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 ملي تأسيس مركزضرورت 

  طب اسالمي تحقيقات 

   )اسالمي طب به توجه ضرورت(

♣رفعتيحسن  
  

  

  

   اسالم-دين و پزشكي، پژوهش، دين :ها كليدواژه
  

  هـدمـمق

ومت ـ حكي هديشـان و  امام خمينيي  كنگره به  اميـپي در ام معظم رهبريـمق
  :فرمايند مي 1378 در بهمن ماه سال اسالمي

ت اسالمي به معناي حكومت مسلمين نيست، به معناي حكوم

ش اين ر فقط حكومت مسلمين باشد، حداكثراگ. حكومت اسالم است

گيرد و رفتار شخصي او  س كار قرار ميأاست كه مسلماني در ر

 فسق و هـجامع گذارد در ظواهر خوب خواهد بود و احياناً نمي

دگي بر اساس ـزني   اما نظام كشور و اداره،فجوري انجام شود

 داشته باشد و در آنها با كسي كه اسم مسلمان...  اسالم نخواهد بود

 كنند، آنچه براي آنان مهم است، اين  مخالفت نميجايي حكومت كند

                                                 
♣
  ...ا� ���ـ دكتراي مديريت تحقيقات در علوم پزشكي و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي 
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و حرف جديدي در دنيا جامعه شود ي  ست كه دين متولي ادارها

  1. طرح گردد
  

 مقدس و پاكي گويي آئين سخپاسخ دادن و پاي  لهأو بدون شك مس مطمئناً

 در نيازمنديهاي انسان، در هر عصري از حيث اهميتي  آئين اسالم به همهمانند 

ها، هم شامل  اين نيازمندي. اول و معادل با اهميت حيات نوع انسان استي  درجه

. ئل و نيازمنديهاي جمعي و اجتماعيمسائل و نيازمنديهاي فردي است و هم مسا

هاي اجتماعي حاكم بر  ، همواره محيطن گذشتهها و قرو سفانه در طول سالمتأ

، خاصه در مسائل مربوط اي بوده است كه آزادي فكري  گونهجوامع اسالمي به

ه در مدت بسيار كمي در كوچكي هم كي  به اجتماع وجود نداشته است و روزنه

 به دنبال خود روشني را صبحي   به روي آنان باز شد و مانند سپيدهصدر اسالم

هاي طبيعي و مصنوعي كه به دست   در اثر حرارت تاريك و طوفان،داد نويد مي

 2.فتتاريكي ري   پشت پردهه، دوبارپرست به وجود آمداي خودخواه سود عده

لذا در طول اعصار گذشته فقط امكان پرداختن به نيازمنديهاي فردي در قالب 

وجه به دو عنصر زمان ها نيز با ت البته اين رساله( .هاي عمليه فراهم شده بود رساله

  ).گيرند تري به خود گرفته و مي و مكان همواره شكل كامل

، موارد معدود ديگري را هم ختن به مسائل و نيازمنديهاي فرديدر كنار پردا

 مانند اخالق اسالمي، مديريت ،شوند شناسيم كه با قيد اسالم معرفي شده و مي مي

ال بسيار ؤدر اينجا دو س. دك ديگرانو اسالمي و موارد مشابه ، معماري اسالمي

زدن اسالم به مسائل  قيدي  مهم و قابل تأمل مطرح مي شود و آن اينكه اوالً دامنه

                                                 

  .7/11/78پنج شنبه ، جمهوري اسالميي  روزنامه. 1

  1361 سال،قم انتشارات اهل بيت. بقا و انتخاب اصلحقرآن و قانون تنازع   .استاد عالمه طباطبائي. 2
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موضوعات زدنها فقط به مسائل و  آيا اين قيد. و موضوعات تا كجا ادامه مي يابد

به صورت ؟ ثانياً پرداختن و بررسي موضوعات خاصي اختصاص دارد يا خير

-هـهم با اولويتها و مراتب اهميت مختلف در جامع آن- از هممنفك و جداي

امور را به دست ي  ، ادارهها جاري ساخته عرصهي  آيا مي تواند دين را در همه

ترين و مهمترين موضوعات رفت كه  كه بايستي به سراغ اساسيناو بدهد يا اي

  امور جامعه هستند؟ي  ترين نقش در اداره داراي محوري

ها مديون  ترديد تمام ترقيات و پيشرفت كشور نمود كه بيبايد اذعان 

در واقع علوم در تمدن معاصر با . هاي گوناگون است ت علمي در زمينهتحقيقا

ي  همهي   معادالت كاربردي عهده دار هدايت بشر و برطرف كنندهي ارائه

حضرت .  جسمي او شده اندو، فكري و اجتماعي، روحي، گروهي نيازهاي فردي

  :فرمايند ميدر خصوص نقش مراكز تحقيقي ) ره (امام
توانند دو مركز باشند براي تمام  هاي علميه مي دانشگاه و حوزه

توانند دو مركز باشند براي  هاي كشور و مي ترقيات و تمام پيشرفت

  3. مام انحرافات و تمام انحطاطاتت
  

راكز علمي م  ،اي له و موضوع در هر جامعهأترين مس ترين و اصلي لذا محوري

و تحقيقي آن جامعه است كه چنانچه بتوان بينش و نگرش خاصي را در آن 

همانگونه كه امروز در مراكز علمي و تحقيقي جهان شاهد و ناظر ( حاكم نمود

) آن هستيم كه نگرش مادي پرستي و بت پرستي مدرن حاكم بر آنها شده است

.  آنها حاكم خواهد شداين نگرش در تمامي سطوح جامعه رخنه كرده بر تمامي

                                                 

  206 ي  صفحه، وزارت ارشاد و معارف اسالمي.تهران. چاپ اول، جلد سيزدهم، صحيفه نور. 3
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لذا بايستي تمامي انديشمندان و صاحب نظران سعي خود را معطوف به اين نكته 

نمايند كه چگونه مي توان توحيد و نگرش الهي را بر معادالت عيني حاصل از 

  :فرمايند مي) ره (نيز حضرت امام  در اين خصوص .علوم حاكم نمود
همين معنا نيست ... خواهيم   ميعلوم دانشگاهها، ما) از( آن معنايي كه

 كه در سطح ظاهر اآلن هست و متفكرين ما همان سطح ظاهر را دارند

كن آن كه اسالم مي خواهد ياست كارهايشان، ل و بسيار هم ارزشمند ...

اين نيست، آن كه اسالم مي خواهد، چه علوم طبيعي باشد و چه علوم 

ين است كه تمام اينها غير طبيعي باشد، آن مقصدي كه اسالم دارد، ا

  4 .مهار شود به علوم الهي و برگشت به توحيد كند
  

او كه اسالم براي او آمده است، براي برگرداندن تمام موجودات 

طبيعي به الهيت و تمام علوم طبيعي به علم الهي، و از دانشگاهها هم 

اين معني مطلوب است، نه اينكه خود طب را، البته طب هم بايد باشد، 

 آن كن مهميلجات بدني بايد باشد، لام طبيعي هم بايد باشد، مععلو

تمام اينها بايد برگردد به آن . مركز ثقل است كه مركز توحيد است

 اگر علومي هم در اسالم باشد مثالً... جهت الوهيت، نبايد ما خيال كنيم 

ژيم ها دارند،  يا ساير ردمثل علومي است كه ساير مردم هم دارن

 اصلش آن مقصد اعلي را خواسته، هيچ نظري مه چيزشاسالم در ه

بر اين موجودات طبيعي ندارد، اال آن كه در همان نظر، نظر به آن 

فرق مابين اسالم و ساير ...  عاليه داردي معنويت دارد و به آن رتبه 

اي ديگري دارد، ـمكتب ها اين است كه اسالم در همين طبيعت يك معن

دسه يك ـن هنـگر مي خواهد، در همياي ديـدر همين طب يك معن

                                                 

  7  يصفحه وزارت ارشاد و معارف اسالمي. تهران. چاپ اول، هشتم جلد، صحيفه نور. 4
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اره شناسي يك معناي ديگر ـن ستـري مي خواهد، در هميـ ديگيمعنا

ن معني را ـد در قرآن شريف، ايـه كنـواهد، اينكه كسي مطالعـمي خ

معنوي آن در قرآن مطرح ي  بيند كه جميع علوم طبيعي جنبه مي

ن تمام محسوسات رداندـاسالم براي برگ...  طبيعي اوي  است، نه جنبه

تعليمات اسالم، تعليمات طبيعي . توحيد استي  و تمام عالم به مرتبه

نيست، تعليمات رياضي نيست، همه را دارد، تعليمات طب نيست، 

ي  برگرداندن همه. اينها را دارد لكن اينها مهارشده به توحيدي  هـهم

لوهيت راني كه آخر مقام اطبيعت و هم ظلم هاي ظلماني به آن مقام نو

  5. است
  

 كماكان استقالل خود را در ام جمهوري اسالمي ايران قصد داردلذا اگر نظ

ها حفظ كرده و گسترش نفوذ اسالم در سراسر عالم را موجب شود،  تمامي زمينه

نظران مراكز  دان و صاحبـخصوصاً انديشمن  اندركاران، بايستي كه تمامي دست

انقالب ي  واسطهه ب(ناسب بدست آمده تحقيقي، حداكثر استفاده را از فرصت م

ي  وسيلهه نموده، روش تنظيم امور بر مبناي اسالم را مشخص نمايند تا ب) اسالمي

درت ـكارگيري اين روش، نه تنها ق هادالت كاربردي، حاصل از بـايجاد مع

در و ـ ق بلكه بر اساس آن،دست آيد هبندي بين امور بر مبناي واحدي ب اولويت

ري و نسبت آن با ساير امور نيز قابل محاسبه شود تا از اين طريق، منزلت هر ام

قابل اثبات و د شده، ـمن دهـاعي قاعـات اجتمـ تنظيمي هيافتن دين در هم جريان

  6.گردد
  

                                                 

  232  يصفحه،  و معارف اسالمي وزارت ارشاد.تهران. چاپ اول، هشتم جلد، صحيفه نور. 5

پايان نامه جهت دريافت دكتراي ( طراحي روش توليد علوم بر مبناي فلسفه الهي نظام گرا. دكتر حسن رفعتي.6

  1380سال، )عج ...(دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا، )مديريت تحقيقات در علوم پزشكي
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  انواع علم پزشكي

 آنها تنها ي هاي از معادالت و محاسب تن مجموعهدر دانش امروزي علمي دانس

در واقع تئوري . ه يا تئوري مربوطه ميسر استاز طريق به اثبات رساندن فرضي

، خواهد بداند چرا در يك پديده  ميست و تئوريسين اها دنبال تحليل پديدهه ب

ا ـرار و يـ تكي هوـ نحيقور كرده است تا از اين طرـخصوصيت مشخصي ظه

ه ـكند ك بيني مي تئوريسين پيش. ابدـعكس راه جلوگيري از تكرار آن را بيبر

هاي مختلف در ربط خاصي قرار گيرند، خصوصيت يا خصوصيات  دههرگاه پدي

ها  پديده در عبارت ديگر تئوري به علل و معاليل نسبيه ب. كنند مشخصي بروز مي

پذير  دون تئوري امكانـديد بـط جـآوردن رواب دست هابراين بـبن. توجه دارد

است كه اي  هـاني و اصول موضوعـاز طرفي هر تئوري داراي مب. باشد نمي

. دهد اي تئوريسين را تشكيل ميـه چهارچوب محاسبات و تجريه و تركيب

خود آن علم ثابت  هر علم دري  ست كه اصول موضوعه اقابل توجه ايني  نكته

بندي  اين امر باعث طبقه. رسد تر آن به اثبات مي  بلكه در علم شامل،شود نمي

 طريق اصول موضوعه بر  را ازايت يك بينش فلسفي خاصشود و در نه علوم مي

  .شود داربودن علوم مي اين امر باعث جهت كند و علوم حاكم ميي  كليه

راحتي و به سرعت قابل تصور و  دار بودن علوم انساني به اين اساس جهت بر

شناس قصد دارد به  ، روانشناسي ه در روانعنوان نمون هب. تصديق خواهد بود

پردازد، عوامل نشاط و تحرك يا خمودگي شناسايي روح و روان و رفتار انسان ب

ار انسان را ـبودن روان و رفت طبيعيرـو افسردگي و مشخصات طبيعي يا غي

هاي نفس و تبديل بيماران  وسيله قدرت اصالح بيماري تشخيص دهد تا بدين

واضح است كه تمامي  پر. اع را بيابدـراي اجتمـد و سالم بـراد مفيـروحي به اف
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 ،گيرد كه تغيير آن اصول ي صورت ميشناس بر اساس اصول اقدامات يك روان

 اينكه انسان مختار است يا  مانند،دهد ادالت را تغيير ميـكل توصيفات و مع

گيري روحيات و شخصيت او تأثير تام دارد  ؟ شرايط اجتماعي در شكلمجبور

ت ؟ انسان طبيعي بايد از چه ابعاد شخصيتي در افكار و اعمال و روحيايريـا خ

  ... برخوردار باشد؟ و

 بينش و -شود شناسي مشخص مي كه در خارج از روان-االت فوقؤپاسخ س

  .بخشد ها و تجربياتش مي شناس در بررسي پديده  را به روان خاصينگرش

بودن علوم، مختص علوم انساني نبوده، در مورد ساير علوم هم دار اما جهت

ترين  جهت كه معموالً بي- پزشكيتوان به علم عنوان نمونه ميه ب. مصداق دارد

 موضوع كار علم پزشكي، معالجه و مداواي 0 اشاره نمود-شود علم معرفي مي

يك انسان ي  اما در بررسي همين موضوع واحد، يعني براي معالجه. انسان است

واحد با خصوصيات جسمي مشخص، چند راه كامالً متفاوت وجود دارد كه مبدأ 

شده ...  نند طب گياهي، طب سوزني، طب شيميايي وپيدايش چند نوع طبابت ما

وع دارويي كه تجويز ـها تنها در ن جالب اينجاست كه تفاوت اين شيوه .است

 بلكه تصور آنها از عملكرد ارگانيزم بدن نيز به چند صورت ،كنند هم نيست مي

سودا، صفرا، بلغم و خون ي  است، يكي محور تحقيقات خود را طبايع چهارگانه

هم خوردن آن را  ادل خاص بين آنها را حالت صحت و بهـدهد و تع ار ميرـق

ن اساس ـهمي ان مختلف را هم برـاهـذا گيـ ل،داند  امراض مختلف ميأمنش

داند و  ديگري خون را عامل اصلي در صحت و مرض مي. كند بندي مي دسته

 با ،ند مريض تجويز كرايبدون اينكه بخواهد داروي خاص گياهي يا شيميايي ب

  .... و پردازد ي او مياايجاد تغيير در تركيبات و جريان خون مريض، به مداو
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د، ـرض واحد در يك انسان واحـراي يك مـشود كه ب ه ميـبنابراين مالحظ

محاسبه و چند ي  تعاريف مختلف و متفاوت از انسان چند نحوهي  توان با ارائه مي

  .نوع طبابت داشت
  

  ر پزشكي معاصرهاي رايج سالمتي د مدل

شك  اما بي. دانيم موضوع كار علم پزشكي معالجه و مداواي انسان است مي

آنچه . شود، تفاوت خواهد كرد كار با توجه به تعريفي كه از انسان ارائه مي اين

ترين نوع طبابت  عنوان علم پزشكي در تمامي نقاط جهان، رايجه در حال حاضر ب

ها  با تجويز داروهاي شيميائي به مداواي انسانباشد كه  است، طبابت شيميايي مي

هاي مختلفي ارائه شده است  در اين علم براي سالمتي، تعاريف يا مدل. پردازد مي

  :توان آنها را در سه مدل زير خالصه نمود بندي كلي مي كه در يك دسته

مين سالمتي بشر، مدل زيستي است كه أترين مدل در ت قديمي ؛مدل زيستي

سالمتي، بيمارنگر ي   رويكرد اين مدل به مقوله.شكي نيز موسوم استبه مدل پز

اين رويكرد در تبيين علل . كند اري تعريف ميـود بيمـاست و سالمتي را به نب

اي دارد و به همين ترتيب  ه ويژهـزيكي توجـها به علل في اختالالت و بيماري

يماري را به عوامل اين رويكرد ب. الت فيزيكي استـدرمان نيز مبتني بر مداخ

 در حالي كه عوامل اقتصادي و ،كند شيميايي، ميكروبي و ژنتيكي محدود مي

هاي  ريتوانند در ايجاد بيماري خصوصاً بيما اجتماعي فراواني وجود دارد كه مي

  .رواني نقش داشته باشند

 مدل ديگري كه طي ربع آخر قرن بيستم ارائه شد، مدل ؛مدل سيستمي

ابه يك ث اين مدل انسان را به م.جتماعي و يا مدل سيستمي استزيستي، رواني، ا

 www.SID.ir 



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  تحقيقات طب اسالميضرورت تأسيس مركز ملي 
  حسن رفعتي

  

47  

 لذا در تبيين سالمتي يك عامل را به تنهائي مورد ،دهد سيستم مد نظر قرار مي

 بلكه بر عوامل مختلفي توجه دارد و ابعاد مختلف انسان را ،دهد توجه قرار نمي

شناختي در تعامل  در واقع بر اساس اين مدل، عوامل زيست. دهد نظرقرار مي مد

 و روحي شخص را  سالمت جسمي،شناختي و عوامل اجتماعي با عوامل روان

  .كنند تعيين مي

توسط سازمان بهداشت جهاني ارائه  1992اء از سال ـمدل ارتق ؛مدل ارتقاء

افزايش تعادل در ابعاد  نگر به منظور اين مدل با رويكرد سالمت. شده است

ي از ابتال به بيماري  حفظ سالمتي و پيشگيراعي وـرواني، جسماني و اجتم

  7.مطرح شد
  

هاي سالمتي به روشني قابل استنباط است كه هر كدام از  مدلي  با مالحظه

را تعريف نموده و در شناسي خود سالمتي  هاي فوق متناسب با نوع انسان مدل

ن انيكي به انساگمدل زيستي كامالً رويكرد ار. كند  آن عمل مييحفظ و ارتقا

اد آن را بررسي ـشناختي است كه سالمت و ابع زيستي  دارد و تنها از زوايه

 ابعاد رواني و اجتماعي انسان هم مطرح كه در مدل سيستمي  در حالي،كند مي

ثر بر ؤتري از انسان و عوامل م است و در نهايت مدل ارتقاء به دنبال تبيين جامع

مل آن أقابل تي   نكته8.اشته باشد بر سالمتي دتر اوست و سعي دارد نگاهي جامع

ه ها در واقع شكل تصحيح شده و يا ب است كه تعريف از سالمتي در اين مدل

مدل  رسد كه هر چند به نظر مي  هر.مدل قبلي استي  شده تر عبارت ديگر كامل

                                                 

علمي، آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ي  لنامهفص، شناخت انسان و رابطه تن و روان. حبي، دكتر محمدباقر. 7

  1380، 4و3ي  شماره ،)عج...(بقيه ا

  1371، چاپ اول،  انتشارات آستان قدس.احمد رضواني ترجمه .  به سوي روانشناسي بودن.مازلو، ابراهام. 8
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، اقدام به تعريف يگرفتن عوامل و عناصر بيشتري در مقايسه با مدل قبلبا درنظر

 اما ،تري از سالمت ارائه كرده است  و به تبع آن تعريف جامعاز انسان نموده

شناسي  ها از انسان، همان تعريف و يا انسان اين ديدگاهي  زيربناي تعريف همه

  .تر شده است قبل كاملي  علمي است كه در هر مرحله نسبت به مرحله
  

  شناسي علمي انسان

هاي دروني و  پديدههر نظام اجتماعي نيازمند الگوي مناسبي براي شناخت 

.  از انسان داشته باشد روشنيباشد كه اين الگو بايد شناخت و تعريف بيروني مي

توان براي مفاهيم ديگر از  قاعدتاً براساس چنين تعريف روشني است كه مي

 از انسان يترديد هر تعريف بي. ه نمودـه سالمتي نيز تعريف مناسب ارائـجمل

 هنگامي در واقع. دهد شعاع قرار ميال را نيز تحتربط با او  موضوعات ذيي  كليه

) او، عملكرد اوي  هاي بالقوه ييتوانا  ، اهداف او،فطرت او(انسان ي  كه فلسفه

نه تنها فلسفه، سياست، اقتصاد، اخالق . كند ير ميگاه همه چيز تغي ، آنتغيير كند

عليم و تربيت، تي  ، روابط مابين انسانها و حتي خود تاريخ بلكه فلسفهو ارزشها

زي ـها آن چي چگونگي كمك به انساني  ، نظريهدرماني و رشد شخصي روان

ي  هـاني كليـ قاعدتاً اصول و مب9.تواند و عميقاً الزم است بشود شود كه مي مي

 كه به تعريف خاصي از انسان استوار هستند نيز دستخوش تغيير و تحول يعلوم

ربط  هاي ذي هـشاخي  هـ به پزشكي و كليتوان وم ميـاين علي  از جمله. شود مي

، ترين موضوع در پزشكي رين و محوريت مـه مهـك  چرا،ودـبا آن اشاره نم

  .شناسي و چگونگي ارتباط تن و روان است انسان

                                                 

  1371، ولچاپ ا،  انتشارات آستان قدس.احمد رضواني ترجمه .  به سوي روانشناسي بودن.مازلو، ابراهام. 9
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، خواسته يا ناخواسته از خصوص پزشكي مدرنه در اين مورد پزشكي و ب

 شناسي برخوردار است كه مباني نظري و يا زيرساختهاي نظري آن نوعي انساني

در اينكه مباحث . شود دهد و ساير موضوعات از آن متأثر مي را تشكيل مي

فرضهاي نظري هستند  مربوط به سالمتي در ابعاد رواني و جسماني متكي به پيش

 زيادي اء و نظراترآتوان به   مي،شناسي است هوم انسانترين آنها مف كه مهم

شناسي حاكم بر طب مدرن همانند ساير علوم  شك نوع انسان  بي10.اشاره نمود

وم سايه ـامي علـاسي علمي است كه از دوران رنسانس بر تمـشن جديد، انسان

، وجود  استشناسي باعث ايجاد بحران شده نسان آنچه در اين نوع ا.افكنده است

ران در ـود بحـوجي   درباره.بـاشد  ميها رج در انديشهـم و فتگي و هرجآش

، جزو نخستين كساني ميان انديشمندان غربي اكس شلر درشناسي معاصر، ف انسان

  :گويد وي مي. است كه اعالن خطر كرد
شناسي  شناسي فلسفي و انسان شناسي علمي، انسان امروز انسان

لذا تصور و تلقي   اعتنا هستند، متكي به الهيات، نسبت به يكديگر بي

  11.از انسان وجود نداردواحدي 
  

 انسان را در  لينه وسوفونطور خالصه از آن زمان كه انديشمنداني مانند ه ب

 جانوران مورد بررسي و مطالعه قرار دادند تا امروز كه رنسانس پشت سري  زمره

. كيد بر تعريف انسان به صورت مادي وجود داردأكماكان ت  گذاشته شده است،

اني و غيرقابل انكار انسان نيز تبيين و تحليل مادي ارائه حتي براي ابعاد غير جسم

هايي مشاهده  هاي مذكور اختالف بر همين اساس هرچند كه در مدل .شود مي

                                                 

  1372، چاپ اول، انتشارات منصوري. مباني انسان شناسي. فريد، محمد صادق. 10

  همان. 11
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ترديد همگي آنان داراي مباني مشتركي هستند كه همان تعريف   اما بي،شود مي

  .باشد مادي از انسان مي
  

  انسان شناسي ديني

سالمي و برقراري نظام جمهوري اسالمي ايران بدون ترديد ظهور انقالب ا

  .افزارهاي كاربردي بوده است و نرمهاي نوين در مفاهيم علمي  ساز چالش زمينه
ساز  اين نظريه كه علم چاره(روز در كشورهاي پيشرفته ـر امـديگ

طرفداري ندارد، ولي در كشورهاي دنباله رو كه ) امور استي  همه

داراني دارد و آن فكري است كه از بيكن و تازه به آن رسيده اند، طرف

 . همه دردهاي بشر علم استه يامثال بيكن شروع شد كه گفتند چار

اشتباه نشود غرض نفي علم نيست، بلكه دردهايي كه مربوط به 

تكامل معنوي انساني ي  ابعاد انساني انسان است مربوط به مرحله

ه ـه اينجا كـدان بــه علم قاصر است و دانشمنـست ك ااـاينج  است،

  12. علم بي تفاوت است،مي گويند علم بي طرف است مي رسند
  

، بايد به يك منبع معتبر رجوع كرد كه انسان را به براي شناخت انسان

از آنجا كه اديان الهي براي هدايت . صورت جامع و كامل تعريف كرده است

كه از كتب الهي ، بنابراين ان آمده و مخاطب اصلي كتب آسماني انسان استانس

را معرفي   حقيقي و ابعاد وجودي آني هرـالق انسان و هستي چهـطرف خ

هرچند . شناسي آنها قرار گيرند ، مي توانند در علوم مختلف مبناي انسانياند كرده

 صورت محدود و ناقص توسط پاره اي از انديشمندانه اين اقدام در حال حاضر ب

كار در مقايسه با آثار و  آثار حاصل از اين اما ،موحد غربي در حال انجام است

                                                 

  1376 ،چاپ يازدهم. انتشارات صدرا. تكامل اجتماعي انسان. مطهري  شهيد مرتضي.12
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تأثيرات اجتماعي ساير اقدامات و حركت با سرعت جوامع غربي در دستيابي به 

تيار اين عالوه منابع در اخه  ب،اهداف غيرالهي خود بسيار محدود و كوچك است

برهمين اساس ضروري است انديشمندان و دانشمندان . افراد كامل و جامع نيست

ظهور انقالب ي  واسطهه ر جمهوري اسالمي از فرصت پيش آمده بموحد د

 معارف الهي و ي هگيري از سرچشم  را نموده با بهرهاسالمي حداكثر استفاده

از . علوم را تعريف كنندي   مباني الزم براي كليه،ترين كتاب آسماني كامل

عريف  كه براي داشتن تشناسي ديني يا الهي است  انسان،اين مواردي  جمله

  : ضروري است به نكات زير توجه شود،جامعي ازآن

 موجودي است كه داراي سه بعد روح، ذهن  انسان؛ابعاد وجودي انسان. 1

، دستيابي به شناختي صحيح از انسان لذا در قدم اول براي .باشد و رفتار مي) فكر(

 اين ، بايستي از مياندر قدم دوم. م به هر سه بعد الزم و ضروري استتوجه توأ

چرا كه . دهند، بعد محوري مشخص شود سه بعد كه مجموعاً انسان را تشكيل مي

كه يكي از اين سه بعد  برخورد با انسان و تحليل حاالت و رفتار او در صورتي

ه عنوان بعد محوري و اصلي در نظر گرفته شود با حاالتي كه بعد ديگري به ب

 اگر بپذيريم اساس در ،فتري انتخاب شوند تفاوت خواهد ياعنوان بعد محو

تعريف خاصي از . گيرند يانسان روح است و ابعاد ديگر به تبع اين بعد شكل م

شود كه اين تعريف با زماني كه بعد  او ارائه مي...  ، رفتار ونيازها، حاالت، انسان

. يابد اسي بدانيم و ساير ابعاد را تبعي، تفاوتي اصولي ميرفتاري او را بعد اس

عنوان بعد محوري مشخصاً بر اساس ه انتخاب هر كدام از اين ابعاد بواضح است 

، ها و يا ديدگاههاي فلسفي اين نگرش. گيرد بينش و نگرش خاصي صورت مي

وه بر توجه به كنند كه اين تعريف عال تعريفي متناسب با خود از انسان ارائه مي
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ين طريق در تمامي كند و از ا ، بعد محوري را نيز مشخص ميابعاد انسانيي  همه

  13.يابد هاي مختلف حيات بشر حضور مي ها و زمينه جنبه

، تعريف و توصيفي روشن از انساني   براي ارائه؛اختيار و انتخابي  قوه. 2

عنوان بعد  هاب يكي از آنها بمذكور و انتخي  گانه عالوه بر توجه به ابعاد سه

اختيار و ي  باشد كه قوه ديگري نيز ضروري ميي  ، توجه به نيرو و قوهمحوري

 آن را نسبت به سه بعد و قواي ي هبايد ضمن توجه به آن، رابط. داردانتخاب نام 

  14.يگر نيز تعيين و تبيين نمودد

ارتباط انسان با محيط و ي  مسأله  سوم قابل توجهي   نكته؛شرايط اجتماعي. 3

بدين . شدبا شرايط اجتماعي و همچنين نسبت حاكم و موجود ميان اين دو مي

 تعريف از انسان و ،دانيمـط و شرايط اجتماعي را اصل بـمعني كه اگر محي

ر را به اموي  گيري ابعاد وجودي او با حالتي كه اصل را انسان بدانيم و همه شكل

شك انتخاب و  بي. ردانيم، كامالً متفاوت خواهد بودگدرون انسان و ذات او باز

يا شرايط اجتماعي و ذات يا درون انسان اصل قراردادن يكي از دو عامل محيط 

  15.شود  انجام مي خاصيلسفه و ديدگاهنيز بر مبناي ف
  

شناسي  شود انسان شناسائي و تعريف انسان با توجه به نكات فوق باعث مي

اين  .سازد را از ساير مكاتب متمايز مي هايي باشد كه آن ديني داراي ويژگي

  :از ها عبارتند ويژگي

                                                 

 علوم سازمان مطالعه و تدوين كتب، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه. انسان از ديدگاه اسالم. واعظي، احد. 13

  1377–) سمت(انساني دانشگاهها 
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زان اعتبار منبع شناخت بودن آن به دليل مي اعتماد تحكام و قابلاتقان و اس. 1

  )يعني وحي(

پردازد كه از  شناسي ديني در شناسائي انسان به مباحثي مي انسان. جامعيت. 2

ضمن اينكه تمامي . و منابع معرفت بخش بشر بيرون استقلمرو شناخت 

  .سازد رح مي، رواني و اجتماعي او را نيز در يك كليت مطابعاد جسماني

 ارتباط انسان ،)ها برخالف ساير ديدگاه(ناسي ديني ش در انسان. مندي غايت. 3

گيرد و  با مبدأ فاعلي و خالق و غايت و هدف خلقت مورد بررسي قرار مي

موجودات به انسان ي  روابط او را با خداوند به عنوان وجودي كه از همه

  .كند ، تعريف مينزديكتر است
  

شناسي ديني را در شناخت ماهيت حقيقي  الذكر، انسان هاي فوق ويژگي

اسي قرار ـشن يكردهاي انساناتب و روـر از ساير مكـرتـاي ب هـانسان در رتب

شناسي الهي خصوصاً فرهنگ غني اسالم و  لذا توجه به تبيين مباني انسان. دهد مي

ي بر ـعلمهاي  ها و طرح دهي برنامه هاي علمي و يا جهت هـاط آن با يافتـارتب

وردهاي ادست هب انسان تعريف كردنمنحصر  مقابل در  اسالم  رضهايـف پيش اساس

  .باشد ج غربي بسيار ضروري ميهاي مادي راي علوم تجربي و فلسفه
  

  طب اسالمي

گرددكه منظور از طب اسالمي آن است  براساس موارد مطرح شده، واضح مي

سفه و نگرش توحيدي اخذ حاكم بر پزشكي از فلي  كه اوالً اصول موضوعه

هاي اين علم نيز بر اساس دستورات دين مبين   ثانياً حدود اوليه و قدر متقين.شود

در اين صورت تحقيقات اين علم با اعتقادات ارتباط متعامل . اسالم مشخص شوند
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ها در سطح   الزم است تالشدستيابي به چنين امر مهم و اصوليبراي . يابد مي

 شود، مركزي با عنوان مركز تحقيقات طب اسالمي در كالن و ملي متمركز

، درمان و آموزش تتواند زير نظر وزارت بهداش ترين سطح كه حداقل مي عالي

ي  هـمهمترين اقدام اين مركز بايستي تهي. پزشكي اداره شود، تشكيل گردد

ي  الگوهاي پژوهشي در زمينه. الگوهاي الزم براي انجام چنين پژوهشهائي باشد

ه محور اول ـدين صورت كـب. ايستي در دو محور تهيه شوندـاسالمي بطب 

  .دار فراهم نمودن موضوعات و اولويتهاي تحقيقي براي محور دوم باشد عهده

  :تواند تشكيل دهد  محور اول را ميهاي فعاليتي  موارد زير عمده

ه ك) علم پزشكيي عنوان اصل موضوعه ه ب(تعريف جامعي از انسان ي  ارائه. 1

. در آن جسم با فكر و روح در يك نظام مالحظه شده، و متقوم به هم باشند

عوامل اصلي متغير ذهني و  -ف بايستي عوامل اصلي متغير روانيدر اين تعري

  .عوامل اصلي متغير رفتاري يا جسمي مشخص گردند

ان و ـ، درمداشتـات وارده در مورد سالمت، بهـيث و روايبندي احاد هـدست. 2

ها،   بيماريي هربط تا محدود اي علميه و مراكز ذيه  با همكاري حوزهطبابت

...  داشتي وـورات بهـوعه دستـ، مجمروز آنهاـؤثر ذكر شده در بـعوامل م

  .مشخص شوند

هاي مختلف رواني در مورد سالمت روح و روان و تعيين سهم  تعيين وضعيت. 3

احاديث و (ورات ـ دستها بر اساس اريـروز بيمـا در بـتأثير و نسبت آنه

  .هاي علميه ربط دانشگاهي و حوزه وارده با همكاري مراكز ذي) روايات
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هاي اسالمي  طب اسالمي و قدر متقيني  ، حدود اوليهدر واقع با انجام امور فوق

راي ـدمات الزم جهت اجـدورات و مقـ مق،پزشكي مشخص شدهي  هـدر زمين

اكز تحقيقي و دانشگاهي و افراد مري  هاي مختلف با همكاري كليه پژوهش

  .شود نظر فراهم مي صاحب

، ها اطالعاتي جامعي پيرامون بيماري، بانك البته الزم است در مركز مزبور

همراه تركيبات اين داروها نيز ه هاي رايج درمان و داروهاي مورد استفاده ب شيوه

اصر در طب هاي پزشكي مع از آنجا كه ممكن است بسياري از يافته. ايجاد شود

، عيناً مورد استفاده قرار كرار شوند و يا با حداقل تغييراتاسالمي نيز عيناً ت

اينكه اين بانك اطالعاتي  عالوه بر. بانكي ضروري خواهد بود  چنين  گيرند، ايجاد

راي ـم اجـگيرد و ه قرار ادهـاستف ها مورد راحي پژوهشـواند هم در طـت مي

  .يل كندهاي طراحي شده را تسه پژوهش

 محور در(ها  با آماده شدن مقدورات الزم، امكان طراحي و اجراي پژوهش

هاي  ست فعاليت ا، مركز مزبور ضروريدوم مورد محور در. شود فراهم مي) دوم

  :آورداجرا دري   هماهنگ و به مرحلهخود را در موارد زير

گرفته شده از ، غذايي و رشدهاي بهداشتي انجام مطالعاتي بر اساس دستورالعمل. 1

 تا از اين طريق ،ايج آنهاهاي مشخص و انتشار نت منابع معتبر اسالمي در گروه

 فرهنگ عمومي جامعه به سمت فرهنگ مناسب الهي سوق داده به مرور

  .شود

 بر اساس عوامل اصلي متغير هايي مشخص انجام مطالعات مختلف در گروه. 2

، بتوان تحرك نتشار نتايج آنهامي تا بر اساس ا ذهني و رفتاري يا جس-رواني

در صورتي . بندي نمود ها را بر اساس شدت و قوت روحي افراد طبقه جسم
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هاي  مناسب با ويژگيي  اي حاصل شود، تجويز دارو و نسخه كه چنين نتيجه

  .افراد انجام خواهد شد و تجويز يكسان دارو از بين خواهد رفت

هاي  ر اساس وضعيتـمشخص بهايي  روهـالعات مختلف در گـام مطـانج. 3

ها مشخص  طور دقيق سهم تأثير آنها در بروز بيماري همختلف رواني تا ب

  .شود

دست آمده ه ساخت و توليد دارو بر اساس نتايج بي  انجام مطالعاتي در زمينه. 4

  .مذكور در بندهاي فوقي  در خالل تحقيقات انجام شده

 فوق جهت دستيابي به 2مده در بند آ دست هانجام مطالعاتي بر اساس نتايج ب. 5

  .هاي درمان متناسب با خصوصيات افراد روش

6 ....  
  

  جمع بندي

بدون ترديد ظهور انقالب اسالمي و برقراري نظام جمهوري اسالمي ايران 

هاي فردي و اجتماعي شده است و از اين  ساز حضور دين در تمامي عرصه زمينه

افزارهاي كاربردي بروز كرده  مي و نرمهاي نويني در مفاهيم عل رهگذر چالش

ها   از اين چالش،علوم هستندي  كننده كه توليد نيزآموزش عالي مراكز .است

هاي گذشته در  آمده در طول سال عمله هاي ب مستثني نبوده و نيستند و تالش

اي كه بايستي  اما نكته. يد اين مطلب استؤ ممله پزشكيجاين خصوص از 

، آمده عمل ههاي ب رسد متأسفانه در اكثر تالش  نظر مي بهو تذكر داده شود

ها سعي   اين تالش اين است كه در، در پزشكي مورد غفلت قرار گرفتهخصوصاً

الهي و بينش اسالم مورد مطالعه و بازبيني قرار ي  شود موضوع از منظر فلسفه نمي
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 كه در اكثرچوب توحيد و علوم الهي قابل تعريف باشند، بل در چاريرد تا نتايجگ

اي هماهنگي و  گونه ، بههاي اسالم بين علوم رايج و ديدگاه شود ما آنها سعي مي

ي   تعيين اصول موضوعهكه ضروري است با ، در حاليانطباق صورت پذيرد

هاي آنها را تعيين  در متقين، حدود اوليه و قحاكم بر علوم از جمله علوم پزشكي

را ـاجي  هـرا طراحي و سپس به مرحلات الزم ـان اساس تحقيقـ، بر همكرده

امي مشكالت بشر در ابعاد ـتمي  دهـكنن رطرفـا كه اسالم بـاز آنج. آورد در

اربردي و عيني مبتني بر ـادالت كـآوردن مع دست ه تنها با ب،باشد مختلف مي

 از ها ناسي واقعي در تمامي زمينهش توان آسيب ي است كه ميـهاي اله نگرش

حضور ي  هـروز بر دامن هب ام داد و از اين طريق روزـشد انجه سالمت و رـجمل

  .اسالم افزود
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