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 Purpose: The purpose of this study is to investigate the 

method and logic of research in the "comprehensive system of 

Islamic health" according to religious sources. 

Materials and Methods: The present study was conducted 

using a descriptive-analytical method. The research method in 

the current health system was compared with the 

"comprehensive Islamic health system". 

Findings: Health is a multifaceted subject, ie it can be studied 

in two domains of medical sciences and religious sciences. So 

we need interdisciplinary studies to pinpoint the multiple-fold 

problem of "health." The method and logic of interdisciplinary 

research accepted in the "Comprehensive Islamic Health 

System" is the application of a new method of inference. 

Conclusion: So, contrary to the common experiences in which 

trial and error is done to check the correctness of a hypothesis, 

in the interpretation of verses and hadiths, accuracy and 

signification are determined by ijtihad method and based on 

Islamic epistemology. 
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 «نظام جامع سالمت اسالم»روش و منطق تحقيق در 
 

 یغالمرضا نورمحمد
 .)نویسنده مسئول( رانیتهران، ا ،یدانشگاه علوم پزشک ،اریاستاد

 

 دهيچک
روش و منطق تحقيق در  یپژوهش بررس نی: هدف از انجام اهدف

 .است ینیبا توجه به منابع د« نظام جامع سالمت اسالم»
 یفيتوصـ یليتحل یپژوهش حاضر با استفاده از روش :ها روشو واد م

ا ب یموجود در نظام سالمت فعل قيصورت گرفته است. روش تحق
 .قرار گرفت یقيتطب یمورد بررس« نظام جامع سالمت اسالم»
در دو  تواندیم یاست یعن یتبارچند یسالمت موضوع :هاافتهی

مورد پژوهش قرار گيرد. پس براى  یو علوم دین یقلمرو علوم پزشک
، نيازمند مطالعات «سالمت»تبيين دقيق مسأله چندتبارى 

 یارشتهانيم رشیاى هستيم. روش و منطق تحقيق مورد پذرشتهنميا
ط استنبا نیروش نو یکارگير به، «نظام جامع سالمت اسالم»در 

 .است
که در آن آزمون و  جیرا یهاپس بر خالف تجربه: یريگ هجينت

ر گردد، د یبررس هيفرض كیتا صحت و سقم  گيردیخطا صورت م
و بر  یصحت و داللت با شيوه اجتهاد ات،یو روا اتیبرداشت از آ

 .گرددیم نييتع یاسالم یشناساساس معرفت
 
 ،یارشتهاستنباط، روش ميان نیروش نو ق،يروش تحق :دواژهيکل

 .نظام جامع سالمت اسالم ،یشناسمعرفت
 

 17/05/1400تاریخ دریافت: 
 20/07/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولg_noormohammadi@sina.tums.ac.ir 

 مقدمه
دو ها را به آنتوان ، میبا ادیان الهیهای سالمت در ارتباط نظام

 :تقسيم کردگروه عمده 
 سالمتهای نظامب(  .«بشری ـسکوالر» سالمتهای نظامالف( 

 «. الهیـ دینی»
تمام قلمرو این است که  «بشری ـ سکوالر»های وجه اشتراک نظام

دانند؛ هر چند ممکن است تجربه بشری می در چارچوبرا سالمت 
دینی و های از آموزهبا نگرش کارکردگرایی به ادیان بنگرند و 

اما وجه  ابزاری برای سالمت بهره ببرند.به عنوان  نيزمذهبی 
تمام قلمرو سالمت را این است که  «الهیـ  دینی»های اشتراک نظام

در  چند ممکن است هرکنند؛ ریزی میبر مبنای ادیان الهی پایه
بستر نيز در پدید آمدن را چارچوب ادیان الهی، تجربه بشری 

« نظام جامع سالمت اسالم»بدیهی است که دانند. مؤثر ب سالمت
  گردد.محسوب می «الهیـ  دینی» سالمتهای نظامجزء 
 «نظام جامع سالمت اسالم» روش و منطق تحقيق دراصول 

بر پنج اصل « نظام جامع سالمت اسالم» روش و منطق تحقيق در
 (1)ریزی شده است:پایه

 عدم انحصارگرایی در روش تجربی اصل اول:
 ی مبتنی بر مبانیسالمت هر نظامروش تحقيق در طبيعی است که 

د شناسی مورشناسی و ارزششناسی، انسانشناسی، هستیمعرفتخاص 
 گرایی و دراست. در نگاه ماتریاليستی، مبنا مادی پذیرش آن نظام

حقيق روش ت ، اماگرایی استنگاه پوزیتيویستی، مبنا تجربه و حس
گيری از خاستگاه با مبانی اسالمی به معنای بهره «نظام سالمت»در 

شناسی، دانشی درباره حقيقت معرفت. استاسالم  شناسیمعرفت
یابی به آن ها و منابع دست، راهها(معرفت و شناخت انسان )و پدیده

های انسان چنين درباره معيار درستی یا نادرستی دریافتاست و هم
 (3، 2)کند.وگو می)صدق و کذب( بحث و گفت

 نویسد: شناسی میشهيد مطهری در بيان اهميت معرفت
شناس باشيم و توانيم جهانشناس نباشيم، نمی... ما تا شناخت

بينی داشته باشيم و هر ایدئولوژی که داشته باشيم توانيم جهاننمی
 (4)بينی ما باشد.باید بر اساس جهان

ها بنابراین، معرفت یا شناخت به معنای مطلق علم و آگاهی از پدیده
های موجود در نظام آفرینش است. خودِ مفهوم و راه یافتن به واقعيت

شناخت، مفهومی بدیهی است که نياز چندانی به تعریف ندارد. اما 
یابی به شناخت مسأله مهم این است که: حقيقت شناخت و راه دست

های شناخت و قلمرو هر یك چگونه ها چيست؟ راهصحيح از پدیده
 است؟ 

شناسی وجود دارد و ، انحصار در روشویستىيدیدگاه پوزیتدر 
، گرچه این اصل، «راه آزمون منحصر به روش تجربى است» معتقدند

 ، اما باید گفت:به روش تجربى آزموده و اثبات نشده است خود
 سی است نه تنها روش آن. شناهای معرفتاوالً: تجربه یکی از روش

ها و قوانين علمی مبتنی بر تجربه، گرچه شاخص خوبی ثانياً: نظریه
توان همه های مادی هستند ولی نمیبرای ارزیابی و سنجش گزاره

ها و معارف فرامادی را تنها با این شاخصه سنجيد. پس علم گزاره
فقط روش مشاهده و تجربه و آزمون نيست و بسياری از 

های جهان هستی قابل مشاهده نبوده و بيرون از قانون يتواقع
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 22  «نظام جامع سالمت اسالم»روش و منطق تحقيق در   

 1400تابستان ، 2، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

وزه حتی طرفداران علم به معنای فوق باشند. امرپذیری میآزمون
 اند.ناگزیر از پذیرش آن شده

ذاتی  هایبایست محدودیتثالثاً: بر فرض پذیرش و قبول تجربه، می
و  حقایقروش تجربی و دایره تنگ آن را بپذیریم، زیرا بسياری از 

تابد و خارج از دایره شمول تجربه واقعيات این روش را برنمی
خواب، منشأ و ماهيت : هایی مانندبه عنوان نمونه، پدیده .باشندمی

حيات، ماهيت روح و روان، منشأ و پيدایش عواطف و احساسات و 
دهند. البته این امور ضد صدها مورد دیگر، تن به روش تجربی نمی

تن  تر از آن است که برتند، بلکه لباس تجربه تنگتجربه هم نيس
 ها پوشانيده شود.آن

های تجربی بر پایه کميت بر روابط علت و معلولی ناقص رابعاً: روش
های فراوانی بنا نهاده شده است. این فرایند دارای ضعف و انحراف

زیرا از دیدگاه است که امروزه پزشکی را به چالش کشيده است، 
گيری است علمی چه عينی و در نتيجه قابل اندازهتنها آنپزشکی 

  شود.شمرده می
تواند از ی که انسان مییهاروش والزم است انواع معرفت  بنابراین،

ای برو روایات قرآن  .را بررسی نمایيم بردبها برای شناخت بهره آن
  اند:نمودهرا بيان  راهچندین کسب دانش و معرفت 

 معرفت حسی ـ 1
گانه است که خداوند متعال از جمله منابع معرفت، حواس پنج

ابزارهای الزم را برای این شناخت قرار داده تا از طریق آن به 
 هاها و چشممحسوسات شناخت یابند. برای مثال، آفرینش گوش

 برای انسان است:
 جَعَلَ لَکُمُ السََّمْعَ  اللََّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ ُأمََّهَاتِکُمْ لَا تَْعلَمُونَ شَيْئًا وَ وَ
 (78نحل: ) الْأَفْئِدَةَ لَعَلََّکُمْ تَشْکُرُونَ الْأَبْصَارَ وَ وَ
حالی که چيزی خدا شما را از شکم مادرانتان بيرون آورد در و  

دانستيد، و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد تا سپاس نمی
  گزاری کنيد

قرآن حس و تجربه را به عنوان یکی از ابزارهای شناخت،  بنابراین،
کند، بلکه شناخت ناشی از آن را مورد تأکيد نيز قرار نه تنها رد نمی

حس و تجربه یکی از ابزارهای شناخت در  ،از دیدگاه قرآن .دهدمی
ن به ایبرخی آیات نيز  .وحی استعقل و کنار ابزارهای دیگر نظير 

ر ب حقيقت اشاره دارد که مراجعه به طبيعت و کشف روابط حاکم
سازد که ما بتوانيم خوبی فراهم می بههای آن، این امکان را پدیده

ه بقرآن افراد را به عنوان نمونه، . دست پيدا کنيمحسی به شناخت 
 های طبيعی فرا خوانده است:تأمل در موجودات و پدیده

َو  *وَ إِلَى السَّماءِ کَيْفَ رُفِعَتْ* أَ فَال یَنْظُرُونَ إِلَى الْإِِبلِ کَيْفَ خُلِقَتْ
غاشيه: )َو إِلَى الْأَرْضِ کَيَْف سُطِحَت * إِلَى الْجِبالِ کَيَْف نُصَِبتْ

 (17ـ20

به  و* ؟است نگرند که چگونه آفریده شدهآیا با تأمل به شتر نمى
ها که چگونه و به کوه* ؟است آسمان که چگونه بر افراشته شده

 و به زمين که چگونه گسترده شده* ؟است در جاى خود نصب شده
 ؟است

 معرفت عقلی ـ 2
ای فراتر از معرفت حسی مرحله معرفت عقلی به عنوان مرحله

مطرح بوده و به نوعی، راهبری و راهنمایی حواس را به عهده دارد. 

ل کر و تعقانسان را به تدبر، تفاز این رو، آیات بسياری در قرآن، 
ها و توصيه خواند تا از این راه به معرفت عقلی برسد.فرا می

یات و روایات به امر تفکر و تعقل در دستورات مکرر و مؤکد آ
های هستی، شاهدی بر این نظام آفرینش و دعوت به شناخت پدیده

 مدعاست: 
أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما  ـ أَ وَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا فی

 (8)روم:  بَيْنَهُما إِالَّ بِالْحَقِّ وَ َأجَلٍ مُسَمًّى
چه ها و زمين و آناند؟ که خدا آسماندر درون خود نيندیشيدهآیا 

هاست، جز به حق و راستى و براى مدتى معين نيافریده را ميان آن
 .است

ـ وَ هُوَ الَّذی مَدَّ الْأَرْضَ وَ جََعلَ فيها رَواسِیَ وَ أَنْهاراً وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَراِت 
ذلِكَ لَآیاتٍ لِقَوٍْم  شِی اللَّْيلَ النَّهارَ إِنَّ فیجَعَلَ فيها زَْوجَيْنِ اثْنَيْنِ یُغْ

  (3رعد: ) یَتَفَکَّرُون
 رودهاییهایى استوار و و اوست که زمين را گسترانيد، و در آن کوه

ها جفت قرار داد، پدید آورد و در آن از همه محصوالت و ميوه
زنده  تا ادامه حيات براى همه موجودات)پوشاند، شب را به روز مى

هایى اندیشند نشانهیقيناً در این امور براى مردمى که مى (ممکن باشد
 ست.ا( ابر قدرت خد)

  (242بقره: )ـ کَذلِكَ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُْم تَعِْقلُونَ 
 .دبيندیشي کند باشد کهگونه خدا آیاتش را براى شما بيان مىاین
  (17حدید: ) الْآیاتِ لَعَلَّکُْم تَعْقِلُونقَدْ بَيَّنَّا لَُکمُ ـ 

 خود را براى شما بيان کردیم تا بيندیشيد.ی هاما نشانه
در روایات نيز بر ارزش و جایگاه مهم معرفت عقلی تأکيد شده 

 است:

هشام بن حکم گفت: ابوشاکر دیصانی )فردی ملحد و کافر( بر امام 
دانيد ما فقط آن چيزی صادق)ع( وارد گردید و به حضرت گفت: می

م، یا هایمان بشنویپذیریم که با چشمان خود ببينيم، یا با گوشرا می
هایمان لمس نمایيم، یا با بينی خود ببویيم، یا با دهانمان با دست

هایمان تصور روشنی از آن داشته باشيم یا نقل و ر دلبچشيم، یا د
 های مسلم و یقينی آن را به دست دهد. گزارش

گانه را ذکر نمودی. این حواس بدون حضرت فرمود: حواس پنج
که تاریکی را بدون چراغ چنانبخشد، راهنما )عقل( هيچ سودی نمی

 (5)توانيم بپيمایيم.روشن نمی
ل به عنوان یك حجت الهی معتبر معرفی شده پس در متون دینی، عق

گونه که به اطاعت و پيروی از وحی الهی ها هماناست و انسان
 (6)اند.اند به خردورزی و تعقل نيز فرا خوانده شدهدعوت شده

 معرفت نقلی ـ 3
برخی به اشتباه، معرفت و شناخت را منحصر در شناخت نقلی 

ن آید. اییا نقل دینی به دست می دانند که صرفاً از راه وحی انبيامی
گروه هر معرفتی را که از راه عقل، تجربه یا شهودهای بشری به 
دست آید و مربوط به غير از انبيا باشد، معرفت یا علم و غيردینی 

این گروه برای عقل هيچ نقشی در فهم و دریافت و بسط   (7)دانند.می
ت قل و تجربه به دسمعرفت قایل نيستند و معرفتی را که از طریق ع

 دانند. آید، معرفت بشری می
هایی مثل اهل ظاهر بودند که اهل حدیث در تاریخ اسالم نيز گروه

شدند که تنها به ظواهر نقلی تمسك یا مشبهه نيز ناميده می
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 گردد:نمودند. اما معرفت نقلی صحيح با دو معنا مطرح میمی
از طریق کتاب آسمانی، معرفتی که از راه وحی یا نقل دینی الف(  

در برخی تعاریف این نوع معرفت  گردد.انبيا و اوليای الهی حاصل می
مخبر »اند. این معرفت از راه خبر دادن نام نهاده« معرفت تعبدی»را 

در تبيين معرفت  (8)شود.که منبع قابل اعتماد است حاصل می« صادق
ه و فرا خواندن بتوان به بسياری از قصص قرآن میبه این معنا نقلی 

های گذشته و احکام تحریف شده در ادیان گذشتگان مطالعه امت
اشاره نمود، خداوند با بيان شرایطی در این معرفت، به تبيين طریق 

 پردازد:معرفت نقلی می
یا أَهْلَ الْکِتاِب قَدْ جاءَکُْم رَسُولُنا یُبَيُِّن لَکُمْ کَثِيراً مِمَّا کُنُْتمْ ُتخْفُوَن 

 (15مائده: ) الْکِتابِ وَ یَْعفُوا عَنْ کَثِير مِنَ
سوى شما آمد تا بسيارى از حقایق کتب ه فرستاده ما ب !اى اهل کتاب

آسمانى را که شما کتمان کرده بودید آشکار سازد و از بسيارى 
 .کندنظر میصرف (ذکر نبودهه نيازى ب)موارد که 

ها و تجارب پيشينيان است که به ب( منظور از معرفت نقلی، دانش
شود. طبيعی است که این نوع معرفت از حجيت نسل بعدی منتقل می

تجربی، های باشد و الزم است با سایر روشمستقل برخوردار نمی
 عقالنی یا وحيانی مورد ارزیابی قرار گيرد.

 معرفت شهودی ـ4
معرفت شهودی، معرفتی است که بدون وساطت صورت و مفهوم 

گيرد و به هيچ وجه جای خطا و ذهنی به ذات عينی معلوم تعلق می
شود، چه به نام معرفت شهودی قلمداد میاشتباه ندارد. اما معموالً آن

باشد. تفسيری ذهنی از مشهودات است و قابل خطا و اشتباه می
دیدار حقایق به چشم دل و قلب پس از معرفت شهودی واقعی، یعنی 

 گذراندن مقامات و درک کيفيات احوال. 
در واقع، معرفت شهودی تماس مستقيم درون با واقعيت غيرقابل 
تماس حسی طبيعی و عقالنی باشد و حقيقت آن بينایی درونی واقعيت 

 تر وبا روشنایی خاصی که از بينایی حسی و معرفت عقالنی قوی
 (8)تر است. روشن
های فراوانی از معرفت شهودی در آیات و روایات وجود دارد نمونه

 گردد:که به بيان یك نمونه بسنده می
 فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْما

 (65کهف: )
نزد خود رحمتى داده اى از بندگان ما را یافتند که او را از پس بنده

 و از پيشگاه خود دانشى به او آموخته بودیم.
مند از علم خاصى بهرهخاص خود )حضرت خضر( را  خداوند بنده

تصریح  «من لدنا»چنين کلمه و هم« من عندنا»فرموده است و کلمه 
رحمت از قبيل نعمت و رحمت مندی از این بهرهکه  ستا آنه ب

کار بردن نيروى حواس ظاهرى ه اساس ب ظاهرى و مادى نبوده که بر
 . یا بر اساس نيروى حواس باطنى مانند تخيل و تفکر باشد

 نویسد: اهلل جوادی آملی درباره خصوصيت شناخت شهودی میآیه
کسی که دارای شناخت شهودی است، در نگاه خود حقایقی را 

 شنود که دیگران از دیدن وبيند و با گوش خود کلماتی را میمی
ها محروم هستند، ... نفس چون قوی شد، نه تنها مشاهدات شنيدن آن

کنند، بلکه کمك او در شهود بيرونی برای او مزاحمتی ایجاد نمی
باشند. ... در نزد چنين شخصی هر شیء از اشيای خارجی نيز می

ای است که حقيقتی برتر از حقایق طبيعی همانند آیينه، آیه و نشانه
 (9) دهد.را ارایه می ملکوتی و جبروتی

شناسی اسالمی آن است که عالوه نکته قابل تأمل دیگر در معرفت
 جانبه از تمامی ابزارهایبر تأکيدی که بر به کارگيری به جا و همه
گيری شناخت های شکلمعرفتی وجود دارد، به بسترها و زمينه

ی نصحيح و متعالی نيز توجه شده است. به غير از عوامل مادی و عقال
های اسالمی به بسترهای معنوی و مؤثر در شناخت، در آموزه

اخالقی مؤثر در این زمينه نيز اشاره شده است. از این منظر بسترهای 
مساعد اخالقی و معنوی عالوه بر ایجاد محيط و شرایط مناسب 

توانند ـ تجربی و عقالنی، میهای حسی برای ارتقای شناخت
شدن شناخت شهودی )قلبی( نيز باشند که  ساز شکوفایی و فعالزمينه

 گشاید:بخشی دیگری را برای انسان میحوزه معرفت
 (29انفال: ) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجَْعلْ َلکُمْ فُرْقاناً

اید! اگر تقوای الهی داشته باشيد، خداوند ای کسانی که ایمان آورده
تشخيص )و نيروی شناخت حق از باطل( را قرار برای شما قدرت 

 دهد.می
توجهی به مسایل معنوی چنان که آلودگی به مفاسد اخالقی و بیهم
وجوی حقيقت را از انسان سلب نموده و او را تواند توان جستمی

 از معرفت انسانی الزم محروم نماید:
لْأَرْضِ بَِغيْرِ الْحَقِّ َو إِنْ یَرَوْا یَتَکَبَّرُونَ فِی ا سَأَصْرِفُ عَنْ آیاتِیَ الَّذِینَ

َسبِيالً َو إِْن  کُلَّ آیٍَة ال یُْؤمِنُوا بِها َو إِنْ یَرَوْا َسبِيَل الرُّشْدِ ال َیتَّخِذُوهُ
یَرَوْا سَبِيلَ الغَیِّ یَتَّخِذُوُه سَبِياًل ذلِكَ بَِأنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیاتِنا َو کانُوا عَنْها 

 (146اف: اعر) غافِلِينَ
 برکشى و تکبه زودى کسانى را که در روى زمين به ناحق گردن

 اى را ببينند، به آندارم که اگر هر آیهآیاتم بازمى (فهم)کنند از مى
آورند و چون راه هدایت را مشاهده کنند، آن را راه و ایمان نمى

رسم زندگى نگيرند و اگر راه گمراهى را ببينند، آن را راه و روش 
به سبب آن است که آیات  (بازداشتن از فهم آیاتم)خود گيرند این 

 .خبر بودندها غافل و بىآنما را تکذیب کردند و از 
ان ها با عنوگونه موانع و آفات شناختی که در ادبيات دینی از آناین

شود، هم در حوزه درونی و هم در حوزه یاد می« حجاب معرفتی»
بيرون وجود انسان )محيط( وجود دارند. با دقت به مجموع موانع و 

 بيان گردیده های دینیآفات اخالقی و معنوی شناخت که در آموزه
توان دریافت: هر یك از این عوامل، یا با مشغول ساختن فکر و می

ا دارند، یاندیشه انسان به خود، او را از اندیشه و تفکر صحيح بازمی
دهند که به اقتضای ها میشکل و حالت خاصی به روح و جان انسان

 ها و نظرات غلط و غيرحقيقی متمایل خواهدسری اندیشهآن به یك
وجوی که این عوامل قدرت و نشاط و انگيزه جستشد. ضمن این

 کنند.علم و حقيقت را از انسان سلب می
 معرفت وحيانیـ 5

ها گانه شناختی که در وجود همه انسانافزون بر ابزارهای چهار
ای معرفی قرار دارند، در نگرش اسالم ابزار معرفتی خاص و ویژه

های برگزیده و ویژه دارد و از شود که اختصاص به برخی انسانمی
 شود. می« وحی»آن تعبير به 

کل و باالترین شترین مهم به عنوان این ابزار و منبع شناختی، در واقع
شناخت انسان از هستی است که دریافت مستقيم آن، مختص به 
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 24  «نظام جامع سالمت اسالم»روش و منطق تحقيق در   

 1400تابستان ، 2، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 در ادبيات دینی« وحی». های برگزیده یعنی پيامبران الهی استانسان
شود که توسط آفریننده نظام خطایی اطالق میبه شناخت کامل و بی

های برگزیده )یعنی پيامبران( اعطا گردیده هستی به برخی انسان
نظران ماهيت این شناخت را مشابه همان رخی صاحباست. ب

دانند، با این تفاوت که با توجه معرفت شهودی و باطنی انسانی می
به اعطا مستقيم این معرفت و شناخت توسط خداوند بر قلب و دل 

گانه پيامبر، این شناخت با عصمت و خطاناپذیری )در مراحل سه
از آسيب سهو و نسيان و خطا ارسال، دریافت و ابالغ( همراه بوده و 

مصون است. از سوی دیگر، از طریق معرفت وحيانی گذشته از 
معارف غيبی تکوینی )مربوط به ساختار نظام آفرینش و عوالم 
وجودی(، به معارف تشریعی )احکام و قوانين الهی برای سامان و 

گردد. به همين بخشی به زندگی انسان( نيز اطالع حاصل میسعادت
ترین منبع معرفت ترین و غنیمهم« وحی»ز نظر خداپرستان جهت ا

پایانی الهی سرچشمه گرفته است. در و شناخت است، زیرا از علم بی
ا هاست و بحالی که سایر منابع و ابزارهای معرفتی مربوط به انسان

نقص یا خطای شناختی همراه است. بر پایه این نگاه، چنين معرفتی 
رایه پيله نوعی شهود و معرفت مستقيم و بیبرای پيامبران به منز

باشد، اما برای سایر است که از هر نوع خطا و نسيان در امان می
طور غيرمستقيم از طریق متون مقدس دینی یا دریافت افراد که به

یابند، به روش اسنادی های پيامبران به آن دست میسخنان و آموزه
ص شناختی در امان نباشد. یا نقلی است که ممکن است از خطا یا نق

های مورد تأیيد های وحيانی، مجموعه روشالبته گاه مقصود از روش
دین است که روش تجربی، عقالنی و شهودی را در صورتی که 

د چنين بایگيرد. همنمایی و قطعيت آن احراز شود  نيز در بر میواقع
يام ن به پهای دینی، اثبات حقانيت و ایماتوجه داشت که بنابر آموزه

چنين رسيدن به یك درک و فهم صحيح از آن، خود از وحی و هم
طریق به کارگيری صحيح ابزارهای معرفتی موجود در ساحت انسان 

 شود.ویژه عقل و تفکر حاصل میبه
خطا، توسط خداوند متعال به پيامبر در این روش، شناخت کامل و بی

مستقيم ندارند،  گردد و توده مردم که با وحی ارتباطاعطا می
 ند:توانند با روش نقلی از معارف واالی وحيانی برخوردار شومی

(10) 
نُوٍح وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَْينا ـ إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ کَما أَوْحَيْنا إِلى 

 وَ أَیُّوبَ عيسىإِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ إِلى 
 (163نساء: ) وَ یُونَُس وَ هارُونَ وَ سَُليْمانَ وَ آَتيْنا داوُدَ زَبُورا

گونه که به نوح و پيامبران پس از او ، همانیمکرد یما به تو وح
وحى کردیم و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و یعقوب و نوادگان 

و عيسى و ایوب و یونس و هارون و سليمان  (داراى مقام نبوتشان)
 نيز وحى نمودیم و به داود، زبور دادیم.

ـ تِلْكَ مِنْ أَْنباءِ الْغَْيبِ نُوحيها إِلَيَْك ما کُْنتَ تَعْلَمُها أَنَْت وَ ال 
 (49: هود) قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِْلمُتَّقين

ه کنيم، ناز خبرهاى غيبى است که آن را به تو وحى مى )حقایق( این
ها را پيش از این ایندانستى و نه قوم تو ها را پيش از این مىتو آن

 ن است.اراگبراى پرهيز (نيك)شکيبایى ورز یقيناً فرجام  دانستند.می

 نویسد: اهلل مکارم شيرازی میآیه

( وحی)منبع معرفت نه تنها در قرآن که در تمام کتب آسمانی این 
ترین منابع را مهم« وحی»مطرح است و اصوالً پيروان ادیان آسمانی، 

پایان خداوند شناسند، چرا که منبعی است که از علم بیمعرفت می
گيرد، در حالی که سایر منابع معرفت مربوط به سرچشمه می

بنابراین، . ... هاست و در برابر آن بسيار محدود و ناچيز استانسان
ترین منبع معرفت و ترین و غنیاز نظر خداپرستان، مهم« وحی»

 (11) .شودشناخت محسوب می

شناسی جامع، با این دیدگاه معرفتتوان گفت: در مجموع می
دیگرند و معارف گانه حس، عقل و شهود در طول یكابزارهای سه

ا ین معنگيرند. بددیگر قرار میمربوط با این ابزارها در طول یك
که معرفت حسی به معرفت عقلی و معرفت عقلی به معرفت شهودی 

گانه حس، عقل و شهود اما رابطه ابزارهای سه (12) نيازمند است.
 هابا معرفت وحيانی، رابطه طولی است و معرفت وحيانی فوق آن

 باشد.می
 گرایی صرفشناسی اسالمی نه متمایل به حساز سوی دیگر، معرفت

و نه متمایل به  (Empiricism & Positivism) تجربی
باشد؛ می (Rationalism) گرایی محض تجربه و معناگریزعقل
ه باشد کهای عرفانی و فلسفی نيز نمیچنين مطابق برخی روشهم

تکيه دارند و از حس ( Intuition) تنها به معرفت و شهود درونی
 از هر یك از اینو عقل گریزان هستند. بلکه اسالم معتقد است که 

ها ابزارهای شناختی باید در حوزه و حيطه اثربخشی و کارآیی آن
های گيری صحيح از تمام این ابزارها و ظرفيتاستفاده نمود. با بهره

 ها دست یافت. تر از مسایل و پدیدهشناختی به شناخت کامل و جامع
يانی باید انسانی و معرفت وح گانهبا توجه به ابزارهای معرفتی چهار

 گفت: 
که فرآیندی شناسی اسالمی، شناخت عالوه بر آنبر اساس معرفت

چند ابزاری است، دارای درجات و مراتب مختلفی است. توجه به 
شی و بخابزارهای شناختی گوناگون و در نظر گرفتن سطح معرفت

که از استفاده بر اینهای ابزارهای شناختی انسان، عالوه محدودیت
های نامربوط جلوگيری نادرست و غير اصولی این ابزارها در حوزه

های کند، انسان را به ضرورت به کارگيری ابزارها و روشمی
های کند. با استفاده از تمام گزینهشناختی سطح باالتر رهنمون می

بخش، جریان معرفت و شناخت از گرفتار آمدن در معرفت
 یابد. معرفتی رهایی می هایبستبن

ها و نارسایی یك ابزار شناختی، با این نگاه پی بردن به محدودیت
 باشد، بلکهبه معنای متوقف شدن فرآیند شناخت در آن حيطه نمی

به معنای لزوم استفاده از روش یا ابزار شناختی دیگری است که در 
 بخشی باشد.آن حوزه قادر به معرفت

از سطوح معرفتی انسان، سطح بيرون از امور و  یکیبه عنوان نمونه، 
ت است. برای شناخ موضوعات طبيعی و به تعبير دیگر فراطبيعی

موضوعات و مسایل این سطح از موجودات یا وجودات یا مراتب 
گيری بایست از ابزار و روش خاص خود بهره برد و بهرهوجودی می

های شناختی ادهای به داز روش حسی و ابزارهای آن نه تنها داده
شود تا به جهت ناتوانی روشی و افزاید بلکه موجب مینمی انسان

نارکارآمدی ابزاری از رسيدن به حقيقت و واقعيت باز ماند و به 
 .شناخت درستی نرسد
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به همين دليل زمانی که انسان برای درک واقعيت مسایل فرامادی، 
محض پی های حسی و محدودیت شناخت عقلی به نارسایی شناخت

گونه امور به برد، برای دریافت و شناخت صحيح از اینمی
البته در موارد بسياری  های مبتنی بر وحی روی خواهد آورد.شناخت

های گوناگون یك پدیده، مسأله شناخت با با توجه به ابعاد و جنبه
عنوان  پذیرد. بهبه کارگيری ترکيبی از ابزارهای شناختی صورت می

شناخت کامل وجود انسان با توجه به ابعاد گوناگون  نمونه، برای
ابی یمادی و معنوی آن، استفاده از تمامی ابزارهای شناختی برای دست

 نماید.به شناختی جامع از این موجود ضروری می
باید دانست هر یك از این ابزارهای شناختی، سطحی از شناخت را 

ساز دیگری باشد. هتواند مکمل یا زمينبخشند که میبه انسان می
آید متفاوت ها به دست مییك از این روش برآیند دانشی که از هر

  :توان گفتنمی ،و متمایز است. از این رو
همه ابزارها در رسيدن به نتایج یکسان و از نظر اعتبار و ارزش در 

 . یك سطح هستند
گونه که تفاوت دانشی و معرفتی را موجب میتفاوت روشی همان

های روشنی از نظر اعتبار و ارزش نيز از اختالف و تفاوتشود 
 باشند. برخوردار می
ا زیاد است درباره هگونه که درباره ابزارها و روشاختالف همان

گونه است. برخی های روشی نيز اینیك از داده اعتبار و ارزش هر
های دیگر را تنها روش و ابزارهای حسی را معتبر دانسته و روش

عکس، برخی دیگر روش  پذیرند یا بررست و نتایج آن را نمیناد
معنا دانسته و های بیعقلی یا شهودی را منکر و نتایج آن را گزاره

چه مسلم است . اما آنها قایل نيستندارزش و اعتبار و حجتی برای آن
ها و ابزارها، دارای خصوصيات و شرایطی است و هر یك از روش

باشد که عرفتی و شناختی آن نيز منحصر به فرد میهای منتایج و داده
توان نمی به عنوان نمونه،توان به آن دست یافت. از روش دیگر نمی

برای شناخت مسایل و موجوداتی که بيرون از سطح حس است از 
 ابزارها و روش حسی بهره جست.

تواند برای سطح خاصی بهترین روش ها، میهر یك از روشبنابراین، 
ار شناختی را فراهم آورد و بهترین نتایج معرفتی و شناختی را و ابز

گيری از همان ابزار در اختيار بشر قرار دهد، در همان حال بهره
برای سطح دیگر و برای شناخت موجودات و مسایل بيرون از دایره 

 انسانآن نه تنها کارساز نيست بلکه جهل مرکب را موجب شده و 
 دارد. ز میرا از رسيدن به حقایق با

گونه که فقدان هر یك از ابزارهای شناختی حسی همان ،از این رو
تواند، شناخت انسان را نسبت به برخی از چون چشم و گوش می

گيری از موضوعات و مسایل با دشواری مواجه کند، فقدان بهره
تواند چنين ها و ابزارهای شناختی دیگر نيز میهریك از روش

گيری از همه با بهره دبای ،وجود آورد. از این رو مسأله و امری را به
ها و ابزارها و با توجه و تاکيد بر نوع و سطح شناخت، به روش

گاه دانش و معرفت کامل و جامع دست یافت. دانش و معرفت آن
کامل و جامع است که از هر روشی برای شناخت همان سطح و 

ها در همه سطوح موضوع بهره گرفت و از استفاده هر یا همه روش
جلوگيری به عمل آورد تا از اشتباه روشی و شناختی اجتناب و پرهيز 

 .نمود

پس شناخت و معرفت به شناسایی ساختار و ارکان نظام سالمت 
شناسی، فقط ابزارهای . یعنی اگر ما در زمينه معرفتنمایدکمك می

 ـ تجربی را برای شناخت معتبر بدانيم و شناختحسی و روش حسی 
ا گرا یرا منحصر در حس و تجربه بپنداریم )به عبارتی صرفاً حس

ر شناسی، هستی را فقط دگرا باشيم(، بر پایه این نوع معرفتتجربه
محسوسات، محدود خواهيم کرد و متعاقباً جهان آفرینش را تنها 

قابل مشاهده و آزمایش  همان جهان محسوس و محصور در ماده
 انگاری جهان هستی(. یا ماده خواهيم داشت )ماتریاليسم

بر همين پایه انسان را هم، تنها در همين شکل و قالب محسوس و 
مادی آن، تعریف خواهيم کرد و او را همين جسم و بدن مادی 

های وجود و زندگی او، تنها بخشی خواهيم دانست و از سایر پدیده
 هبرای ما قابل پذیرش و معتبر خواهد بود که برای ما محسوس ب

گونه که حواس مادی، یا قابل مشاهده و آزمایش تجربی باشد. همان
شناسانه و های معرفتپس از دوره رنسانس، با تغيير روش

شناختی در غرب و فاصله گرفتن از مفاهيم و باورهای دینی و هستی
ایی مادی گرمتافيزیکی گذشته، به تدریج روش اصالت حسی و تجربه

ه به گرایانبينی مادیو بر اساس آن، جهان )پوزیتيویسم( غلبه یافت
 خصوص در فضاهای علمی و دانشگاهی نفوذ پيدا کرد. 

مشخص است وقتی ابزار شناخت انسان، تنها حس و تجربه متکی به 
آن باشد، در نهایت هستی و جهان، و به تبع آن انسان، نيز مفاهيمی 

توان صورت میگردند، زیرا تنها در این صرفاً فيزیکی یا زیستی می
 (14، 13) های تجربی بشر مورد بررسی قرار داد.ها را در آزمایشآن

هر گاه یك نظام سالمت تنها حس و عقل معطوف به حس و تجربه 
گزیند و وجود و هستی را صرفاً یك پدیده را برای معرفت بر

های نامحسوس ها، حتی پدیدهمحسوس و مادی ببيند، همه پدیده
ساسات و هيجانات روحی انسان را صرفاً محصول مانند تفکر، اح

داند، زیرا در این نظام فعل و انفعاالت مادی مغز و اعصاب می
گانه انسانی قابل ردیابی سالمت، تنها عالم مادی که با حواس پنج

چه که در قلمرو باشد، وجود دارد و هر چيزی غير از ماده و آن
ماید )ماتریاليسم(. حال اگر نحواس انسانی نباشد، خرافه و توهم می

تمام ابزار « نظام جامع سالمت اسالم»نظام سالمت دیگری مانند 
حسی و فراحسی را برای شناخت الزم بداند، حکم خواهد کرد که 
هر چيزی که در حواس انسان نياید مانند روح از هستی برخوردار 

 است.
 ای مطالعههآید با توجه به روشتوان گفت: به نظر میدر مجموع می

های حسی و و شناخت علمی معاصر که عمدتاً به روش
به  تر ناظرشناسی غربی بيششود، انسانگرایانه معطوف میتجربه

ابعاد جسمانی، فيزیکی و مادی وجودِ انسان است و در نهایت به 
پردازد که در جریان زندگی برخی ابعاد روانی و اجتماعی انسان می

 گيرد. های متنوع شکل میدر ميان جوامع و فرهنگ
شناسی سکوالر غربی که منقطع از وحی و ابزارهای در نظام معرفت

ای از مواد معرفتی معنوی و فرامادی است، انسان چيزی جز مجموعه
باشد که در جریان تکامل مادی و طبيعی شيميایی به هم پيوسته نمی

 خود، ابعاد روانی و اجتماعی یافته است. 
شناسی اسالمی همواره اه کلی، انسان در نظام معرفتاما در یك نگ

وقفه برای رسيدن به معرفت صحيح و یقينی به تالش فراگير و بی
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 1400تابستان ، 2، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

شناسی اسالمی، هم جهان بيرون از شود. در معرفتفراخوانده می
وجود انسان و هم عالمی که در نهاد و وجود انسان قرار دارد، واقعی 

سایی هستند. اسالم به یك سيستم و عينی هستند و هر دو قابل شنا
تر انسان از ساز شناخت کاملمعرفتی جامع باور دارد که زمينه

ها بشود. به همين جهت در نظام معرفتی اسالم، تمامی پدیده
گانه شناختی انسان )حس، عقل، نقل و شهود( ابزارهای چهار

 زا هستند. معرفت
را ارایه « وحی»نام  ای بهافزون بر این اسالم ابزار معرفتی ویژه

دهد که عالوه بر تکميل نقایص یا خطاهای شناختی سایر ابزارها، می
ظام تر از مسایل مهم نساز معرفت یقينی و تکامل یافتهبه نوعی زمينه

های سالمت، ابزار هستی باشد. پس بر خالف دیدگاه سایر نظام
ترین شناخت منحصر به حس نيست، بلکه حس، عقل و وحی مهم

 بزارهای شناخت عالم است. ا
های بسته به مورد، هر کدام از ابزارهای فوق باید در تبيين واقعيت

سالمت استفاده شود، زیرا در گستردگی ابعاد سالمت انسان به 
ها با عقل و ها با تجربه و برخی از آنای است که برخی از آنگونه

ند سعی کبرخی تنها با وحی قابل درک است. اگر یك نظام سالمت 
تا رفتار انسان را تنها بر اساس قوانين برگرفته از بعد فيزیکی و مادی 
انسان تبيين نمایند، الزمه این کار تقليل ابعاد متعالی وجود انسان به 

که عکس قضيه درست است؛ یعنی باید بعد مادی وی است. حال آن
حليل ت بعد فيزیکی و مادی انسان بر اساس ابعاد متعالی انسان تبيين و

 شود.
 پرهيز از التقاط اصل دوم: 

نظام جامع »بسترسازی برای حرکت در طراحی و اجرای موفق  
و گسترده اندیش بسيار های ژرفبه پژوهش« سالمت اسالم

برخی افراد که برداشت درستی از این موضوع  درازمدت نياز دارد.
 نوعی ازبه  ،رندندادر این زمينه  ایفکری سنجيده هساماننداشته و 

های فکری چنين بنيان .دنشوسردرگمی و بينش لرزان دچار می
 دو گروهشوند. گردد و دچار نگرش التقاطی میمیافرادی نااستوار 

نوعی التقاط در آثار خود دچار از آیات و روایات با برداشت سطحی 
  اند:شده

منابع دینی دارند تالش در گذرا ری يگاهی سافراد که  الف( برخی
ان به عنوو از آن  زینندبرگرا خویش  موافق نظر یهانکتهکنند می

کنند و ابزاری در جهت تأیيد صحت دیدگاه خویش سوء استفاده 
  ند.نماییابند انکار میهای دینی را که موافق دیدگاه خویش نمیآموزه

توجه و بینگرند غربی می منابع علمیدر نيز برخی افراد  گاهیب(
 از منابع علمیخویش به نظر ای به فضای آن جغرافيای فکری، جمله

و برای دینی نشان دادن آن، از آیات و  نویسندجویند و میغربی می
 کنند.روایات استفاده می

و ای سنجيده ، سامانهگروههر یك از این دو  در ورایکه حال آن
توانند نمیهيچ کدام از این دو نگاه از این رو، وجود ندارد؛ جامع 
نظام جامع سالمت »موضوعات . دفاع چنين افرادی از باشنداصيل 
گر آن نخواهد بود، حتی گاهی به زیان آن نه تنها یاری« اسالم

، زیرا حرکت این افراد بر پایه اصول و مبانی اصيل خواهد انجاميد
کنند می فروکشکه زود  گذرایی است هایهيجاننيست، بلکه مانند 

، پس روش این دو گروه را باید رسندگاه به مرحله تفکر نمیو هيچ

 .و انحرافی دانست غيراصيل
 گيری از روش وحيانیبهره اصل سوم:

 باشد:درباره روش وحيانی دو برداشت مطرح می
الف( مقصود از روش وحيانی آن است که در شناخت حقایق و 

گيری از روش تجربی، عقلی یا شهودی از ها به جای بهرهواقعيت
طریق وحی الهی به معرفتی دست یابيم. چنين معرفتی برای پيامبران 

نوعی شهود است و برای دیگران که از طریق متون مقدس  به منزله
یابی به حقيقت از طریق روش ستیابند، ددینی به آن دست می

 . انداسنادی یا نقلی است، به همين دليل آن را روش نقلی نيز ناميده
های مورد تأیيد دین ب( گاه مقصود از روش وحيانی، مجموعه روش

ی نمایاست که روش تجربی، عقالنی و شهودی را در صورتی که واقع
رسد این نوع می گيرد. به نظرها احراز شود در بر میو قطعيت آن

 (13) روش را باید روش دینی ناميد.
، مجموعه «نظام جامع سالمت اسالم»طبق برداشت دوم، در 

تواند با توجه به دامنه و قلمرو دقيق های نقلی، عقلی، تجربی میروش
هر کدام مورد تأیيد و پذیرش باشد. پس در این نظام، تمامی 

گيرد، اما طبيعی است که های شناختی مورد استفاده قرار میروش
 باشد. ها یکسان نمیميزان اعتبار تمامی این روش

باشد نه عرضی. پس شکی ها طولی میی این روشبه عبارتی، رابطه
نيست که وحی و نقل صحيح )روایات معتبر( به عنوان پایه و اساس 

شوند و روش اجتهادی نيز مکمل برداشت صحيح می در نظر گرفته
که از تجربه نيز و به روز بودن این مکتب خواهد بود در ضمن این

 غفلت نخواهد شد. 
مسير  کنندهدهنده و تنظيمگاه اصلی، جهتالبته وحی به عنوان تکيه

باشد تا از انحراف های حسی و عقلی بشر در مسير درست میداده
پس ضرورت گنجاندن وحی این ابزارهای دانشی جلوگيری نماید. 

شود تا وحی با نگرش جامع و در منابع معرفتی علوم آشکار می
را بسياری از اشتباهاتی را که خواسته یا ناخواسته ممکن گشمول

های ابزارهای حسی و عقلی به وجود آید است در نتيجه کاستی
 گيری یا جبران نماید.پيش
فقط استقرا و تجربه یا فقط استدالل یا تهذیب اسالم شناسی روشپس 

 بر .نفس نيست، بلکه فرآیند ترکيبی و به اصطالح اجتهادی است
های علمی و دینی ناگزیریم این روش و برای کشف گزاره اساس

های بایسته را در نظر بگيریم و از به کارگيری فرضبرخی از پيش
 .های نابایسته نيز خودداری نمایيمفرضبرخی پيش

 به کارگيری شيوه استنباط و اجتهاداصل چهارم: 
دن يواژه استنباط که در لغت به معنای به دست آوردن و بيرون کش

آب از ژرفای زمين است، در اصطالح فقه به معنای به دست آوردن 
احکام شرعی حوادث واقعه و مسایل نوین از عناصر خاص و ادله 
معتبر از راه سعی و کوشش است، بر این اساس، استنباط مرادف با 

 (15)اجتهاد است. 
کنيم. مرحوم آخوند پس الزم است به تعریف اجتهاد نيز اشاره 

 گوید: خراسانی در کتاب کفایه االصول در تعریف اجتهاد می
به کار گرفتن توان در راه به دست آوردن و یافتن حجت بر حکم 

 (16) شرعی.
طور کلی استنباط، تطبيق قواعد کلی، مشترک و مشخص بر به
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و به دست آوردن حکم شرعی از آن است. رویدادها و مواردی ویژه 
 که حجيت این قواعد در اصول ثابت شده باشد.البته مشروط بر این

(17) 
نيز « نظام جامع سالمت اسالم»بر این اساس، شيوه مورد پذیرش در 

های این نظام حاکم است، همان شيوه اجتهادی است که بر تمام بخش
مبانی آن از قرآن و روایات دانيم که اصول و نظامی میزیرا آن را 

 استخراج شده است. 
ظام ن»برای تدوین این نظام نياز به یك طرح و نقشه است تا اجزای 

را بر اساس این نقشه کنار هم قرار داد و  «جامع سالمت اسالم
جایگاه این اجزا را معلوم نمود و الزم است همان کاری که در 

وجود دارد در این « قهاصول ف»صورت گرفته است و امروزه « فقه»
 هم وجود داشته باشد. « اصول سالمت»هم اتفاق بيافتد و علم نظام 

باید به این باور رسيد اگر گفتار امام صادق)ع( در یك روایت تبدیل 
د، گردشود و فروع مختلف از آن استنباط میبه یك اصل فقهی می

باشند هر گاه امام صادق)ع( گفتاری در باب سالمت نيز داشته 
توان اصلی برای سالمتی از آن استخراج کرد و فروع متعددی را می

وَ لَنْ َیجْعََل اللَّهُ »از آن استنباط نمود. چگونه است که از آیه 
شکل « نفی سبيل»قاعده  (141نساء: ) «لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيالً

 کُلُوا وَ »از آیه گردد. اما گيرد و صدها فتوا بر اساس آن صادر میمی
شود. قاعده سالمتی استفاده نمی (31اعراف:  ) «اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا

استفاده و استنتاج یك قاعده کلی از توان با پس بدین گونه می
مباحث بهداشت و تطبيق آن قاعده بر احکام و دستوراتی که با این 

 را بنا نمود.« اصول سالمت»علم  قاعده تطابق دارد
 (ایرشتهروش نوین استنباط)روش ميانبه کارگيری  اصل پنجم:

مقصود از روش نوین استنباط زیر پا نهادن ميراث ارزشمند گذشتگان 
های پيشين یا استنباط از راه رأی و منابع ظنی و مزایا و محاسن روش

چون قياس و استحسان نيست، بلکه مقصود همان روش استنباط هم
در کنار پيش روی نهادن مبانی گذشته فقهی  احکام از منابع اصلی

وین هایی نوران و فقيهان پيشين به ما رسيده تا افقاست که از دانش
 (17) های زندگی پيچيده کنونی برای ما گشوده شود.در برابر رخداد

ت، ای دانسرشتهتوان روش نوین استنباط را نوعی روش ميانالبته می
 اند: گونه تعریف کردهاى را اینرشتهمطالعات ميانزیرا 
ها در وگو و چالش مؤثر بين گسترهشناختى مبتنى بر گفتروش

 اى واحد. تحليل مسأله
ين وگوى مؤثر بدیگر، شناخت یك پدیدار در پرتو گفت بيان به

هاى مختلف است. پس مقصود از پژوهش هاى دانشرهيافت
که یك مسأله از دیدگاه دو یا چند دانش  اى، این استرشتهميان

 مورد بررسى قرار گيرد. 
اى است که رشتهاى نيازمند مطالعات ميانطبيعی است مسأله

اى باشد که عوامل مختلف دارد و در دو چندتبارى باشد یعنی پدیده
گيرند مانند سالمت که موضوعی یا چند دانش مورد مطالعه قرار می

تواند در دو قلمرو علوم پزشکی و علوم دینی چندتباری است یعنی می
رد. پس براى تبيين دقيق مسأله چندتبارى مورد پژوهش قرار گي

 اى هستيم. رشتهن، نيازمند مطالعه ميا«سالمت»
با این بيان، اگر بخواهيم دیدگاه اسالم در مورد موضوعات چندتباری 
را به شکل صحيح دریابيم باید در مرحله اول، آن موضوع به شکل 

ی و موضوعدقيق و روشن تبيين شود تا دقيقاً بفهميم با چه مسأله 
 مواجه هستيم. 

حی یابی صحيشناسی و مصداقدیگر، در گام اول باید موضوعبيان به 
از موضوع مورد پژوهش داشته باشيم. در مرحله بعد باید آن مطلب 
را به شکل صحيح و اصولی به دین عرضه نمود تا بتوان پاسخی 

 مناسب و مطابق با حقيقت دین در مورد آن یافت. 
شناسی نامناسب، منجر به توجهی به عامل اول، یعنی موضوعبی

های ناقص، نامربوط و ناکارآمد در مورد موضوع پژوهش پاسخ
خواهد شد؛ و عدم توجه به عامل دوم، یعنی شناخت غلط یا ناقص 

و ارایه تفسيرها و نظرات « تفسير به رأی»از اسالم منجر به 
 جوادی آملی به خوبی این اهللآیهگونه از دین خواهد شد. بدعت

 اند:موضوع را بيان نموده
ه تشویق ب :ثانياً است. راز جاودانگی اسالم در داشتن منابع غنی :اوالً

و ترغيب به استخراج مواد  ،استنباط مبانی قویم از آن منابع سرشار
فقهی، حقوقی، اخالقی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، درمانی 

به منظور تکامل برداشت از منابع عقلی و نقلی و  :اًثالثاست. ...  و
 وتعليم بشری دو طرز اجتهاد را به جامعه ها تر با آنتعامل بيش

دیگری است، هر چند یکی از آن مکمل یادآوری کرد که هر یك 
 ترین سبك اجتهاد است:اصلی ،دو
رود همان است ترین سنخ آن به شمار میـ اجتهاد نخست که اصلی1

های علمی رایج و در ميان مجتهدان فن شریف فقه و که در حوزه
 است. متداولاصول 

پروری آن واضح و جریان اجرایی موضوع ـ ... اجتهاد دوم که صبغه2
 بودن نه تقنينی آن روشن است. ... این اجتهاد به هيچ وجه صبغه

نی شکشریع نداشته و کامالً از بدعت منحوس منزه و از لوث سنتت
مبراست، زیرا زیربنای مشروعيت قانونی خود را از اصول عقلی و 
مبانی نقلی گرفته و از اطالقات و عمومات، مطلوب بودن چيزی را 
کشف کرده و در کيفيت اجرا و تعامل آن سعی بليغ شده تا به 

 ل جامعه گردد.صورت کاربردی و کارآمد مقبو
گونه امور از سطح اجتهاد دوم است که با کارشناسی نخبگان ... این

ای پس از احراز اصل مشروعيت و و فرهيختگان هر فن و رشته
جانبه تصویب شناسانه همهقانونی بودن آن و بعد از بررسی موضوع

های فراوان از که دینی که جامع منبع و مبنا و مادهشود. غرض آنمی
سو و اجتهادهای متنوع از سوی دیگر است توان آن را دارد که یك

 (18)زمان و زمين را درنوردد و پویا و مانا باشد.
  روش نوین استنباطشرایط 
که روش نوین استنباط نيز به خوبی و بدون انحراف انجام برای آن

 گردد:شود شرایطی الزم است که به برخی اشاره می
ـ عرصه کاربرد استنباط و اجتهاد باید گسترش یابد؛ یعنی نباید 1

استنباط به مسایل فردی و عبادی منحصر شود، بلکه باید مسایل 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی، بهداشتی و پزشکی را در بر 

 گيرد. 
باید شرایط زمان و ـ پژوهشگر افزون بر منابع اصلی اجتهاد، می2

استنباط در نظر گيرد و بر طبق مقتضيات زمان و  مکان را نيز در
شرایط آن به مسایل جدید پاسخ دهد و فقه اسالمی را با آن 

 هماهنگ سازد.  
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 28  «نظام جامع سالمت اسالم»روش و منطق تحقيق در   

 1400تابستان ، 2، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ـ با توجه به پيشرفت علوم جدید و اثرگذاری آن در زندگی انسان، 3
پژوهشگر باید با علوم جدید آشنایی داشته باشد یا از کارشناسان این 

در صدور حکم و تشخيص موضوع دچار اشتباه  علوم بهره گيرد تا
 نشود.

 

 گيرینتيجه
بر پایه شناخت صحيح از « نظام سالمت»چون ميزان صحت هر 

شناسی و ها نيازمند هستیاست؛ این نظام« انسان»جهان هستی و 
شناسی هستند. طبيعی است که این دو امر نيز وابسته به گزینش انسان

به همين جهت نگاه اسالم است. « شناسیمعرفت»شيوه مناسب در 
 توجه به دو مسأله، ضروری است:در این مبانی تبيين گردید که 

های حسی و تجربی بشر، مصون از خطا و اشتباه الف( روش 
 باشند.نمی

های حسی و تجربی، صرفاً در حوزه امور مادی و ب( روش
ن توانمیهای قابل تجربه حسی، معتبر است، و به وسيله آن حيطه

در مورد اموری که در ماوراء عالم ماده در جریان است، قضاوتی 
 داشت.

بنابراین، حتی دست یافتن این علوم به علل و منشأ مادی سالمت و 
گونه شناسایی ابعاد مادی و محسوس آن، بدان معنا نيست که این

علوم، بتوانند وجود علل و اسباب معنوی و وجوه فرامادی مؤثر در 
سالمت موضوعی چندتباری ، زیرا گيری سالمت را انکار کنندشکل

تواند در دو قلمرو علوم پزشکی و علوم دینی مورد است یعنی می
، «المتس»پژوهش قرار گيرد. پس براى تبيين دقيق مسأله چندتبارى 

روش و منطق تحقيق مورد اى هستيم. رشتهننيازمند مطالعات ميا
به کارگيری ، «ام جامع سالمت اسالمنظ»ای در رشتهپذیرش ميان

 روش نوین استنباط است.
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