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امکان سنجی تدریس تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد سالمت محور در دانشگاه های علوم 
پزشکی 

 
محمود ایوبی1، مریم آویژگان2*

چکیده

  زمینه و هدف: ازجمله مباحث علوم بشری که در قرآن کریم به آن توجه شده مباحث مرتبط با حوزه سالمت و 
دانش پزشکی است. هدف این مطالعه، بررسی امکان پذیری تدریس تفسیر موضوعی قرآن با رویکرد سالمت محور در 

دانشگاه های علوم پزشکی و ارائه چارچوب کلی برای تدوین سرفصل های این درس می باشد. 
روش بررسی: این پژوهش کاربردی و با رویکرد ترکیبی کمی و کیفی در سال تحصیلی 99-98 در دانشگاه علوم 
انجام گرفت، جامعه آماری 24نفر از مدرسان درس تفسیر موضوعی قرآن، کارشناسان حوزه معارف  پزشکی اصفهان 
اسالمی و متخصصان حوزه سالمت و آشنا به مباحث حوزه معارف بودند. ابزار مطالعه، پرسشنامه محقق ساخته بود که 

روایی و پایایی آن مورد تایید کارشناسان قرار گرفت.
یافته ها: مشارکت کنندگان)100درصد( ارائه درس تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد سالمت  محور را نه  تنها 
امری ممکن بلکه مفید و ضروری دانستند. اکثر مشارکت کنندگان )75درصد( معتقد بودند سرفصل های درس قابلیت 
ارائه با این رویکرد را دارند. 100درصد مشارکت کنندگان، ارائه این رویکرد را درابعاد چهارگانه سالمت )معنوی، اجتماعی، 

روانی و جسمی( ممکن دانستند اّما منابع موجود را برای تحقق این رویکرد کافی ندانستند. 
نتیجه گیری: ارائه درس تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد سالمت  محور در ابعاد چهارگانه )معنوی، اجتماعی، 
روانی و جسمی( امری ممکن بلکه مفید و ضروری و منشأ پویایی و کارآمدی این درس خواهد بود. سرفصلهای پیشنهادی 

سالمت محور نیز راهگشای مناسبی برای تحقق عینی این رویکرد خواهد بود.
 كلمات كلیدی: امکان سنجی، تدریس، تفسیر موضوعی قرآن کریم، رویکرد سالمت محور

ma.auobi@gmail.com .استادیارگروه معارف اسالمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران  .1
Maryamavizhgan@gmail.com . 2*. نویسنده مسئول. استادیار مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

بهار 1400، دوره 30، شماره 1، صفحه 23 تا 32

 تاریخ دریافت : 1399/09/11
 تاریخ پذیرش : 1400/07/20
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مقدمه
نظام های  مهم  اهداف  از  یکی  همواره  ارزش ها  آموزش 
معنوی  بعد  تقویت  در  امر  این   .)1( می شود  تلقی  آموزشی 
دانشجویان نقش بسزایی دارد )2(. از این منظر، فلسفه وجود 
در  دانشگاه ها  به  کمک  اسالمی،  معارف  دروس  گنجاندن 
دروس   .)3( است  انسان سازی  یعنی  آن ها  اساسی  مأموریت 
دانشجویان  تربیت  و  تعلیم  در  تعیین کننده ای  نقش  مذکور 
ایفا می کند )4(. کاشانی معتقد است، آموزش عالی نتوانسته 
الگوی موفق اندیشه و عمل دینی را در محیط های دانشگاهی 
ارائه دهد )5(. لیاقتدار و همکاران میزان رضایت دانشجویان 
از محتوای کتب معارف اسالمی را زیرحد متوسط ذکر می کند 
یافته های پژوهش دیگری نشان داده که بعضی دروس   .)6(
دانشجویان  دینی  نگرش  روی  تأثیری  هیچ  اسالمی  معارف 
نداشته است )7(.  در مطالعه رستمی و همکاران، کاربردی 
و مفید بودن مطالب، ارائه مطالب به شیوه قابل درک، منظم 
ارزیابی شده  مطلوب  معارف،  دروس  در  و مرتبط با یکدیگر 

است )8(.
توانایی  تدریس،  روش  محتوا،  مانند  درونی  عوامل  اگرچه 
دروس  جایگاه  و  آنان  شخصیتی  ویژگی های  اساتید،  علمی 

تأثیرگذاری  موانع  به عنوان  درسی  برنامه  در  اسالمی  معارف 
عوامل  بر  عالوه  دروس  این  ولی  هستند  درس  این  مطلوب 
نیز  آموزشی  محیط  از  بیرون  متغیرهای  به  وابسته  درونی 
به طور  را  دروس  این  آموزه های  باید  دانشجویان  و  می باشند 
کنند.  مشاهده  خود  اجتماعی  روابط  و  جامعه  در  عینی 
امروزی  و  اصلی  دغدغه های  و  نیازها  با  تطبیق  هم چنین 
پیرامون  جامعه  در  عماًل  که  واقعیاتی  با  پیوند  و  دانشجویان 
خود مشاهده می کنند، حیاتی است. بنابراین تأکید اساتید بر 
ایجاد برقراری ارتباط با رشته دانشجویان به منظور اثرگذاری 
علمی  آخرین دستاوردهای  به  اساتید  و مجهزساختن  بیشتر 

مرتبط به دو حوزه معارف اسالمی و سالمت است.

دروس  محتوای  ارتباط  دانشجویان  60درصد  مطالعه ای  در 
می دانند  بسیارکم  و  کم  پزشکی  آموزه های  با  را  معارف 
به  معارف  دروس  که  بودند  معتقد  ایشان  60درصد  و 
بسیارکم  یا  کم  حد  به  ایشان  پزشکی  حرفه  معرفتافزایی 
آموزش و ارتقاي مهارت   به  نیاز  بنابراین  است.  داشته  تأثیر 
استادان معارف، احساس می شود.  این نیاز با تشکیل جلسات 
این  مشترک با سایر گروه های آموزشی، تأمین خواهد شد. 
نوع هم اندیشی ها در گروه هایی نظیر اخالق پزشکی، پزشکی 
ادبیات فارسی و معارف،  اجتماعی، پرستاري، روان پزشکی، 

بیشتر تأکید می شود )9(. 
دو رویکرد مهم در تدوین محتواي  است  معتقد  فیروزی 
اول تالش براي  دروس معارف اسالمی به چشم می خورد، 
تنوع بخشیدن به محتوا، به اعتبار رویکردهاي مختلف علمی 
پاسخ به گرایش های  در  به مباحث و سرفصل های دروس 
مختلف فکري و نیازهاي علمی دانشجویان و استادان معارف 
راستاي تنوع بخشیدن به متون  دوم تالش در  اسالمی ؛ 
دروس معارف اسالمی در دانشگاه ها متناسب با رشته های 
برای تدوین متون اختصاصی رشته های مختلف  دانشجویان 
است که دروس معارف اسالمی را بیشتر به حیطۀ کاربردي 
و مشاغل دانشجویان برده و آنان براي تصدي شئون مختلف 
زندگی، ازجمله شغلی برمبناي ارزش های الهی و انسانی 
مهیا می کند. این رویکرد گرچه در معاونت پژوهشی دانشگاه 
زمینه  معارف وجود داشته و هرازگاهی تألیفاتی در این 
صورت گرفته، اما کارهاي جدي در این زمینه به یکی دو 
سال اخیر با تألیف کتبی مختص رشته های مختلف ازجمله 

علوم پزشکی، فنی و ... منجر شده است )10(. 
دروس  به  جدی  و  علمی  توجه  فوق،  مطالعات  به هرحال 
ضروری  را  آن ها  چالش های  و  مشکالت  و  اسالمی   معارف 
تفسیر  تأمین محتوای درس  اموری که در  ازجمله  می سازد. 
رشته  گیرد،  قرار  موردتوجه  باید  کریم  قرآن  موضوعی 



ه 1
مار

 ش
 -

 3
ه 0

ور
- د

14
00

ار 
به

ه 1
مار

 ش
 -

 3
ه 0

ور
- د

14
00

ار 
به

25
محمود ایوبی و همکاران امکان سنجی تدریس تفسیر موضوعی قرآن کریم ...

درس  است.  آن  از  حاصل  تخصص  و  دانشجویان  تحصیلی 
مجموعه  از  درسی  واحد  دو  کریم«  قرآن  موضوعی  »تفسیر 
شورای  مصوبه  اساس  بر  که  است  اسالمی  معارف  دروس 
و  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  برای  فرهنگی  انقالب  عالی 
دکترای عمومی با هدف »آشنایی با برخی از مفاهیم زندگی 
ساز قرآن کریم در قالب نگرش موضوعی« تدریس می شود. 
جامعیت قرآن و گستردگی موضوعات و معارف آن و توجه به 
نیازهای دانشجویان و از سوی دیگر محدود بودن این درس 
در قالب دو واحد درسی اقتضاء می نماید، مباحث و معارفی 
انتخاب و تدریس شود که عالوه بر  از قرآن برای این درس 
بوده  نیاز دانشجویان  رعایت سرفصل های مصوب، پاسخگوی 

و از جذابیت و کارآمدی الزم برخوردار باشد. 
سال  در   )WHO( بهداشت  جهانی  سازمانی  هیئت امنای 
از سالمت به تصویب رساند: »سالمت  را  1997، تعریف زیر 
روانی،  جسمی،  کامل  تأمین رفاه  از  دینامیک  حالت  یک 
نقص  و  بیماری  نبودن  نه فقط  است؛  معنوی  و  اجتماعی، 
ICD- در  بیماری ها  تقسیم بندی  در  سازمان  این  عضو«. 

ابعاد  که  همان گونه  است.  کرده  اضافه  را  معنوی«  »بعد   10
ارتباط دارد و دارای تأثیر  جسمی، روانی و اجتماعی به هم 
با  او،  معنوی  سالمت  و  انسان  معنوی  بُعد  هستند،  متقابل 
ابعاد سالمت در ارتباط و تأثیرگذار است)11(. در این  سایر 
و  اجتماعی  روانی،  )جسمی،  درچهاربُعد  سالمت  پژوهش، 

معنوی( مورد توجه است.
به نظر می رسد با توجه به اهداف درس تفسیر موضوعی قرآن 
کریم و سرفصل های مصوب آن و همچنین با توجه به تأکید 
بین رشته ای  رویکرد  ضرورت  و  نوآوری  و  تحول  بسته های 
که  دارد  وجود  ظرفیت  این  دروس،  در  حرفه ای  بین  و 
بتوان  محتوای این درس را برای دانشجویان علوم پزشکی، 
نویسندگان،  ازآنجاکه  نمود.  ارائه  سالمتمحور  رویکرد  با 
پژوهشی در این خصوص نیافتند بنابراین هدف این مطالعه، 

امکان سنجی و ارائه چارچوب کلی برای تدوین محتوای این 
درس بود.

روش پژوهش
کیفی  و  کمی  ترکیبی  رویکرد  با  و   کاربردی  پژوهش  این 
در سال تحصیلی 99-98 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
انجام گرفت.  جامعه آماری این پژوهش مجموعا 24 نفر، که 
همگی دارای مدرک دکترا و  شامل 10 نفر از مدرسان درس 
 7 مدعو،  و  هیئت علمی  از  اعم  کریم؛  قرآن  موضوعی  تفسیر 
اساتید  از  نفر   7 و  اسالمی  معارف  حوزه  کارشناسان  از  نفر 
متخصص حوزه سالمت و آشنا به مباحث حوزه معارف بودند 
که  به روش هدفمند انتخاب گردیدند. روش انجام پژوهش 
با  تلفیق حضوری در جلسات کمیته تخصصی و کارشناسی 
دلفی  با روش  به صورت غیرحضوری  و  اسمی  به صورت گروه 
در  که  اسالمی  معارف  گروه  در  تفسیر  تخصصی  کمیته  بود. 
هر ترم با حضور مدرسان درس تفسیر اعم از هیئت علمی و 
مدعو )میانگین10 نفر( برگزار می گردد، فرصت مغتنمی بود 
مطالعه  این  مجریان  خود  که  اساتیدی  از  نظرسنجی  برای 
بودند.  ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با  6 سؤال باز 
ننموده  انتخاب گزینه  به  اکتفا  تنها  تا مشارکت کنندگان  بود 
انتخابی ذکر کنند  برای گزینه  را  و دالیل خود  و مستندات 
پرسشنامه شامل چهار  گیرد.  قرار  استناد  مورد  تحلیل  در  و 
سؤال ابعاد امکان )اهداف مصوب درس، سرفصل های مصوب، 
ابعاد چهارگانه سالمت و وجود پیشینه(، یک سؤال پیرامون 
دانشجویان  برای  رویکرد  این  یا حتی ضرورت  و  بودن  مفید 
پیشنهادی  سرفصل  درخواست  دیگر  سؤال  و  پزشکی  علوم 
کارشناسان  تصویب  و  تائید  مورد  و  بود  رویکرد  این  برای 
بودند  عبارت  سؤال ها  گرفت.  قرار  اسالمی  معارف  گروه  در 
درس  ارائه  امکان  آیا  درس  این  اهداف  به  توجه  با   –1 از  
سالمت  حوزه  مباحث  به  رویکرد  با  قرآن  موضوعی  تفسیر 
وجود دارد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا امکان ارائه 
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به لحاظ سرفصل های مصوب درس وجود دارد و آیا سرفصل  
جدیدی برای این رویکرد الزم است؟ 3– ارائه با این رویکرد 
است؟  ممکن  سالمت  چهارگانه  ابعاد  از  کدام یک  به حسب 
4– در صورت وجود پیشینه آیا امکان ارائه با این رویکرد نیز 
برای  یا حتی الزم  و  این رویکرد مفید  آیا  وجود دارد؟  5– 
و  سرفصل ها   -6 باشد؟  می تواند  پزشکی  علوم  دانشجویان 

موضوعات پیشنهادی خود را برای این رویکرد بیان کنید؟
از  از کسب کد اخالقی دانشگاه و مجوز جهت پژوهش  پس 
مدیرگروه معارف، دعوت نامه برگزاری جلسه کمیته همراه با 
موضوع جلسه برای مدعوین ارسال گردید تا افراد با آمادگی 
بیشتری در جلسه حضورداشته باشند. در گام اول این مطالعه 
پیرامون  توضیحات  از  بعد  اسمی،  گروه  روش  با  جلساِت  در 
مطرح  را  خود  دیدگاه های  افراد  الزم،  توجیهات  و  موضوع 
از مشارکت کنندگان کلمه  اجازه  با کسب  می نمودند. نظرات 
به کلمه بر روی کاغذ پیاده و به روش تحلیل محتوای مرسوم 
کد  به صورت  کلمات   و  عبارات  تجزیه وتحلیل  گردید. جوهر 
مشابه  اولیه ی  کدهای  پاالیش  و  ادغام  از  پس  و  استخراج 
مقوله ها  زیر  می شد،  حاصل  آن ها  از  که  معنایی  به  توجه  با 
دائم،  مقایسه  و  استقرایی  شیوه  با  درنهایت  حاصل شد. 
مقوله های اصلی شکل گرفتند. پژوهشگران با روش هایی نظیر 
بازبینی  مشارکت کنندگان،  توسط  دست نوشته ها  بازبینی 
در  تنوع  حداکثر  رعایت  پژوهشی،  همکاران  توسط  هم تراز 
فعالیت های  پیوسته  کامل  ثبت  مشارکت کنندگان،  انتخاب 
دقت  داده ها،  تحلیل  و  درباره چگونگی جمع آوری  پژوهشگر 
و صحت یافتهها را تقویت نمودند. در پایان جلسه پرسشنامه 
ایفا  خود  روش  به  و  توزیع  حاضران  بین  در  امکان سنجی 
تکمیل  گردید. بعد از جلسه، مسئول کمیته دیدگاه اکثریت 
مستندات  همراه  به  شش گانه  سؤاالت  از  هریک  پیرامون  را 
آن ها به روش کیفی)تحلیل محتوا(و آمار توصیفی)فراوانی و 
جلسه  تشکیل  مطالعه  این  دوم  گام  نمود.  استخراج  درصد( 

کارشناسان بود. در این جلسه کارشناسان نیز بعد از بحث و 
را مطرح  نتایج جلسه کمیته، دیدگاه های خود  پیرامون  نظر 
گام  در  کسب  شد.  جلسه  دو  هر  اکثریت  موردتوافق  نظر  و 
سوم با توجه به بین رشته ای بودن مباحث بین حوزه معارف 
متخصص  افراد  هدفمند  انتخاب  از  بعد  سالمت،  و  اسالمی 
از  به دست آمده  نتایج  حوزه سالمت در جلسه کارشناسان، 

جلسات برای آنان ارسال و در نهایت تائید شد.

یافته ها
 در نظرسنجی از شرکت کنندگان مطالعه ، 100درصد ایشان 
اصل امکان ارائه درس تفسیر موضوعی قرآن کریم را با رویکرد 
هدف های  مخالف  را  رویکرد  این  و  نموده  سالمتمحورتائید 
این درس ندانستند.  ازنظر 75درصد مشارکت کنندگان، اکثر 
فقط  و  دارند  را  رویکرد  این  ارائه  قابلیت  سرفصل های درس 
این  به  توجه  بودند  معتقد  مشارکت کنندگان  از  25درصد 
درس  این  برای  جدید  سرفصل های  تعریف  مستلزم  رویکرد 
سرفصل ها  از  خروج  حدمجاز  در  را  آن ها  می توان  و  است 
بودند  معتقد  100درصد  انجام شده،  نظرسنجی  در  قرارداد. 
چهارگانه سالمت)معنوی،  ابعاد  در  تفسیر  درس  ارائه  امکان 
اولویت بدین نحو  و  اجتماعی، روانی و جسمی(، وجود دارد 
 –3 اجتماعی  سالمت   –2 معنوی  سالمت   -1 نمودند:  بیان 
100درصد  همچنین  جسمی.  سالمت   –4 روانی  سالمت 
مشارکت کنندگان، متون آموزشی موجود را جامع برای تحقق 
این رویکرد در درس تفسیر ندانستند و100درصد معتقد به 
مفید بودن و حتی ضرورت این رویکرد برای دانشجویان علوم 
پزشکی بودند. برای ارائه این درس با رویکرد سالمت محور، 
و  قران  معنوی،  و سالمت  قرآن  کلیات،  شامل  سرفصل  پنج 
سالمت روان، قرآن و سالمت اجتماعی، قرآن و سالمت جسم 

پیشنهاد گردید )جدول 1(.
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بحث 
این مطالعه باهدف امکان سنجی تدریس تفسیر موضوعی قرآن 
کریم با رویکرد سالمت محور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
انجام شده  کیفی  و  کمی  ترکیبی  رویکرد  و  کاربردی  روش  با 
درس  تخصصی  کمیته  در  شرکت کننده  اساتید  تمامی  است. 
کریم  قرآن  موضوعی  تفسیر  درس  ارائه  امکان  اصل  تفسیر، 
با رویکرد سالمتمحور تائید نموده و این رویکرد را مخالف  را 
باهدف های این درس ندانستند. ازجمله دالیل آن را می توان، 
هر  بشر   هدایت  راستای  در  که  دانست  کریم  قرآن  جامعیت 
بوده متذکر  او الزم  به کمال و سعادت  برای رسیدن  را  آنچه 
شده است؛ ازجمله توصیه ها، راهبردها و راهکارهایی در جهت 

کماالت  بیشتر  برای کسب  مقدمه  که  دنیوی  تأمین سالمتی 
اخروی می تواند باشد. آیات متعدد در قرآن کریم که مباحثی از 
حوزه سالمت و علوم پزشکی را صراحتاً و یا تلویحاً بیان کرده 
است. بر اساس پژوهشی با موضوع بررسی آیه های قرآن کریم 
درزمینه سه بُعد اصلی سالمتی )جسمی، روانی و اجتماعی( در 
به یک یا دو و یا هر سه  67 سوره قرآن آیات قرآن مشخصاً 
بعد سالمتی اشاره نموده است. عمده آیات قرآن به هر سه بعد 
سالمتی اشاره عام دارند اما تعداد کل آیات در خصوص سه بعد 
اصلی سالمتی 264 آیه است که سهم سالمت اجتماعی 101 
آِیه و سهم سالمتی جسمی 69  آیه،  سهم سالمت روانی94 
انسان و وصول به کماالت معنوی  آیه می باشد )12(. هدایت 

 موضوعات کلی  سرفصل ها 
 کلیات :  اول فصل

 
 قرآن دیدگاه از  سالمت شناسی  مفهوم

 قرآن  در پزشکی مباحث  جایگاه
 معنوي سالمت  مفهوم معنوي  سالمت  و  قرآن:  دوم  فصل

 معنوي  سالمتبه یابیراه  عوامل
 .....) و  گراییآخرت  ، باوري  توحید(  اعتقادي  عوامل

 ...)  و وسل ، تدعا نماز، ذکر،(  عبادي عملی؛  و  رفتاري عوامل
 روان  سالمت  و  قرآن:  سوم فصل

 
 روان  سالمت  مفهوم

 )  مراقبت  درمان،  پیشگیري،(  روان سالمت  اهداف
 ) زندگی  و  دیگران  خود،  خداوند، به نگرش ( روان  سالمت ابعاد 

 )  معنوي  و شناختیروان ،زیستی نیازهاي(  روان  سالمت و ازنی
 روان   سالمت و  داريدین

 روان  سالمت  و اخالقی رفتارهاي
 روان  سالمت در زاآسیب  عوامل

 اجتماعی  سالمت  مفهوم اجتماعی   سالمت و  قرآن:  چهارم فصل
 )شناختیجامعه ،شناختیروان  پزشکی، ( اجتماعی  سالمت  رویکردهاي
 ) خانواده  فرهنگی، معیشتی،   عنوي،م(اجتماعی  سالمت ابعاد 

 اجتماعی  سالمت  هايشاخصه 
 اجتماعی  هايآسیب

 اجتماعی  هايآسیب کاهش و  رفع  راهکارهاي
 ) انسان رشد  و تولد  ،  تولد از قبل  انسان  خلقت مراحل( انسان  خلقت جسم  سالمت و   قرآن:  پنجم فصل

 ) حرام  اغذیه مناسب، غذایی مواد  غذا، ظاهربه  توجه معنوي، امور  به توجه( قرآن در تغذیه اصول 
 جسم   سالمت و  بهداشت  کلی نکات

 

جدول 1. سرفصل ها و موضوعات كلی پیشنهادی درس تفسیر موضوعی قرآن كریم  با رویکرد سالمت محور
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از اهداف واالی خداوند در نزول قرآن کریم می باشد و رویکرد 
در  قرآن  تفسیر  در   - معنوی  سالمت  -خصوصاً  سالمت محور 
راستای تحقق این هدف است. این رویکرد باهدف کلی درس 
قالب  با برخی مفاهیم زندگی ساز قرآن کریم در  که آشنایی 
کتب  تدوین    .)13( دارد  مطابقت  می باشد،  موضوعی  نگرش 
مدیریت  دانش  رویکردهای  با  کریم  قرآن  موضوعی  تفسیر 
)14( و اقتصاد )15( توسط نشر معارف به منظور تدریس برای 
دانشجویان این رشته ها نیز بیانگر ظرفیت موجود برای تدوین 

متن آموزشی با رویکرد سالمت محور است. 
بیشتر  که  بودند  معتقد  مشارکت کنندگان)75درصد(  اکثر 
سرفصل های درس قابلیت ارائه با رویکرد سالمت را دارند که 
می توان علت را کلّی بودن عناوین و باز بودن دامنه سرفصل ها 
است  سرفصل  آخرین  که  نهم  سرفصل  در  بطوریکه  دانست 
عنوانی برای آن قرارداده نشده و نقطه چین قرارداده شده است. 
محور  سالمت  رویکرد  با  مباحث  از  برخی  اگر  این  بر  عالوه 
در  را  آن  توان  می  نباشد  مصوب   های  سرفصل  بر  منطبق 
قالب حد مجاز خروج از سرفصل های مصوب قرار داد. تمامی 
مشارکت کنندگان معتقد بودند امکان ارائه درس تفسیر با این 
رویکرد در ابعاد چهارگانه سالمت )معنوی، اجتماعی، روانی و 
جسمی( که مرتبط با مباحث حوزه پزشکی است، وجود دارد 
معنوی سالمت  ترتیب، سالمت  به  را  مباحث  طرح  اولویت  و 
اجتماعی، سالمت روانی و سالمت جسمی مطرح نمودند. الزم 
به ذکر است که نشر معارف که مسئولیت ارائه متون آموزشی 
دروس معارف اسالمی را بر عهده دارد، ده متن آموزشی را برای 
درس تفسیر موضوعی قرآن کریم به چاپ رسانده است که یک 
متن آموزشی آن ویژه رشته های علوم پزشکی است )16(؛  این 
کتاب که دارای چهار بخش است تنها یک  بخش آن مرتبط با 
مباحث پزشکی است و در این بخش نیز دو بعد مهم سالمت 
معنوی و سالمت اجتماعی موردتوجه قرار نگرفته است. در بعد 
سالمت روان نیز بحث مختصری تحت عنوان »بهداشت روانی« 

می رسد  نظر  به  ندارد.  را  کافی  جامعیت  که  است  انجام شده 
چهارگانه  ابعاد  با  مرتبط  قرآنی  آموزه های  گستره  به  توجه  با 
امکان  رویکرد،  این  با  تدوین شده  اثر  عدم جامعیت  و  سالمت 
تدوین اثری جامع با این رویکرد وجود دارد. این درحالی است 
برای  جامع  را  موجود  متون  نیز  مشارکت کنندگان  تمامی  که 

تحقق این رویکرد در درس تفسیر ندانستند.
این  و حتی ضرورت  بودن  مفید  در  تمامی مشارکت کنندگان 
رویکرد برای دانشجویان علوم پزشکی اتفاق نظر داشتند ازجمله 
دالیل  مفید و حتی ضروری بودن این رویکرد را می توان توجه به 
رشته تحصیلی و تخصص دانشجویان علوم پزشکی، پاسخ گویی 
به شبهات و پرسش های دانشجویان در مباحث میان رشته ای 
قرآن و حوزه سالمت که این امر ازجمله اهداف برگزاری دروس 
و  نشاط  ایجاد جذابیت،  است،   دانشگاه ها  در  اسالمی  معارف 
متون  در  تحول  و  تغییر  ایجاد  ضرورت  درس،  در  کارآمدی 
آموزشی و به روزرسانی محتوای دروس،  استقبال دانشجویان 
و  قرآن  میان رشته ای  مباحث  از  تفسیر  درس  کالس های  در 

حوزه سالمت،  ذکر نمود. 
از فرصت ها و نقاط قوت مطالعه می توان مواردی همچون تالش 
برای ایجاد تحول و نوآوری در متون آموزشی و توجه به نیازهای 
جامعه علمی را ذکر کرد. از محدودیت ها و نقاط ضعف مطالعه 
می توان به محدودیت جامعه آماری آن به اساتید و کارشناسان 
می گردد  پیشنهاد  نمود.  اشاره  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کارگاه هایی را برای اساتید درس تفسیر موضوعی قرآن کریم 
که در دانشگاه های علوم پزشکی تدریس می نمایند طراحی و 

زمینه کاربردی کردن  این طرح را فراهم نمود. 

نتیجه گیری 
گسترده ای  ظرفیت  دارای  کریم  قرآن  موضوعی  تفسیر  درس 
رویکرد  ازجمله  متفاوت  رویکردهای  با  می تواند  که  است 
سالمتمحور ارائه گردد. نه تنها امکان ارائه این درس در تمامی 
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است.  و ضروری  مفید  آن  ارائه  بلکه  دارد  ابعاد سالمت وجود 
الزم به ذکر است کلی بودن سرفصل های مطرح شده در برنامه 
درسی این رشته و باز بودن دامنه سرفصل های مصوب، زمینه 
را تسهیل نموده است. همچنین اگرچه منابعی با این رویکرد 
با  درس  این  ارائه  لذا  ندارند.  را  الزم  جامعیت  اما  دارد  وجود 
و  قرآن  کلیات،  شامل،  سرفصل  پنج  در  سالمت  به  رویکرد 
سالمت معنوی، قران و سالمت روان، قرآن و سالمت اجتماعی، 

قرآن و سالمت جسم پیشنهاد گردید.
 

تشکرو قدردانی 
نویسندگان برخود الزم می دانند از تمامی اعضای هیئت علمی، 
کارشناسان و فراگیران که ما را در این مطالعه یاری نمودند، 
صمیمانه قدردانی نمایند. الزم به ذکر است این مقاله برگرفته 
معارف  دروس  ارائه  »امکان سنجی  عنوان  با  پژوهشی  طرح  از 
اسالمی با رویکردبه مباحث حوزه سالمت « می باشد که "این 
پروژه با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان با کد علمی 198292 انجام شده است. 
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Feasibility study of teaching thematic interpretation of the Holy Quran 

with a health-oriented approach in medical universities

Mahmoud	Ayoubi1,	Maryam	Avizhgan2*

 

Abstract
Background and objective: Among	the	topics	of	humanities	that	are	considered	in	the	Holy	Quran	are	topics	

related	to	the	field	of	health	and	medical	knowledge.	The	purpose	of	this	study	is	to	investigate	the	feasibility	of	
teaching	thematic	interpretation	of	the	Qur’an	with	a	health-oriented	approach	in	medical	universities	and	to	provide	
a	general	framework	for	compiling	the	topics	of	this	course.	

Materials and method: This	applied	research	was	conducted	with	a	combined	quantitative	and	qualitative	
approach	in	the	academic	year	of	2019-2020	in	Isfahan	University	of	Medical	Sciences.	The	statistical	population	
included	24	lecturers	on	thematic	interpretation	of	the	Qur’an	at	Isfahan	University	of	Medical	Sciences,	specialists	
in	the	field	of	Islamic	education	and	specialists	in	the	field	of	health	and	familiar	with	the	topics	of	the	field	of	
Islamic	education.	The	study	tool	was	a	valid	researcher-made	questionnaire.		

Results:	Participants	(100%)	considered	the	presentation	of	thematic	interpretation	of	the	Holy	Quran	with	an	
approach	to	health	issues	not	only	possible	but	also	useful	and	necessary.	The	majority	of	participants	(75%)	believed	
that	the	course	topics	could	be	presented	with	a	health-oriented	approach.	100%	of	the	participants	considered	it	
possible	to	present	this	approach	in	all	four	dimensions	of	health.

It	is	remarkable,	Internationalization	doesn’t	limit	to	invite	foreign	students	and	joint	research	projects.	But,	
the	 leadership	of	 journals,	scientific	associations	and	 international	 institutions	abroad,	and	 the	establishment	of	
international	branches	could	be	bring	out	operative	 internationalization.

Conclusion:	Teaching	the	thematic	interpretation	course	of	the	Holy	Quran	with	a	health-oriented	approach	in	
its	four	dimensions	(spiritual,	social,	psychological	and	physical)	is	possible,	useful	and	even	necessary,	and	causes	
its dynamism and efficiency.

Keywords:	Feasibility	Study,	Teaching,	Thematic	Interpretation	of	the	Holy	Quran,	Health-Based	Approach	
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