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ABSTRACT
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Purpose: A glance at the Quran, every man can motivate to
Attempt to understand its meaning. In ponder, all people in
every rank of the scientific and spiritual understanding, and
they can participate. Given the important role of faculty
members in community, this study describes the experiences
of faculty of medical sciences in the Holy Quran was done.
Materials and Methods: In this study, a qualitative content
analysis approach has been used. Purposive sampling and indepth interviews, data saturation was achieved with a sample
size of 16 patients.
Findings: Data were obtained from 20 interviews with 16
participants. The data analyzed in this study appeared in four
main categories including; Move towards research in the
Quran about physical health (Necessity of studying the Koran,
Necessary to refer to the Quran and Hadith infallible, Koran
and science, Motives and conduct research in the Quran,
Recommended to investigate, realize his benefits),
Commitment on perceptions (Recommend to meditations,
Empowerment, Avoiding bias, Avoiding seeing of the
appearance of quran and simplicity, False beliefs and injuries,
Rationality and attention), Towards spirituality and
perfection(To Theology, Goal of achieving physical
perfection, Guidance), seeking healing in Quran( doing search
about shifa in Quran, personal experiences in the Quran
healing, Healing directly mentioned in the Quran, Personal
perspective on the healing of the Quran, spiritual healing in
Qoran).
Conclusion: This study finding showed faculty members of
medical university experienced Necessity of searching in the
Koran and its importance, Commitment on correct and deep
perceptions, reach to Spirituality and perfection by
Contrivance in the Koran, searching and seeking physical and
mental health in Quran. It is hoped Contrivance and meditate
on the Quran, and use of its ocean and be effective in
disseminating Islamic teachings.
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چکیده
هدف :نگاهی گذرا به قرآن مجید هر انسان آگاهی را بر می انگیزد
که برای فهمیدن معانی آن بکوشد .در تدبر ،همه مردم در هر مرتبه
از فهم و درک و مراتب علمی و روحی که باشند ،می توانند شرکت
کنند .با توجه به اهمیت نقش اعضای هیئت علمی در جامعه ،این
مطالعه با هدف توصیف تجارب اعضای هیئت علمی علوم پزشکی
از تحقیق و تدبر در قرآن کریم انجام شد .
مواد و روش ها :در این مطالعه از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده
شده است .نمونه گیری مبتنی بر هدف و با انجام مصاحبه های عمیق،
با حجم نمونه  16نفر اشباع اطالعات حاصل شد .روش کالیزی
جهت تجزیه و تحلیل اطالعات بکار رفت .استحکام این مطالعه بر
اساس دو معیار اطمینان پذیری وباور پذیری بوده است.
یافته ها :داده ها حاصل  20مصاحبه با  16مشارکت کننده بودند.
در این بررسی پس از تجزیه و تحلیل اطالعات چهار طبقه محوری
اصلی پدیدار شد که شامل این موارد بودند :حرکت بسوی تحقیق در
قرآن درباره سالمت جسمی(لزوم مطالعه در قرآن ،لزوم مراجعه به
احادیث معصومین در کنار قرآن ،قرآن و علم ،انگیزه و انجام تحقیق
در قرآن ،توصیه به تحقیق ،فوائد تحقیق) ،تعهد در برداشتها(توصیه
به ژرف اندیشی ،توانمند شدن ،پرهیز از سوگیری ،پرهیز از ظاهر
بینی و ساده اندیشی ،باورهای نادرست و آسیبها ،تعقل و توجه)،
بسوی معنویت و کمال(رسیدن به خداشناسی ،هدف سالمت جسمی
نیل به کمال ،هدایت) ،در جستجوی شفا در قرآن(انجام تحقیق درشفا
بخشی قرآن ،تجارب شخصی در شفا بخشی قرآن ،ذکر مستقیم شفا
در قرآن ،دیدگاه شخصی در شفا بخشی قرآن ،شفای معنوی در قرآن).
نتیجه گیری :یافته های این مطالعه نشان داد که اعضای هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی ،نیاز به تحقیق در قرآن و اهمیت آن ،تعهد به
برداشتهای درست و عمیق از قرآن ،به معنویت و کمال رسیدن با
تدبر در قرآن ،و تحقیق و جستجوی شفای جسمی و روحی در قرآن
را تجربه کرده بودند .امید است با تدبر و تعمق در قرآن ،از دریای
بیکران آن استفاده کرده و در نشر آموزه های اسالمی مؤثر باشیم.

مقدمه
نگاهی گذرا به قرآن مجید هر انسان آگاهی را بر می انگیزد که
برای فهمیدن معانی آن بکوشد( .)1مسلمانان عقیده دارند که اسالم
کاملترین مذهب و قرآن کاملترین کتابی است که تمام نیازهای بشر
را با بهترین شیوه توضیح می دهد و هیچ نقصی در اسالم و قرآن
وجود ندارد( .)2قرآن مجید به عنوان کتاب هدایت بازگو کننده راه
به سعادت بشریت و پاسخگوی تمامی نیاز های انسان می باشد و از
آن جمله شفای درد های جسم و جان انسان است ( .)3از سوی دیگر
در بیان امیرالمومنان (ع) قرآن کتاب هدایت است نه نسخه ای برای
تشریفات ومراسم صوری و ظاهری ،از این رو باید بعنوان نسخه های
درمان دردهای درون به آن نگریست نه ظاهر سازی و سخن
پردازی( .)4امام خمینی فرمودند که «یکی دیگر از حجب که مانع
استفاده از این صحیفه نورانیه است ،اعتقاد به آن است که جز آنکه
مفسرین نوشته یا فهمیدهاند ،کسی را حق استفاده از قرآن شریف
نیست و تفکر و تدبر در آیات شریف را به تفسیر به رأی که ممنوع
است اشتباه نمودهاند ،و به واسطهی این رأی فاسد و عقیدهی باطله،
قرآن شریف را از جمیع فنون استفاده عاری نموده و آن را به کلی
مهجور نموده اند؛ در صورتی که استفادات اخالقی و ایمانی و عرفانی
به هیچوجه مربوط به تفسیر نیست تا تفسیر به رأی باشد»(.)5
بنابراین تدبر در قرآن باید برای عموم آحاد جامعه اسالمی میسر
باشد .باید زمینه ای فراهم شود که هر مسلمان در هر آیه از آیات
شریفه که تدبر میکند ،مفاد آن را با حال خود تطبیق دهد و نقصان
خود را به واسطه آن مرتفع سازد و امراض خود را به آن شفا
دهد( .)6در واقع قرآن کریم کتابی بی پایان است که هر چه بینش
ها وسیع تر ودیدها عمیق تر شود و هر چه درباره آن تحقیقات و
مطالعات زیادتری انجام گیرد ،حقایق جدیدتری از آن کشف می
شود( .)7بعبارتی تدبر ،اصلی بیبدیل در تعامل و مواجهه انسان با
گنجینه وحی و کالماهلل مجید است( )6مسلمانان در این عصر
نیازمندترین مردم به تدبر در قرآن میباشند به دلیل همین
تدبرنکردن است که مباحث اعتقادی و قضیه الوهیت (یکتاپرستی)
فقط بصورت کلماتی در آمده که بر زبان مسلمان جاری میشود
و قلب از مقتضیات آن غافل است(.)8
در تدبر همه مردم در هر مرتبه از فهم و درک و مراتب علمی و
روحی که باشند ،می توانند شرکت کنند .در تدبر شخص خود را
مخاطب آیات می بیند و درمان دردهای فکری و قلبی خود را در
آنها می جوید( )9و از آنجا که ،یکی از نیازهای مبرم نظام اسالمی،
تولید علومی است که با ارزش های الهی برای تنظیم باورها ،اندیشه
ها و عمل در زمینه های مختلف شکل گرفته باشد( .)10و اعضای
هیئت علمی مهمترین سرمایه هر مؤسسه آموزش عالی محسوب می
شوند و این گروه از نخبگان جامعه ،تولید علم و دانش و تربیت
نیروی متخصص را بر عهده دارند( .)11از سوی دیگر در دنیای کنونی
سهم تولید علم بوسیله نخبگان اسالمی در عرصه بین المللی بسیار
ناچیز و در عرصه علوم اسالمی نا چیزتر است( .)12و با توجه به
سروکار داشتن اعضاء هیئت علمی علوم پزشکی با سالمت جسمی،
لذا این پژوهش با هدف توصیف تجارب اعضای هیئت علمی علوم

تجارب اعضای هیئت علمی علوم پزشکی از تحقیق و12 ...

پزشکی از تحقیق و تدبر درباره سالمت جسمی در قرآن کریم انجام
شد.

محدودیت مطالعه ما این است که ما براساس گفته خودشان که
تدبر در قران را تجربه کرده اند آنها را وارد مطالعه کرده ایم .ونقاط
قوت آن این است که ما مطالعه ایی کیفی انجام شده وما درک
عمیقی ازپدیده وموضوع پیدا کردیم.
یافته ها
داده ها حاصل  20مصاحبه با  16مشارکت کننده بودند .در این
بررسی پس از تجزیه و تحلیل اطالعات چهار طبقه محوری اصلی
پدیدار شد که شامل این موارد بودند :حرکت بسوی تحقیق در قرآن
درباره سالمت جسمی ،تعمق در برداشتها ،بسوی معنویت و کمال،
در جستجوی شفا در قرآن.
حرکت بسوی تحقیق در قرآن درباره سالمت جسمی
.1
شامل این موارد بود؛ لزوم مطالعه در قرآن ،لزوم مراجعه به احادیث
معصومین در کنار قرآن ،قرآن و علم ،انگیزه و انجام تحقیق در قرآن،
توصیه به تحقیق ،فوائد تحقیق.
شرکت کنندگان با بیانات مختلفی بر اهمیت تحقیق در قرآن تاکید
داشته وانگیزه تحقیق در قرآن از نظر سالمت جسمی ،حساسیت
آسمانی بودن کتاب قرآن  ،ذهن بشری و برداشتهای متفاوت از آن،
پرهیز از نسبت دادن هر مطلب خوبی به قرآن را متذکر شده اند.
شرکت کننده شماره یك بر ضرورت مرور کامل قرآن جهت
کسب مفهوم درست تاکید می کند و می گوید" :برخی از مفاهیم
را اگر شما بخواهید در هر کتابی از جمله قرآن در بیاورید باید یك
مرور کامل روی آن داشته باشید که بتوانید یك مفهوم درست و
حسابی به شما بدهد ."....همین شرکت کننده ،از کنجکاوی درباره
سرچ مطالب قرآنی  ،و پی بردن به فوائد آنها صحبت کرده است:
" من در پایگاه داده های جدید سرچ کردم و مقدار زیادی در مورد
خواص زیتون تحقیق کردم و دیدم که چقدر می تواند در سالمت
افراد مفید باشد".
همچنین بعضی شرکت کنندگان مطالعه در قرآن را مایه برکت و
توفیق دانسته و اکثر آنها به اهمیت کمك گرفتن از احادیث
پزشکی در کنار مطالب قرآنی جهت فهم وسیعتر اشاره می کنند.
شرکت کننده شماره13با اشاره به اینکه قرآن در مسائل علمی وارد
جزییات نشده می گوید":قرآن در مباحث علمی ،بصورت کلی بیان
کرده"و شرکت کننده شماره  5در این رابطه گفت..." :اصالً حدیث
جزء قرآن است .حدیث مستقل که چیزی ندارد .هر جا دنبال تفسیر
می گردیم ،حدیث جزء آن است...ما انتظار نداریم که قرآن همه
مطالب را مفصل گفته باشد...در مسایل معرفتی و معنوی هم قرآن
بالخره به کمك حدیث تفسیر می شود".
شرکت کننده شماره ( )15درباره تخلیص کل علم طب در آیه " کلو
و شربوا و ال تسرفوا  ":" ...حضرت علی می فرمایند کل طب در آیه
ایی از قرآن خالصه شده است و آن این آیه است :کلواوشربوا
والتسرفوا".
تطبیق تحقیقات جدید با آموزه های قرآنی یا تأیید تحقیقات جدید
درباره آموزه های قرآنی و پیامد این تحقیقات ،اشاره قرآن به

8

1

_________________________________
- In- depth conversation

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

- Main question

دوره  ،6شماره  ،4زمستان 1400
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مواد و روش ها
در این مطالعه از روش روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است.
رویکرد کیفی به این دلیل انتخاب شد تا بتوان اطالعات غنی در مورد
برداشتهای اعضای هیئت علمی ازبهداشت تغذیه در قرآن را بدست
آورد .رویکرد کیفی با آشکار ساختن ماهیت معانی نهفته در
تجربیات سر و کار دارد( .)13اساس تحقیق کیفی بر روش تفسیری
درک واقعیت اجتماعی و توصیف تجرب ه زندگی افراد انسانی قرار
دارد( .)14و بنابراین توجه به دیدگاه های شرکت کنندگان در
تحقیق از ویژگی های تحقیق کیفی است (.)15
جامعه مورد پژوهش ،کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم
پزشکی لرستان بوده در این مطالعه از نمونه گیری هدفمند استفاده
شده است .معموالً در تحقیق کیفی از روشهای تصادفی جهت نمونه
گیری استفاده نمی شود ،زیرا ممکن است افرادی که دارای اطالعات
مهمی از پدیده مورد نظر باشند حذف شوند ( .)16انتخاب نمونه ها
بر اساس روش نمونه گیری هدفمند با شرایط زیر خواهد بود؛ اعضا
هیئت علمی که خواندن قرآن و تدبر در آیات آن را تجربه کرده
باشندو مایل به مصاحبه باشند.
در مطالعات کیفی ،قواعدی برای حجم نمونه وجود ندارد .حجم
نمونه معموالً بر اساس نیازهای اطالعاتی مشخص می شود( )17در
این مطالعه تا به اشباع رسیدن اطالعات نمونه گیری ادامه یافته و
به منظور جمع آوری اطالعات ،از یك مصاحبه عمیق 8استفاده شد.
در ابتدا در طی مصاحبه ها پس از مطرح کردن سئوال اصلی 1که
پرسیده شد :تجربه خود را از تدبر و تحقیق درباره سالمت جسمی
از دیدگاه قرآن کریم را بیان کنید ،سئواالت بیشتر با توجه به شرایط
و بیانات شرکت کننده و یا در حین کلمه به کلمه نوشتن بیانات و
گوش دادن به آنها ،برای مالقات های بعدی مطرح شدند .تمام
مصاحبه ها برروی نوارکاست ضبط شدند .پژوهشگر تا روشن شدن
تمامی بیانات هر شرکت کننده ،به مصاحبه با آن شرکت کننده
ادامه داد و ممکن بود چند بار به یك شرکت کننده مراجعه کند
تا ابهامی باقی نماند در صورتی که پس از استخراج کدها مفهومی
مبهم بود ،مصاحبه دیگری جهت روشن سازی انجام می شد بطوری
که با  16شرکت کننده 20 ،مصاحبه انجام گردید و بدینوسیله
مصاحبه عمیق صورت گرفت.
مصاحب ه ها در اتاق اساتید در صورتی که فرد دیگری نبود یا یك
محیط خلوت ،انجام شد  .به شرکت کنندگان براساس ترتیب زمانی
کد داده شد .نمونه گیری مبتنی بر هدف بوده وتا اشباع اطالعات
ادامه یافت یعنی نمونه گیری تا زمانی که داده ها تکراری شدند و
یافته جدیدی نداشته باشیم وبعبارتی تا حصول اشباع اطالعات نمونه
گیری ادامه یافت که در آخر ،تعداد شرکت کنندگان به  16نفر
رسید .استحکام این مطالعه بر اساس دو معیار اطمینان پذیری وباور
پذیری بوده است.

 13شهین ساالروند و همکاران

Volume 6 Issue 4, Winter 2022

Journal of Quran and Medicine

] [ Downloaded from quranmed.com on 2022-06-27

بهداشت غذا ،سالها قبل از اکتشافات اخیر در این مورد ،جنبه های
مختلف نگاه کردن به غذا در قرآن ،فوائد زیاد داشتن غذاهای قسم
خورده و ذکر شده در قرآن ،عمل به دستورات غذایی قرآن در زندگی
و تغذیه خانوادگی .یکی از شرکت کنندگان می گوید..." :بر اساس
همان آموزه قرآن ی بود که اشاره شده بود و تحقیقاتی که قبال انجام
داده ام در حال حاضر  30-20درصد روغن مصرفی خانواده را زیتون
استفاده می کنیم"...همچنین شرکت کننده شماره  1در رابطه با
تأیید ت حقیقات جدید درباره آموزه های قرآنی می گوید...":
تحقیقات جدید مفید بودن روغن زیتون را ثابت کرده اند و این بر
اساس همان آموزه قرآن بود که اشاره شده بود"...
شرکت کننده شماره  3درباره اثبات مفید بودن دستورات قرآن با
تحقیقات اخیر می گوید..." :ما می بینیم که هرچه زمان می گذرد
و با پیشرفت علم و تکنولوژی تحقیقاتی که انجام می گیرد می دانیم
که این یافته ها و داده ها و آن راهنمایی ها و هدایت که قرآن برای
انسان آورده به نفع بشریت بوده است"...
وشرکت کنندگان دیگر نیز به بیانی از علم لدنی قرآن صحبت کرده
اند .همانطور که شرکت کننده شماره  4می گوید..." :علم همه قضیه
را خداوند متعال داشته ،دارد و خواهد داشت تا ابد دستوراتی را که
داده یعنی با علم کامل ،علمی که ما هیچوقت به آن نمی رسیم"...
شرکت کننده شماره 2درباره فوائد تحقیق در مورد سالمت جسمی
در قرآن با پی بردن به کم شدن مرگ ومیر سلولهای عصبی بوسیله
آنتی اکسیدان زیتون می گوید....":اتفاقاً خودم درباره زیتون کار
کرده ام ،دارای آنتی اکسیدان خیلی قوی است و میزان مرگ و میر
سلولهای عصبی را خیلی کم کرده است .در منطقه مدیترانه مردم
بیشتر روغن زیتون مصرف می کنند دیدند که سکته های مغزی قلبی
شیوع خیلی کمی دارد .دیده اند بخاطر مصرف روغن زیتون است"...
شرکت کننده شماره " :15مجله  workerجزء معتبرترین
مجالت دنیاست ،یك ماده ایی بنام اولئوروپئین )( Oleuropein
اگر اشتباه نکنم از روغن زیتون استخراج کردند ،دیدند که اثرات
ضد التهابی آن مثل بروفن یا قوی تر از آن است .این نشان می دهد
که روغن زیتون و برگ زیتون ...جای کار زیاد دارد".
تعهد در برداشتها شامل  :توصیه به ژرف اندیشی ،توانمند
.2
شدن ،پرهیز از سوگیری ،پرهیز از ظاهر بینی و ساده اندیشی،
باورهای نادرست و آسیبها ،تعقل و توجه.
شرکت کننده شماره  12از عدم ژرف اندیشی در دستورات اسالم و
برداشت ظاهری دیگران از آئین مسلمانی و از خود بیگانگی در
جوانان مسلمان انتقاد کرده و می گوید... ":حاال چیزهایی که ما
باآن عمق اسالم را بیشتر شنیده و یا دیده باشیم به اینها خیلی توجه
و تأکید نمی کنند "...وهمین شرکت کننده پرهیز از سوگیری و
تعصب در تأیید یافته های قرآنی ،بیانات قرآن فراتر از علم را متذکر
می شود...":آنچه کالم وحی است قطعاً یك ریزه کاریهایی دارد،
یك مصلحتهایی دارد و خیلی عمیقتر اند."...
از دیگر مواردی که از بیانات شرکت کنندگان استخراج شد؛ توصیه
خداوند به تأمل و تعمق در همه مخلوقات  ،توانمند شدن و تجهیز
کامل به سالح علم ،لزوم توجیهات عقلی و علمی در مسائل مذهبی،
سعی در محو خرافات و باورهای غلط در مسائل مذهبی ،اهمیت

نقش نخبگان در معرفی مسائل علمی اسالم ،لزوم توجه به عمق
اسالم ،لزوم تدوین متون و کتابهای پزشکی با توجه به حدود
اسالمی ،ورود متخصصین اسالمی به بحث با مخالفان ،چشم امید
مردم به نخبگان اسالمی ،تسلط بر موضوع سپس ورود به بحث با
مخالفان ،بحث به دور از حب و بغض ،جلوگیری از سوء استفاده
دشمنان با مواظبت از نتیجه گیری ها و بحث هایمان ،آرزوی رسیدن
به اوج علمی و دینی اسالم ،استفاده از نکات قرآنی در مداوا و تحقیق
روی آنها ،تربیت افراد ماهر ،منتقد و منطقی ،انتقادپذیری در ارائه
نظریات ،پرهیز ا ز سوگیری و تعصب در برداشت از قرآن ،توضیح
آیات قرآن توسط فرد غیر مسلمان و ماهرو بدون سوگیری ،توصیه
به مصاحبه گر که در این تحقیق بدون سوگیری و تعصب باشد
وانتقاد از ساده دلی در قبول ظاهر قرآن...".افراد ساده دلی هستند که
با سادگی خودشان همه مسائل قرآن را قبول دارند."...
شرکت کننده شماره  4با بیان اینکه شکست در مسائل علمی،
شکست دین است ،الزمه پشتکار در مطالعات و پیشرفت علمی را
یادآوری می کند ... ".آنها خیلی از ما جلوتر هستند .نیاییم وارد این
مباحث بشویم چون در مقابل آنها ما ضرر می کنیم .چون ما ابزار
علم را نداریم باید مطالعاتمان را ادامه دهیم ،تحقیقاتمان را ادامه
بدهیم .سعی کنیم خودمان را بیشتر باال بکشیم .اما تا روزی که
مطمئن نشویم صد در صد پیروز هستیم .صد در درصد یعنی حتی
یك درصد هم ،یك میلیونیم درصد هم نباید این ریسك را قبول
کنیم که شکست بخوریم .چون این شکست ،شکست خود ما نیست.
آنوقت پای دین در میان است."...
در اشاره به لزوم تدوین متون و کتابهای پزشکی با توجه به حدود
اسالمی شرکت کننده شماره ،12ازجایگزینی کلمات نامعقول بجای
موارد حرام در ترجمه فارسی متون پزشکی ایراد گرفته و می گوید:
" من یادم است که حتی در کتابهای انگلیسی که می خواندم و
تدریس می کردم .خیلی جاها که گوشت خوک و مشتقاتش فاکتور
می شود و یك چیزهایی جایگزین می شد که به جمله نمی خورد
و خنده دار می شد"...
بسوی معنویت و کمال شامل رسیدن به خداشناسی،
.3
هدف سالمت جسمی نیل به کمال ،هدایت بودند .شرکت کنندگان
به این موارد اشاره کردند؛ هدف خداوند و رضایت او در کمال
انسان است ،سالمت برای اجرای انجام قوانین الهی ،امانت دانستن
جسم از سوی خداوند برای تعالی و عبادت ،الزمه رسیدن به
معنویات ،جسم سالم است ،نمود عظمت الهی در ذره ذره وجود
انسان و به تبع آن رسیدن به خداشناسی ،هدف تقویت جسم ،سعادت
بشر و کمال بشر است .شرکت کننده شماره  8درباره لزوم سالمت
جسمی برای طی کمال و هدایت انسان":خداوند برای سالمت جسم
ارزش قائل است منتهی این سالمت جسم را خداوند تأکید می کند
که در راه کمال و هدایت بکاربگیرد".باز همین شرکت کننده می
گوید " :بارها و بارها تأکید می کند و می گوید این غذاها و میوه
های متعدد را که در اختیار شما قرار دادم صرفاً برای لذت جسمانی
نیست بلکه برای این است که جسم توسالم باشد و طبیعتاً روح و
روان تو سالم باشد و به هدایت برسی."...

تجارب اعضای هیئت علمی علوم پزشکی از تحقیق و14 ...

در جستجوی شفا در قرآن :شامل این موارد بودند؛ انجام
.4
تحقیق درشفا بخشی قرآن ،تجارب شخصی در شفا بخشی قرآن ،ذکر
مستقیم شفا در قرآن ،دیدگاه شخصی در شفا بخشی قرآن ،شفای
معنوی در قرآن ،بیان وجود نسخه های دردهای بشر در قرآن،
شفابخشی قرآن و عمل به دستورات قرآن الزمه سالمت جسمی،
تأیید یافته های علم درباره اهمیت شیر مادر در قرآن ،شفابخشی
خواندن بعضی آیات ،اعتقاد به شفابخشی انواع عسل در انواع
بیماریها ،و شفای حضرت ایوب بوسیله یك گیاه نیز از دیگر یافته
های حاصل از بیانات شرکت کنندگان بود .شرکت کننده شماره:1
" ...بسیاری از دردهای بشر ،درمانهای آنهادر قرآن است .اگر همان
دستوراتی که در آنجا هست در زندگی پیاده شود ،قاعدتاً از لحاظ
جسمی بسیار سالم خواهید ماند "...شرکت کننده شماره  7شفا بودن
ذکر نام خدا را در پیروی از احکام الهی را دانسته واضافه می کند:
"مرض و شفا از نظر قرآن هم به مسائل روحی اشاره دارد و هم به
مسئله جسمی"..
شرکت کننده شماره 3ازپژوهش روی برگ زیتون ،و پی بردن به
مؤثر بودن آن روی تبخال می گوید:
" ...من خودم تحقیقی را که انجام دادم در مورد عصاره برگ زیتون
که چقدر در درمان تبخال مؤثر است"...
شرکت کننده شماره  2از تجربه از بین رفتن سلولهای سرطانی در
محیط کشت توسط آنتی اکسیدان موجود در انجیر ،خرما و زیتون
می گوید:
" ...در خرما هم ،آنتی اکسیدان زیاد هست ولی در انجیر خیلی زیاد
است .یعنی کامل تومور سرطانی را در محیط کشت ازبین میبرد.
اگر عصاره آنرا خالص کنیم .قراره از آن یك داروی ضد سرطان
بسازند"...
شرکت کننده شماره  3از تجارب شخصی اش از شفابخشی عسل می
گوید:

" ...چیزی که من خودم تجربه کرده ام این است که خیلی از
بیمار یها که ممکن است به داروها جواب ندهند و هر دارو می تواند
عوارض خاصی داشته باشد ،من دیدم که عسل خیلی جواب داده
است."...

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

دوره  ،6شماره  ،4زمستان 1400
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جدول : 1طبقات محوری و طبقات اولیه تجارب اعضای هیئت علمی از تدبر در قرآن درباره سالمت جسمی
طبقات محوری
طبقات اولیه
لزوم مطالعه در قرآن
لزوم مراجعه به احادیث معصومین در کنار قرآن
قرآن و علم
.1حرکت بسوی تحقیق در قرآن
درباره سالمت جسمی
انگیزه و انجام تحقیق در قرآن
توصیه به تحقیق
فوائد تحقیق
توصیه به ژرف اندیشی
توانمند شدن
پرهیز از سوگیری
 .2تعهد در برداشتها
پرهیز از ظاهر بینی و ساده اندیشی
باورهای نادرست و آسیبها
تعقل و توجه
رسیدن به خداشناسی
 .3بسوی معنویت و کمال
هدف سالمت جسمی؛ نیل به کمال
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هدایت
انجام تحقیق درشفا بخشی قرآن
تجارب شخصی در شفا بخشی قرآن
ذکر مستقیم شفا در قرآن
دیدگاه شخصی در شفا بخشی قرآن
شفای معنوی در قرآن

کسانی که ایمان آورده اید  ،خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای
امر خود را [ نیز ] ا طاعت کنید پس هر گاه در امری [ دینی ]
اختالف نظر یافتید  ،اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید  ،آن را
به [ کتاب ] خدا و [ سنت ] پیامبر [ او ] عرضه بدارید  ،این بهتر
و نیك فرجام تر است( .)19مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى
فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا (نساء )80هرکه رسول را اطاعت کند
خدا را اطاعت کرده و هر که مخالفت کند ما تو را به نگهبانی
آنها نفرستاده ایم( .)19این آیه با صراحت اطاعت پیامبر را بمنزله
اطاعت خداوند قرار داده ،و تمام دستورات اورا الزم االجرا می
شمارد(.)23
آقای قرائتی در کتاب پرتوی از نور به نکات زیبایی در تدبر در قرآن
اشاره کرده است تعدادی از آنها عبارتند از :تدبر در قرآن ،داروی
شفابخش نفاق است ،راه گرایش به اسالم و قرآن ،اندیشه و تدبر
است نه تقلید ،قرآن همه را به تدبر فراخوانده است و فهم انسان به
درک معارف آن می رسد( .)24کارام 1و همکاران می گویند قرآن
علم و آگاهی را افزایش می دهد ،تا بتواند خوبی و تعصب دینی را
افزایش دهد .بنابراین ،کتابی مانند قرآن ،که عقیده علم و یادگیری
را منتشر می کند ،بایستی خودش علمی باشد .متن قرآن(محتوای
قرآن)شامل حقایق علمی وسیعی است که با تمام اصول علمی سازگار
و موافق هستند .بنابراین ،حقیقتی که قرآن این اصول علمی را ذکر
می کند ،هر چند بطور خالصه ،زمانیکه قرآن  14قرن قبل نوشته
شد(ثبت شد) تنها به ایمان معتقدین(مؤمنین) استوار در قرآن کمك
می کند(.)2
یافته ها نشان داد که توصیه به ژرف اندیشی ،توانمند شدن ،پرهیز
از سوگیری ،پرهیز از ظاهر بینی و ساده اندیشی ،باورهای نادرست
و آسیبها ،تعقل و توجه از دیگر برداشتها و تجارب اعضاء هیئت
علمی از تدبر در قرآن بود(طبقه دوم).
قرآن کریم خود رهنمود می دهد که پی بردن به الهی بودن قرآن و
فهم و معانی و مفاهیم انسان ساز آن ،به تعمق و ژرف اندیشی نیاز
دارد .زیرا در نظر سطحی ،آیات قرآن نیز مانند هر متن دیگری از
حروف و کلماتی ترکیب یافته اند که عرب با آنها تکلم می کند(.)9
سوره یوسف آیه :2ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم؛ باشد که شما
بیندیشید.
أفال یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیراهلل لوجدوا فیه اختالفاً
کثیراً(سوره نساءآیه  .)82آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ و اگرقرآن
از جانب غیر خدا بود ،در آن اختالف بسیار می یافتند(.)20
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نتایج این مطالعه باعث پی بردن به دیدگاههای اعضای هیئت علمی
علوم پزشکی از تدبر در قرآن شد .نتایج نشان داد که اعضای هیئت
علمی علوم پزشکی با مطالعه و تدبر در قرآن ،عالقه و تمایل به
تحقیق و پژوهش درباره سالمت جسمی در قرآن ،لزوم مراجعه به
احادیث معصومین در کنار قرآن ،قرآن و علم ،انگیزه و انجام تحقیق
در قرآن ،توصیه به تحقیق ،فوائد تحقیق را تجربه کرده اند(طبقه
اول) .هر متفکری در برخورد با هر پدیده تازه ای ،برای اتخاذ موضع
خویش بویژه اگر اینکه موضعگیری متضمن نقادی است ،از مالک
و معیاری بر خوردار است که آن مالک و معیار تعیین کننده نوع
و چگونگی موضع است( .)18فرمان تدبر در قرآن برای همه
ودرهرعصرو نسلی ،رمز آن است که هر اندیشمندی هر زمانی ،به
نکته ای خواهد رسید(.)19
شرکت کنندگان مطالعه در قرآن را مایه برکت و توفیق دانسته و
اکثر آنها به اهمیت کمك گرفتن از احادیث پزشکی در کنار
مطالب قرآنی جهت فهم وسیعتر اشاره کردند .السنیدی به نقل از
آجری گفته است :اهلل به کسی که کالمش را بشنود و در شنیدن
آن ادب را رعایت کند و به خوبی در آن اعتبار کند و از واجبات
آن تبعیت کرده و به آن عمل کند مژده تمامی خیرها را داده و
بزرگترین ثوابها را به او وعده میدهد(سوره زمر 18-17و سوره
االعراف .)8()204
همچنین در سوره ص آیه :29این کتاب مبارکی است که آن را به
سوی تو نازل کردیم تا در آیات آن بیندیشند و خردمندان پند
گیرند( .)20طبق آموزهای قرآن،کار باید با آگاهی صورت گیرد تا
ارزش داشته باشد .ما تا وقتی نفهمیم که قرآن چه گفته است و از
ما چه می خواهد ،هیچگاه عالقمند به انجام آن نخواهیم شد .چرا
که در اسالم هیچ گاه فر آیند یادگیری متوقف نمی شود( .)21منابع
دینی باید به خوبی شناخته شوند و سهل انگاری در این کار باعث
انحراف و برداشتهای نادرست از دین می شود( .)22باز السنیدی به
نقل از شیخ اإلسالم گفته است :کسی که هوشیارانه به کالم اهلل
و سخن پیامبرش ص گوش فرا داده و با قلبش در آن تدبر کند،
در آن از فهم و حالوت و هدایت و شفای قلب و برکت و منفعت
چیزهائی میباشد که در هیچ کالم دیگری آن چیزها یافت نمی
شود؛]چه آن کالم[شعر منظوم باشد و یا نثر( .)8از سوی دیگر این
یافته ها در راستای آیات قرآن است که درسوره نساء آیات 59و80
می فرماید :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی
الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویالً(آیه)59ای
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تجارب اعضای هیئت علمی علوم پزشکی از تحقیق و16 ...

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

نتیجه گیری
یافته های این مطالعه نشان داد که اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم
پزشکی ،نیاز به تحقیق در قرآن و اهمیت آن ،تعهد به برداشتهای
درست و عمیق از قرآن ،به معنویت و کمال رسیدن با تدبر در قرآن،
و تحقیق و جستجوی شفای جسمی در قرآن را تجربه کرده بودند.
امید است با تدبر و تعمق در قرآن ،از دریای بیکران آن استفاده کرده
و در نشر آموزه های اسالمی مؤثر باشیم.
تقدیر و تشکر :این مقاله قسمتی از طرح پژوهشی مصوب با شماره
دانشگاه علوم پزشکی لرستان با کد اخالق
1202
LUMS.REC.1390.1202می باشد .بدینوسیله از مدیر
محترم پژوهشی و اعضای کمیته پژوهشی دانشکده پرستاری خرم
آباد و معاونت و مدیریت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و
کارکنان محترم پژوهشی تشکر و قدردانی می نمائیم .و از اعضای
محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان که با مشارکت در
این پژوهش کمك شایانی به ما در انجام پژوهش نمودند ،کمال
تشکر را می نمائیم.
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این آیه شریفه ،به کسانی که به آیات قرآن نیز مانند متون بشری
نگاه می کنند .هشدار می دهد که چنانچه در آیات قرآن تدبر کنند،
ظاهر آن را کنار بزنند و در ورای ظاهر به باطن و حقیقت آن
بنگرند ،هیچگونه اختالفی در آن نخواهند یافت و به الهی بودن آن
پی خواهند برد(.)9
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و واقعی باشد و شخص مذهبی که هیچ آگاهی از علم ندارد نمی تواند
مؤمنی واقعی و حقیقی باشد( .)2قرآن برای هدایت انسانها آمده است
و بیش از همه ،متقین از این هدایت بهره مند می شوند( .)26سوره
مائده آیات : 15،16قرآن نوری است از ناحیه خدا که بوسیله آن
خداوند هدایت می کند(کسانی را که در پی کسب خشنودی او
باشند) به راههایی که از هر جهت سالم و مناسب است و آنها را به
راه مستقیم هدایت می کند( .)20عالوه بر این آیات(فصلت ،53نمل
 ،93انبیاء  )37به ما نشان می دهند که انسانها توانایی درک بسیاری
از حقایق را دارند .هدف نهایی درک طبیعت از دیدگاه قرآن،
افزایش درک افراد از خداوند و تقرب آنها به اوست(.)2
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می تواند انسان را به هدف آفرینش(یعنی تعالی ،کمال ،بندگی
خالصانه) ،هدایت کند ،تا بتواند دانشی قابل پذیرش باشد .بنابراین،
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زیان نمىافزاید .وسوره یونس آیه :57ای مردم ،به یقین(قرآن) اندرزی
است برای شما از جانب پروردگارتان ،و درمانی برای آنچه در سینه
هاست .ودر آیه  44از سوره فصلت می فرماید :بگو(ای پیامبر) آن
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است( .)20شفا – به کسر شین -مصدر و به معنای بهبود بخشیدن
از بیماری و درمان کردن آن است و اسم مصدر ،به معنای بهبودی و
درمان نیز استعمال می شود و بر دارو و چیزی که موجب بهبودی
می شود نیز اطالق می گردد.روشن است که شفا بودن قرآن برای
امراض معنوی انسان ،به معنای عدم صحت استشفاء به آیات برای
امراض بدنی نیست(.)1
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