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Abstract 

 

Background and Purpose: Religious sources, such as the Holy Quran, 
Nahjul Balāgha, and Al-Sahifa al-Sajjadiyya play a significant role in the 

promotion of religious thoughts and development of health sciences. The 

present study aimed to determine the rate of the usage of verses and 

narrations (religious sources) in the compilation of studies and projects of 

the Environmental Health Engineering. 

Materials and Methods: The present quantitative research was 

conducted using a researcher-made checklist to review and survey research 

projects of Environmental Health students of Babol University of Medical 

Sciences, Babol, Iran, within 2010-2016. In addition, the abstracts of 

presented articles in Environmental Health conferences from 16 

consecutive years were included in the current research. 

Results: A review of 2,711 sources from 121 studies showed that a 

total of 11(9.1%) reports used religious sources, such as the Holy Quran 

and Nahjul Balāgha. Out of 2,928 abstracts presented in the Environmental 

Health Conferences, five studies (0.1% of the total articles) were published 

in relation to the verses and narrations. 

Conclusion: Although keywords and topics with regard to 

Environmental Health are abundant in religious sources, the compilation of 

scientific research articles using these sources are scarce. Therefore, it is 

recommended to involve interdisciplinary studies experts and hold research 

workshops focusing on understanding the concepts and searching 

techniques for Environmental Health-related topics in Islamic sources. 
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 ... مقاالت نیدر تدو اتیو روا اتیاز آ یریگبهره زانیم نییتع

 

 77      9318 ، پاییز و زمستان2شمــاره  ،7دوره دین و سالمت، 

 

 

  
 طیبهداشت مح یرشته مهندس یعلم یهامقاالت و پروژه نیدر تدو اتیو روا اتیاز آ یریگبهره زانیم نییتع

 

 2جعفریان سمیه ،*1آقالری زهرا
 

 

 
 

 

 چكیده

 انجام در هیسجاد فهیصح و البالغهنهج م،یکر قرآن از یمندبهره سابقه و هدف:

 یهاشهیاند جیترو در یمؤثر و مثبت نقش تواندیم یپزشک علوم حوزه در مختلف مطالعات

 زانیم یبررس هدف با حاضر پژوهش راستا، نیا در. باشد داشته یبهداشت علوم بسط و ینید

 رشته در یعلم یهاپروژه و مقاالت نیتدو در( یمذهب منابع) اتیروا و اتیآ از یریگبهره

 .شد انجام طیمح بهداشت یمهندس

 یستیلاستفاده از چک باو  یمرور صورتبهحاضر  یکم مطالعه ها:مواد و روش

 هداشتب انیدانشجو یقاتیتحق یهاپروژه با ارتباط در یسرشمار وهیش به ،ساختهپژوهشگر

در  شدهارائهخالصه مقاالت  و 9835-59 یهاسال یطبابل  یپزشک علوم دانشگاه طیمح

 انجام شد. یسال متوال 91 یط طیبهداشت مح یهاشیهما

 9/5) گزارش 99 که داد نشان یدرس گزارش 919 از منبع 1199 یبررس ها:یافته

 1513 انیم از. بودند کرده ادهاستف البالغهنهج و میکر قرآن همچون یمذهب منابع از( درصد

 با ارتباط در( درصد 9/0) مقاله پنج زین طیمح بهداشت یهاشیهما در شدهارائه مقاله خالصه

 .بودند شده منتشر اتیروا و اتیآ

 منابع در طیمح بهداشت با مرتبط فراوان موضوعات و هادواژهیکل وجود با استنتاج:

 رو نیا از است؛ اندک یپژوهش -یعلم مقاالت نیتدو در منابع نیا از استفاده سهم ،یاسالم

 -یآموزش یهاکارگاه ،یارشته انیم مطالعات در متخصص دیاسات حضور با شودیم شنهادیپ

 منابع در طیمح بهداشت با مرتبط میمفاه و موضوعات با ییآشنا تیمحور با یپژوهش

 .شود برگزار هاآن در جستجو روش و یاسالم
 

 یمذهب منابع ات،یروا ط،یمح بهداشت ات،یآ :های کلیدیواژه

 

 

 

 مهندسی ارشد کارشناسی -1

 دانشکده محیط، بهداشت

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت،

   ایران بابل، بابل،

 مدیریت ارشد کارشناسی -2

 و درمانی -بهداشتی خدمات

 بهداشت مهندسی کارشناس

 پزشکی علوم دانشگاه محیط،

 ایران بابل، بابل،

 

 

 

 

 

 

  مسئول: * مؤلف

 آقالری زهرا

 علتوم  دانشتگاه  بهداشتت،  دانشکده

   ایران بابل، بابل، پزشکی

 
Email: z.aghalari@gmail.com 
 

 

 
 

 

 13۱7 ردادم 31دریافت: 

 13۱8 ذرآ 23اصالحات: 

 13۱8 ذرآ 27پذیرش: 

 

 گزارش کوتاه
 .61-18صفحه:  8931سال  ،2 ، شماره7دوره 

 دين و سالمت 

 بهداشت  یرشته مهندس یعلم یهامقاالت و پروژه نیتدودر  اتیو روا اتیاز آ یریگبهره زانیم نییتعآقالری، زهرا؛ جعفریان، سمیه.  :استناد

(.فارسی) 56-61 (:2)7؛9318 پاییز و زمستان. دین و سالمت، طیمح
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 و همکار آقالری زهرا

 

 9318 ، پاییز و زمستان2شمــاره  ،7دوره دین و سالمت،   78

 

 همقدم

 جانبههمه ینگاه با ن،ید نیترکامل عنوانبه اسالم

 سالمت و بهداشت جمله از یانسان ابعاد یتمام به

 قرآن در هیآ 033 حدود که ییجا تا است؛ پرداخته

(. 1،2) دارند اشاره بهداشت و یپزشک مباحث به میکر

 بالقرآن ستشفی لم من": ندیفرمایم( ص)اکرم امبریپ

 قرآن از را خود یهایماریب یشفا هرکس اهلل؛ فالشفاه

 در شانیا. "داد نخواهد شفا را او خدا نکند، طلب

: اندنموده یمعرف درمان و دارو را قرآن گر،ید یثیحد

 نقل نیچن زین( ع)اقرب امام از(. 0) "الدواء هو القرآن"

 یبرا قرآن در داء؛ کل من شفاء القرآن یف": است شده

 در زین( ع)یعل امام(. 0) "هست ییشفا ،یدرد هر

 واسطه به انسان جسم و قلب روح، یشفا به البالغهنهج

 الصُّدُور؛ شِفَاءُ فَإِنَّهُ بِنُورِهِ وَاسْتَشْفُوا": کنندیم اشاره قرآن

 یشفا که دیبخواه یبهبود و اشف( قرآن) نور از

 البالغهنهج(. 4( )113 حکمت) "است ماریب یهانهیس

( ع)یعل امام ان؛یمتق یموال خردمندانه اناتیب شامل که

 شمار به مسلمانان یمذهب کتب از گرید یکی باشد،یم

 مورد در آن یهاحکمت و هاخطبه از یبرخ که رودیم

 یهاحوزه در(. 5) باشدیم بهداشت و یسالمت حفظ

 از یارزشمند سخنان ،یپزشک امور به وابسته گوناگون

 و یعلم متون در امروزه که است موجود( ع)یعل حضرت

 قرار استناد مورد گزارشات قانون از یبرخ در یحت

 (. 6) ردیگیم

 یهاپروژه ها،نامهانیپا یعلم ارزش به توجه با

 یهاشیهما در شدهارائه مقاالت خالصه و یقاتیتحق

 بهداشت یمهندس ژهیوبه گوناگون یهارشته در مختلف

 باشد،یم افراد سالمت با میمستق ارتباط در که طیمح

 منابع از یریگبهره زانیم نییتع هدف با حاضر پژوهش

 انیدانشجو یقاتیتحق یهاپروژه نیتدو در یمذهب

 در شدهارائه مقاالت خالصه و طیمح بهداشت یمهندس

 .شد انجام رشته نیا به طمربو یهاشیهما

 

 ها مواد و روش

 صورتبهاست،  یحاضر که از مطالعات کم پژوهش

 یهاپروژه هیکل با ارتباط در 1036 سال در یمرور

 یمهندس رشته یکارشناس مقطع انیدانشجو یقاتیتحق

 تا 1033 سال از) سال هفت یط طیمح بهداشت

 صورتبه) بابل یپزشک علوم دانشگاه در( 1035

 توجه با استفاده مورد ستیلچک. شد انجام( یشمارسر

 مقاله سندگانینو توسط( 7،3) گذشته مطالعات به

 ،(هیآ و سوره) اتیآ اطالعات و دیگرد هیته حاضر

 ائمه و )ص(امبریپ کتاب، نام نظر از ثیاحاد و اتیروا

 زین هاپروژه منابع بخش در. شد وارد آن در( ع)اطهار

 تعداد با ارتباط در انیدانشجو یاستناد رفتار بر عالوه

 بر منابع یشناختکتاب اطالعات ،یمذهب منابع نوع و

 مجالت ن،یالت و یفارس کتب: شامل) منبع نوع حسب

 نامه،انیپا ها،شیهما مقاالت ن،یالت و یفارس

( نیالت و یفارس) زبان و( رهیغ و ینترنتیا یهاتیسا

 هیته بلق از که اطالعات برگه در و دیگرد استخراج

 مقاالت خالصه ن،یبراعالوه. شد ثبت بود، شده

 یبرا) طیمح بهداشت یهاشیهما در شدهرفتهیپذ

 1032 سال تا یبرگزار سال نیدوم از ساله 16 یادوره

 در و گرفتند قرار یبررس مورد( مقاله خالصه 2323 با

 یفیتوص آمار یهاشاخص از استفاده با هاداده انتها،

  .شدند لیتحل و هیتجز

 

 بحثو  هایافته

 انیدانشجو به مربوط پروژه 121 حاضر مطالعه در

 شده انجام یاپیپ سال هفت یط که بهداشت یمهندس

 منابع از استفاده تیوضع یبررس. دیگرد یبررس بودند،

 از پروژه دو در تنها که داد نشان منابع بخش در یمذهب

 ن؛الجناحیمفات و میکر قرآن: شامل) یمذهب منابع

 نیا بر. است شده استفاده( مورد کی و سه بیترتبه

 هاپروژه کل در یمذهب منابع از استفاده زانیم اساس،

 در استفاده مورد منبع چهار احتساب با( منبع 2711)

 .بود درصد 1/3 از کمتر پروژه دو نیا

 داشت آن از نشان زین هاپروژه مقدمه بخش یبررس

  انجام آب تیفیک یبررس با ارتباط در که پروژه کی در که
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 71      9318 ، پاییز و زمستان2شمــاره  ،7دوره دین و سالمت، 

 

 نظر از یبررس مورد یرهایمتغ از یبرخ یفراوان عیتوز: 1 جدول

 هاپروژه در یمذهب منابع از یریگبهره
 مطلق یفراوان سطح ریمتغ

 جنس
 4 دختر

 7 پسر

 موضوع

 4 آب

 0 پسماند

 2 ییغذا مواد

 1 خاک یآلودگ

 5 اماکن بهداشت

 ادهاستف مورد یمذهب منابع

 6 قرآن

 1 البالغهنهج

 6 اتیروا و ثیاحاد

 کیتفک به استفاده مورد یمذهب منابع

 هاپروژه مختلف یهابخش

 7 مقدمه

 4 منابع

 پروژه 11 به توجه با رهایمتغ از یبرخ مورد در شدهاعالم اعداد یهمخوان عدم لیدل* 

 از یبرخ در یمذهب منبع نیچند وجود بود، شده استفاده یمذهب منابع از هاآن در که

 .بود هاپروژه

 

 مِنَ جَعَلْنَا" مضمون با اءیانب سوره 03 هیآ از بود، شده

 "میقرارداد آب از را یا زنده زیچ هر ؛یحَ ءٍیشَ کلَّ الْمَاءِ

 پنج از زین پروژه سه مقدمه در. بود دهیگرد استفاده

 از ثیحد کی و( ص)محمد حضرت ثیاحاد از ثیحد

 با پروژه سه هر که بود شده استفاده( ع)یعل حضرت

 بودند شده انجام اماکن یبهداشت تیوضع یبررس موضوع

 در مجموع، در(. پروژه چهار در ثیحد شش و هیآ کی)

 یمذهب منابع از( هاپروژه مجموع از درصد 1/3) پروژه 11

 (.1 جدول) بود دهیگرد استفاده

 در هشدارائه مقاله خالصه 2323 حاضر مطالعه در

 که گرفت قرار یبررس مورد طیمح بهداشت یهاشیهما

( مقاالت مجموع از درصد 1/3) مقاله پنج ها،آن انیم از

 هاآن در و شده منتشر اتیروا و اتیآ با ارتباط در

 و مرتبه سه "ثیاحاد" مرتبه، پنج "قرآن" دواژهیکل

 یسو از. بود رفته کار به مرتبه کی "اتیروا و اتیآ"

 داد نشان یموضوع نظر از مقاالت خالصه کیفکت گر،ید

 اتیکل حوزه در مقاله چهار مرتبط، مقاله پنج از که

 شده نیتدو آب بهداشت حوزه در مقاله کی و بهداشت

 (.2 جدول) است

 با شدهنیتدو یهاپروژه تعداد حاضر پژوهش در

  از درصد 1/3) مورد 11 ات،یروا و ثیاحاد از یریگبهره
 

 کیتفک به نظر مورد یهاواژه یفراوان عیتوز: 2 جدول

 11 یط طیمح بهداشت یهاشیهما در مقاالت خالصه موضوع

 یمتوال سال

 (تعداد) مقاالت خالصه موضوع
 مرتبط هایواژه از استفاده دفعات

 احادیث روایات و آیات قرآن

 3 3 1 (1063) فاضالب و آب

 3 3 3 (432) پسماند

 3 3 3 (011) پرتو و هوا بهداشت

 0 1 4 (541) بهداشت کلیات

 3 3 3 (014) هازمینه سایر

 

 بهداشت یهاشیهما مقاالت خالصه و( هاپروژه مجموع

( مقاالت خالصه مجموع از درصد 1/3) مورد پنج ط،یمح

( 2312) همکاران و ینور پژوهش در راستا، نیا در. بود

 نشر در مسلمان پژوهشگران عملکرد یبررس به آن در که

 پایگاه در پزشکی حوزه در کریم قرآن با مرتبط مقاالت

 2311 تا 1363 یهاسال یط اسکوپوس اطالعاتی

 قرآن با مرتبط مقاله 77 که دیگرد گزارش شد، پرداخته

 نیشتریب و است شده نگارش پزشکی علوم حوزه در

 حوزه نیهم به مربوط میکر قرآن با مرتبط مقاالت

 خاصه توسط شدهانجام پژوهش در نیهمچن(. 3) باشدیم

 تولیدات میزان که دیگرد مشخص( 2312) همکاران و

 یط ISI اطالعاتی پایگاه در قرآن حوزه در جهان علمی

 انیم از که است بوده مورد 232 ،1333ت2311 هایسال

 ییآنجا از(. 13) باشدیم مورد 15 تنها ایران سهم ها،آن

 ما یبرا ثیاحاد و اتیروا ات،یآ جمله از یمذهب منابع که

 تیاهم نییتب در مهم اریبس منابع از یکی مسلمانان

 منابع نیتدو در است الزم هستند، مختلف موضوعات

 علوم مختلف یهارشته یهانامهانیپا همچون یعلم

 ط،یمح بهداشت یمهندس انیدانشجو یهاپروژه و یپزشک

 گرید و اتیروا ات،یآ از استفاده شاهد یقبولقابل حد تا

 . میباش یمذهب نیمضام

 

 گیرینتیجه

 و اتیآ از استفاده زانیم که دادند نشان جینتا

 خالصه و یقاتیتحق یهاپروژه) یعلم داتیتول در اتیروا

 کمتر( طیمح بهداشت یهاشیهما در شدهارائه مقاالت

 و مطالعات کنندهنییتع نقش وجود با. است درصد 1 از
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 و همکار آقالری زهرا

 

 9318 ، پاییز و زمستان2شمــاره  ،7دوره دین و سالمت،   06

 

 و هاپروژه جمله از) هانامهانیپا زین و یعلم مقاالت

 بهداشت همچون یپزشک علوم یهارشته یعلم داتیتول

 فرهنگ جیترو و یبشر جوامع توسعه در( طیمح

 و اثرگذار نقش وجود با زین و یمذهب و یپژوهقرآن

 اغلب در ینید میمفاه و هاهیتوص کنندهنییتع

 منابع نیا از یریگبهره سهم جوامع، اکثر و موضوعات

 اندک طیمح بهداشت رشته یعلم داتیتول نیتدو در

 . باشدیم

 

 پیشنهادات

 یهاوهیش مشترک، یهاشیهما یبرگزار قیطر از

 مورد یغیتبل و یپژوهش ،یآموزش یهاتیفعال توسعه

 توسعه جهت یمناسب یکارهاراه و ردیگ قرار بحث

 یپزشک علوم در البالغهنهج و میکر قرآن از استفاده

 .شود دهیشیاند

 موظف را انیدانشجو معارف، دیاسات ژهیوبه دیتاسا

 به مربوط گزارش ای و یکالس یهاارائه در تا سازند

 رشته با مرتبط اتیروا و اتیآ از خود یتخصص یهادرس

 .رندیگ بهرهخود  یلیتحص

 

 مطالعه یهاتیمحدود

 یدسترس عدم حاضر، پژوهش یهاتیمحدود از یکی

 شیهما دوره نیولا در شدهارائه مقاالت خالصه به

 شیهما دوره نیاول که ییآنجا از بود؛ طیمح بهداشت

 خالصه کتابچه شد، برگزار 1072 سال در طیمح بهداشت

 . نداشت وجود یتیسا چیه در آن مقاالت

 

 حمایت مالی

 یپزشک علوم دانشگاه یمال تیحما با حاضر پژوهش

 .است شده انجام بابل

 

 مالحظات اخالقی

 تیرعا پژوهش نیا در مرتبط یاخالق اصول یتمام

 .است شده

 

 تضاد منافع

 تضاد که ندینمایم اعالم سندگانینو لهیوسنیبد

 .ندارد وجود پژوهش نیا در یمنافع

 

 تشکر و قدردانی

 از را خود یقدردان مراتب سندگانینو لهیوسنیبد

 به بابل یپزشک علوم دانشگاه یفناور و قاتیتحق معاونت

 طرح شماره با حاضر پژوهش از یبخش از یمال تیحما لیدل

 IR.MUBABOL.REC.1393.16 اخالق کد و 3003613

 .ندینمایم اعالم
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