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 مطالعات میان رشته ای سالمت و دین
 زمینه ها و مسائل

 حامد آرضائی



 مفاهیم اساسی مطالعات دین و پزشکی

 

 

  شناخت دین  دین   •

 

 

 شناخت علم   علم •

 

 

 بحث رابطه علم و دین•



 دین و علوم دینی

 

 دین به مثابه متن مقّدس و یا ایمان متدینان•

 

 

 علوم دینی      دین به مثابه معرفت دینی  •

 

 

 عقاید، فقه و اخالق: دین اسالم و سه حوزه •

 

 



 علوم دینی
 

 :علوم دینی به معنای خاصّ •

 

 علوم قرآن و حدیث•

 

 فقه و اصول•

 

 فلسفه و کالم اسالمی•

 

 ادیان و عرفان•

 

 تاریخ تمدن اسالمی•



 مطالعات میان رشته ای

 و ارتباطات میان علوم 

 

 مطالعات چند رشته ای  انباشت معرفتی•

 

 مطالعات ترارشته ای    ارتباط تک سویه •

 

 ارتباط چندسویه           مطالعات میان رشته اس•



(multidisciplinary studies 
 

 
 جمع آوری اطالعات به صورت دایره المعارفی •

 
 عدم ساختارمندی و مشکل روش شناختی•

 
 عدم مفاهمه و امکان تعامل سازمان یافته میان شاخه های دانشی•



 مطالعه ترارشته ای
(Transdisciplinary studies) 

 
ارتباط تک سویه به نحوی که یکی از دو دانش از مبانی •

معرفتی یا روش ها و اصطالحات دانش دیگرر اسرتفاده   
 .نماید

 
 .این ارتباط تک سویه است•
 مانند مباحث موضوع شناسی در مطالعات فقه و طب•



 مطالعات میان رشته ای

(interdisciplinary studies) 

 

 مطالعات چندسویه و روشمند•
 

 در راستای حلّ مسئله•
 

 پیوند سازمان یافته و ارتباط مستمرّ•
 

 (  فیلسوف دانشمندان)نمونه های سنتی •
 (علوم شناختی)نمونه های جدید •



 هرم سازمانواره علمی

(discipline) 
 
 

 گفتمان به مثابه الیه زیرین•
 (زیربنا)   

 
 نظام و ساختار به مثابه•
 الیه میانی   

 
 اطالعات دانش•

 به مثابه رونما

 

science 

system 

discourse 





 حکمت چیست؟ فلسفه چیست؟1)

 
چه شاخه هایی می  شامل حکمت و فلسفه گستره 2)

 شود ؟
 

از کدام یک از شاخه ها می توان در مطالعات میان  3)
 رشته ای علوم سالمت بهره برد ؟



 
 
 
  (الگوی فلسفه مشاء و الگوی حکمت متعالیه) روشمندی فلسفه 

 
 
روشمندی و چالش بزرگ مطالعات طب و دین 



 

 
 

 کوشش ها برای تبیین اسالمیت فلسفه 

 
 
ارائه نظریات در چیستی فلسفه اسالمی و امکان تعمیم در علوم سالمت 

 
 
روی آورد میان رشته ای در تبیین روشمندی حکمت متعالیه 



 

 
رابطه فلسفه و علوم 

 
 تبیین مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و... 

 
نگاه سینوی و فیلسوف دانشمندان مسلمان 

 
 
 
 

 



 گستره حکمت و فلسفه
 فلسفه و حکمت به معنای عامّ -1
 

 شامل تمام علوم برهانی
 
 فلسفه به معنای خاصّ -2

 شامل حکمت االهی 
 (فلسفه اولی و االهیات فلسفی)

 



هستی 
 شناسی

معرفت 
 شناسی

جهان 
 شناسی

ارزش 
 شناسی

انسان 
 شناسی

مبدأ و فرجام 
 شناسی

 طبقه بندی موضوعی حکمت و فلسفه





 طبقه بندی موضوعی حکمت و فلسفه
 
 شناسی فرجام و مبدأ .4
 

 شناسیارزش . 5
 

 انسان شناسی. 6

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 شناسی هستی1.

 
 شناسی معرفت2.

 
 شناسی جهان .3.
 





 

 (ontology)هستی شناسی 

 ابواب و مسائل 

 

چیستی وجود 
 
اقسام اولیه وجود 

 
احکام کلّی وجود 
 



 (هستی و چیستی)وجود و ماهیت 
 
 (محمولی، رابط، اسمی و حرفی و )تقسیمات مفهومی وجود ... 

 
 مادّی و مجرّد، بودن و شدن، ذهنی و عینی، واجب و )تقسیمات حقیقت وجود

 ... (ممکن، علّت و معلول، قوّه و فعل و 
 
 (بداهت و اشتراک معنوی وجود و )احکام کلّی مفهوم وجود ... 

 
 (وحدت و تشکیک و ) احکام کلّی حقیقت وجود ... 

 
 (مباحث ماهیت شناسی و عدم شناسی)« هستی، چیستی و نیستی»سه گان 



 نمونه هایی از مباحث میان رشته ای
 حکمت و فلسفه

 
 ماهیت شناسی

 قوّه و فعل

 
 علّیّت

 
 وحدت و کثرت

 
 ....و  

 علوم سالمت

 
 مفاهیم اصلی سالمت و پزشکی  تعریفات

مرتبط با چگونگی تأثیرگذاری و  مباحث

 تأثیرپذیری در جسم و جان

چگونگی تأثیرگذاری اسباب و علل در سالمت و 

 بیماری

کیفیت پدید آمدن کارکردهای گوناگون از  تحلیل
 (نمونه قوای نفس)امر واحد 





 

 
 

معرفت چیست ؟ 
 

 
علم چیست ؟ 

 
 

معنا چیست ؟ 



 
 

   معرفت چیست ؟ 
 علوم سالمت و پزشکی چه نوع معرفتی است؟ 

 
    علم چیست ؟ 
 رویکرهای فلسفه علم ناظر به مباحث علوم پزشکی 

 

     معنا چیست ؟ 
رویکردهای معناشناسی و نشانه شناسی و زبان شناسی و ارتباط آن 

 با دانش پزشکی



 علم چیست؟

در کنار هم یک ( گزاره های معتبر معرفتی)هرجا که مجموعه ای از مسائل 
 :نظام معرفتی منسجم پدید آورد،  که دو قسم است

 ...(علوم پایه، فلسفه و )درباره واقعیت عینی موجود : علوم حقیقی1.

 وسیله ای برای رسیدن به هدفی معین: علوم عملی و ابزاری2.
زبان شناسی، علوم اطالعات و ارتباط، اصول فقه : ابزار مفاهمه 
منطق، روش شناسی و: ابزار بررسی اعتبار علوم... 
 علوم مهندسی، علوم پزشکی و (: تکنولوژی)ابزار تصرف در طبیعت... 
 اخالق، سیاست، اقتصاد، (: علوم انسانی)ابزار تصرف در زندگی انسانی

 ...حقوق و 



 ویژگی های معرفت در فلسفه علم
 پوزیتیویسم

 تفکیک داوری از گردآوری

 ابطال گرایی تاییدگرایی،

تفکیک علم از فلسفه، دین،  
 و هنر اخالق

 تاکید بر هویت جمعی علم 
 (ابتنای علم بر تصمیم دانشمندان)

 اخالق حرفه ای به جای اخالق انسانی 

 پساپوزیتیویسم

 تقدم رتبی نظریه بر مشاهده
 (اعتبار معرفت شناختی تجربه عدم)

پارادایم، برنامه پژوهشی،آنارشیسم  
 معرفت شناختی

درهم تنیدگی علم با فلسفه، دین،  
 و هنر اخالق

 تاکید بر هویت جمعی علم 
 (ابتنای علم بر تصمیم دانشمندان)







 ابواب و مسائل جهان شناسی

 
 مبانی حِکمی علوم طبیعی√ 

 
 مفاهیم اساسی علوم طبیعی√ 

 
دانش حکمت طبیعی در تمدن √ 

 اسالمی
 

شاخه های طبیعیات و قواعد √ 
 حاکم بر آنها

 

 طبقات هستی√ 
 
 

 آنهابررسی میان √ 
 
 

 رابطه عالم مادّه و عالم معنا√ 
 
 
 

 



 حکمت طبیعی

 سمع الکیان

 سماء و عالم

 کون و فساد

 آثار ُعلوی

 علم معادن

 علم النبات

 طبائع الحیوان

و الحاس و المحسوسالنفس   

 





 
 مبدأ شناسی( الف

 
 

 غایت شناسی( ب
 

 (ابن سینا، خواجه نصیر طوسی، مالصدرا، عالمه طباطبائی)مبدأ و معاد 

 دو دانش اصلی االهیات



 مبدأ و غایت شناسی
 و علوم سالمت

 
مسئله آغاز و تصحیح نگرش به امر بیماری و درمان 

 
مسئله غایتمندی و تصحیح نگرش به امر بیماری و درمان 

 
غایتمندی طبیعت و خلقت در برابر طبیعت 

 
 ثمره ها در اخالق پزشکی و... 





 انواع ارزش ها
 

 (ترازو و میزان)دانش منطق (                 صدق و کذب)ارزش های منطقی 
 

خوب و بد، فضیلت و رذیلت، باید و نباید، درست و )ارزش های اخالقی 

 (تدبیر خود)دانش اخالق (                 نادرست، وظیفه و مسئولیت
 

دانش زیبایی شناسی (                زشت و زیبا)ارزش های زیبایی شناختی 
 (علم الجَمال)

 



 (وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه، بطالن و صحّت) ارزش های فقهی 
 

 

 (حقّ و تکلیف، وظیفه و مسئولیت و ) ارزش های حقوقی ... 

 

 

 (سود و زیان، ارزان و گران، برکت و رزق؟ ) ارزش های اقتصادی 





 
 رویکرد انسان شناسی تجربی1.

 
 عقلی-رویکرد انسان شناسی استداللی2.

 
 شهودی-رویکرد انسان شناسی عرفانی3.

 رویکردهای انسان شناسی







 ر رویکرد شناسی مطالعات علم و دین1
  

 (رویکرد نصّ گرا) تعارض عقل و دین 1.

 

 (رویکرد کالمی)خدمت علم به دین 2.

 

 (رویکرد گزینشی) معیار بودن علم روز 3.

 

 (حکمت اسالمی)رویکرد سازمانواره معرفتی 4.



اجتهادی-آشنایی با رویکرد حِکمی

روش شناسی 
 
نگرش محتوایی 

 
 (سالمت محور)فلسفه های مضاف ناظر به علوم 



الگوی مطالعات پیشنهادی حکمت، فلسفه و طب
 بازخوانی: مرحله نخست 
 باز اندیشی: مرحله دوم 
باز تولید: مرحله سوم 
 

 شاخصه ها
شناخت نظام مند 
پیشروی مبنایی علمی 
نگرش مفهومی فلسفه های ناظر به امور و علوم 
... 




