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 نامه به سردبير

 

 ه سالمتزايراني پيشرفت در حو -  ميتدوين الگوي اسال
 

 سوي مرجعيت در حوزه سالمته و راهي ب  ميمبناي طب در تمدن نوين اسال
 

زهره الهيان
1 

 

 سالمت يارتقا نشريه فرهنگ وسردبير محترم 

را بته ستوي     فصل جديدي از حركت  انقتالب استالمي   . شدانقالب صادر توسط رهبر معظم   بيانيه گام دوم كه در آستانه دهه پنجم انقالب اسالمي

 .كند تمدني نوين بازگشايي مي

كته در   اس سازان كشور اس ، نقطه عطفي در مسير پيشرف  كشور در عرصه علم و پژوهش  گام دوم انقالب كه خطاب اصلي آن به جوانان يعني آينده

قله دانش دو اصل ضروري يعني، اميدبخشي به نسل جوان به عنوان سرمايه انساني آينتده كشتور و توصتيه بته     آن براي ادامه اين راه روشن يعني رسيدن به 

 .(1)اس به عنوان يك آرمان بزرگ  ها ازجمله جهاد علمي، از الزامات طي طريق به سوي تمدن نوين اسالمي  حرك  جهادي در همه زمينه

اي  نقطته . است  به مثابه قدرت هوشتمند    و مرجعي  علمي  ش جهان در اين بيانيه كه تعبير ديگر آن اقتدار علميهاي دان قلهبه از ديگر سو تأكيد به دستيابي 

مد و متخصت  فرصت  ارزشتمندي بتراي عرصته      آبه خداوند اليزال و قدر دانستن ظرفي  اميدبخش نيروي انساني مستعد و كار لنايافتني نيس  بلكه اتكا دس 

و ستاختن دنيتايي سرشتار از     به عنوان سياس  كلي نظام و نيل به سوي تمتدن نتوين استالمي     كه پتانسيل رسيدن به مرجعي  علمي  علم و فناوري پديد آورده

ثتروت عظتيم دانشتي بتراي      هستتند انديشمند و متخصت    ،محقق ،ميليوني داراي تحصيالت عالي كه جمعيتي جوان 11جمعي  . (2)كند معنوي  را فراهم مي

بايد جايگاه خود را در گام دوم انقتالب و حركت  جهتادي علمتي      فرهنگستان علوم پزشكي ايران با وجود ظرفي  دانشي پربار  .يد قدردان آن بودكشور اس  كه با

بتراي   ،مده، فرصتتي متتت  شت توسط جنابعالي در فرهنگستان تأستي    ايي كه تح  عنوان مرجعي  علمي  در اين راستا كميته. كندكه الزمه گام دوم اس  تعريف  

 .اس  و يافتن راهكارهاي تحقق مرجعي  در حوزه سالم  انديشيدن نخبگان حوزه سالم  به اقتدار علمي 

هاي مختلف و افق مطلوب كشتور در   ها و عرصه هاي پيشرف  در حوزه همچنين تدوين الگوي پايه اسالمي ت ايراني پيشرف  كه در آن اهم مباني و آرمان 

كننتده   ايراني پيشرف  و ترستيم  -اين الگو چارچوب الگوي اسالمي . اس  تأثيرگذار در مسير تحقق تمدن نوين اسالمي  ده، گامي شپنجاه سال آينده ترسيم 

 .اس  هاي مختلف ازجمله علم، انديشه، معنوي  و سبك زندگي ايراني ت اسالمي  هاي مطلوب ايران در عرصه مسير كلي تحوالت و سناريو

و بتا   هاي انقالب استالمي   و ارزش بيني و اصول اسالمي  دان و براساس جهاننو انديشم انادتيراني پيشرف  با همفكري گسترده اسالگوي پايه اسالمي ت ا 

اين الگتو بتا نگتاه بته آينتده و رونتد تحتوالت        . (3)اس  هشدتدوين  و ميراث فرهنگي ايران و براساس متدولوژي علمي توجه به مقتضيات اجتماعي و اقليمي 

بته دنبتال    1331مهتر   22باشد و همانطور كه مقتام معظتم رهبتري در نامته      مؤثر در مسير تحقق تمدن نوين اسالمي تواند گامي  ده كه ميشي تدوين جهان

و  است  اند، پيشرف  مستلزم تحول مطلوب نفوس انساني و هنجار و سازكارهاي اجتماعي است  لتذا امتري تتدريجي و طتوالني       دهكرتدوين الگوي پايه ذكر 

 .اند را طليعه مبارك تمدن نوين اسالمي ت ايراني بر شمرده نگرانه تحقق آن اند و با نگاهي آينده الگوي پيشرف  را افق مطلوب كشور در پنج دهه آينده دانسته

ايرانتي   ت  ابالغيه الگوي پايته استالمي  كيد در بيانيه گام دوم و أكه مورد ت  گيري تمدن نوين اسالمي و تالش براي احيا يا شكل  همچنين مفهوم تمدن اسالمي

 .(1)پيشرف  اس ، ريشه تاريخي در جهان اسالم دارد

ده و شت شناسي و بازخواني تاريخي ايجاد  از منظر جامعه  سال گذشته ادبيات بسياري درباره تمدن نوين اسالمي 14و در طول   بعد از انقالب اسالمي

 . اند بوده  نبال تحقق تمدن اسالمينگر به د گرايان مسلمان با نگاه آينده تمدن

 . در انديشه متفكران مسلمان و نيز برخي انديشمندان غربي دين اولين منبع تمدن اس 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 پردازي و رصد كالن سالم  فرهنگستان علوم پزشكي نگري، نظريه عضو گروه آينده. 1
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 .وب فكري و فلسفي غرب و نوع نگاه به جهان و انسان از منظر انديشمندان غربي تكامل يافته اس البته تمدن غرب نيز در چارچ

گيرد، همانطور كه در  شكل مي  آيد در چارچوب و پارادايم مباني اسالمي همانطور كه از نام آن برمي  شك تمدن نوين اسالمي با ذكر مقدمات فوق بي

 .ده اس شكيد بر اين اصل أت  نوين اسالمي عنوان طليعه تمدنه متن الگوي پايه ب

و . كننتد  ها وجه اسالمي  الگو را تضمين متي  فرامكاني و جه  بخش پيشرف  اس  و مباني و آرمانت   ها، فرازماني ها و ارزش بدين ترتيب كه آرمان

عنتوان يتك   ه ده و همين رويكرد اس  كه بشتدوين   ميهاي انقالب اسال و ارزش  بيني و اصول اسالمي الگوي پايه براساس جهان شدهمانطور كه اشاره 

با همان چارچوب فكري و فلسفي   روي از غرب در مسير علمي دنباله چرا كه صرفاً. كندهموار   سوي مرجعي  علميه برا تواند مسير ما  مزي  رقابتي مي

اني ما همواره دنباله رو غرب خواهيم بود و تنها راه ميان بتر در ايتن   موجود در عرصه جه  غرب مارا به جايي نخواهد رساند بدين معنا كه با شتاب علمي

شيف  پارادايم و تتيير رويكرد اس  كه اين مزي  را براي ما فتراهم    هاس  كه به تعبير علمي و ساير عرصه مسير در انداختن طرحي نو در حوزه سالم 

برداريم چرا كه مباني معرف  شناسانه و   به سوي مرجعي  علمي  خواهيم توانس  گاميآورد و براساس همين تتيير رويكرد در حوزه سالم  اس  كه  مي

نگر به  رويكرد كل. تواند مطرح باشد عنوان يك مزي  رقابتي براي ما ميه عنوان موضوع سالم  براساس اين مباني به شناسانه و باز تعريف انسان ب انسان

فترد   هكه در مكاتب ديگر سالم  كمتر به آن توجه شده و اين رويكرد نقطه قوت و خصوصيتي منحصرب سالم  با توجه به مباني معرفتي موضوعي اس 

 .تواند باشد براي تتيير رويكرد يا شيف  پارادايم نظام سالم  ما مي

و   شناستي و مبتاني حكمتي    شناسانه و هستتي  برگرفته از نگاه معرف  دباي ايران  الذكر الگوي سالم  در نظام جمهوري اسالمي براساس مقدمات فوق

هاي خود را از ديدگاه مادي به عاري  گرفته  گزاره نظام موجود سالم  در كشور. كردتا بتوان تحولي جدي در حوزه سالم  ايجاد . باشد  فلسفي اسالمي

عنتوان نخستتين شتاخ  دوران مدرنيتته، انستان      ه بت  براساس ديدگاه سكوالريستم . اند هاي سالم  مدرن را شكل داده ديدگاهي كه اساس و پايه نظام

احساسات و عواطف حتي مسائل رواني و معنوي انسان در اين ديدگاه به نوعي ارتباط با بعد   ساحتي اس  كه از ماده تشكيل شده و تمامي موجودي تك

و . ب از انسان تعريفي متفاوت از تعريف استالم و قترآن است    بيني غر ستي و جهانيهاي سكوالر و ديدگاه پوزيتيو تعريف نظام. كند مادي انسان پيدا مي

متفاوت از   از اين منظر پارادايم حاكم بر نظام سالم  از منظر اسالم پارادايمي  .سازد قاعدتاَ اين تفاوت تعريف نوع نگاه به سالم  و ابعاد آن را متفاوت مي

و مبنتاي طتب در    5ايراني پيشرف  در حوزه سالم  قرار گيترد  ت  تواند مبناي الگوي اسالمي يگرايانه سكوالر اس  و اين پارادايم متفاوت م ديدگاه مادي

 .(5)تحولي همه جانبه در حوزه سالم  باشد أرا شكل دهد و نيز منش تمدن نوين اسالمي

 2412در كتتاب ستالم      مطالب مهمتي هاي خود را از آن به عاري  گرفته  هاي سالم  غربي كه نظام سالم  ما نيز گزاره در باب ناكارآمدي نظام

هتايي در   ده اس ، به ايتن نكتته اذعتان دارد كته بتا وجتود پيشترف        شتهيه   وسيله معتبرترين مجامع علمي هاين گزارش كه ب. اياالت متحده آمده اس 

ايش يافته اس  و نتابرابري در ستالم  و   ، شكاف طبقاتي افز... ومير مادران و كودكان، افزايش اميد به زندگي و  هاي سالم  يعني شاخ  مرگ شاخ 

 .(6)شدگان افزايش يافته اس  پرداخ  از جيب با وجود افزايش بيمه

 .كند تقاضاي القايي ايجاد مي سازي سالم  منابع در اختيار نظام سالم  را تحليل برده و دائماً هاي مدرن و تجاري رويكردهاي آسايشي موجود در نظام

هتاي   هاي ناموفق ساير نظتام  ايران براي برون رف  از وضع موجود و عدم تكرار تجربه  گرانه حوزه سالم  نظام جمهوري اسالمين براساس مطالعات آينده

هاي حوزه ستالم    سالم  و رسيدن به سناريوي مطلوب در حوزه سالم  تنها با سناريوي شيف  پارادايم و گذار از وضعي  فعلي امكان برون رف  از چالش

و بتراي بترون رفت  از وضتعي        از نگاه ديگر براي تحول در طب و سالم  متناسب با تمدن نتوين استالمي   .(1)ايران را خواهيم داش   اسالمي در جمهوري

ه شناستان  شناستانه و انستان   نگر توجه بته رويكردهتاي معرفت     عنوان موضوع سالم  داش  و با نگاهي كله موجود بايد بازنگري در تعريف سالم  و انسان ب

براي تحقق نظام سالم  كارآمد، انسان كه  موضوع نظام سالم  اس ، بايد به درستي شناخته شود و سالم  او و ابعاد مختلف آن با توجه بته  . داشته باشيم

شتناخته شتود و    درستتي  هن و رابطته نفت  و بتدن بت    ئون و ابعاد مختلف انسان يعني قوه خيال، قوه عقل، قوه وهم و جسم انسان و رابطه بين ايتن شت  ئوش

 .بازتعريفي از سالم  انسان براساس اين ابعاد و بر مبناي حكم  متعاليه و حكم  مضاف سالم  و فلسفه سالم  از منظر اسالم صورت گيرد

در غترب   بايد براساس حكم  مضاف ستالم  و نته براستاس فلستفه ستالم       پيشرف  در حوزه سالم   ت  ايراني  توان گف  الگوي اسالمي در يك جمله مي

 . اس  داشته باشيم  ها و مباني اسالمي بر اساس مزي  رقابتي خود كه همان اصول و ارزش و مرجعي  علمي  به سوي تمدن نوين اسالمي  تا گامي شودتعريف 

م  سالم  روح در نهاي  بايد گف  هدف غايي سالم  انسان از منظر اسالم سالم  روح و سالم  معنوي اس  و سالم  جسم و بدن بايد در خد

عقل اس  كه در صورت تحقق سالم  روح، سالم  ساير ابعاد از جمله جسم انستان   هخيال و قو هو الزمه اين امر تعادل ميان قواي بدني، قو. قرار گيرد

ي تحول در نظام سالم  قرار گيرد و تواند مبنا اين رويكرد جديد شيف  پارادايم مي. اس پذير اس  و البته اين امر يك رابطه دو سويه و متقابل  نيز امكان

ه واسطه شناخ  جامع و كامل از انسان و سالم  محل رجوع انديشمندان و صاحبنظران ساير مكاتب حوزه سالم  قرار گيرد و مسير مرجعي  در حوز هب

 .كندسالم  را هموار 
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اندركاران نظتام ستالم  كته متعهتد و      با حضور پزشكا ن و دس   حوزه آشنا به فلسفه و حكم  اسالمي انادتجمعي از اس شود  در آخر پيشنهاد مي

الگوي تحتولي در حتوزه     ايراني پيشرف  درحوزه سالم  هستند گرد هم جمع آيند تا با مباحث روشمند علمي ت  مند براي تدوين الگوي اسالمي دغدغه

ها  سوي مرجعي  در حوزه سالم  با مدلي بديع كه برگرفته از ارزشه د بتا راهي باش كنندايراني پيشرف  تدوين  ت سالم  را براساس الگوي پايه اسالمي

 . باشد  و مباني معرف  شناسانه اسالمي
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