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Aims The correct and logical connection among sciences requires a correct idea of the position 
of these disciplines in the science system. When we see the status of sciences and quality of 
their arrangement, we can better understand their communication interaction. Another 
important point regarding the health sciences is their interdisciplinary or transdisciplinary 
nature. In transdisciplinaries, different sciences interact with each other to solve the practical 
and objective problems of the community. Context-centeredness, combination, and integration 
are among other features of the transdisciplinaries that are visible in health sciences. The 
transdisciplinary nature of health sciences makes it much more complicated to connect the 
Qur’anic studies. Studies in the field of health and religion indicate that the interaction of these 
two fields makes the interdisciplinary dimensions of the health sciences much more prominent, 
and the psychosocial and social discussions in the health sciences are more seriously pursued.
Conclusion Qur’anic studies are subcategorized in non-experimental human sciences, 
but health sciences are transdisciplinary, associated with two types of non-experimental 
human sciences and natural sciences. Therefore, the relationship between them is among the 
interdisciplinaries. Experimental human sciences are most closely related to Qur’anic studies 
and health sciences in the science system, and experimental human sciences can be considered 
as the connecting element of the sciences of the Qur’anic studies and health sciences. Therefore, 
social and psychological sciences are the best sciences for establishing common language and 
interaction between these two domains. With this common language, one can even imagine the 
interaction of the Qur’anic studies with the biological field of health sciences.
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  چکيده
درست از  یداشتن تصور ازمندیعلوم، ن انیم یو منطق حیحارتباط ص :مقدمه
 تیفیعلوم و ک گاهیاز باال به جا یها در منظومه علوم است. وقت رشته نیا گاهیجا
به ارتباطات و نحوه تعامل آنها  میتوان یبهتر م م،ینگر یآنها در کنار هم م نشیچ
رح است، مط سالمتکه در ارتباط با علوم  یگری. نکته مهم دمیببر یپ
 یبرا یعلوم مختلف ها یا آن است. در فرارشته بودن یا فرارشته ای یا رشته انیم

محوربودن،  هستند. بافت گریکدیاجتماع در تعامل با  یو کاربرد ینیع لیحل مسا
که در  شوند یمحسوب م ها یا فرارشته یها یژگیو گریاز د یساز کپارچهیو  بیترک

ارتباط  شود یبودن علوم سالمت موجب م رارشته. فاند هعلوم سالمت قابل مشاهد
 نیباشد. مطالعات در حوزه سالمت و د تر دهیچیپ اریبا آن بس یمطالعات قرآن

علوم  یا رشته انیابعاِد م شود یدو حوزه موجب م نیاز آن است که تعامل ا یحاک
 متدر علوم سال یو اجتماع یتر شده و طرح مباحث روان پررنگ اریسالمت بس

  شوند. یریگیپ تر یجد
 شود، یم یگذار یجا یرتجربیغ یِ علوم انسان لیذ ،یمطالعات قرآن :گیری نتیجه

و علوم  یرتجربیغ یِ هستند که با دو گونه علوم انسان یا اما علوم سالمت فرارشته
محسوب  یقو یرشتگ انیدر زمره م زیآنها ن انیارتباط م نیمرتبطند. بنابرا یعیطب
و علوم  یرا به مطالعات قرآن یکینزد نیشتریب ،یتجرب یِ . علوم انسانشود یم

عنوان  را به یتجرب یعلوم انسان توان یبهداشت در منظومه علوم دارند و م
و حوزه بهداشت در نظر گرفت.  یدهنده مطالعات قرآن دهنده علوم شکل اتصال
رک زبان مشت یبرقرار یعلوم برا نیبهتر یشناخت و روان یعلوم اجتماع ن،یبنابرا

 توان یم یزبان مشترک حت نی. با اشوند یم محسوبدو حوزه  نیا انیو تعامل م
متصور  زیعلوم بهداشت را ن یِ ستیبا حوزه ز یمطالعات قرآن یوگو تعامل و گفت

  دانست.
  منظومه علوم ،یفرارشتگ ،یرشتگ انیم ،یعلوم سالمت، مطالعات قرآن ها: کلیدواژه
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  مقدمه

ترسیم منظومه علوم و کشف ارتباطات بیناعلومی یکی از موثرترین 
ای است. برای  رشته مند پژوهش میان ها برای تبیین نظام روش

بندی علوم و سپس  چنین کاری ابتدا با ارایه معیارهایی به تقسیم
میزان ارتباط آنها را استخراج کردیم. با دو  براساس همین معیارها،

بندی علوم پرداخت.  توان به تقسیم معیار موضوع و روش می
براساس موضوع، با علوم انسانی و علوم طبیعی مواجه خواهیم 
بود. در علوم انسانی، موضوع انسان به عنوان محور مورد پژوهش 

پژوهشگران  گیرد و در علوم طبیعی، طبیعت، محور پژوهش قرار می
است. اما از جهت روش، علوم به علوم تجربی و غیرتجربی تقسیم 

ترین عامل برای  شوند. در علوم تجربی، روش تجربی مهم می
شود اما در علوم غیرتجربی، از  سازی نظریات در نظر گرفته می موجه

شود. این سه  سه روش عمده دیگر برای چنین کاری استفاده می
  ، روش تفسیری و روش تاریخی هستند.روش شامل روش فلسفی

باید توجه داشت که روش تجربی اختصاصی به علوم طبیعی ندارد 
سازی  توان از این روش برای موجه و در علوم انسانی نیز می

های غیرتجربی کاربرد چندانی در  نظریات استفاده کرد اما روش
قرار  علوم طبیعی ندارند. اگر بخواهیم تلفیقی میان این دو معیار

رو  تری در مواجهه با علوم روبه بندی جامع دهیم و با یک تقسیم
باشیم، با سه گونه از علوم انسانی غیرتجربی، علوم انسانی تجربی و 

رو خواهیم بود. با توجه به اینکه از نظر موضوعی،  علوم طبیعی روبه
انسان و از نظر روشی، روش غیرتجربی در قرآن و مباحث پیرامون 

ترین حلقه  ولویت هستند، علوم انسانی غیرتجربی در نزدیکدارای ا
گیرند. پس از آن نیز علوم انسانی  پیرامون مطالعات قرآنی قرار می

گیرند.  گیرند و در حلقه آخر نیز علوم طبیعی جای می تجربی قرار می
ها  ای به تصویرسازی این ارتباط در جریان پژوهش با ارایه طرحواره

  پرداختیم.
های ممکن میان  طرحواره تالش شد تا به اقسام ارتباط در این
توانند  ها می های موجود در هر سه حلقه اشاره کرد. این ارتباط رشته

توانند  ها صورت پذیرند. همچنین می ای و درون حلقه به شکل رشته
ها صورت  ها یا میان حلقه ای، درون حلقه به شکل میان رشته

ها  رشته ها و میان برخی از این رشتهپذیرند. تالش شده است تا به 
در این طرحواره اشاره شود. با توجه به اینکه تمرکز اصلی پژوهش 
حاضر روی کیفیت ارتباط علوم تجربی و به طور خاص علوم حوزه 
سالمت با قرآن بود، تالش بر آن شد تا به جزییات بیشتری در 

العات قرآنی ارتباط با حلقه دوم و سوم و کیفیت تعامل آنها با مط
ای منسجم و  پرداخته شود. باید توجه داشت که برای ارایه طرحواره

های ارتباطی مطالعات قرآنی و علوم حوزه  کامل که دربرگیرنده گونه
سالمت باشد، نیاز است که دو طرحواره مستقل از جایگاه مطالعات 
قرآنی و علوم بهداشتی در منظومه علوم ترسیم شود. در این صورت 

های ارتباطی آنها  توان با فراغ بال بیشتری به مشاهده گونه می
رسد اگر بخواهیم ارتباط علوم حوزه سالمت با  نظر می پرداخت. به

مطالعات قرآنی را مد نظر قرار دهیم، ناگزیر به ارتباط حلقه دوم و 
سوم با حلقه اول خواهیم بود. این ارتباط بدان جهت ضروری است 

قرآنی تنها با یکی از سه روش تفسیری،  که دستیابی به معارف
پذیر خواهد بود. این سه روش و علوم  تاریخی و فلسفی امکان

  دهند.زیرمجموعه آنها نیز حلقه اول را تشکیل می
تواند مطرح  در این میان آنچه که به عنوان سئوال بسیار مهم می

 باشد آن است که با توجه به تمایز اساسی که میان مطالعات قرآنی
توان ارتباط صحیحی را  و علوم حوزه سالمت وجود دارد، چگونه می

هایی برای ارتباط  میان این دو حوزه برقرار کرد؟. آیا تاکنون پژوهش
میان حوزه سالمت و مطالعات دین صورت پذیرفته است؟. برقراری 

افزاید؟.  ای می رشته چنین ارتباطی چقدر به پیچیدگی پژوهش میان
وان از این تجربیات برای تبیین مکانیزم ارتباط ت آیا اساسًا می

مطالعات قرآنی و علوم حوزه بهداشت بهره جست؟. بررسی 
های  های پیشین نمایشگر آن بود که با وجود پژوهش پژوهش

متعددی که در ارتباط با دین و سالمت انجام شده است اما 
 هایی است که مورد ترین حوزه همچنان حوزه سالمت روان از مهم

توجه قرار گرفته و هنوز راهکارهای عملی و کارآمدی برای ورود به 
های علوم زیستی مطرح نشده است. این پژوهش به دنبال آن  حوزه

است تا با توضیح دو حوزه متفاوت مطالعات قرآنی و علوم 
بهداشت، راهکارهایی را برای ایجاد زبان مشترک، میان این دو 

  ای میان این دو ترسیم کند. رشته وگوی میان رشته و برقراری گفت
ای به علوم سالمت را نشان دادیم و  رشته بنابراین ابتدا منظر میان

به توضیح این مطلب پرداختیم که چگونه این حوزه توانسته است 
های  ای، موفقیت رشته ای به میان رشته با تغییر نگرش از تک
رد. سپس دست آو های روانی و اجتماعی به چشمگیری را در حوزه

ای  ای، فرارشته رشته های میان نشان دادیم که علوم سالمت در گونه
بودن حوزه سالمت از دو نظر حایز  ای شوند. فرارشته محسوب می

های اصلی دخیل در این رشته را به ما نشان  اهمیت بود. اوًال مولفه
سازد تا بتواند با دقت به  ها پژوهشگر را قادر می داد. این مولفه

های تاثیرگذار در این حوزه و همچنین میزان  ایی رشتهشناس
مداخله آنها آگاهی یابد. ثانیًا پیچیدگی تعامل با یک فرارشته را 
نشان داد. اگر پژوهشگر بخواهد به مکانیزم ارتباط میان مطالعات 
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های  قرآنی و علوم حوزه سالمت آگاهی یابد، قطعًا تشریح رشته
کمک شایانی خواهد کرد. پس از این درگیر در این فرارشته به او 

قادر شدیم تا به ترسیم جایگاه این دو حوزه علمی در منظومه علوم 
بپردازیم. در این جستار تالش کردیم تا با استفاده از اشکال و 

های مختلفی، به درک مخاطبان محترم از آنچه که مورد  طرحواره
، ترسیم نظرمان بود کمک کنیم. بنابراین هدف از پژوهش حاضر

جایگاه قرآنی در منظومه علوم تجربی با تاکید بر علوم حوزه سالمت 
  بود.

  
  ای به علوم سالمت رشته منظر میان

یا  ای علوم سالمت یا مطالعات سالمت را باید علمی چندرشته
های بالینی برای  ای دانست که از علوم کاربردی و آزمایش فرارشته

 علوم بهداشت. [1]برند ره میارتقای سطح سالمت موجودات زنده به
گیرد که به اعطای سالمت برای  ها را در بر می رشته تعداد زیادی از

ها از طریق کاربرد مهندسی، ریاضی و تکنولوژی  ها و حیوان انسان
های  های حوزه سالمت از نگاه . چندی است که پژوهش[1]متعهدند

ن اند و ابعاد دیگری چو شناسانه فاصله گرفته صرف زیست
شناختی، رفتاری و غیره را نیز در حوزه پژوهشی خود قرار  جامعه
ای که به  رشته های میان اند. باید توجه داشت که تنها حوزه داده

اند که میان علوم طبیعی و علوم   میزان قابل توجهی تالش نموده
انسانی پل ارتباطی ایجادکرده و با عموم مردم ارتباط برقرار نمایند، 

محیطی و مطالعات علم، تکنولوژی و جامع  ستمطالعات زی
. چنین مطلبی موجب شده است که علوم حوزه سالمت [2]هستند

شوند، به عنوان یک  که زیرمجموعه مطالعات زیستی محسوب می
فرصت برای برقراری ارتباط علوم طبیعی و به شکل خاص علوم 
ه زیستی با مطالعات قرآنی به حساب بیایند. اینک کمی بیشتر ب

  پردازیم. تبیین این مطلب می
، اولین موسسه در (NHLBI)موسسه ملی قلب، ریه و خون 

شناختی را با  موسسات ملی سالمت بود که سطوح آنالیز زیست
شناختی و رفتاری تکمیل کرد. دلیل آن هم  سطوح اجتماعی، روان

 - های قلبی این بود که شواهد متقنی بر سهم آنها در ایجاد بیماری
. به عنوان مثال افرادی که از نظر اجتماعی [1]کرد داللت میعروقی 

احساس ارتباط خوبی ندارند، بیشتر در معرض افزایش فشار خون 
ناشی از افزایش هستند و در مقابل افرادی که احساس ارتباط 

عروقی مبتال  -های قلبی اجتماعی دارند، بسیار کمتر به بیماری
سبک زندگی که مبتنی بر فعالیت و . از منظر رفتاری نیز [3]شوندمی

های عاطفی و خصمانه از عوامل  تحرک نیست، همچنین واکنش
. [4]اند عروقی و مرگ انسان معرفی شده - های قلبی اصلی بیماری

 - های قلب وزن و چاقی مفرط نیز ریسک ابتال به بیماری اضافه
. حوزه سالمت، ماهیت [5]دهد عروقی را به شدت افزایش می

شناسی،  ای از ارتباطات میان روان ای دارد و شبکه تهرش میان
های موثر در  شناسی و رفتارشناسی برای دستیابی به خروجیجامعه

  .[6]چنین پژوهشی پیشنهاد شده است
حوزه سالمت ۴توان در  به طور کلی علوم مرتبط با سالمت را می

بندی  بدن، سالمت رفتار، سالمت روان و سالمت اجتماع تقسیم
بندی، به گستره وسیع علوم حوزه سالمت ناظر  . همین تقسیمکرد

هایی که  دار رشته است. همچنین این طیف، به تفاوت معنی
متضّمن سالمت فرد و اجتماع هستند ناظر است. توضیح آنکه در 

هایی چون آناتومی، میکروبیولوژی،  طیف علوم سالمت، رشته
ی محسوب شناس فارموکولوژی و غیره که زیرمجموعه زیست

شناسی و حتی  شناسی، جامعه شوند، تا علومی چون روان می
شوند، دیده  فلسفه که زیرمجموعه علوم انسانی محسوب می

های آنها در طول  ها و زیرمجموعه شوند. تعامل تمام این رشته می
اند. چنین چیزی ما را  چند دهه گذشته علوم سالمت را پیش برده

دهد که علوم حوزه سالمت را باید  می در برابر این سئوال مهم قرار
ای؟ در نگاه اول، استقالل و  ای به حساب آورد یا فرارشته چندرشته

ها در دستیابی به سالمت، نمایشگر  آزادی عمل هریک از این رشته
ای  بودن علوم سالمت هستند اما اتحاد و تقسیم وظیفه ای چندرشته

برای تامین سالمت های درگیر در حوزه سالمت  که هریک از رشته
کند. این مطلب  بودن آن را قریب به ذهن می ای دارند، فرارشته
ای در  رشته پردازان میان شود که با تاکید نظریه تر می زمانی پر رنگ

ای بر مسایل کاربردی و مورد نیاز  های فرارشته ارتباط با تمرکز پروژه
اجتماعی  تردید تامین سالمت فردی و شویم. بی رو می جامعه روبه
های متعدد و  زا است که رشته ترین همین مسایل برون یکی از مهم

  .اند پرشماری برای دستیابی به آن به ِگرد همدیگر جمع شده
ای در علوم حوزه سالمت را به  برای اینکه غلبه جنبه فرارشته

نمایش بگذاریم، الزم است ابتدا به اجمال به تبیین مفهوم 
یی که در ارتباط با آن وجود دارد بپردازیم، ها ای و دیدگاه فرارشته

ای علوم سالمت را بیان کنیم. دو دیدگاه  های فرارشته سپس ویژگی
ای وجود دارد. در دیدگاه اول، پیشوند "فرا" در  کلی به فرارشته
 جانتاشای داللت دارد.  ای به عبور از مرزهای رشته ترکیب فرارشته

ای، همکاری و تعامل میان  ارشتهدر فرکه  در این ارتباط معتقد بود
و براساس  دانش هایشان، درون سیستم ها و زیررشته تمام رشته

وجود دارد تنظیم  باالترین سطح دانش اهداف و غایتی که در
به  .[6]آورد میوجود  شناختی جدید به و یک الگوی معرفت شود می

رد گِ  ها را گونه است که رشته ها این طبیعت فرارشته"عبارت دیگر 
گونه که پیش  علوم، آن آورند و از این طریق به اتحاد مجدد می هم

نیز کامًال از همین معنا  التوکا". رساند از قرن نوزدهم بودند یاری می
کاربست  به معنیفرارشتگی و معتقد است  تبعیت کرده است

. است توسعه یک ترکیب فراگیربرای ها  نظریات، مفاهیم یا روش
ها به جای اینکه از یک رشته  ها، مفاهیم یا روش هنظری گونه در این

ها عبور  کار روند، از [مرز] رشته وام گرفته شده و در رشته دیگری به
ها در  روند. بنابراین رشته کار می های بسیاری به کنند و در رشته می

سپس  التوکاکنند.  ای از یک چارچوب بزرگتر تبعیت می فرارشته
رشته یا رورشته این چارچوب بزرگتر کالن به نیوویلافزاید که  می
ها را از  گوید و مواردی چون مارکسیسم و نظریه عمومی سیستم می

شناسی که اصول  جامعه -داند. زیست مصادیق این کالن رشته می
شناسی تکاملی" را برای مطالعه رفتار  "انتخاب طبیعی" و "زیست

ای  ویکرد فرارشتهبرد، مثالی برای یک ر کار می اجتماعی حیوان به
در این ارتباط معتقد است که  استغاس میتلاما  .[7]است

ای و  به دانش یا پژوهشی که خود را از مرزهای رشتهای  فرارشته
ل یرشته، مسافرا. ، اشاره داردتخصص خاص خود آزاد کرده است

کند. البته چنین  ها حل و تعریف می خود را مستقل از رشته
  .[8]الت بزرگ علمی در ارتباط هستندلی کامًال با تحویمسا
های اصلی که در  توان غالب مولفه رسد که به راحتی می نظر می به

ای ذکر شد را در علوم حوزه  این دسته از تعاریف برای فرارشته
ای، ایجاد  ها عبارت از عبور از مرزهای رشته سالمت یافت. این مولفه

استفاده از مفاهیم و شناختی جدید، اتحاد علوم،  یک الگوی معرفت
نظریات برای دستیابی به یک ترکیب فراگیر و حل مسایل فارغ از 

دادیم که علوم  ای خاص هستند. در بخش پیشین نشان  رشته
برند تا بتوانند سالمت  های متعددی بهره می سالمت از رشته

موجودات زنده را تامین کنند. همین هدف مشخص نیز توانسته 
شناسی  شناسی، پزشکی، زیست وتی چون روانهای متفا است رشته
شناسی را کنار هم قرار داده و به ترکیبی فراگیر از آنها  و جامعه
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گذاریم که  دست یابد. در قسمت بعدی این مطلب را به نمایش می
ارتباط موضوع سالمت با مطالعات دینی بر پیچیدگی ارتباط 

ن را تشدید ای آ افزاید و ماهیت فرارشته ای آن می رشته میان
کند. همچنین واضح است که مسایل مرتبط با سالمت کامًال  می

گیرند. بنابراین  ای خاص مورد نظر قرار می مستقل از حوزه رشته
ای کامًال  توجه به دسته اول از تعاریف مرتبط با فرارشته

  ای علوم سالمت هستند.  کننده ُبعد فرارشته تبیین
ای، به عبور از  " در ترکیب فرارشتهاما در دیدگاه دوم، پیشوند "فرا

در ای از علم که  حوزه دانشی اشاره دارد. برخی معتقدند که گونه
و چنین  محسوب شدهای  فرارشته ،رود به پیش می بافت کاربرد

دلیل آن است که به  به نامتجانسیاست. این  نامتناجسعلمی 
پردازد که مختص جغرافیای خاصی است و در بافت  لی مییمسا

علم  نسبت بهگونه،  ای پدید آمده است. بنابراین این موقعیتی ویژه
همچنین  .[9]پذیری اجتماعی بیشتری دارد انعطاف ،حالت اول

به دنبال حل مسایل ملموس و واقعی دنیای خارج چنین دانشی 
تواند پا را از حوزه دانشی نیز فراتر نهاده و با متخصصان  است و می

ای به  پژوهش فرارشتهارتباط برقرار نماید؛ " بیرون از قلمرو علم نیز
 ای اشاره دارد که نه تنها دانشمندان را در بر رشته همکاری میان

بیرون از قلمرو دانش را نیز در کار پژوهشی  نگیرد بلکه شاغال می
هایی  باید توجه داشت که آنچه در چنین پژوهش[10]. "گیرد در بر می

ها  . مالک همکاری دیگر رشتهمحوریت دارد، مساله پژوهشی است
نیز، میزان تناسب و ظرفیت آنها در حل مساله پژوهشی مورد نظر 

ها را از  آنچه فرارشتهدر این ارتباط معتقدند که " لویدو  کوهناست. 
 ،ها و ابزار مورد استفاده آنها نیست کند، تنها مدل هم متمایز می

ی برای آن بیابند. کنند تا پاسخ می شلی است که آنها تالیبلکه مسا
ل یکنند تا مسا متمایز تالش می های دیگر فرارشته عبارت به

ها  شود که فرارشته متمایزی را نیز حل نمایند. بنابراین واضح می
اند، بلکه هر فرارشته به مقتضای مساله  ها را در بر نگرفته رشته لزوماً 

 ای محوری مورد نظرش و پاسخی که به دنبال آن است، از هر رشته
نکته  .کند اش گردآوری می بهترین رویکردها را برای پاسخ به مساله

بسیار مهمی که باید بدان اشاره کرد این است که یک فرارشته، از 
های گوناگون، یک فهم  های پژوهشی رشته درون پژوهش و سنت

  .[11]سازد جدید می
ای به دلیل  گونه از فرارشته همچنین باید توجه داشت که این

یت از مسایلی که در دنیای خارج در جریان است، به شدت تبع
محور بوده و در نقاط جغرافیایی متفاوت، متمایز خواهد بود.  بافت

های  ل و دغدغهیای بر مسا تمرکز اساسی فرارشتهبه عبارت دیگر 
ای در عادات علمی، فرهنگی  فرارشتهتا  شود می باعثدنیای واقعی 

گذاری شود. بنابراین برای هر  جای و سیاسی هر منطقه جغرافیایی
از  کالینتعریفی که  .[12]شور متفاوت از دیگری خواهد بودک

تواند به خوبی به جمع نظراتی  ای ارایه کرده است، می فرارشته
یک شکل جدید ای مطرح کردیم؛ " گونه از فرارشته بپردازد که در این
 های مساله که متضمن همکاری میان قسمت از دانش و حل

منظور مواجهه با  مختلف جامعه و علم است. این همکاری به
ل یای با مسا پذیرد. فرارشته های پیچیده جامعه صورت می چالش

ها نیز در تعامل تمامی  حل شود. راه ملموس دنیای واقعی آغاز می
های تجاوز و  ویژگی همو .[13]"آید دست می نفعان در مساله به ذی

شدن، تلفیق سیستماتیک و تعامل  بدیلای، ت عبور از مرزهای رشته
  .[14]ای مطرح کرده است ای را برای این شکل از فرارشته فرامنطقه
پذیری  محوربودن، دارای انعطاف های اصلی مانند بافت مولفه

اجتماعی، حل مسایل ملموس دنیای خارجی، همکاری با 
ها  دانشمندان و متخصصان خارج از دنیای دانش و همکاری رشته

ای  گونه از فرارشته مقتضای ظرفیتشان در حل مساله را برای این به
ای با  توان برشمرد. واضح است که این تعریف دوم از فرارشته می

مقتضای علوم سالمت بسیار سازگارتر است. به عبارت دیگر این 
علوم کامًال با مسایل بیرونی و ملموس اجتماعی سروکار دارند. 

ترین  ترین و عینی عی یکی از ملموستامین سالمت فردی و اجتما
شک برای دستیابی به چنین  شود. بی های بشر محسوب می دغدغه

شود، بلکه با  هدفی نه تنها از دانشمندان حوزه علم بهره گرفته می
ها، مدیران و غیره نیز باید  ها مثل تکنسین متخصصان دیگر حوزه

ها دقیقًا  تهتعامل داشت. همچنین در این علوم، میزان همکاری رش
به اندازه ظرفیتی است که آنها در حل مسایل حوزه سالمت دارند اما 

محوربودن این  چیزی که در اینجا بسیار شاخص است، بافت
فرارشته است. به عبارت دیگر علوم حوزه سالمت باید کامًال به 
مقتضای همان جغرافیایی باشند که این پژوهش در آن منطقه 

شود تا ارتباط حوزه  مطلب نیز موجب می پذیرد. همین صورت می
شناختی آن منطقه شناختی و جامعه سالمت با مسایل روان

جغرافیایی، ارتباطی همبسته و ناگسستنی باشد. تمام این عوامل 
ای علوم سالمت بسیار مهم و  شود که ماهیت فرارشته موجب می

ن ای آ های فرارشته قابل مالحظه باشد. همچنین توجه به ویژگی
  ها را در آن برای ما بهتر تصویر کند. تواند مکانیزم تعامل رشته می

  

  جایگاه مطالعات قرآنی و علوم سالمت در منظومه علوم
ابتدا برای اینکه بتوانیم به تبیین جایگاه مطالعات قرآنی در ارتباط 
با علوم حوزه سالمت بپردازیم، الزم است تا جایگاه این دو حوزه 

ه علوم به نمایش بگذاریم. بعد از این گام است علمی را در منظوم
تر خواهد شد. در  که کیفیت ارتباط این دو حوزه دانشی بسیار واضح

انداز مختلف به ترسیم منظومه علوم پرداختیم.  این بخش، از چشم
سازی نظریات به سه  ابتدا علوم را از منظر موضوع و روش موجه

و علوم انسانِی غیرتجربی  گونه علوم طبیعی، علوم انسانِی تجربی
بندی، مطالعات قرآنی ذیل علوم  کنیم. در این تقسیم تقسیم می

ای  شود اما علوم سالمت، فرارشته گذاری می انسانی غیرتجربی جای
هستند که عمدتًا با دو گونه علوم انسانی غیرتجربی و علوم طبیعی 

زان بندی دیگر، علوم را براساس می مرتبط هستند. در یک تقسیم
بودن آنها به دو گونه اساسی پیشینی و پسینی  ذهنی یا عینی
تر ذیل این  بندی جزیی کنیم. البته در یک تقسیم تقسیم می

شوند. این  بندی کالن، علوم به ده گونه تقسیم می تقسیم
بندی نمایشگر کیفیت و شکل ارتباطی است که علوم با  تقسیم

بندی، ارتباط هریک از این  یمنمایند. بنابراین تقس یکدیگر برقرار می
ها،  گونه دانش با یکدیگر، به دلیل تمایزهای اساسی این ١٠

رشتگی قوی خواهد بود. به عبارت دیگر، مطالعات  دهنده میان شکل
کنند اما علوم  قرآنی عمدتًا اهداف درونی و شناختی را دنبال می

ماهوِی سالمت ناظر به اهداف بیرونی و کاربردی هستند. این تمایز 
شود که ارتباط آنها نیز بسیار  اساسی میان این دو رشته موجب می

تر باشد،  سخت و پیچیده باشد. هر چقدر که برقراری ارتباط سخت
تری را در بر خواهد داشت. اینک سعی  تر و قوی نتایج عمیق

بندی متفاوت نسبت به علوم، به  کنیم تا با تشریح این دو طبقه می
  رتباط مطالعات قرآنی و علوم سالمت بپردازیم.تفصیل به کیفیت ا

  سازی نظریات الف) تقسیم علوم براساس موضوع و روش موجه
توان آن را از منظر موضوع به علوم  می بندی از علوم در یک تقسیم

و علوم طبیعی تقسیم کرد. در علوم انسانی، موضوع اصلی  انسانی
هستند. در مقابل، انسان و مقوالتی است که با انسان در ارتباط 

علوم طبیعی به علومی ناظر است که فقط در ارتباط با وقایع 
البته باید  .کنند های علمی تبعیت می طبیعی هستند و از روش

های علمی  توجه داشت که علوم دیگری نیز وجود دارند که از روش
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آیند. علوم  حساب نمی کنند اما علوم طبیعی به تبعیت می
ها و اعتقاداتی  موضوع آن، اسطوره که(ش اجتماعی، علم آفرین

های تجربی بهره  و غیره از روش اند) است که به آغاز خلقت پرداخته
های  بنابراین روش .[15]آیند حساب نمی برند اما علوم طبیعی به می

علمی و تجربی اعم از علوم طبیعی هستند و علومی دیگر که با 
گیرد. با توجه به  در بر میموضوعاتی غیرطبیعت سروکار دارند را نیز 

های علمی و تجربی  این مطلب، باید علوم غیرطبیعی که با روش
برند، در زمره علوم انسانی قرار داد. با  مباحث خود را به پیش می

این احتساب، علوم اجتماعی، علم آفرینش و غیره علوم انسانی 
  آیند. حساب می به

سم علوم طبیعی تجربی و توان به دو ق بنابراین، علوم طبیعی را می
رسد که نتوان برای  نظر می علوم طبیعی غیرتجربی تقسیم کرد. به

بندی مثال مناسبی را ارایه کرد؛ زیرا در  گونه دوم از این تقسیم
تعریف علوم طبیعی به این نکته اشاره کردیم که علوم طبیعی 

ه بایست از روش تجربی تبعیت کنند؛ لذا در اینجا تنها ب حتمًا می
پردازیم. علوم طبیعی تجربی علومی  های آن می قسم اول و گونه

های تجربی برای  هستند که موضوع آنها طبیعت است و از روش
کنند. این علوم به دو دسته اصلی  برد اهدافشان استفاده می پیش

شوند. علوم زیستی  علوم زیستی و علوم فیزیکی تقسیم می
ها، گیاهان، حیوانات و  زمهای در ارتباط با میکروارگانی رشته
گیرد. وظیفه اصلی این علوم، تحلیل جنبه  ها را در بر می انسان

طبیعی و فیزیکال این موجودات است. برخی علوم مرتبط با این 
شناسی، زراعت، جانورشناسی،  موضوعات شامل میکروبیولوژی، گیاه

ترین علوم  شناسی و غیره است، اما اصلی ژنتیک، آناتومی، بوم
  یکی، فیزیک، شیمی، علم زمین و علم حیات هستند. فیز

در اینجا تنها باید به این نکته توجه داشت که شناخت در علوم 
نیست. توضیح و تبیین رخدادهای  طبیعی، چیزی بیش از تبیین

شده آن هم  شده در ارتباط با دیگر رخدادهای مشاهده مشاهده
م انسانی ما را به مطابق با قوانین طبیعت است، اما در مقابل علو

در علوم  .[16]کند تفکرات، عواطف و آرزوهایمان نایل می فهم
گر حضور دارد اما در علوم  طبیعی پژوهشگر تنها در مقام مشاهده

گر و تاثیرگذار در جریان فهم، حضور  انسانی، پژوهشگر در مقام کُنش
در حقیقت علوم انسانی علومی هستند که  .[17]فعال و پویا دارد

های انسانی سخن  ضوع آنها "انسان" است یا درباره معلولمو
ترین علوم انسانی  شناسی مهم شناسی و انسان روان .[18]گویند می
آیند، زیرا موضوع اصلی آنها انسان است. علوم دیگری  حساب می به

های انسانی است. این علوم  نیز وجود دارند که موضوع آنها معلول
شناسی،  گیرند و شامل زبان قرار مینیز در زمره علوم انسانی 

نهاد ٧و همچنین علومی که در ارتباط با  هرمنوتیک، رفتارشناسی
خانواده، اقتصاد، سیاست، تعلیم و تربیت، حقوق، اخالق، دین و 

نهاد ٧ترین علومی که در ارتباط با این  . مهم[18]مذهب هستند
 ،غرافیاشناسی، حقوق، علوم سیاسی، تاریخ، ج هستند شامل جامعه

باید توجه  و فلسفه هستند. هنرهای زیبا و نمایشی، مطالعات دین
بندی کامًال ناظر به موضوع است و این علوم را  داشت که این تقسیم

  های استدالل در آنها مورد نظر قرار داده است. فارغ از روش
اگر بخواهیم علوم انسانی را با توجه به روش استدالل نیز مد نظر 

، با علوم انسانی تجربی و علوم انسانی غیرتجربی مواجه قرار بدهیم
گیرد که با  خواهیم بود. علوم انسانی تجربی مواردی را در بر می

پردازند. علومی مانند  های انسانی می روش تجربی به بررسی پدیده
شناسی، حقوق و غیره را باید از  شناسی، رفتارشناسی، جامعه انسان

های  اری از موارد برای رفتارشناسی از روشاین زمره دانست. در بسی
های تجربی و  شود. همچنین در تاریخ نیز روش تجربی بهره برده می
های آماری و غیره مورد استفاده قرار  ریاضی مانند روش

علوم انسانی غیرتجربی شامل مواردی است که با دیگر  .[16]گیرد می
تبیین ها همچون روش تاریخی، تفسیری یا فلسفی به  روش

موضوعات انسانی یا موضوعاتی که در ارتباط با انسان هستند 
ها به آنها پرداخته  پردازد. برخی از علوم انسانی که با این روش می
شناسی،  شود شامل هرمنوتیک، ادبیات، فلسفه، تاریخ، زیبایی می

اخالق و غیره هستند. مطالعات قرآنی، ذیِل علوم انسانی غیرتجربی 
ای هستند که عمدتًا  شود؛ اما علوم سالمت، فرارشته گذاری می جای

با دو گونه علوم انسانی غیرتجربی و علوم طبیعی مرتبط هستند 
  ).١(شکل 

  

  
  ای میان روش تاریخی و فلسفی رشته علوم میان -۱
  ای میان روش تاریخی و تفسیری رشته علوم میان -۲
  ای میان روش تفسیری و فلسفی هرشت علوم میان -۳
  ای میان علوم انسانی غیرتجربی و علوم انسانی تجربی رشته علوم میان - ۴
  ای میان علوم انسانی غیرتجربی و طبیعی تجربی رشته علوم میان -۵
  ای میان هر سه حلقه رشته ای از علوم میان هوش مصنوعی، نمونه - ۶
شناسی و  ا متافیزیک)، معرفعلوم زیر مجموعه روش فلسفی: فلسفه (ی - ۷

  های مضاعف فلسفه منطق، فلسفه
شناسی، معناشناسی،  علوم زیرمجموعه روش تفسیری: هرمنوتیک، زبان -۸

  شناسی و نظریه ادبی نشانه
های آن مانند تاریخ  تاریخ و زیرمجموعه -۱علوم زیرمجموعه روش تاریخی:   - ۹

لغت: علوم مختلفی که ذیل این علم  - ۲فلسفه، تاریخ دین، تاریِخ تاریخ و غیره.  
شناسی یا علم االصوات؛  شناسی، واج گیرند شامل فیلولوژی، ریشه قرار می
  شناسی. شناسی یا لغت شناسی و نحوشناسی؛ واژه ریخت

  

  ترسیم منظومه علوم و جایگاه قرآن در میان آنها )۱شکل 
  

  بودن آنها ب) تقسیم علوم براساس پیشینی یا پسینی
بندی که از علوم داشته است، آنها را براساس  تقسیم در گثمان

کند. از دیدگاه او،  گونه تقسیم می ۱۰بودن آنها به  پیشینی و پسینی
علم  ۸شوند، اما  فلسفه و ریاضی جز علوم پیشینی محسوب می

دیگر را در قالب دو گونه ذهنی و عینی، ذیل علوم پسینی مورد نظر 
لوم طبیعی (شامل فیزیک و علم شامل ع۸دهد. این  قرار می

شیمی)، علوم زندگی (شامل علوم زیستی و علوم پزشکی)، علوم 
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  .)۲شناسی هستند (شکل  حقوق، اقتصاد، علوم تاریخی و زبانشناسی و علوم سیاسی)، فقه،  شناسی، جامعه رفتاری(شامل روان
  
  
  
   

  
  

  

  

  

  

  

  

  وماز عل گثمانبندی  تقسیم) ۲شکل 
  

و همکاران  گثمانبندی مهم است آن است که  آنچه در این تقسیم
دانش با یکدیگر، ۱۰ای هریک از این  رشته معتقدند که ارتباط میان

رشتگی قوی خواهد بود. از دیدگاه این  وجودآورنده میان به
رشتگی  پردازان، ارتباط علوم طبیعی با علوم انسانی غالبًا میان نظریه

رشتگی  رشتگی قوی در مقابل میان آورد. میان ود میوج قوی را به
تواند به  رشتگی ضعیف می ضعیف قرار دارد. بنابراین فهم میان

رشتگی  رشتگی قوی یاری رساند. میان خوبی به فهم بهتر میان
دهد که دو رشته، از نظر مبانی  ضعیف زمانی رخ می

با شناختی فاصله زیادی  شناختی و روش شناختی، زبان معرفت
شناسان با دانشمندان علم  یکدیگر نداشته باشند. ارتباط باستان

مواد، مورخان با ادیبان، مهندسان مکانیک با مهندسان برق، 
. [19]شود ای ضعیف محسوب می رشته هایی از ارتباط میان نمونه

رشتگی ضعیف،  رشتگی قوی، در مقابل میان واضح است که میان
شود که از نظر مبانی  می هایی برقرار ارتباط میان رشته

شناختی تمایز قابل  شناختی و روش شناختی، زبان معرفت
ای با یکدیگر دارند. در چنین حالتی با وجود اینکه برقراری  مالحظه

ارتباط بسیار پیچیده و سخت است، اما در صورت برقراری چنین 
  پذیرد. ارتباطی، ارتباط قوی و عمیقی صورت می

لعات قرآنی ذیل علوم انسانی و علوم سالمت با توجه به اینکه مطا
گیرند، ارتباط میان آن دو نیز در زمره  ذیل علوم طبیعی قرار می

تر  شود. البته اگر بخواهیم دقیق رشتگی قوی محسوب می میان
و همکاران در ارتباط این دو دانش نظر  گثمانبندی  براساس تقسیم

ن دو ذیل کدام یک بدهیم، ابتدا باید مشخص کنیم که هریک از ای
گیرند و سپس اعالم نظر نماییم که  دانش مورد نظر آنها قرار می۱۰از 

هایی چون فلسفه، فقه، حقوق، علوم  مطالعات قرآنی از دانش
برد. واضح  برد مقاصد خود بهره می شناسی برای پیش تاریخی و زبان

شوند،  ها در زمره علوم انسانی محسوب می است که تمام این دانش
هایی چون علوم طبیعی، علوم زندگی و  ما علوم سالمت از دانشا

نمایند. با توجه به  علوم رفتاری در حل مسایل خود استفاده می
اینکه علوم زندگی و علوم رفتاری جز علوم انسانی تجربی محسوب 

شوند، علوم سالمت دربرگیرنده دو قسم کامًال متفاوت از علوم  می
نسانی است. علوم سالمت از هر دو یعنی علوم طبیعی و علوم ا
برد. بنابراین در  برد اهدافش بهره می دسته این علوم برای پیش

برقراری ارتباط میان مطالعات قرآن و علوم سالمت با پیچیدگی 
های  تردید ارتباط مطالعات قرآنی با جنبه رو خواهیم بود. بی روبه

باط مطالعات تر از ارت شناختی علوم سالمت آسان رفتاری و جامعه
های بیولوژیک آن است. در قسمت بعدی تالش شد  قرآنی با جنبه

    تا بیشتر به تبیین و تفصیل این مطلب پرداخته شود.
  کیفیت ارتباط مطالعات قرآنی با علوم حوزه سالمت

شود که مطالعات قرآنی در  با توجه به آنچه گذشت مشخص می
ه نظریات خود بهره های غیرتجربی برای توجی غالب موارد از روش

برند. سه روش اساسی غیرتجربی شامل روش تفسیری، روش  می
های عمده مورد  فلسفی و روش تاریخی است. این سه روش، روش

  ). ۳استفاده در مطالعات قرآنی هستند (شکل 

  دهنده مطالعات قرآنی علوم شکل )٣شکل 
  

یین علوم بهداشت از علوم انسانی تجربی و علوم طبیعی، برای تب
برند. علوم زیستی از زیرمجموعه علوم طبیعی  نظریات خود بهره می

شناختی و رفتاری از زیرمجموعه علوم  و علوم اجتماعی، روان
دهنده علوم حوزه بهداشت  انسانی تجربی، علوم اساسی تشکیل

توان علوم انسانی تجربی را به عنوان  ). می۴هستند (شکل 
دهنده  لعات قرآنی و علوم شکلدهنده مطا دهنده علوم شکل اتصال

حوزه بهداشت در نظر گرفت که این علوم شامل علوم اجتماعی، 
نظر  باید توجه داشت که شاید تا چندی پیش این امکان به   ).۴و  ۳، ۱های  شناختی است (شکل رفتاری و روان

 رسید که بتوان سالمت را تنها از ُبعد جسمانی و کلینیکال آن می
زیابی قرار داد، اما از وقتی که بحث ارتباط مذهب و مورد بررسی و ار

 مطالعات قرآنی

  

 علوم انسانی غیر تجربی
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ی
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 شناختی نیز شناختی و جامعه سالمت مطرح شده است، ابعاد روان
در پژوهشی مستقل به اند.  عمیقًا درگیر مسایل حوزه سالمت شده

خاطر ماهیت  چنین چیزی نیز به .اند تفصیل این مطلب پرداخته
شناسی  تردید روان . بیاست که ادیان دارا هستند  اجتماعی قوی

های  تواند بسیاری از این عوامل اجتماعی را که با خروجی می
اثر  ۴۴۰به بیش از  لوین. [20]اند روشن نماید سالمت گره خورده

توجه کرده است که دغدغه همه آنها بیان ارتباط میان مذهب و 
  .[21]سالمت بوده است

  دهنده علوم بهداشت علوم تشکیل )۴شکل 
  

رین سئواالتی که در ارتباط با مطالعات ادیان و سالمت ت مهم
آیا ارتباطی میان مشارکت مذهبی  - ۱ :توان مطرح کرد عبارتند از می

- ۳های چنین ارتباطی چیست؟  مکانیزم - ۲و سالمت وجود دارد؟ 
های پزشکی  پیامدهای ارتباط میان مذهب و سالمت برای مراقبت

و اجتماعی ادیان و تفاوت های فردی  . مسلمًا جنبه[20]چیست؟
ها در تامین سالمت، یکی از ابعاد مهمی است  هریک از این جنبه

که تاکنون آثار متعددی پیرامون آن منتشر شده است. در مطالعات 
سازی است.  تر در شریعت اسالم نیز قابل پیاده شکل عام قرآنی و به

ی های مذهبی تاثیر بیشتر پذیر است که مشارکت همچنین امکان
روی برخی از ابعاد سالمت نسبت به دیگر ابعاد آن داشته باشند؛ به 

هایی برای سالمت روان بیشتر از  عنوان مثال چنین مشارکت
توان از  سالمت مذهبی تاثیرگذار باشند. جای دیگری که می

مطالعات قرآنی در حوزه سالمت بهره ُجست، در سرتاسر فرآیند 
هایی را ترتیب  توان پژوهش ر میعبارت دیگ مراحل بیماری است. به

های مختلف قرآنی چه تاثیری بر  داد که متوجه شد مشارکت
  های مختلف دارند؟ کردن بیماری یا بهبود بیماری متوقف

رسد که تمامی ابعادی که برای مشارکت علوم سالمت و  نظر می به
هایی قابل پژوهش و  مطالعات قرآنی مطرح کردیم، تمامًا حوزه

هایی چون  هایی، رشته د. پژوهش روی چنین حوزهعلمی هستن
شناسی، رفتارشناسی و مطالعات قرآنی را به  علوم اجتماعی، روان

رو حوزه علوم انسانی تجربی،  شکل کامل درگیر خواهد کرد. از این
ترین حوزه علمی برای دستیابی به نتایجی ملموس در  مهم

سالمت روان، شوند. حوزه  های قرآن و سالمت محسوب می پژوهش
شود.  ها محسوب می ترین این حوزه به شکل خاص، یکی از مهم

تواند  رسد که تمرکز بر علوم انسانی تجربی، می نظر می همچنین به
های الزم را برای دستیابی به زبان مشترک برای برقراری  زمینه
وگو و دیالوگ میان مطالعات قرآنی و حوزه سالمت بدن نیز  گفت

به عبارت دیگر از آنرو که سالمت بدن به حوزه علوم برقرار نماید. 
طبیعی تعلق دارد و مطالعات قرآنی به علوم انسانی غیرتجربی، 

شناختی و  شناختی، زبان اختالف عمیقی از جهت مبانی معرفت
شناختی میان آنها وجود دارد. علوم انسانی تجربی با توجه به  روش

و به شکل خاص مطالعات ُقرب و نزدیکی آنها به مطالعات ادیان 
قرآنی، قادرند نقش کاتالیزور را بازی کرده و امکان برقراری تعامل 

رسد  نظر می میان این دو حوزه کامًال متفاوت را نیز برقرار نمایند. به
ای بتواند تبیین خوبی از این مطلب ارایه  که الگوی سپهر نشانه

ی ارتباط میان نماید و کارکردی که علوم انسانی تجربی در برقرار
علوم انسانی غیرتجربی و علوم طبیعی دارند، کامًال با توجه به 

ای قابل تشریح است. به عنوان آخرین بخش از  الگوی سپهر نشانه
این مقاله اندکی به این الگو پرداختیم و شیوه استفاده از آن برای 

  برقراری ارتباط قرآن و سالمت را بیان کردیم.
  

رکرد آن در ایجاد ارتباط میان قرآن و علوم ای و کا سپهر نشانه
  سالمت

  

 لوتماناولین بار توسط  (semiosphere)ای  اصطالح سپهر نشانه
 (biosphere)به کار برده شده است. وی در قیاس با سپهر زیستِی 

ای مبادرت کرده است.  به ایجاد اصطالح سپهر نشانه ِورنادسکی
ای که کلّیت یک سازواره  کند یعنی ماده زنده تعریف می (Living matter)موجود زنده" ، سپهر زیستی را با عبارت "ِورنادسکی

ای از  ای مجموعه دهد. در مقابل، سپهر نشانه زنده را تشکیل می
ها است که از نظمی یکسان برخوردارند و در مقابل، بیروِن  نشانه

سپهر است که آشوب معناداری دارد و نظم درون سپهر را تهدید 
ای، وجود مرز به عنوان اصلی اساسی برای  کند. در سپهر نشانه می

شود. مرز  ای با بیرون از خود در نظر گرفته می تعامل سپهر نشانه
ای را برقرار کند و  تواند ارتباط فضای بیرونی با درون سپهر نشانه می

تواند تماس خود را با  ای می تنها با کمک مرز است که سپهر نشانه
. بنابراین در ارتباط [22]ای برقرار کند ای و فرانشانه نشانهفضاهای غیر
ای با بیرون و درون و همچنین در درون سپهر نیز با  با سپهر نشانه

رو هستیم. بیرون و درون سپهر کامًال نامتقارن  مرکز و حاشیه روبه
و ناهمگن است. مرکز نیز جایی است که متون فرهنگی تولید 

نظمی، فرهنگ را تهدید  اشیه، آشوب و بیشوند، در حالی که ح می
ای وجود دارد نه تنها  . البته آشوبی که در مناطق حاشیه[23]کند می

تهدیدی برای فرهنگ نیست، بلکه محل خالقیت نوآورانه است تا 
  با تنش میان مرکز و حاشیه، معنا و فرهنگ جدیدی تولید شود. 

  

رون سپهر تصور کرد؛ توان نسبت به درون و بی رویکرد مشابهی را می
توان شبیه  به این صورت که نسبت مرکز با حاشیه سپهر را می

نسبت حاشیه و بیرون سپهر دانست. هر چقدر که از مرکز به حاشیه 
نظمی افزوده  رویم از نظم کاسته و به آشوب و بی پیش می

شود، به شکلی که "هر فرهنگ، خود را به عنوان نظم فرهنگی در  می
. نظمی که در مقابل فضایی بیرونی که مترادف با گیرد نظر می

. مسلمًا هرچقدر که [23]گیرد" گری است قرار می نظمی و وحشی بی
نسبت مرکز به بیرون از سپهر پرآشوب است، نسبت حاشیه سپهر به 

تر است. بنابراین با استفاده از  تر و قابل ارتباط آشوب بیرون سپهر کم
اط میان بیرون و درون سپهر را برقرار توان ارتب ای می مناطق حاشیه
های علمی نیز  روی در برقراری ارتباط میان رشته  کرد. به همین

ای برای خود  پذیر است. هر رشته کردن چنین الگویی امکان پیاده
تعریفی دارد که این تعریف بیشتر درباره منطقه مرکزی آن صادق 

کنند، اما در  میاست و موضوعات اختصاصی آنها در مرکز آنها صدق 
شود که ارتباط آنها با مرکز،  مناطق پیرامونی موضوعاتی مطرح می

بسیار کمتر بوده و بیشتر با بیرون از سپهر ارتباط دارد. به عنوان 
توان به علم حقوق اشاره کرد که با توجه به تعریف آن در  مثال می

خود به کانون خود، قوانین موضوعه را دارد، لیکن در نقاط پیرامونی 
  .[25]شود شناسی و غیره نزدیک می موضوعاتی چون جرم
توان در ارتباط با مطالعات قرآنی و علوم  به همین ترتیب می

 
تعلوم بهداش  

 
علوم روان 
علوم  شناختی

 اجتماعی
علوم 
 رفتاری

 علوم انسانی تجربی
 علوم طبیعی 

 علوم زیستی



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یقاسم درز  ۶۲  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ۱۳۹۶ زمستان، ۱، شماره ۳دوره                                         پژوهشی قرآن و طب- نامه علمی صلف

هایی را ارایه داد. در مطالعات قرآنی، علوم  سالمت نیز تبیین
انسانی غیرتجربی به عنوان مرکز محسوب شده و هرچه به علوم 

شویم، اما  این سپهر هدایت میشویم به بیرون  تر می طبیعی نزدیک
رو خواهیم بود. یعنی  در علوم سالمت با وضعیت معکوسی روبه

علوم طبیعی در مرکز این سپهر قرار دارند و علوم انسانی غیرتجربی 
آیند. نگاه اجمالی به این دو سپهر به  حساب می در خارج سپهر به

شیه هر تجربی به عنوان حا  خوبی گویای آن است که علوم انسانی
هایی که بهترین محِمل  آیند. حاشیه حساب می دوی این سپهرها به

شوند.  برای برقراری زبان مشترک بین آن دو سپهر محسوب می
بنابراین ترسیم جایگاه این دو رشته در منظومه علوم و نگاه به آنها 

ای نیز تاییدی است بر این مطلب که  از طریق الگوی سپهر نشانه
رتجربی بهترین وسیله و محمل برای ایجاد ارتباط علوم انسانی غی

  شوند. میان قرآن و علوم سالمت محسوب می
  

 گیری نتیجه
شود،  گذاری می مطالعات قرآنی، ذیل علوم انسانی غیرتجربی جای

ای هستند که عمدتًا با دو گونه علوم  اما علوم سالمت، فرارشته
توجه به اینکه  باانسانی غیرتجربی و علوم طبیعی مرتبط هستند. 

مطالعات قرآنی، ذیل علوم انسانی و علوم سالمت ذیل علوم 
گیرند، بنابراین ارتباط میان آن دو نیز در زمره  طبیعی قرار می

  .شود رشتگی قوی محسوب می میان
  علوم انسانی تجربی، بیشترین نزدیکی را به مطالعات قرآنی و علوم 

علوم انسانی تجربی را به  توان بهداشت در منظومه علوم دارند و می
دهنده مطالعات قرآنی و حوزه  دهنده علوم شکل عنوان اتصال

جایگاه قرارگرفتن  در نهایت، با توجه بهبهداشت در نظر گرفت. 
علوم  ،علوم هسالمت در منظوم همطالعات قرآنی و علوم حوز

شناختی بهترین علوم برای برقراری زبان مشترک و  اجتماعی و روان
با  و شوند بسیار متفاوت محسوب می همیان این دو حوزتعامل 

سالمت بسیار  هشناختی حوز شناختی و جامعه ل روانیتوجه به مسا
توان به زبان مشترکی برای تعامل با مطالعات قرآنی  تر می راحت

گوی و  توان تعامل و گفت این زبان مشترک حتی می بادست یافت. 
  بهداشت را نیز متصور دانست.زیستی علوم  همطالعات قرآنی با حوز
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