نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
سال سوم ،شماره اول ،بهار  ،98صفحات  7تا 51

مباني ،اصول و اهداف سند مرجعيت حوزه سالمت
نويسنده:
1

سيدمحمدكاظم رجائي رامشه

چكيده
زمينه و هدف :مباني حوزه سالمت ،هسته اصلي ،بنيان ارزشي و سرچشمه اصلي اصول ،اهداف ،معيارها ،شاخصهاا و راهبرههااس ساند مرجعيات
هستند .مباني اسالمي این حوزه ،گزارههاس خبرس زیربنایيِ موره قبول اسالم هستند كه هر بررسي مسائل حوزه سالمت موره استفاهه قرار ميگيرند.
مرجعيت هر بهداشت ،هرمان و آموزش پزشکي ،یعني قرارگرفتن هر موضع الهامبخشي هر جهان و اقتدار علمي؛ بهگونهاس كه نهاه سالمت هر كشاور،
نيازمندسهاس جامعه هر این حوزه را تأمين و سایر كشورها از سرریز هانش و خدمات هاخل به خارج بهرهمند شوند .افزون بر نشار فرهناا ایراناي ا
اسالمي و ارتقاس سطح عزت و اقتدار كشور ،جامعه از منافع اقتصاهس آن نيز برخورهار شوه.
روش كار :روش كشف مباني ،اصول و اهداف ،روش اجتهاهس و با استفاهه از منابع عقل ،نقل و هر پارهاس از مواره تجربه است.
يافتهها :هو ساحتي بوهن انسان و اصالت روح؛ فراگيرس ابزارهاس شناخت؛ منبع فيض بوهن خداوند متعال؛ آرامش و سالمت جامع هر پرتو عمل باه
هین؛ جامعيت هین؛ تربيتپذیرس و شکوفاسازس فطرت انساني؛ همسازس گزارههاس یقيني علم با گزارههاس یقيني هین؛ اثربخشي عوامل معنوس؛ مباني
سند مرجعيت حوزه سالمت را تشکيل ميههند .اصولي مانند :محوربخشي توحيد و نهاهینهسازس ارزش هاس اخالقي؛ جامعيت سالمت (هربرگيرناده
ابعاه جسماني ،روحي ا رواني ،اجتماعي و معنوس)؛ ضرورس بوهن كاالها و خدمات حوزه سالمت؛ توزیع برابر فرصتها و عادالت؛ كاارآیي و اساتفاهه
بهينه از امکانات و عدم اسراف را ميتوان از مباني استخراج كره.
نتيجهگيري :مواره زیر را ميتوان از جمله اهداف مرجعيت حوزه بهداشت با توجه به مباني و اصول فوق معرفي كره« :ارتقاس مستمر شااخصهااس
سالمت ،قرار گرفتن سالمت جسم هر مسير سالمت روح» (حيات طيبه و قلب سليم(؛ و سالمت رواني و اجتماعي «عدالت توزیعي و پوشش مجموعه
مناطق جغرافيایي كشور نسبت به پيشگيرس و تأمين نيازمندسهاس هرماني ضرورس»؛ و «ارتقاس شاخصهاس سالمت از جمله اميد به زندگي همراه با
كرامت انساني»؛ و هر نهایت «تبدیل ایران به قطب پزشکي منطقه آسياس جنوب غربي و جهان اسالم».
كليد واژهها :مرجعيت علمي ،بهداشت ،شاخصهاس سالمتي ،مباني ،اصول ،اهداف

مقدمه

هر مرجعيت ،تکيه بر تأمين نيازهاس هرون جامعه است .بهگونهاس كه

مختلف زندگي از جملاه بهداشات ،هرماان و آماوزش پزشاکي اسات .مبااني

ساارآمد ملااتهااا باشااد .بااه عبااارت هیگاار ،هر مرجعياات؛ هاادف ،تااأمين

اسالمي ،گزارههاس خبرس زیربنایيِ موره قبول اسالم هستند كه هر علوم هیگار

نيازمندسهاس جامعه هر حوزه سالمت است ،ولي زیرساختها و نهاهها هر

اثبات ميشوند و هر بررسي مسائل یک علم موره استفاهه قرار ميگيرند.

هاخل كشور چنان شکل ميگيره و هر انجام وظایف آنچنان موفاق عمال

مرجعيت هر بهداشت ،هرمان و آموزش پزشکي ،یعني قرارگارفتن هر

ميكند كه سایر كشورها با مشاهده نتایج و پيامدها ،باه اساتفاهه از تاوان

موضع الهام بخشي هر جهان ،یعني اقتدار علمي ،عزت ،ساياهت و آقاایي؛

علمي و تجربه كشور تمایل پيدا كرهه ،از نظریههاس علمي ،هاناش فناي و

بهگونهاس كه بتوانيم اولویتهاس خوه را شناسایي و حداقل هر توليد و ارائه

سرریز خدمات هاخل به خارج بهرهمند ميشوند و افزون بر نشار فرهناا

آن هسته از كاالها و خدمات بهداشت ،هرمان و آموزش پزشکي كه اولویت

ایراني ا اسالمي و ارتقاس سطح عازت و اقتادار كشاور ،جامعاه از مناافع

كشااور اساات و هر آنهااا مزیاات هاره ،ساارآمد جوامااع شااویم .بتااوانيم هر

اقتصاهس آن نيز برخورهار ميشوه.

اولویتهاس از پيش تعيين شده سالمت هر نقشه جامع علماي كشاور ،هر

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

هانش و ارائه خدمات ،هر رأس قرار گيریم.

 .1هانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
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مباني ،هسته اصلي و بنياان ارزشاي سياساتهااس كلاي هر حاوزههااس

پيامد آن؛ جامعهاس سالم ،با اميد به زندگي و شاخصهاس ساالمت بااال و

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

هر كشورس هر بهداشت ،هرمان و آموزش پزشکي ميتواند مرجع باشاد

است كه هر صورت ابتناء مباني بر منبع وحي ،اهداف و راهبرهها و سارانجام،

كه نيازمندسهاس هاخل كشور را به ميزان قابل قبول تاأمين كارهه باشاد و

برنامه نيز ميتوانند از هرجه اتقان الزم برخورهار باشاند و همچاون اصاول و

حداقل هر اولویتهاس تعيين شده هر این بخش هر زیرساختهاس آموزشي و

مباني شک و ظن هر آن راه پيدا نکرهه و برپایه یقين استوار شوند.

تحقيقات و فناورس ،ابداعات و نوآورس و فضاهاس ارائاه خادمات بهداشات و

برقرارس و استوارس نظام سالمت مانند سایر نظامهاس اجتمااعي ،نيازمناد

هرمان ،به خوهكفایي الزم هست پيدا كرهه باشد و هر پوشش نظریهپارهازس،

مباني معرفتشناسي ،اصول فهم هستي ،پایههااس اعتقااهس ،منطاق معرفات

نوآورس و ارائه خدمات هر رتبه كشورهاس برتر جهان قرار گرفته باشد.

هیني ،مباني انسانشناسي ،بنيانهاس شناخت ارزش ،و پایههااس نظاام اصايل

اسناه باالهستي ،مانند سند چشمانداز و سياستهااس كلاي ساالمت،

اجتماعي است .نخستين گام هر مباني ،توان انسان بر شناسایي واقعيتها ،ابزار و

مرجعياات آمااوزش و خاادمات پزشااکي را هاادف قاارار هاههانااد .هر سااند

ارزیابي معرفتهاست .شناخت گستره هستي ،فهم مباني اعتقاهس ،هرم اصول

چشمانداز ج.ا.ا .به «پيشتازس هر مرزهاس هاناش» و «مرجعيات علماي هر

منطقي فهم ،انسانشناسي ،ارزششناسي ،و تبيين سازههاس اجتماعي؛ گامهاس

جهان» تصریح شده است .همچناين« ،هساتيابي باه جایگااه اول علام و

مهم هیگر حوزه مباني هستند كه هر این مقاله تالش شده به صورت جامع و به

فناورس هر جهان اسالم و احراز جایگاه برجسته علماي و الهاامبخشاي هر

اقتضاء مقاله هرهم تنيده و به اختصار با چينش و به صورت زیر ارائه شوند:

جهان» و « اساتقرار جامعاه هاناش بنياان ،عادالت محاور و برخاورهار از
انسانهاس شایسته ،فرهيخته و نخبه براس احراز مرجعيت علمي هر جهان»
از مطالبات هر نقشه جامع علمي كشور است.

دو ساحتی بودن انسان و اصالت روح
اهميت این مبنا هر این است كه به رشد و بهباوهس هماهناا ابعااه

هر «سياستهاس كلي سالمت» ،ابالغي مقام معظم رهبرس آمده است:

وجوهس انسان و به جامعيت و كارآیي برنامهریزس سالمت كمک ميكناد.

«ارتقاس شاخصهاس سالمت باراس هساتيابي باه جایگااه اول هر منطقاه

هر سند مرجعيت سالمت ،الزم است توجه شوه كه محور سالمت ،انساان

آسياس جنوب غربي» و «تأمين امنيت غذایي و بهرهمندس عاهالناه آحااه

است .انسان ،هو ساحت جسماني و روحاني( ،سجده ،آیاات  .9-7مؤمناون

مرهم از سبد غذایي سالم ،مطلاوب و كاافي ،آب و هاواس پاام ،امکاناات

آیه  )11یا ماهس و ملکوتي (ر.م .محمدتقي مصباح یزهس ،معارف قارآن،

ورزشااي همگاااني و فاارآورهههاااس بهداشااتي ایماان همااراه بااا رعایاات

صص ،853-853قم ،مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني )1834،هاره.

استاندارههاس ملي و معيارهاس منطقهاس و جهاني» .هر بند  11آن ،یعناي

براساس آموزههاس وحياني انسان براس بقا و نه براس فنا به ایان هنياا گاام

آخرین سياست نيز «تحول راهبرهس پژوهش علوم پزشکي با رویکره نظام

1

نهااهه اسات (ر.م .نهاجالبالغاه ،فايضاالساالم ،خطباه  ،191ص)358

نوآورس و برنامهریزس براس هستيابي به مرجعيت علمي هر علاوم ،فناون و

هنگامي این بقا با سعاهت همراه خواهد بوه كه انسان از راه معرفت ،محبت

ارائه خدمات پزشکي و تبدیل ایران به قطب پزشکي منطقه آسياس جنوب

و عباهت حق از صفات بشرس فاني به صفات الهي آراسته شده باشد.

غربي و جهان اسالم» ،مطالبه شده است.

ساحت بدن مرتبه نازله نفس است و ساحت روحاني ،اصالت و هویات

طبيعي است كه روش كشف مباني اسالمي به روششناسي آن هانشي

واقعي انسان را شکل ميههد و حيات واقعي و تدبير كالبد تان را برعهاده

كه مباني از آن اقتباس ميشوه بستگي هاره .سند مرجعيت هانش پزشکي

هاره( .ر .م :.شيعه هر اسالم ،محمدحساين طباطباایي ،ص .185شاهيد

و خدمات هرماني بر مباني معرفاتشاناختي ،هساتيشاناختي ،الهيااتي،

مطهرس ،مجموعه آثار ،ج ،2ص .)543امتيااز انساان هر قيااس باا هیگار

ارزششناختي و انسانشناختي زیر كه با روش اجتهاهس و باا ابازار عقال،

آفریدگان ،مرهون ویژگيهاس روحاني او است كه ارزشهاس معنوس و الهي

نقل و هر موارهس تجربه هر جاس خوه استنباط شده استوار است .به عبارت

از آن بر ميخيزه .همچنان كه جسم متصف به سالمت یا بيمارس ميشوه،

هیگر ،اصول ،اهداف ،معيارها ،شاخصها و راهبرههاس موجوه هر سند مزبور

روح نيز به سالم یا بيمار متصف ميشوه (احزاب ،آیه  .12مدثر ،آیاه .)81

بایستي از این مباني سرچشمه بگيرند.

2

این هو هر وصف سالمت و بيمارس از یکدیگر اثرپذیرند  .ممکن است ریشه

مبانی
مباني به معناس «پایه و اساس» است (راغب اصافهاني ،مفارهات الفاا

اس انسانها ما و شما براس بقاء آفریده شدهایم نه براس فناء و به هنگام مرگ از سرایي به
سراس هیگر منتقل ميشویم.

قرآن .)252/1 ،پایههایي كه پذیرش و باور آنها به عنوان «پيشفار هااس

 .2قال رسولاهلل (ص) من اكل الحالل اربعين یوما نوراهلل قلبه و اجرس ینابيع الحکماه مان

بنياهین» مسلم انگاشته شده و بدون پذیرش همه یا برخي از آنهاا ،قواعاد

قلبه علي لسانه( .محجه البيضاء ،ج  8ص  )243 -241كسي كه چهل روز از مال حاالل

متفاوت ميشوه( .ر.م :مؤهب ،مباني تفسير قارآن .)14 ،شاناخت و تبياين

و خالص بخوره خداوند هلش را نوراني كرهه و چشمههاس حکمت از هرونش بار زباانش
جارس گرهاند .هر روایت هیگر است كه سعد از رسول خدا خواست كه از خداوند بخواهيد

مباني هر سند مرجعيت بهداشت هرماان و آماوزش پزشاکي از ایان جهات

مرا مستجابالدعوه كند ،حضرت فرموه :غذایت را حالل كن هعایت مستجاب مايشاوه.

هاراس اهميت است كه سرچشمه اصول ،اهداف و راهبرهها ميشوه .طبيعاي

(محجه البيضاء  ،ج  8ص .)243 -241
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1امام علي (ع)« :ایها الناس انّا و ایّاكم خلقنا للبقاء ال للفناء لکنّکم من هارٍ الي هار تنقلون»،

مباني ،اصول و اهداف سند مرجعيت ...

برخي ناراحتيهاس جسماني ناخوشيهاس روحي باشد .حکايم الزم اسات

آخرت است (نحل .)97 ،زندگي پاكيزه هر گرو سالمت جسم و كمال روح

جایگاه سالمت جسم را هر بسته سعاهت و كماال انسااني جساتجو كناد.

هر پرتو تزكيه و تهذیب نفس است (شمس .)12 ،بنابراین ،سالمت جسم،

بنابراین ،سالمت روح بر بهبوهس جسم اثر ميگاذاره .همچناانكاه باراس

هر راستاس هستيابي به تکامل روح و هدف متعالي تقرب به خداوند اهميت

تعالي روح ،توجه به قابليتهاس جسماني الزم است .حکما گفتهاند« :عقل
1

سالم هر جسم سالم است»

خداوند متعال كه انسان را آفریده و از سر لطف قابليتهاس جسماني و

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1العقل السليم في الجسم السليم.
 .2قَالَ رَبُّنَا الَّذِس أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (طه( )54 ،موسي) :گفت پرورهگار ما كسى

معنوس را هر او به وهیعه نهاهه است ،مراقبات از ساالمت و فاراهم كارهن

است كه هر چيزى را خلقتى كه هرخور اوست هاهه سپس آن را هدایت فرموهه است.

زمينههاس رشد و تکامل هرهو را نيز با هدایت تکویني 2و تشاریعي 8جازء

 .8هُوَ الَّذِس أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَهِینِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (فتح،

وظایف انسان قرار هاهه و «حفظ جان و سالمت جسم را از حقوق انسان بر

 )23اوست كسى كه پيامبر خوه را به [قصد] هدایت با آیين هرست روانه ساخت تا آن را

خوه» 1بر شمرهه است .مراقبتهاس جسماني و معنوس ،مسير تحقق حيات
طيبه 5آمال و آرزوس زندگي هنيا و زندگي آميختاه باا آراماش و آساایش
ماهس و معنوس را هموار و انسان را به «قلب سليم» 3ا آمال و آرزوس انسان
هر مسير قرب ربوبي ا ميرساند.

بر تمام اهیان پيروز گرهاند و گواهبوهن خدا كفایت مىكند.
 .1علي (ع) :و منالحق عليک حفظ نفسک ،حفاظ جاان و ساالمت از حقاوقي اسات كاه
برعهده هارس( .نهجالبالغه نامه .)59
 .5مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُن َى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَااً طَيِّبَا وَلَنَجْازِیَنَّهُمْ أَجْارَهُم
بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ (نحل)97 ،
 .3یَوْمَ لَا یَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ .اال مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (شعراء .)39 ،روز قيامت تنها كسي
كه هل پام به سوس پرورهگار خوه بياوره نفع كرهه است مال و فرزند فایده اس نداره.

فراگيري ابزارهاي شناخت
زندگي انسان ،آميخته با آگاهي و شناخت از واقعيتهاا اسات .طباق
بيان قرآن كریم ،آهمي ابتدا هيچگونه علم و معرفتي(حصولي) ناداره؛ اماا

 .7وَاللّهُ أَخْرَجَکُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ الَ تَعْلَمُونَ شَيْئا وَجَعَلَ لَکُمُ الْسَّامْعَ وَاالبْصَاارَ وَاالفْئِادًََ
لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ (نحال .)73 ،و خادا شاما را از شاکم ماهرانتاان هر حاالى كاه چيازى
نمىهانستيد بيرون آوره و باراى شاما گاوش و چشامهاا و هلهاا قارار هاه باشاد كاه
سپاسگزارى كنيد.

ابزار و اهواتي هر اختيار او نهاهه شده تا با آن به كسب معرفت بپرهازه .7هر

 .3مقصوه از ابزارهاس معرفت ،قواس اهراكي است كه هر یک تقسيم كلي عبارتند از :حاس،

همه حوزهها از جمله حوزه سالمت ،همه شناختهاس انسان هرخور اعتماه

خيال ،وهم ،عقل و قلب؛ البته باید توجه هاشت كه مُدرِم واقعي هر همه مراحل با وجوه

نيستند؛ اما ميتوان با ابزارها و منابع راستين ،3به شناخت هرخور اعتمااه

تعده ابزارهاس معرفت ،خوه نفس است؛ زیرا نفس هر تمام مراتب ،حضور وجوهس هاشته
و هر هر مرتبه بدون آن كه امتزاج و انحصارس با آن مرتبه هاشته باشد ،عاين آن مرتباه

هست یافت .گرچه حس و تجربه نزهیکترین منبع براس كسب معرفت به

است( .معرفت شناسي هر قرآن ،ص  ).297كار قلب هر نظر فالسفه اهرام حقایق عقلي

وسيله حواس ظاهرس است ،ولي هر طراحي نقشه جامع سالمت و بهویاژه

به طریق شهوه و الهام است نه به طریق قياس و استدالل .كار قلب مشاهده حقایق كلي

شناختهاس متعالي مربوط به سالمت روح و روان و راهبرههاس بلندمدت،

سعي به صورت اشخاص خارجي است .این مشاهده از طریق صيقل هاهن قلاب و صااف
كرهن آن حاصل ميگرهه؛ قلب عالوه بر صيقل و پاكي از غبار و زناهایي كه مناسب به

نميتوان فقط به ابزار حس و تجربه اعتماه كره ،بلکه باید از عقل و وحاي

آن است همانند آینه نياز هاره تا سمت و جهت خوه را نيز تصحيح كند( .معرفتشناسي

الهام گرفت ،از خطا رهيد و به راه هرست رسيد.

هرقرآن ،ص  ).237الهام و وحي هو راه القاء حقایق به قلب انسان هستند.

عقل استداللگر و وحي الهي ،عاليترین منابع براس فراهمسازس نقشه
جامع سالمت و هستيابي به معرفتهاس متعالياند.

 .9نظریه وجوه رابط معلول (هيچ گونه حي يت استقاللي هر معلول نباوهه ،و معلاول ساراپا
احتياج به علت و عين وابستگي به علت هستيبخش خوه است) ،از مهامتارین مساائل
حکمت صدرایي است .به اعتقاه برخي از فيلسوفان صدرایي معاصر ،این مسأله ،عاليترین
ثمره فکرس بشر و هستآوره عظيم و گرانسانا تااریچ چناد هازار سااله فلسافه ،و از

خداوند متعال منشأ فيض
موجوههاس ماهس ،هاراس حدوث زمانياناد و هر اصال وجاوه و بقااس

واالترین و نفيسترین ثمرات فلسفه اسالمي بهشمار مايآیاد .ایان حقيقات ،آن چناان
گرانقدر و ارزشمند است كه اگر سير مباحث و تطورات حکمي و فلسفي ،تنهاا هماين
محصول را به بار مينشاند ،ارزش آن را هاشت كه انسان ،با هههاا ساال تاالش علماي و

معلولهایش ،كار خدا و زایيده اراهه اوست .موجوههاس جهان ،نه هر ذات و

مصباح یزهس ،به سوس خوهسازس ،ص)121-124

نه هر تاثير و عليت ،خوهبسنده نيستند و هر فاعال و ساببي ،هام وجاوه
خویش و هم فاعليتش را از خداوند متعاال هاره .9خداوناد از انجاام هاهن

 ... .14رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِال سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آل عمران )191 ،پرورهگارا اینها را
بيهوهه نيافریدهاى منزهى تو پس ما را از عذاب آتش هوزخ هر امان بدار .اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا
خَلَقْنَاكُمْ عَبَ ا وَأَنَّکُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ .فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لَا إِلَاهَ اال هُاوَ رَبُّ الْعَارْشِ

كارهاس ناروا و بيهوهه پيراسته است .14كار و آفرینش او هر نهایت انسجام،

الْکَرِیمِ (مؤمنون115 ،و  )113آیا گمان ميكنيد كه شاما را بيهاوهه (و بادون هادف و

اتقان ، 11كماال ،هدفمنادس و همااهنگي باا نظاام احسان اسات و هماه

غر ) آفریدهایم و شما به سوس ما باز نميگرهید .پس واالستخدا فرماانرواى برحاق،

مصلحتهاس راستين را هر بر هاره (ر .م .جمعاي از نویساندگان،1891 ،

خدایى جز او نيست [اوست] پرورهگار عرش كریم.
 ... .11صُنْعَ اللَّهِ الَّذِس أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (نمل .)33 ،صنع خدایى است كه

ص  .)21هدف اصلي آفرینش انسان ،قرب به خداوناد و منظاور از بع ات

هر چيزى را هر كمال اتقان و استوارى پدید آورهه است هر حقيقت او باه آنچاه انجاام

پيامبران ،هدایت انسان به كمال ،حيات طيبه هر هنيا و سعاهت هر ساراس

مىههيد آگاه است.
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خوه ،به واجبالوجوه نيازمندند .جهان با همه نظامها و سنّتها و علتها و

تمرین عقلي ،موفق به هرم هماين محصاول ارزشمناد و متعاالي گارهه( .محمادتقي

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

ویژه هاره .به همين هليل ،گاهي بيمارس جسم «هل را زنگارزهایي ميكناد» 1و

اولي ،ثانوس ،و حکومتي بيان كرهه است .ارزشهاس اخالقي اسالم نياز هر

«مایه پاكي و رحمت براس مؤمن» 2و «موهبت الهي» تعریف ميشوه.

قلمروهاس اخالق الهي ،اخالق فرهس ،اخالق اجتماعي ،اخاالق محيطاي و

مالک حقيقي همه هستي خداوند متعاال اسات (بقاره .231 ،آلعماران،

اخالق بين المللي سامان یافته است .از این رو ،ارزشهااس اساالمي هماه

 .149یونس .55 ،لقمان)23 ،؛ به این معني كه همه چيز تحات مشايت و اراهه

عرصههاس حيات هنيا و آخرت و ساحتهاس وجوه انسان و رابطه او با خدا،

الهي است .انسان مخلاوق خادا و خليفاه و جانشاين او هر زماين (بقاره)84 ،

خوه ،خانواهه ،جامعه ،محيط زیست و جهان را هر بر ميگيرند.

است .امکانات زمين براس جامعاه باه م اباه كال خلاق شاده( ،الارحمن)14 ،

بنابراین ،سالمت موره نظر؛ مشتمل بر تمامي ابعااه ساالمت فارهس،

خداوند هر سراسر نظام هستي حضاور و بار آن نظاارت هاره و مراقاب اعماال

اجتماعي ،عباهس ،سياسي ،اقتصاهس ،فرهنگي ،امنيتي و مدیریتي اسات و

فرهس و اجتماعي انسانهاست (یونس .)31 ،نظام ساالمت بار مادار ایان بااور

هر الیههاس ارتباط فره با خوه ،با خداس خوه ،با خاانواهه ،باا اجتمااع ،باا

توحيدس سامان ميیابد .هر این نظام ،همه انساانهاا هر بهارهمنادس از نظاام

محيط زیست و با جامعه بينالملل برقرار است .همچنين سالمت هر هماه

سالمت برابر و هولت و آحاه جامعه نسبت به سالمت آنها مسئولند .همچناان

ابعاه و الیهها؛ همآهنا و همافزا هستند .این سالمتِ چند بعدس ،بسته به

كه اموال و امکانات امانت الهي نزه انسانهاست و باید هر مراقبت از آن بکوشند.

هرجه ایماني بوهن جامعه و پایدارس انسان مؤمن و جامعاه ،پایادار اسات.

هر نظام سالمت توحيدس ،بيمارس خارج از اراهه و مشيت الهي نيست

حالتي از رشد یافتگي كامل و پایدار كه هر آن همه قابليتهاا ،ارزشهاا و

و شفا جز از مجراس فيض او محقاق نمايشاوه (شاعراء .)34 ،از ایان رو،

استعداهاس انسان به طور هماهنا و موزون رشاد كارهه و باه حاد اعاال

همگان هر مسير فيض و عنایت او قرار هارناد .تکامال روح وقتاي ميساور

رسيده باشد انسان كامل را شکل ميههد.

است كه جسم نيز شایستگي همراهي روح را هاشته باشاد .اگار نيروهااس

هر جامعه ایماني هر نوع فساه یک بيمارس و ناهنجارس تلقاي شاده و

جسماني انسان قابليت حمال فيوضاات معناوس را نداشاته باشاد ،تعاالي

عاماال اخااالل هر سااالمت شاامرهه ماايشااوه .برمبناااس جامعياات هیاان؛

معنوس به وقوع نخواهد پيوست.

مکانيسمهاس نهفتاه هر هیان ،هماه عوامال؛ وجادان فارهس ،مسائوليت
خانواهگي و اجتماعي را هر مقابل این عامل اخالل فعال ساخته تا به بيرون

آرامش و سالمت در پرتو عمل به دين

راندن و جبران پيامدهاس آن بيانجامد .هر این عرصه ،پزشک حکيم است و

هین الهي ،مجموعهاس از گزارههااس توصايفي ،اعتقااهس و ارزشاي و نياز

با هر نظار گارفتن ابعااه مختلاف انساان و محايط پيراماوني ،موضاوع را

هستورهایي هماهنا با سرشت آهمي است كه پيامبران از جانب خداوند باراس

ریشهیابي كرهه ،سپس تدابيرس براس رفع بيمارس اتخاذ ،و سرانجام ،ممکن

هدایت انسانها آورههاند .بااور ایان اعتقاههاا و رعایات آن هساتورها؛ آراماش

است هارو نيز تجویز كند.

خاطر ،اطمينان ،سالمت جسم ،ساالمت روان ،ساالمت روح؛ حياات طيباه و
قلب سليم را بههنبال خواهد هاشت .فقط خداوند كه انسان و جهاان را آفریاده

این جامعيت ،چند بعدس بوهن و گستره قلمرو ،مزیات جامعاه هیناي
ج.ا.ا .است و زمينه و زیرساخت را براس مرجعيت ما فراهم ميسازه.

و به سراسر روح و جسم او بيناست ،بهترین نقشه هساتيابي وس باه ساالمت و
سعاهت جان و تن و نسخه شفا و كمال او را ميشناسد .خدا این نسخه شافا و
كمال را هر قالب هین به انسان ارمغاان فرماوهه اسات .بناابراین ،ساالمت كاه

تربيتپذيري و شكوفاسازي فطرت انسانی
انسان آفریدهاس است كه با اندیشه ،انگيزه ،خالقيت ،اراهه ،و اختيار،

مشتمل بر اطمينان روح ،آسایش جسم ،آرامش روان و قلاب مطمائن اسات،
تنها هر قالب و چارچوب نسخه تحریف نایافته هین تحقق مايیاباد .افازون بار
جهتههي جامع و هدایت آن به سامت ساالمت روح ،روان و جسام؛ هر ایان
نسخه ،حفظ جان واجب ،و تهيه مقدمات تحقق آن نيز الزم است.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1نبي مکرم اسالم صلي اهلل عليه و آله و سلم :بيمارس ،تن را از گناهان ميپاالید ،همچنان
كه كوره آهنگرس ،ناخالصي آهن را ميزهاید( .بحار االنوار ج ،31ص .)197
 .2امام رضا عليهالسالم :المر

للمؤمن تطهير و رحمه( .ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ص .)198

تغذیه طيب ،1به كمال و تعالي روح ،و جسام ساالم مايرساد .و سارانجام ،هر

هدایت ميكند .هین هدایت تشریعي الهي انسان به سمت كمال است .افزون بر جهتههاي

صورت بروز بيمارس به حکيم مراجعه و شفا را از خداوند مطالبه ميكند.5

كالن هین به سمت سالمت؛ كتابهاس فقهي بااب طهاارت و نجاسات ،اطعماه و اشاربه و
صيد و ذباحه مجموعهاس از قوانين و قواعد مهم زمينه ساز حوزه سالمت را ارائه ميكند.
 .1وَالَّذِس هُوَ یُطْعِمُنِي وَیَسْقِينِ( .شعراء .)79 ،پرورهگار عالميان كسي است كاه مارا تغذیاه

جامعيت دين
اسالم ،همه اصول الزم براس سعاهت انسان ،و نيز همه احکام شارعي
هر عرصههاس فرهس ،اجتماعي ،محيطي و بينالمللي؛ شامل احکام عباهس،
فرهنگي ،سياسي ،امنيتي ،اقتصاهس و مدیریتي را هر ساه گساتره احکاام
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ميكند و سيراب ميسازه .یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءامَنواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْکُرُواْ لِلّهِ إِن
كُنتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ (بقره )172 ،اى كسانى كه ایمان آورههاید از نعمتهاى پااكيزهاى كاه
روزى شما كرههایم بخورید و اگر تنها او را مىپرستيد خدا را شکر كنيد.
 .5وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِينِ( .شعراء )34 ،پرورهگار عالميان كسي است كاه هنگاام بيماارس
شفایم ميههد.
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انسان مؤمن ،با پيروس از سبک زندگي اسالمي 8و با اجتنااب از خبائاث و

 .8الَّذِس خَلَقَنِي فَهُوَ یَهْدِینِ( .شاعراء )73 ،پرورهگاار عالمياان كساي اسات كاه مارا آفریاده و

مباني ،اصول و اهداف سند مرجعيت ...

مسئول كرهار خویش است و ميتواند به گونهاس صحيح تعليم و تربيات یافتاه

مصباح ،سالمت معنوس از هیدگاه اسالم ،تهران ،انتشاارات حقاوقي،
 ،1892ص  35و .)33

سالمت اجتماع باشد .انسان هر این مسير كمالپذیر و كماالپاذیرس او پایاان

بر این اساس ،همه برنامههاس جامع سالمت ،باید افزون بار پيماوهن

ناپذیر است .همچنين ،ممکان اسات باا تعلايم و تربيات ناهرسات ،هر مساير

مرزهاس هانش و مجهز شدن به هانش فني با اتکا به نيروهااس هاخلاي باه

گمراهي راه سپاره .تربيات و شکوفاساازس فطارت انساان ،بایاد هماه جانباه،

ابعاه فرهنگي و معنوس انسان نيز توجه ویژه هاشته باشد .شکر نعمتِ وجوه

همسو ،متعاهل ،و هر راستاس قرب به خداوند متعالي صورت پذیره.

عوامل معنوس هر ج.ا.ا ،.بهرهمندس از این مزیات و ارتقااس آن هر راساتاس

كه مسيرالهي را پيموهه و عنصرس ساوهمند و باا ارزش هر خادمت ساعاهت و

انسان ،گاه هچار صفاتي مانند :كبر (سفين البحار ،ج  ،2ص ،)134

عصبيّت (زخرف 28؛ انعام 25؛ اسراء  15و 13؛ روم  52و  58و  53و
59؛ فصّلت  ،)5غرور علمي (نظریا المعرفا  ،هماان ،ص  92و ،)98

رسيدن به مرجعيت هر حوزه سالمت است.

اصول و معيارهاي حاكم بر سند ،مبتنی بر مبانی

هوسپرستي (جاثيه 28؛ مائده  74و  71و محمد(ص)  ،)13جهالات و

اصل ،گرچه به معناس ریشه و بان و طباق قاعاده هر اینجاا بایساتي

غفلت (روم  59و یس  3و  9و  ،)14نفااق (بقاره  9و 14؛ انفاال 19؛
احزاب  ،)12لجاجت (انعام 25؛ فصالت  ،)5تقلياد كوركوراناه (شاعراء
 183و 183؛ مائده 141؛ اعراف 23؛ لقمان  21و زخرف  ،)28زنگاار
هل (شعراء  183و 183؛ مائده 141؛ اعراف 23؛ لقمان  21و زخرف
 ،)28و هنياهوستي (همان ،ص )233ميشوه كه گرفتارس هر آنها باعاث

شالوهه و منطبق با مباني باشد ،ولي وقتي به مبنا عطف ميشوه نسبت به

است .بر پایه مباني فوق ميتوان اصول زیر را براس كشف اهداف و رسيدن

بيمارس هل و محروميت از نيل به حقيقت ميشوه .هر نتيجه ،هرب معرفت

به راهبرههاس مبتني بر مباني استخراج كره:

مبنا مرتبهاس نزهیکتر به مواره ظهور و بروز مفهوم هر خارج است .اگر باا
قدرس تسامح آن را به معيار نزهیک یا مراهف معياار بادانيم اینجاا اصال،
همان محک یا معيار سنجش خواهد بوه ،كه مرحلهاس پايش از شااخص

به رویش هر یک یا چند زمينه بسته ميماند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْاأَرْ ِ وَ لکِانْ كَاذَّبُوا

همسازي گزارههاي يقينی علم با گزارههاي يقينی دين
انسان مي تواند همزمان عقالني و همگام با پيشرفت هانش و فنآورس
زندگي كند و باه باورهاا و فریضاههااس هیناي پایبناد باشاد .هر نگارش
توحيدس ،عقالنيت و فنآورس ،معطوف به تکامل و هدایت الهي اسات .بار
همين اساس« ،گزارههاس علمي یقيني با گزارههاس هیني یقيني همراهند
و هرگز هر تعار

فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا یَکْسِبُونَ(اعراف)93 ،؛ و اگر اهل شاهرها و آبااهىهاا ،ایماان آورهه و
پرهيزكارى كرهه بوهند ،هر آینه بركات آسمان و زمين را بر آنان مىگشوهیم ،ولى ]آیات
ما را[ تکذیب كرهند؛ ما هم آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرهیم.
 .2وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِیدٌ(اباراهيم)7 ،؛ [وهام
چنين به خاطر بياورید] هنگامى را كه پروهگارتان اعالم هاشت :اگر شاکرگذارى كنياد،
[نعمت خوه را] بر شما خواهم افزوه و اگر ناسپاسى كنيد ،مجازاتم شدید است.

نيستند» .از این رو ،هر نظریههاس به ظاهر علمي كه باا

 ... .8وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا .وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَاى اللَّاهِ

گزارههاس علمي هین هر تعار اند باید ترهید كره و باه باازخواني هقياق

فَهُوَ حَسْبُهُ  ...وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْارا(طاالق)2-1 ،؛  ...و هاركس تقاواى

آنها پرهاخت .فنآورس بدون همراهاي باا آماوزههاا و ارزشهااس الهاي،
سالمت جسم و جان آهمي ،محيط زیست و روابط اجتماعي او را به خطار
انداخته و زندگي را به تباهي ميكشاند.

الهى پيشه كند ،خداوند راه نجات و خروج از سختى را براى او فراهم ماىكناد و او را از
جایى كه گمان نمىبره روزى مىههد و هركس بر خدا توكّال كناد ،كفایات امارش را
مىكند ... .و هركس تقواى الهى پيشه كند ،خداوند كارهایش را براى او آسان مىسازه.
 .1فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّارا .یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْکُمْ مِدْرارا .وَ یُمْدِهْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ
وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهارا(نوح)14-12 ،؛ به آنها گفتيم :از پرورهگار خویش
آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده است تا بارانهاى پربركت آسمان را پىهرپى بر شما

اثربخشی عوامل معنوي
1

2

8

1

عوامل معنوس همچون ایمان ،تقوا  ،شکر نعمت  ،توكال  ،اساتغفار ،
جسم انسان ،نقشي بهسزا هارند .جامعهاس كه ایمان آوره ،تقواس الهي پيشه

هر اختيارتان قرار ههد.
 .5مَ َلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَ َلِ حَبَّ ٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُانْبُلَ ٍ
مِائَ ُ حَبَّ ٍ وَ اللَّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ(بقره)231 ،؛ كسانى كه اموال خوه را
هر راه خدا انفاق مىكنند ،همانند بذرى هستند كه هفت خوشه برویاند كه هر هر خوشه،

كرهه و هر رفتارهایش وجوه خداوند متعالي را احساس كناد ،باه خداوناد

یکصد هانه باشد و خداوند آن را براى هركس كه بخواهد [و شایستگى هاشته باشاد] هو

توكل كند و به پيشگاه بينياز او رو كناد ،هيچگااه نوميادس باه خاوه راه

یا چند برابر مىكند؛ و خدا [از نظر قدرت و رحمت] وسيع ،و [به همه چيز] هانا است.

نميههد ،هر برابر نامالیمات و بحارانهاا شاکيبایي مايورزه و سرشاار از
اطمينان ،آرامش و سالمت است.7
مطالعات تجربي نياز همبساتگي معنااهارس مياان ایماان و تقاوس و

سالمت جسام و روان افاراه جامعاه را نشاان مايههاد (ر .م .مجتباي

 .3وَقَالَ رَبُّکُمُ اهْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ (غافر)34 ،
 .7مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُن َى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَااً طَيِّبَا وَلَنَجْازِیَنَّهُمْ أَجْارَهُم
بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ (نحل )97 ،هر كس از مره یا زن كار شایسته كند و مؤمن باشد
قطعا او را با زندگى پاكيزهاى حيات [حقيقى] بخشيم و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام
مىهاهند پاهاش خواهيم هاه.
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انفاق 5و هعا ،3هر فراواني نعمت ،افازایش باازههي و ساالمت روح ،روان و

فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان كمک كند و باغهاى سرسبز و نهرهاى جاارى

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

اصل محوربخشی توحيد و نهادينهسازي ارزشهاي اخالقی

اصل كمالپذيري انسان و پايانناپذيري كمال

اگر هر مباني پذیرفتيم كه « خداوند منشأ فيض» است ،بيمارس

از سوس هیگر ،اگر هر مباني بپذیریم هدف اصلي آفرینش انسان ،قرب

خارج از اراهه و مشيت الهي نيست و شافا جاز از مجاراس فايض او

به ذات الیتناهي خداوند و منظور از بع ت پيامبران ،هدایت انسان به كمال

محقق نمي شوه به اصل محور بخشي توحياد رسايده ایام .از ساوس

است؛ از ابدیت روح و كمالپذیرس بيپایان او؛ «اصل كمالپذیرس انسان و

هیگر ،با پذیرش این كه تکامل روح وقتي ممکن است كه جسم نياز

پایانناپذیرس كمال» استنباط ميشوه .این اصال منشاأ همات مضااعف،

شایستگي همراهي روح و قابليت حمل فيوضاات معناوس را هاشاته

تالش مضاعف و حركت جهاهس ميشوه و نيروس انساني كه اساسيتارین

باشد ،تا تعالي معنوس تحقق یابد؛ نهاهینه سازس ارزشاهاس اخالقاي

عامل هر توليد هانش و ثاروت اسات را هر اوج بهارهورس قارار مايههاد.

بااه محااور بخشااي توحيااد ضااميمي ه و باار ایاان اساااس بااه اصاال:

براساس این اصل ،براس رسيدن به مرجعيات هاناش و خادمات بهداشات

«م حوربخشي توحيد و نهاهینه سازس ارزش هاس اخالقي» باه عناوان

هرمان و آموزش پزشکي باید كمالگرایاي هر انگيازههااس انسااني جااس

یک اصل هر سند مرجعيت خواهيم رسيد .بر پایه اصال فاوق؛ بااور

مطلوبيتگرایي به معناس لذتگرایي جرماي بنتاامي و یوتيليتاریساتي هر

خداوند متعال و احسااس وجاوه خداوناد هر رفتاار و كارهار منشاأ

هدفگذارسهاس انسان قرار گيره.

كارآماادس نيااروس انساااني و هر نتيجااه رشااد و پيشاارفت علمااي و
اقتصاهس (نحل )93 ،و حركت به سمت مرجعيت را به هنبال هاره.

اصل ضروري بودن كاالها و خدمات مربوط به حوزه سالمت

برپایه اصل فوق ميتوان تربيات توحيادس را باه عناوان نموناهاس از

ترهیدس هر ضرورس یا بسيار ضرورس باوهن عماده كاالهاا و خادمات

راهبره رسيدن به مرجعيت ،معرفي كره .1تربيت توحيدس به مفهوم توجه

پزشکي و هرماني نيست؛ بهگونهاس كه كمبوه این نوع كاالهاا و خادمات،

به خداوند هر همه حاالت و ابعاه زندگي فرهس و اجتماعي است .هر تربيت

اختالل هر زندگي اجتماعي پدید ميآوره .هر فقه اسالمي ،این نوع كاالها و

توحيدس ،انسان عالَم را عين ربط و نياز و خداوند را علاتالعلال ،سارآغاز

خدمات را «واجبات نظاميه» مينامند و توليد آن را واجب كفایي ميهانند.

همه خيرات ،آگاه و تدبيركننده همه امور مايهاناد .هر نتيجاه چشام باه

به همين هليل ،باید هر ميان جامعه كساني بهعنوان تکليف شارعي الهاي

عنایت او هوخته و بر او توكل ميكند .الزم است جهتگيرس برناماههااس

عهدههار تأمين این خدمات بشوند .هر صورتي كه افراه به حد كفایت واره

بهداشت ،هرمان و آموزش پزشکي به سامت توحياد و پارورش نيروهااس

ارائه این نوع خدمات شدند این تکليف از هیگران ساقط ميشوه.

خالق با انگيزه الهي باشد.

فقها ،گرچه عماوم هساتمزه گارفتن و كساب ساوه از طریاق ارائاه

به منظور تحول بنياهین هر بهداشت ،هرمان و آموزش پزشکي ،تعميق

خدمات ضرورس جامعه مانند خدمات پزشکي را بالماانع مايهانناد ،ولاي

مباني اعتقاهس ،ارزشهاس اسالمي و اخالق حرفاهاس و باا هادف ارتقااس

جایگاه خدمات پزشکي هر زندگي مرهم به قادرس باالسات كاه بعضاي از

كيفي هر حوزه هانش و تربيت اسالمي ،و حركت به سمت مرجعيت علمي،

فقهاء فتوا هاههاند كه این نوع خدمات بایستي بهطور رایگان به مرهم ارائاه

براس نمونه ،اقداماتي از قبيل اقدام زیر انجام پذیره:

شوه و وظيفه هولت است كه هزینه زندگي ارائهكننادگان آن را بار عهاده
2

بازنگرس متون ،محتوا و برنامههاس آموزشي و هرسي هانشگاهي مبتني

بگيره  .الزم است سياستگذاران حوزه سالمت به كاالها و خدمات بسيار

بر آموزهها و ارزشهاس هیني و هویت اسالمي ،ایراني و انقالباي و تقویات

ضرورس این حوزه ،به عنوان «واجاب نظامياه» بنگرناد .مبااني ،اصاول و

هورههاس تحصيالت تکميلي با بهرهگيرس از آخارین هساتاورههاس هاناش

اهداف نظام ساالمت ،باا وجاوه پاذیرش ساوه منصافانه و الزم هانساتن

بشرس ،با اولویت نياز كشور و مزیتهاس نسبي.

تشکيل سرمایه و سرمایهگذارس هر این حوزه؛ انگيزه حداك رساازس ساوه
هر ارائه خدمات هر این حوزه را بر نميتابد.

اصل جامعيت سالمت (سالمت روح ،روان و جسم)

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

روح هاهن و پذیرش سالمت و بيمارس روح و پيوند مستحکم ميان بيمارس
و سالمت این هو ساحت؛ ما را به «اصل جامعيت ساالمت (ساالمت روح،
روان و جسم)»؛ و همآهنگي و همافزایي الیههاس مختلاف ساالمت چناد

اسالمي و نهاهینهسازس آن هر

جامعه.

 -1-1ارتقاء نظام انتخاب ،ارزشيابي و تعليم و تربيت اسااتيد و هانشاجویان و مادیران و
تحول هر محيطهاس علمي و هانشگاهي متناسب با ارزشهاس اسالمي ،اخالق پزشکي و

بعدس ميرساند .اصل فوق و مبناس معرفت شناختي تعميم ابزار شاناخت

آهاب

به عقل و وحي مزیت جمهاورس اساالمي ایاران اسات .كاه مايتواناد باا

 -2-1آگاهسازس مرهم از حقوق و مسؤوليتهاس اجتمااعي خاوه و اساتفاهه از ظرفيات

بهره مندس از مزیت منحصر به فره خوه هر جامعيت سالمت ،سریعتار هر
جایگاه مرجعت استقرار یابد.

01

حرفهاس.

محيطهاس ارائه مراقبتهاس سالمت براس رشد معنویت و اخالق اسالمي هر

جامعه.

 .2تقریباَ این هیدگاه با آنچه امروزه هر هنيا نسبت به لزوم رایگاان باوهن خادمات آماوزش
عمومي و بهداشت و هرمان مطرح است ،منطبق است.
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پذیرش ساحت روحاني و ملکوتي هر كنار جسم ،به ویژه اصالت را باه

 .1این راهبره ناظر به ماهه ( )1سياستهاس كلي ساالمت اسات :ارائاه خادمات آموزشاي،
پژوهشي ،بهداشتي ،هرماني و توانبخشي سالمت مبتني بر اصول و ارزشهااس انسااني-

مباني ،اصول و اهداف سند مرجعيت ...

ميتوان از «گستره هامنه حفظ و ارتقااس ساالمت و نيازمنادسهااس

حقيقي او بر همه هستي و جانشيني انسان و این كه امکانات زمين باراس

ضرورس جامعه» به عنوان نمونه راهبره برگرفته از این اصل تعبير كره .1به

جامعه به م ابه كل خلق شده ،هر این نظام ،همه انسانها هر بهره مندس از

منظور حركت هر راستاس تأمين نيازمندسهاس ضرورس حوزه ساالمت هر

نظام سالمت برابر و هولت و آحاه جامعه نسبت به سالمت آنها مسئولند.

جمهورس اسالمي ایران و اجراس عدالت هر تمامي عرصهها؛ به عنوان نمونه

اموال و امکانات امانت الهي نزه انسانهاسات و بایاد هر اساتفاهه بهيناه و

اقدامات زیر هر هستور كار مسئوالن قرار گيره:

مراقبت از آن بکوشند .براس تحقق بخشيدن اصل فوق ،ميتوان اقاداماتي

 سرمایه گذارس هر امر آموزش و افزایش عرضه خدمات بهداشت و هرمان

هر راستاس هو راهبره« :تربيات توحيادس» و «بهارهمنادس از روشهااس

به ویژه تربيت پزشکان متخصص و متعهد؛

اخالقي و سبک زندگي پيشگيرانه سالمت» طراحي و اجرا كره.

 ایجاه ،اصالح و تکميل بانک جامع اطالعات بهداشتي و هرماني آحاه جامعه؛
 تدوین شاخصهاس عدالت هر حوزه سالمت برپایه مباني اسالمي و پایش
آن هر ارائه خدمات؛
 تدبير و برنامهریزس ،نظارت و هیدباني نظام سالمت به ویژه هر امر تغذیه

اهداف


قرار گرفتن سالمت جسم هر مسير سالمت روح و قلب سليم؛



ارتقاس همزمان سطح تخصص و تعهد نيروس انساني هر حوزه سالمت و

و پيشگيرس؛
 توسعه آگاهي خانواههها به ویژه زنان نسبت به نيازمندسهاس حاوزه ساالمت

تربيت حکيم؛


و توسعه هدفمند آموزش تغذیه هر آموزش عمومي ،رسانه ملي و ...؛

عدالت توزیعي و پوشش مجموعه مناطق جغرافيایي كشاور نسابت باه
پيشگيرس و تأمين نيازمندسهاس ضرورس حوزه سالمت؛

اجراس اقدامات پنج گانه فوق؛ افزایش عرضه و گساتره هامناه تاأمين



ارتقاس شاخصهاس سالمت ،با توجه به جامعيت سالمت؛

خاادمات بهداشاات هرمااان و آمااوزش پزشااکي ،تعاادیل قيماات بااه نفااع



افزایش شاخص اميد به زندگي همراه با كرامت انساني؛

مصرف كننادگان ایان ناوع كاالهاا و خادمات و سارانجام تاأمين فراگيار



مرجعيت علمي هر علوم ،فنون و ارائه خدمات حوزه ساالمت و تبادیل

نيازمندسهاس جامعه هر حوزه سالمت را به هنبال خواهد هاشت.
اصل لزوم توزيع برابر فرصتها و عدالت

ایران به قطب پزشکي منطقه آسياس جنوب غربي و جهان اسالم.

جمعبندي و نتيجهگيري

براس هستيابي به ماالم و منااط عادالت هر حاوزه آماوزش و ارائاه

مبااني اسااالمي حااوزه سااالمت ،هسااته اصاالي ،بنيااان ارزشااي و

خدمات و كاالهاس پزشکي یک راه حركت از طریق علل پيدایش عدالت هر

گزاره هاس خبرس زیربنایيِ موره قبول اسالم هستند كه هر علوم هیگر

جامعه و ارائه معيارهاس پيشيني عدالت و شيوه هیگار ،از طریاق نتاایج و

اثبات مي شوند و هر بررسي مسائل حوزه سالمت موره اساتفاهه قارار

پيامدهاس اجراس عدالت است.

ميگيرند.

برابرس فرصت ،استحقاق و توازن ،ميتوانند معيارهایي باراس ارزیاابي

مرجعيت هر بهداشت ،هرمان و آموزش پزشکي ،یعني قرارگارفتن هر

عدالت هر جامعه به م ابه كل باشند .براس سنجش این معيارهاا مايتاوان

موضع الهامبخشي هر جهان و اقتدار علمي؛ بهگونهاس كه بتوانيم هر تولياد

شاخصها و نماگرهایي طراحي كره .هر حوزه آموزش و تحقيقات پزشکي

و ارائه كاالها و خدمات بهداشات ،هرماان و آماوزش پزشاکي ماوره نيااز

و به كارگيرس و ارائه خدمات ،معيار برابرس ،برابرس افاراه هاراس اساتحقاق

جامعه آنچنان موفق عمل كنيم كه سایر كشاورها از نظریاههااس علماي،

برابر ،شاخص سنجش عدالت نيز هست (ر.م .رجایي  ،18391ص )

هانش فني و سرریز خدمات هاخل به خارج بهرهمند شوند و افزون بر نشر

بنابراین« ،اجراس عدالت هر تمامي زمينهها و بخشهاس مختلف نظام
سالمت» ميتواند راهبره اساسي برگرفته از این اصل باشد .براسااس ایان
كه هر راستاس مصالح ملي نباشد با شاخص برابرس ناساازگار و بار خاالف

منافع اقتصاهس آن نيز برخورهار شوه.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1این راهبره ناظر به ماهه ( 3و  )18سياستهاس كلي نظام سالمت است:

عدالت است .شاخصهاس« :اميد به زندگي» و «تطابق هزینه هاس سالمت

 3ا تأمين امنيت غذایي و بهرهمندس عاهالنه آحاه مرهم از سبد غذایي سالم ،مطلاوب و

با سطح هرآمد عمومي» از شاخصهاس پسيني عدالت هر حوزه آماوزش و

كافي ،آب و هواس پام ،امکانات ورزشي همگاني و فرآورهههاس بهداشتي ایمن همراه باا

ارائه خدمات پزشکي است.
اصل كارآيی؛ استفاده بهينه از امكانات و عدم اسراف
با پذیرش مبناس منبع فيض بوهن خداوند متعال هر همه امور ،مالک

رعایت استاندارههاس ملي و معيارهاس منطقهاس و

جهاني.

18ا توسعه كيفي و كمي نظام آموزش علوم پزشکي به صورت هدفمند ،سالمت محاور،
مبتني بر نيازهاس جامعه ،پاسخگو و عاهالنه و با تربيت نيروس انساني كارآمد ،متعهد باه
اخالق اسالمي حرفهاس و هاراس مهارت و شایستگيهاس متناساب باا نيازهااس منااطق
مختلف

كشور.
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راهبره ،هر نوع جعل امتياز براس پذیرش هر راستاس آموزش یا ارائه خدمت

فرهنا ایراني ،اسالمي و ارتقاس ساطح عازت و اقتادار كشاور ،جامعاه از

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

انسان و پایان ناپذیرس كمال؛ اصل ضرورس بوهن كاالها و خدمات مرباوط
به حوزه سالمت؛ اصل لزوم توزیع برابر فرصتها و عدالت؛ اصال كاارآیي؛
.استفاهه بهينه از امکانات و عدم اسراف

 نقال و هر، روش اجتهاهس و از ابزار عقال،روش كشف مباني و اصول
.پاراهاس مواره تجربه استفاهه شده است
هو سااحتي بااوهن انسااان و اصااالت روح؛ فراگياارس ابزارهاااس

برپایه مباني و اصول فوق ميتوان اهاداف زیار را از مرجعيات حاوزه

شناخت؛ منبع فيض بوهن خداوند متعال؛ آرامش و سالمت جامع

 قرار گرفتن ساالمت جسام هر مساير ساالمت روح و:سالمت هنبال كره

هر پرتو عمل به هین ؛ جامعيت هین؛ تربيت پذیرس و شکوفاساازس

قلب سليم؛ ارتقاس همزمان سطح تخصص و تعهد نيروس انساني هر حاوزه

فطرت انساني؛ همسازس گزاره هاس یقيني علم با گزاره هاس یقيني

سالمت و تربيت حکيم؛ عادالت و پوشاش مجموعاه منااطق جغرافياایي

هین؛ اثربخشي عوامل معنوس؛ مباني سند مرجعيت حوزه سالمت

كشور نسبت به پيشگيرس و تأمين نيازمندسهاس هرماني ضرورس؛ ارتقااس

. را تشکيل مي ههند

 با توجه به جامعيت سالمت؛ افزایش شاخص اميد به،شاخصهاس سالمت

برپایه مباني فوق ميتوان اصول زیر را براس كشف اهداف و رسيدن به

 فناون و ارائاه،زندگي همراه با كرامت انساني؛ مرجعيات علماي هر علاوم

 محوربخشاي توحياد و: اصال:راهبرههاس مبتني بر مباني استخراج كاره

خدمات پزشکي و تبدیل ایران به قطب پزشاکي منطقاه آساياس جناوب

 «تربيت توحيدس»؛:نهاهینهسازس ارزشهاس اخالقي با راهبرههاس از قبيل

.غربي و جهان اسالم

 روان و جسام)؛ اصال كماالپاذیرس،اصل جامعيت سالمت (سالمت روح

Basics, Principles and Objectives of the Healthcare Authority's Certificate
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Background: In a reference document, fundamentals are the core values, principles and criteria are the main indicators,
and goals are the basic strategies. The Islamic foundations of this field are the underlying accepted Islamic propositions
that are used to investigate health issues.
Scientific authority in health, based on Islamic values and principles, is discussed in this paper
Methods: The ijtihadic method, using resources of the “reason” , “narration” and sometimes “experiences” was used.
Results: Some of the main Fundamentals are as below:
Integrative nature of the human, Originality of the soul, learning cognitive tools, God’s Source of Grace, peace and
comprehensive health in the light of religion, Comprehensiveness of the religion, educability and flourishing of human
nature, synchronization of science and Religion’s certain declarations, and effectiveness of the spiritual mediators.
Some of the main principles are as below:
The centralization of monotheism, the institutionalization of moral values, integrity nature of the health (physical &
biological, mental, physical, social and spiritual), necessity of the health services and merchandises, Health justice and
equal distribution of opportunities, effectiveness and optimal use of facilities, and no extravagance
Conclusion: Considering the above fundamentals and principles, the following could be among the goals of the Scientific
Authority in Health era:
Continuous improvement of the health indicators, Coordination of Physical , spiritual, social, and mental health, justice in
health care, including distributive justice of all geographical areas, promoting the health indicators including life
expectancy with human dignity and finally Converting the IR of Iran to the medical extreme of the Southwest Asia and
the Islamic World.
Keywords: Foundations, Goals, Health, Health Status, Indicators, Principles, Scientific Authority
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