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چکیده

شناخت منابع قرآنی و کتاب شناسی طب از مهمترین ضرورتهای تحقیق در این حوزه است .چرا که برخی از محققان
اطالعات جامع و کاملی از پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه را ندارند و برای تحقیقات خود در تنگنای شناخت
منابع قرار دارند ،معرفی منابع و نگاه اجمالی به کتب منتشره در حوزه طب اسالمی هدف مورد تحقیق نویسندگان این
مقاله میباشد .با بررسی منابع اصلی و سرشاخههای کتابشناسی ،می توان کتب بسیاری را در زمینه ی قرآن و طب به
محققان معرفی کرد ،آنچه مورد سوال نویسندگان مقاله می باشد ،تعداد کتب منتشره در این حوزه است ،که به نظر می
رسد در دهه های اخیر حدود  255کتاب در حوزه های گوناگون قرآن و طب منتشر شده است .هدف از نگارش این
مقاله آشنایی محققان با منابع پیرامون قرآن و طب است .نتایج این شناخت ،پرهیز از انجام تحقیقهای تکراری و غنیتر
شدن نگارشهای آینده و شناخت موضوعات کار شده و یافتن خألهای پژوهشی است .که میتوان با برنامهریزی خأل های
موجود را رفع نمود.
واژگان کلیدی :کتابشناسی ،قرآن و طب ،اعجاز.

Abstract
The most important implication of study is identification of Quran and medicine
resources because some researchers haven't comprehensive information of preceding
studies in this field and for his investigations to identify the sources are on the
warpath.
Research goal of authors this article is identification of resources brief look to
published books in this ambit. By survey main sources and Bibliography branches, we
can introduce many books in the Qur'an and medicine field to researchers. Statement
of problem is number of books which are published in this field. It appears about 255
books in various fields of Qur'an and medicine has been published. The purpose of
this article is to acquaint researchers with Sources of Qur'an and medicine. Conclusion
of this knowledge is avoiding of research repeatedly and parallel and Enrich future
writing. Also another result of the research is recognition of sources and done issues
and finds the research gaps that led to planning for research gaps and detoxify them.
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مقدمه
الزمه انجام تحقیقهای پرمحتوا ،شناخت منابع پیرامون آن تحقیق است .هر پژوهشی که بدون شناخت منابع الزم و کافی
آغاز شود تحقیق دقیق و خالی از اشتباه و خطا نخواهد بود؛ لذا باید در موضوعات مختلف علمی ،تحقیقاتی با عنوان
کتابشناسی و منبع شناسی انجام شود تا پژوهشگران برای تحقیقات خود از سهولت بیشتری برخوردار شوند و در شناخت
منابع در تنگنا قرار نگیرند این پژوهش موجب افزایش دقیق و صحیحتر شدن تحقیقات میشود و محقق را با نظریات
مختلف آشنا میکند و حتی با مقایسه نظریات ،خطاهای برخی از تحقیقات مشخص میشود.
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نتیجهگیری

شناخت منابع قرآنی و حدیث مخصوصا موضوعاتریز و خاص آن از مهمترین ضرورتهای تحقیقی این حوزه است چرا که بسیاری
از محققان اطالعات جامع و کاملی از پژوهشهای این حوزه ندارند.
مهمترین نتیجه این نگارش معرفی  255کتاب فارسی و کتاب عربی است .با شناخت منابع محققان و پژوهشگران از تحقیق های
تکراری و موازی در امان می مانند همچنین از دیگر نتایج این تحقیق شناخت منابع و موضوعات کار شده و یافتن خال های پژوهشی
است که سبب می شود برای رفع خالهای پژوهشی برنامهریزی کرد.

منابع

با توجه به اینکه این نوع مقاالت کتابشناسی خود معرفی منابع هستند نیازی به معرفی منبع در این نوع نگارش ها نیست .به عبارت دیگر
این نوع مقاالت خود تمامی منابع موجود در موضوع مورد نظر را معرفی می کنند و کتابنامه یا منابع که در انتهای مقاالت می آید
ندارند.
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