوم قرآن،يتفس ش.1389ر

،ي، ابوالقاسـم، مشـهد، انتشـارات آسـتان قـدس رضـويني، حسـياصول بهداشت روان.52

ش. 1379چاپ دوم،

سيبهداشت روان در اسالم، صانع.53 ش.1382، قم، بوستان كتاب،يد مهدي،

سعيبهداشت روان.54 سي، شاملو، ش.1378زدهم،يد، تهران، رشد، چاپ

ش.1378، حمزه، تهران، ارسباران،ي، گنجيبهداشت روان.55

و سـنت، اسـعد علـيو جامعـه شـناختيروانشناختيامدهايپ.56 ،يحسـن خلـق در قـرآن

خميمدرسه عال .;ينيامام

و افسردگيتأث.57 مجيلويوسفي،ير تالوت قرآن بر كاهش اضطراب و حسـن پـور،يـه، د

ش.1376ران،يايدرمانيو خدمات بهداشتيفاطمه، تهران، دانشگاه علوم پزشك



طب منبع و  187/ شناسي قرآن

بـيرشد با نگرش به منابع اسالميروانشناس.58 ديـري، و گـران، تهـران، سـمت،يا، ناصـر

ش.1375

و السنهيفةيالصحة النفس.59 ح»يبهداشت روان«القرآن سـيدريـ، لي، يث، مدسـه عـاليـد

.;ينيامام خم

ــ.60 و روانشناس ــرآن بني، نجــاتيق ــاس عــرب، مشــهد، ــان، ترجمــه، عب ــ، محمــد عثم اد ي

ش.1369، چاپ دوم،يآستان قدس رضوياسالميپژوهشها

و بهداشت روان، صادق.61 و علـوميتفسـيان، احمد، قـم، انتشـارات پـژوهش هـايقرآن ر

ش. 1386قرآن،

يقرآنيها ان نامهيپا.هشتم

و بررس.62 علياصفهانييقرآن، رضاياعجاز علمينقد ، اسـتادي، رساله دكتـري، محمد

آ تحيراهنما ش. 1378تهران،يقات علوم دانشگاه آزاد اسالميقت اهللا معرفت، واحد

پاياسـالميات طبـ يـ روايمباحـث نظـريبررس.63 سـيـ، نيد اعجـاز حسـيان نامـه ارشـد

خمي، مدرسه عاليموسو ;ينيامام

كرير آوايزان تأثيميبررس.64 بيقرآن شكم،يماران بعد از عمل جراحيم بر كاهش درد

عليكبخت نصرآبادين پاي، كيرضا، ت مدرس دانشـكدهيارشد دانشگاه تربيارشناسان نامه

ش.1373، تهران،يعلوم پزشك

ديروحيها درمان بحران.65 پاياز يارشـد، محمـد هـادينامـه كارشناسـانيدگاه قرآن،

خمي، مدرسه عاليقربان ;ينيامام

چيميه خانواده درمانينظر.66 دينو يدگاه اسالم در باب خانواده، محمدرضـا سـاالرين با

و دانشگاه،يان نامه كارشناسيفر، پا ش. 1379ارشد، قم، پژوهشكده حوزه

 نهم: مجالت مرتبط

و علم، مركز تحق.67 كريمجله قرآن .9ـ1يها، شمارهيم المهديقات قرآن

د.68 و شيحوزه علمين، سال پنجم، معاونت پژوهشيپژوهش حوزه، طب 18و17ه قم،



و علم/ 188 و زمستان11سال ششم، شماره، قرآن ش 1391، پاييز

شيدانشجويقرآنيهاتيسازمان فعاليقرآن، فصلنامه تخصصيا ان رشتهيم.69 2ان كشور،

(مجله روانپزشكيفصلنامه اند.70 و رفتار شينيباليشه 10و9)،

هاشيدهم: هما

د.71 ، دانشـگاهيده سـخنرانيـچك40ش،مجموعـهين هماين در بهداشت روان، اولـينقش

تباب، باقريو غباري، هاديران، دوست محمديايدرمانيو خدمات بهداشتيعلوم پزشك

ديو شاه محمد و نوي، داود ش. 1376د اسالم،يگران، قم: دفتر

 ازدهم: مقاالتي

و بهداشت روان، دفتر نشر معارف، دو جلد.72 ش.1382،يمجموعه مقاالت اسالم
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