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بایستههای شناختینظامسالمتدرتمدننویناسالمی 

مجتبیهادیزاده ،*1سیداحمدباباییچگینی

2



چکیده 
نظام سالمت از خرده نظامهای مهم در نظام کالن اجتماعی بشمار میرود که وظیفه ساماندهی وضعیت سالمت انسانها را برر
عهده دارد .نواقص و مشکالت فراوان نظام سالمتِ رایج در جهان ،مجامع علمی را به یافتن یک نظرام سرالمت نروین واداشرته
است .در این بین تمدن نوین اسالمی با نظام سالمت مختص خود میتواند یکی از ارائهدهندگان نظام سالمت نوین باشد .نظام
سالمت در تمدن های بشری از نظر شناخت شناسی به دو نوعِ مبتنی بر اصالت تجربه و اصالت عقل تقسریمبنردی مریشروند.
ویژگیهای مطلوب نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه شامل نظم و سلسله مراتب مبتنی بر اجماع ،انعطافپذیری و تجراری
بودن است و آسیب های این نظام شامل نفی مفاهیم کلی و عقلی ،ایجاد محرومیت فزاینده ،تبدیلشدن بره عامرل بیمراری و
مرگ ،انتقال فرهنگ مادیگرا یی و غرب زدگی ،دارو محوری ،شیوع بیرویه جراحی ،وابستگی به فنّراوری ،وابسرتگی بره نظرام
سرمایه داری و سلطه غرب است .ویژگی های مطلوب نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل نیز شامل سازگاری با مبرانی دینری و
عقلی ،نفوذ بیشتر و نگاه کلنگر ،عدم وابستگی به ابزار و قابلاسرتفاده در محردودترین امکانرات ،اخرال محروری ،اسرتفاده از
مفاهیم ساده و قابلیت آموزش آسان است .آسیبهای این نظام نیز شامل عدم سازماندهی ،دور ماندن از فنّاوری ،عقلگرایری
محض و داروگرایی است .نظام سالمت مطلوب در تمدن نوین اسالمی ،نظامی بر پایه شناختشناسی اسالمی است .این نظام با
استفاده از فلسفه ،فقه ،میراث اسالمی ،استفاده از فنّاوری و یافتههای نظام سالمت موجرود و ایجراد اسرناد تجربری برر اسرا
گزارههای عقلی و تعبدی شکل میگیرد و نظام سالمت نوین اسالمی نام دارد.
شناخت شناسینظامسالمت،تمدناسالمی،نظامسالمتنویناسالمی 

واژگانکلیدی:


 .1مقدمه 
بشریت همواره دنبال یک تمدن کامل بوده است تا بتواند در سایه خردمات آن ،بره اهرداف متعرالی خرود برسرد .تمردن
اسالمی یکی از تمدنهای بزرگ بشری بود که در قرنهای دوم تا یازدهم هجری قمری شرکل گرفرت و تراری شناسران
به علت دستاوردهای چشمگیر ،از آن با عنوان دوران طالیی تمدن اسالمی یراد مریکننرد .جمهروری اسرالمی ایرران برا
هدف دست یابی مجدد بره چنرین تمردن شرکوهمندی ایجراد شرد .امرام خمینری«ره» ایرن تمردن را فرو تمردنهرا
میدانستند( .خمینی ،1389 ،ج  ،1ص  )373و مقام معظرم رهبرری دسرتیابی بره ایرن تمردن را هردف اصرلی جریران
انقالب اسالمی میدانند( .خامنهای )1368/12/3،در این راستا پر از تردوین قرانون اساسری برر اسرا مبرانی دینری،
ایجاد نظام اجت ماعی مبتنی بر دین ،باورپذیر شد .با مطرح شدن مردمساالری دینی بهعنروان چهرارچوب نظرام سیاسری
حاکم بر جمهوری اسالمی ایران ،نقش دین در حاکمیت این نظام اجتماعی ظهرور پیردا کررد و در پری آن نگررش علرم
دینی در نظام حاکمیتی مورد توجه قرار گرفت .در این میان عدهای از دانشمندان دست یابی بره علرم دینری را در حرذف
قسمت های معارض علوم با دین اسالم منحصر میدانند وعدهای ن قش این نگررش در تولیرد علرم را برهگونرهای مبنرایی
بیهوشی ،پژوهشگر حوزه فلسفه سالمت ،طلبه حوزه علمیه قم

 1کارشنا
ایمیلM _Hadizadeh@Aol.Com :
 2کارشناسی ارشد کالم اسالمی ،مدر

حوزه علمیه قم ،پژوهشگر فلسفه و کالم اسالمی

ایمیلJabarut313@Yahoo.Com :
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مؤثر میدانند .سال هاست که مطالعات گستردهای درباره خرده نظام های اجتمراعی از جملره نظرام سیاسری و اقتصرادی
اسالمی انجام میشود .در راستای این مطالعات ،پرداختن به نظام سالمت ،بهعنوان یکی از مهرمترری ن خررده نظرامهرای
اجتماعی ،امری مهم است .امروزه مشکال ت و معضالتی که نظرام سرالمت حراکم برجهران ایجراد نمروده ،موجرب شرده
است که مجامع علمی بینالمللی در جستجوی ایجاد یک نظام سالمت نوین و جرایگزین باشرند .در جمهروری اسرالمی
ایران نیز سیاست گذاران حوزه سالمت تالش نمودهاند تا با تبیین ویژگیهای مطلروب نظرام سرالمت اسرالمی در اسرناد
باالدستی در این جهت حرکت نمایند .در این جستار به جریانشناسی نظام سالمت کالن در تمدنهای بشرری از نظرر
شناخت شناسی میپردازیم؛ نقاط ضعف و قوت آنها را بیان میکنیم .پ از آن به تالش هرای انجرام شرده بررای ایجراد
نظام سالمت مطلوب در تمدن نوین اسالمی خواهیم پرداخت و راهکارهایی برای رسیدن به آن برخواهیم شمرد.
 .2مفهومشناسی 
به دلیل گریز از اشتراکات لفظی و تبین نظام فکرری موجرود در ایرن مقالره ،بره ارائره تعریرف اصرطالحات کلیردی ایرن
نگاشته میپردازیم.
 1.2نظام (سیستم)
نظام در لغت از ریشه "نظم" به معنای تألیف و ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر اسرت .همننرین نظرام کره جمرع آن
انظمرره اسررت ،برره معنررای راه و روش ،طریقرره و عررادت اسررت (فیروزآبررادی ، 1415،ج  ،4ص )155در اصررطالح
جامعه شناسی ،نظام به مفهوم کالن آن بدین صورت است که در سرط خررد دو عنصرر «فررد» و «تعامرل» برا یکردیگر
ترکیب می شوند و عنصر «ما» (جامعه خرد) به وجود میآید و همینطرور «مراهرای» دیگرر ترا اینکره جامعره کرالن یرا
جامعه کل تشکیل میشود و نظم فراگیر ایجاد میکند و در سط خرد با وجود گروه های کوچرک یرا خررد یرا «ماهرای»
متعدد ،نظم یا نظام عام یا کالن تشکیل میشود که در بردارنده نظم های متعردد در سرط خررد اسرت(.اردکرانی1391،
ش) نظام سالمت ازجمله خرده نظامهای اجتماعی محسوب میشود.
 2.2اسالم
"اسالم" در لغت به معنای تسلیم امر خدای متعال شدن و مقیرد برودن بره انجرام اوامرر او اسرت(.فراهیردی ، 1409،ج
 ،7ص  )266همننی ن به معنای دخرول در صرل و خیرر اسرت(.راغرب اصرفهانی 1374،ش ،ج  ،2ص  )250اسرالم در
اصطالح به دو معنا است یکی به معنای عام که خالی از ایمان و همان اقرار به زبان اسرت و دیگرری در اصرطالح خراص،
که عبارت است از اعتراف زبانی همراه با اعتقاد به قلرب و دل و وفرای بره عمرل و طاعرت و فرمرانبررداری بررای خردای
تعالی در آننه حکم و تقدیر نموده است(.راغرب اصرفهانی 1374،ش ،ج،2ص ) 251در قررآن کرریم پیرامبرانی همنرون
ابراهیم و یوسف (علی هماالسالم) مسلمان معرفی شدهاند(.آلعمران )67؛(یوسف  ) 101و اسالم ،تنهرا دیرن بررای زنردگی
بشریت تعریف شده است(.آل عمران()85 ،آل عمران )19 ،و این دیرن برهوسریله پیرامبر خراتم حضررت محمد(صرل ا
علیه و آله وسلم) تمام شده است(.مائده)3 ،
 3.2سالمت
"سالمت" در لغت به معنای برائت از عیرب و آفرتِ هرال کننرده اسرت(.فیروزآبرادی ، 1415 ،ج  ،4ص  )85سرالمت
معموالً بجای واژه صحت مورد استفاده قرار میگیرد که به معنای رهایی یافتن از مررض و بیمراری اسرت امرا سرالمت در
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واقع عام تر از صحت و در مقابل هالکت اسرت( .عسرکری ، 1400 ،ص  ) 103و در تعریرف سرازمان بهداشرت جهرانی

1

سالمت عبارت است از « :حالتی از رفاه کامل جسمانی ،روانری و اجتمراعی اسرت و تأکیرد مریشرود کره سرالمتی فقر
به منزله نداشتن بیماری و ناتوانی جسمانی نیسرت» (.سرازمان بهداشرت جهرانی2005 ،م) سرالمت از دیردگاه طراحران
سند جامع سالمت کشور نداشتن بیماری نیست بلکره برخرورداری از رفراه کامرل جسرمی ،روانری ،اجتمراعی و معنروی
است( .لنکرانی و همکاران 1389،ش ،ص )15
 4.2علم دینی
در عرصه رابطه علم و دین علم به معنای علوم تجربی اعم از طبیعری و انسرانی در نظرر گرفتره مریشرود .ازنظرر هنرری
3

مارگنو ( 2فیزیکدان فیلسوف) «علم به دیرن نیراز دارد ترا منشرأ و توفیقرات آن را توجیره کنرد» و بره قرول آرترور شرالو
(فیزیکدان برنده جایزه نوبل) «زمینه دین یک زمینره برزرگ کرار علمری اسرت»(خسرروپناه 1393 ،ش ،ج  ،3ص )268

از نظر استاد مطهری « جامعیت و خاتمیت اسالم اقتضا میکند که هر علرم مفیرد و نرافعی را کره بررای جامعره اسرالمی
الزم و ضروری اسرت ،علرم دینری بخروانیم( ».خسرروپناه 1393 ،ش ،ج  ،3ص  ) 315نقیرب العطرا متفکرر مالزیرایی
معتقد است؛ علم دینی از راه تطهیر آن از شناختشناسی غررب و جرایگزین ی آن برا شرناختشناسر ی اسرالمی صرورت
میگیرد(.العطا  1374 ،ش ،ص  )153طبق ای ن نگرش ،علم دینی در مقابرل علرم سرکوالر قررار دارد .برر ایرن اسرا
ماهیت علم وابسته به اینکه بر چه مبنای متافیزیکی ،معرفتشناختی ،انسانشناخت ی اسرتوار باشرد ،مشرخص مریگرردد.
علمی که مبتنی بر جهان شناسی و انسانشناس ی دینی و الهی و برآمده از آن باشد علمری دینری اسرت .در علرم دینری
قضایای تشکیل دهنده علم بر اسا منطق علمی که از نظر دین معتبر است شکل میگیرد و روشری کره در تولیرد علرم
یا حل مسائل آن استفاده میشود ،مورد تائید دین هستند(.رشاد 1393 ،ش ) از نگراهی دیگرر علرم دینری علمری اسرت
که در خدمت حق قرارگرفته باشد؛ و در مقابل ،علم غیردین ی علمری اسرت کره در خردمت باطرل قررار دارد( .میربراقری،
 1386ش ) در نگاه برخی دانشمندان علم بهطور محض دینی است زیرا پررده از فعرل خداونرد برمریدارد و چرون تفسریر
و تبیین علم خداست پ

دینی است؛ اما مشکل بره وجرود آمرده ایرن اسرت کره علروم تخصصری شردهانرد و مباحر

معرفت شناسی از آن حذفشده است؛ بنابراین مبدأ و غایت در علوم مشخص نیسرت و راهحرل ایرن مشرکل در بازگشرت
طبیعیات به دامن الهیات شناخته میشود( .جروادی آملری 1386 ،ش ،ص  )81- 70نگراه دیگرر ایر ن اسرت کره علمری
دینی است که دستکم در مبانی هستی شناخت ی خود با مبانی هستی شناخت ی دین تعارض نداشرته باشرد .در علرومی
که موضوع و مسائلشان بهگونهای است که در حیطه اهرداف و اظهرار نظرهرای دینری مریگنجرد و درعرین حرال قابرل
بررس ی و اثبات از راه های دیگر هم هست ،فرض علم دینی (اسالمی) و غیردینی (غیرر اسرالمی) امکرانپرذیر اسرت .اگرر
در حل مسائل چنین علمی به روش تجربی ،شهودی ،یا عقلی بسنده شود و امکان اسرتفاده از منرابع دینری نفری گرردد،
محصول آن علمی غیردینی خواهد بود ،ولی اگر منابع دینی نیز در نظر گرفتهشرده ،برا اسرتفاده از روش تعبردی نیرز بره
حل مسائل آن اقدام شود ،نتیجه تحقیقات آن را میتوان «علرم دینری» نامیرد( .مصرباحیرزدی 1393،ش ،ص  )208برا
ای ن حال میتوان کامل تری ن تعریف از علم دینی را علمی مبتنی بر فلسفه اسالمی دانسرت کره برا بهررهگیرری از فلسرفه
مطلق و فلسفه مضاف اسالمی و بر اسا نظام انسانشناس ی ،ارزشی ،مکتبی و روششناس ی اسالمی بره توصریف انسران
تحققیافته و انسان شایسته و توصیه انسان بایسته با رویکرد اسالمی میپردازد( .خسروپناه 1390،ش)
1 World Health Organization
2. Henry M argenau
3. Arthur Leonard Schawlow
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 5.2نوین
"نوین" در لغت به معنای نو و جدید و خروبتررین از هرر چیرزی اسرت( .دهخردا ،1373،ج  ،14ص )20222نروین در
اصطالح با عنوان نوگرایی یرا مدرنیسرم یراد مریشرود و بره معنرای سرتیز و چرالش برا کهنگری ،کهنرهپرسرتی ،رکرود،
عقب افتادگی ،توسرعهنیرافتگ ی و نیرز در سرتیز برا هرگونره قردمت و سرنت معنرا مریشرود (معینری 1379،ش) از نگراه
دانشمندان اسالمی تجدد و نروگرایی حقیقری و باز کردن میردانهرا ی تررازه زنرردگی اسرت و در مقابرل سرلفی گرری و
تحجررر قرررار دارد( .خامنررهای )1390/11/14 ،و بررا حفرر اصررول و متعبررد مانرردن برره شرررع همررراه اسررت(.خامنهای،
 )1384/3/10

 6.2شناخت
شناخت معادل فارسی واژه عربی «معرفة» است که به معنرای ادرا

شری برهوسریله تفکرر و تردبر در آثرار آن اسرت و

اخص از علم است(.زبیدی ، 1414 ،ج  ،12ص  )374در اصطالح فلسفی شناخت را بره معنرای مطلرق آگراهی و علرم
در نظر میگیرند و در تعریف دانشمندان مسلمان « حضور خود شی یا صرورت جزئری یرا مفهروم کلری آن نرزد موجرود
مجررد» اسرت( .مصررباحیرزدی 1394 ،ش ،ج ،1ص  )151بررر ایرن اسررا

شرناخت شناسرری علمری اسررت کره دربرراره

شناخت های انسان و ارزشیابی انواع و تعیین مال صحت و خطای آنهرا بحر مریکنرد( .مصرباحیرزدی 1394 ،ش،
ج ،1ص  )151در فلسرفه غررب نخسرتین پرژوهشهرای سیسرتماتیک درایرنبراره برهوسریله الیربنیترز  1و جرانال

2

انجام گرفته است و سپ

3

4

کانت که تحت تأثیر افکار هیوم واقعشده بود ،وظیفه فلسرفه را ارزش یرابی شرناخت دانسرت.

(مصباحیزدی 1394 ،ش ،ج ،1ص  )151شناختهای انسانی را از یک دیدگاه میتوان به چهار قسم تقسیم کرد:
أ .شناخت تجربی و علمی (بهاصطالح خاص) :اینگونه شناخت با کمک اندامهای حسی به دست میآید هرچنرد عقرل
نیز در تجرید و تعمیم ادراکات حسی نقش دارد.
ب .شناخت عقلی :ای ن گونه شناخت بهوسیله مفاهیم انتزاعی (معقوالت ثانیه) شکل میگیررد و عقرل نقرش اساسری در
به دست آوردن آن ایفا میکند.
ج .شناخت تعبدی :ای نگونه شناخت جنبه ثانوی دارد و بر اسا

شناخت قبلری«منبرع قابرلاعتمراد» (اتوریتره) و از راه

خبر دادن «مخبر صاد » حاصل میشود.
د .شناخت شهودی :این گونه شناخت بدون وساطت صرورت و مفهروم ذهنری بره ذات عینری معلروم تعلرق مریگیررد و
بههیچ وجه جای خطا و اشتباه ندارد(.مصباحیزدی 1384،ش ،ص )36
بر این اسا

بح درباره شناخت مبتنی بر اصالت تجربه یا عقرل ،یکری از محورهرای اساسری مسرائل فلسرفه غربری را

تشکیل میدهد(.مصباحیزدی 1394،ش ،ج  ،1ص  )151که در ادامه به بیان آنها میپردازیم.
 1.6.2اصالت عقل
مکتبی فلسفی است که در آن منشأ اصول عقلی را فطرت و ذهن بشر میدانند و نه تجربه صررف ،برر همرین اسرا برر
کلیت و ضرورت آن معتقدند و با قبول مقدم برودن اصرول عقلری و کلیرت و ضررورت آنهرا وصرول بره یقرین را ممکرن
1. Gottfried Wilhelm Leibniz
2. John Locke
3. Immanuel Kant
4. David Hume
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میدانند لذا قدر و اعتبار اصول نزد آنان مطلق است نه نسربی .از فیلسروفان ایرن مکترب مریتروان بره افالطرون ،ارسرطو،
سنآگوستی ن  ،1اسپینوزا  2و مالبرانش  3اشاره کرد( .ندائی 1386 ،ش)
 2.6.2اصالت تجربه
مکتبی فلسفی است که به معنای اخص انکار فطری بودن اصول عقلری و تجربری (اسرتقرائی) دانسرتن آنهرا اسرت و در
قرون جدید با فرانسی بیکن  4و سپ جان ال شروع شده است .جان ال سرچشرمه شناسرایی را احسرا و تفکرر
می داند و معتقد است که ذهن مانند یک کاغذ سفید است که تجربره (داخلری و خرارجی) تمرام مفراهیم مرا را روی آن
نقش میکند( .شاله 1346،ش ،ص  ) 108نظریه اصالت تجربه شامل دو قسمت اصلی زیر است:
أ .عدم وجود بدیهی اولی :تمام قضایایی که پنداشته میشود بدیهی اولیاند یک سلسله قضایای تجربری هسرتند کره در
طول زندگی پیدا میشوند
ب .اسا

فعالیت ذهن سیر از احکام جزئی به احکام کلیه است(.طباطبایی ،مطهری 1364 ،ش ،ج  ،2ص )100

طرفداران این مکتب معتقدند که فق علوم کسب شده برهوسریله تجربره اعتبرار دارنرد و نره غیرر آن ،و از طرفری چرون
تجربه که مال و معیار اصلی علم است یقین آور نیست بنرابراین یقرین علمری وجرود نردارد( .نردائی 1386 ،ش) ایرن
روش معرفتی انواع مختلفی دارد که ازجمله میتوان به تجربره علمری ،تجربره عرفرانی ،تجربره مهرارتی ،تجربره هنرری،
تجربه دینی و غیره اشاره نمود(.خسرروپناه 1393 ،ش ،ج  ،1ص  )195اسرتاد مطهرری معتقرد اسرت کره اگرر مقردمات
قیاسی به استدالل اضافه نشوند ذهن قادر نیست فق با استقرا جزئیات به کشف قانون کلی نائرل بیایرد و حتمراً بررای
این امر نیازمند برخی اصول عقالنی و غیرتجرب ی مانند قانون علرت و معلرولی اسرت(.طباطبرایی؛ مطهرری 1364 ،ش ،ج
 ،3ص )215
 3.6.2شناختشناسی مطلوب
برخالف نوسانات و بحران هایی که برای فلسفه غربی در زمینه شناختشناسی پیش آمده است فلسرفه اسرالمی همرواره
از موضع نیرومند و استواری برخوردار بوده و هیچگاه دست خوش تزلرزل و اضرطراب و بحرران نگردیرده اسرت و برا اینکره
کمابیش گرایش های مخالفی در کنار آن به وجود آمده و گره گراه فلسرفه اسرالمی را درگیرر کررده ،ولری پیوسرته موضرع
قاطع ایشان مبنی بر اصالت عقل در مسائل متافیزیکی کامالً محفوظ بروده و بردون اینکره از ارج تجرارب حسری بکاهنرد
و اهمیت به کارگیری روش تجربی را در علوم طبیعی انکرار کننرد ،برر اسرتفاده از روش تعقلری در حرل مسرائل فلسرفی
تأکید داشته اند(.مصباح یزدی 1394،ش ،ج  ،1ص  )149دانش سالمت عرالوه برر اینکره بره تجربره بررای بررسری بردن
انسان به منظور یافتن عوامل صحت و بیماری نیازمند است ،دارای مبانی فلسفی نیز هست که باید برهوسریله عقرل مرورد
بررس ی قرار گیرد( .نراظم 1387،ش ،ص )74؛ بنرابراین شرناخت شناسری مطلروب مرورد اسرتفاده در نظرام سرالمت در
تمردن نروین اسرالمی بایرد مبتنری برر شرناختی جرامع مبتنرری برر شرناخت عقلری و تجربری باشرد .برر ایرن اسررا
شناخت شناسی مطلوب در این نظام شناخت شناسی اسالمی است که توس دانشمندان مسلمان همنرون مالصردرا بره
تفصیل بیان شده است( .اراکی 1393،ش ،ص )199- 193

1. Saint Augustine
2. Spinoza
3. M alebranche
4. Francis Bacon
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تمدنهای بشری 

 .3جریانشناسینظامسالمتدر
ازنظر متدینین اولین نظام سالمت در تاری بر پایه شناخت شهودی شکلگرفتره اسرت(.ابرنجروزی 2010 ،م ،ص )67
اما تعلیم و گسترش آن ها بر پایه شناخت عقل ی و تجربی بوده است .پ از آن بزرگتری ن نظرامهرای سرالمت برر پایره
شناخت شناسی مبتنی بر اصالت عقل و اصرالت تجربره شرکل گرفترهانرد(.ابن ابری اصریبعه 1386 ،ش ،ص  )75اگرچره
نظریاتی در مورد ایجاد نظام سالمت بر پایه شناخت تعبدی نیرز وجرود دارد ولری نظرام سرالمت کالنری برر اسرا آن
ایجاد نشده است(.سیوطی 1387 ،ش ،ص  )24در این فصل به بررسی انواع نظام سالمت کالن پرداختره و ویژگریهرای
آنها را موردبررسی قرار میدهیم.
 1.3نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه
نظام سالمت مبتنی بر تجربه در حال حاضر نظام حاکم بر سالمت مردم جهران محسروب مری شرود .در ایرن بخرش بره
تاریخنه شکلگیری این نوع از نظام سالمت و ویژگیهای مطلوب و آسیبهای آن خواهیم پرداخت.
 1.1.3تاریخنه نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه
برخی پیشینه تاریخی شکلگیری این نظام سالمت را مربوط به تمدن یونران مریداننرد (ابرن ابری اصریبعه 1386 ،ش،
ص  ) 74و برخی رد پای آن را در مصر باستان یافتهاند( .عکاوی 2000 ،م ،ص  )5اما عدهای شرکلگیرری نظرام سرالمت
بر این مبنا را نتیجه تقابل تعصبآمیرز مسریحیت اروپرا برا اسرالم برهخصروص پر از جنرگهرای صرلیبی مریداننرد.
مسیحیان که در دوران طالیی تمردن اسرالمی علروم مختلرف را ترجمره کررده بودنرد و در دانشرگاههرای خرود تردری
میکردند به علت این تعصبات ،منابع اصیل یونانی را جایگزین منابع اسالمی نمودنرد امرا عمرالً در تردری ایرن منرابع
نیز ناگزیر بودند به منابع دانشمندان مسلمان ماننرد ابرنسرینا و رازی مراجعره کننرد .ایر ن اصرالحات از قررن شرانزدهم
میالدی با ظهور فردی به نام پاراسل  1به اوج خود رسید و او با پیریرزی یرک نظرام سرالمت برر مبنرای علرم شریمی
موجب تغییر مبنای نظام سالمت در غررب گردیرد( .مصرطفوی کاشرانی 1367،ش ،ص  )156- 19دیردگاه دیگرری کره
وجود دارد این است که حاکمیت مسیحی در شکلگیری ایرن نروع نظرام سرالمت دخالرت مسرتقیم داشرته اسرت زیررا
متولی مباح

عقلی و معنوی را کلیسا میدانسته و از هرگونه دخالت نظام سرالمت در ایرن موضروعات ممانعرت نمروده

است؛ بنابراین نگاه نظام سالمت به بدن انسان نگاه یک مکانیک به یک ماشین بوده اسرت کره وظیفره دارد هنگرامیکره
این ماشین خراب شد آن را تعمیر نماید .بهتدریج که این نظام پیشرفت نمود و به فنّاوریهای پیشررفته مجهرز شرد برا
وجود اینکه مانعی برای ورود نظام سالمت به مبادی عقلی و معنوی وجود نداشرت امرا ایرن حروزه بره فراموشری سرپرده
شد و نظام سالمت متعصبانه بر جریان پیشین خود حرکت نمود( .اِنگِل 1977 ،م) در طری سرالهرای  1977ترا 1999
میالدی در خصوص خأل مفاهیمی همنون معنویت در نظام سالمت نظرات زیادی مطرح شد .اولین بار جرورج اِنگرل برا
ارائه مقالهای با عنوان «نیاز به یک مدل جدید پزشرکی» برا اشراره بره نادیرده گرفتره شردن ترأثیر مفراهیم کلری ماننرد
معنویت بر جسم ،بیان داشته است که جسرم ،روان و رفترار انسران ،برر یکردیگر ترأثیر مسرتقیم دارنرد و برا ارائره مردل
«زیستی -روانی -اجتماعی»  2نگرش جدیدی نسبت بهسالمت انسران بره ایرن نظرام اضرافه نمرود( . .اِنگِرل 1977 ،م) در
ادامه این تغییرات در سال  1999م ،پنجاه و دومین مجمع سازمان بهداشت جهانی اضافه شدن بُعرد معنروی بره تعریرف
سالمت را تصویب کرد و بر این اسا

تعریف جدیدی از سالمت ارائره گردیرد .در ایرن تعریرف « سرالمت یرک وضرعیت
1. Paracelsus
2.Biopsychosocial M odel
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پویا از رفاه جسمانی ،روانی ،معنوی و اجتماعی است و فق بهمنزله نداشتن بیماری یا نراتوانی جسرمی نیسرت» امرا برا
ای ن وجود این سازمان از انتشار این تعریف بهعنوان تعریف رسمی از سالمت خرودداری نمرود زیررا لغرت معنروی معنرای
گستردها ی داشت و بنابراین نیازمند تحقیقات بیشرتری برود ( .سراد و همکراران )2017،واژه معنروی  1از تفکرر مببرت ترا
تجربه های عمیق معنوی را شامل میشود .هرچند امروزه از توجره بره بعرد معنروی در تحقیقرات متعردد برهعنروان یرک
روش مکمل درمان کمک گرفته شده است اما بهطور رسمی در نظام سالمت بی نالملل ی بره دلیرل عردم شرناخت کامرل
علمی ،این روش هنوز مورد تائید قرار نگرفته است .توجه به ا ین بُعد نگاه سالمت را طری ایرن سرالهرا متحرول سراخته
است ( .ساد و همکاران)2017،
 2.1.3ویژگیها ی مطلوب نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه
بدون شک عامل استقرار یک نظام سالمت در تمدن بشری ویژگری هرای مطلروب آن اسرت .در ایرن بخرش بره بررسری
ویژگی های نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه و عوامل موفقیت آن خواهیم پرداخت.
أ .نظم و سلسله مراتب مبتنی بر اجماع :نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه با ارائه دستورالعملها و شریوههرای مرنظم
و حساب شده که به پشتوانه اجماع نظرات علمی دانشمندان بی نالمللی تهیه میشود ،توانسته است نظم علمری زیبرایی
را در بدنه خود اعمال نمایرد(.واگرونر و همکراران 2016،م) هرچنرد ابطرال نظریرههرای مختلرف و جرایگزینی آنهرا برا
نظریات جدید هیچگاه جایی برای اعتماد به این نظرم براقی نمریگذارد؛(مصرطفوی کاشرانی 1382 ،ش ،ج  ،1ص - 83
 ) 85اما این نظام با ارائه دستور العملهایی مانند «طرب مبتنری برر شرواهد» توانسرته اسرت نیرروی انسرانی خرویش را
به روز نگاه دارد و در عرصه آموزش با ایجاد سازمانها و دانشگاههای برینالمللر ی بره یرک اتحراد علمری کراربردی دسرت
پیدا کند(.کریمیان و همکاران 1394 ،ش)
ب .انعطاف پذیر ی :اکنون در تمامی جهان هر مکتبی که در مورد سالمت انسان حرفری بررای گفرتن دارد ایرن فرصرت را
دارد که با ارائه مستندات خویش جایگاهی برای خود تعریف کرده و تحت نظارت ایرن نظرام سرالمت و بره شریوه مرورد
تائید آن فعالیت نماید .اعتقاد به تجردد و نروگرایی و از طرفری نقرش فرراوان ابزارهرا در بخرشهرای مختلرف ایرن نظرام
موجب میشود که عرصه عظیمی برای تحقیقات فنآورانه در علوم مختلف از جمله علوم فنری  -مهندسری فرراهم گرردد.
همین انعطاف پذیر ی موجب شده که این نظام در هر کشروری برا هرر دیرن و اعتقرادی بتوانرد جایگراه خرویش را پیردا
نماید (.سازمان بهداشت جهانی 2014 ،م)
ج .تجاری بودن :این نظام موجب ایجاد بستری از درآمردزایی بررای نیرروی انسرانی ،بیمرههرا ،شررکتهرای داروسرازی،
شرکت های تولید کننده فنّاوریهای طبی ،مراجع علمی و غیره به شکل مسرتقیم و غیرمسرتقیم شرده اسرت .در برخری
کشورها درآمد ناشی از فروش تولیدات علمی و فنّاور ی سالمت چندین برابر بودجره سرالیانه آنهاسرت و موجرب رونرق
اقتصادی و ایجاد اشتغال در این کشورها شده است( .وزارت بهداشت ایاالتمتحده آمریکا 2007 ،م ،ص )9
 3.1.3آسیبها ی نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه
این نوع از نظام سالمت در کنار ویژگی های مطلوب خود برا آسریبهرا و چرالش هرای زیرادی روبررو بروده اسرت.برطرف
کردن این آسیبها امروزه از دغدغههای اصلی مجامع علمی بشمار میرود .در ادامه بخشی از این آسریبهرا و چرالشهرا
را مرور میکنیم.
1.Spiritual
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أ .نفی مفاهیم کلی و عقلی :شناختشناس ی مستقر در این نظام همرواره تمرامی مبراحبی کره برا مبرانی عقلری مطررح
میشود را تحت تأثیر قرار داده و آنها را به شکلی از تجربه ترجمه میکند؛ ای ن عمل باعر محرروم شردن ایرن نظرام از
علوم مبتنی بر مفاهیم عقلی -که بخش مهمی از دانش سالمت است  -میشود  .حتی مفراهیمی همنرون مفهروم تجربره
معنوی از نگاه تجربهگرایانِ بررسی می شود و هیچ خللی به مبانی فلسفی اصالت تجربه وارد نمیسرازد زیررا تمرامی ایرن
مباح

در چهارچوب تجربه مورد بح

قرار میگیرد  .هرچند که در ترجمانی که از این مؤلفره توسر محققران فارسری

زبان صورت گرفته است به اشتباه معنویت را نوعی نگاه دی ن محور قلمداد کردهاند که میتوانرد آن را یرک نروع ترجمران
بومی از این مؤلفه تلقی نمود(.عباسی و همکاران 1391 ،ش)
ب .ایجاد محرومیت فزاینده :همانگونه که در ویژگیهای نظام سالمت مبتنی بر تجربره بیران شرد ایرن نظرام برر بسرتر
تجارت و اقتصاد قرار دارد .همین امر موجب شرده اسرت کره کشرورهای فقیرر نتواننرد برهخروب ی از امکانرات ایرن نظرام
بهره مند شوند .سازمان بهداشت جهانی ( )WHOدر سرال  2018مریالدی در گزار شری از بررسری وضرعیت سرالمت در
جهان اعالم کرد که نیمی از جمعیت جهان از پوشش کامل سالمت برخوردار نیستند .در این گرزارش مهرمتررین علرتِ
ضعف سالمت در کشورها فقر بیان شده اسرت و یکری از را هکارهرای تقویرت نظرام سرالمت را توسرعه بیمره عمرومی و
خدمات رایگان می دانند (.سازمان بهدا شت جهانی 2018 ،م ،ص  )8در حالیکره کشرورهایی ماننرد کشرورهای واقرع در
صحرای آفریقا نهتنها دارای مردم فقیری هستند بلکه دولتهرای فقیرری دارنرد و توانرایی توسرعه نظرام سرالمت مردرن
متکی به فنّاور ی روز را ندارند .این امر منجر به محروم ماندن این کشرور هرا از نظرام سرالمت و خردمات آن شرده اسرت.
(گرگسون 2017 ،م)
ج .تبدیل شدن به عامل بیماری و مرگ :طی سالهای اخیر نظام سالمت به مشکالت پینیردهای دچرار شرده اسرت .در
تحقیقاتی که توس دانشگاه جان هاپکینز در ایاالتمتحده منتشرشده است نشان داده شده کره طری  10سرال گذشرته
در ایاالت متحده آمریکا ،نظام سالمت بهطور مستقیم مسئول مرگ بیش از دو میلیون نفرر بروده اسرت .درحرالیکره آمرار
کشته های جنگ های کل تاری این کشور حدود یکمیلیون نفر بوده است .در این تحقیق آمده است کره نظرام سرالمت
در این کشور سومین عامل مرگ و میر محسوب میشود  .اشرتباه پزشرکی ،عروارض دارویری و عفونرتهرای بیمارسرتانی
ازجمله مهمتری ن عوامل مرگ و میر در این نظام است(.ماکاری و دانیل2016 ،م)
د .انتقال فرهنگ های مادیگرایری و غرربزدگری :در پشرت صرحنه آزمرایش هرا و تحقیقرات تجربری ،پریشفررضهرا و
آکسیوم هرایی(معلومرات مترافیزیکی) وجرود دارد کره برر تحقیقرات و فرضریههرای علمری و انگیرزههرای عالمران ترأثیر
میگذارد( .خسروپناه 1393 ،ش ،ج  ،3ص  )107این پیشفرضها خواسته یا ناخواسته بهوسریله منرابع آموزشری آنهرا
به کشورهای دیگر منتقل میگردد .الگروگیری شخصریتی دانشرمندان کشرورهای مختلرف از سربک زنردگی دانشرمندان
غربی موجب جریان غرب زدگی و مادیگرایی در دانشگاهها و بهتبرع آن در جامعره مریشرود(.آل احمرد 1385 ،ش ،ص
)162- 150
ه .دارو محوری :امروزه در نظام سالمت مبتنی بر تجربه معضل تجویز بریرویره داروهرای مختلرف فجرایع زیرادی بره برار
آورده است .پیدایش گونهها ی میکروبی مقاوم به درمان و عروارض دارویری ،بخصروص عروارض مرؤثر در نسرل بشرریت از
جمله مباح روز کرسیهای علمی است (.سازمان بهداشت جهانی 2011 ،م)
و .شیوع بیرویه جراحی :سزارین و جراحی در بیماریهایی که مریتروان آنهرا را برا دارو و سرایر روشهرا درمران کررد
ازجمله جراحیهای بیرویه هسرتند .در تحقیقری کره در سرال  1976توسر انجمرن پزشرکی آمریکرا صرورت گرفرت
مشخص شد که  12هزار نفر براثر جراحیهای غیر ضروری به وادی مرگ میافتند و پژوهشها نشران مریدهرد کره ایرن
روند تا عصر حاضر متوقف نشده است( .استاهِل 2016،م)
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ز .وابستگی به فنّاوری :وابستگی به فنّاور ی در این نظام موجب شده است که دسترسی به خردمات سرالمت برا سرختی
همراه باشد .وابسته شدن تشخیص به آزمرایشهرای طبری و ابزارهرا ی تشخیصری و وابسرته شردن درمران بره داروهرای
شیمیایی و مداخالت پیشرفته ،موجب کاهش توانمندی و مهرارت نیرروی انسرانی در ایجراد سرالمت فراگیرر در شررای
کمبرود امکانرات شررده اسرت بررهگونرهای کرره تشرخیص و درم ران بردون ابزارهررا و داروهرای پیشرررفته غیررممکن شررده
است(.کمپبل و همکاران 2007 ،م)
ح .وابستگی به نظام سرمایهدار ی و سلطه غرب :وابستگی این نظام سالمت به نظام سرمایهداری غررب منجرر بره ایجراد
دوگانگی در یافته ها و عملکرد این نظام شده است .برهعنروان مبرال تحقیقرات ایرن نظرام برر روی برخری مرواد غرذایی
ازجمله نوشابه های گازدار خطر آنها را برای سالمتی تائید نموده است(.مایان 2006 ،م) امرا بره دلیرل سررمایه هنگفتری
که در اختیار تولیدکنندگان این مواد غذایی قرار دارد مجوز برای تولید آنهرا صرادر مریشرود  .از طرفری سرلطه غررب برا
استفاده از تسل خویش بر نظام سالمت از تحریمها ی سالمت علیه کشورهای مخالف خرود اسرتفاده مریکنرد کره ایرن
تحریمها فجایع بشری زیادی ایجاد کرده است(.بورگر و کمالیدهقان 2013 ،م)
 2.3نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل
نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل سال ها نظام سالمت برتر و غالب در جهان بروده اسرت .در ایرن بخرش بره تاریخنره
شکلگیری این نوع از نظام سالمت و ویژگیهای مطلوب و آسیبهای آن خواهیم پرداخت.
 1.2.3تاریخنه نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل
(علی هماالسالم) میداننرد (ابرن جلجرل 1349،ش ،ص )55

برخی منشأ این نوع از نظام سالمت را حضرت آدم و ادری

و برخی دیگر منشأ پیدایش این نظام را بقراط حکیم در تمدن یونان باستان میداننرد(.ابرن ابری اصریبعه 1386،ش ،ص
 )77نظام سالمت مبتنی بر عقل بیش از  10قررن نظرام سرالمت غالرب برجهران برود و خردمات ارزنردهای برهسرالمت
بشریت کرده است که ذکر آن در این مقاله نمیگنجد(.والیتی 1389،ش ،ص  )30مبانی علمری نظرام سرالمت در ایرن
دوران بر اسا مبانی دانشمندان یونانی بود امرا چیرزی کره آن را متمرایز مریسراخت نروع شرناختشناسری انسران و
جهان بینی خاص دانشمندان آن بوده است .بهعنوان مبال منشأ حاالت روانری ماننرد ترر  ،شرادی و انردوه ازنظرر نظرام
سالمت مبتنی بر اصالت تجربه فعل و انفعاالتی است که در سلولهای عصبی مغرز ر مریدهرد .امرا ازنظرر دانشرمندان
تمدن اسالمی منشأ این افعال یک معقوله فرا مادی بره نرام «نفر » اسرت کره تغییررات خرویش را برهواسرطه اعضرای
عصبی اعمال مینماید(.ابنسینا 1383 ،ش ،ص  )145برخی شکوفایی علم تجربی و انقرالب علمری در قررن شرانزدهم
میالدی و گرایش به تجربه گرایی و ستیز با مفاهیم عقلی را عامرل فروپاشری ایرن نظرام سرالمت در جهران دانسرتهانرد.
(مصطفوی کاشانی 1367،ش ،ص  )156- 19و برخی علت انحطاط این نظرام را متشرکل از عوامرل درونری شرامل عقرل
سرررتیزی و دور شررردن از اسرررالم راسرررتین و عوامرررل بیرونررری شرررامل جنرررگهرررای صرررلیبی و ظهرررور مغررروالن
میدانند(.والیتی 1389،ش ،ص )88
 2.2.3ویژگیهای مطلوب نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل
آننه نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل را قرنها نظام سالمت غالب برر جهران نمروده اسرت ویژگریهرای مطلروب آن
بوده است .در این بخش به بررسی ویژگی هرای نظرام سرالمت مبتنری برر اصرالت عقرل و عوامرل موفقیرت آن خرواهیم
پرداخت .
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أ .سازگاری با مبانی دینی و عقلی :با توجه به استواری مبرانی دینری و اسرالمی برر مفراهیم عقلری ،ایرن نظرام نسربت
به نظام سالمت مبتنری برر تجربره برا دیرن سرازگاری بیشرتری دارد(.خسرروپناه 1393 ،ش ،ج  ،3ص  )107مفراهیمی
متافیزیکی مانند روح  1که در نظام سالمت مبتنی بر تجربه در حرد تجربره معنروی  2تنرزل داده شرده اسرت بردون هریچ
دغدغهای بر بستر این نظام قابل بح و بررسی است زیرا یک امر عقلی است و از طرر مختلرف برهوسریله برهرانهرای
عقلی قابل اثبات است(.ابن سینا 1384 ،ش ،ص )5
ب .نفوذ بیشتر و نگاه کل نگر :نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل با استفاده از براهین عقلری شرامل همره سراحتهرای
یقینی شامل اولیات ،مشاهدات ،تجربیات ،متواترات ،حدسیات و فطریات (مظفر ، 1436،ص  )319بره بررسری عوامرل
صحت و بیماری و روش شکلگیری آنها میپردازد .لذا میتواند تمامی علل مرتب را با هم پیونرد دهرد و بره یرک نظرر
جامع در این خصوص دست پیدا کند .برخالف نظام مبتنی بر تجربه که محدود به مشاهدات و تجربیرات اسرت و باعر
میشود گستردگی نفوذ فکر محدود ،جزئی و خاص گردد( .طباطبایی ،مطهری 1364 ،ش ،ج  ،2ص )100
ج .عدم وابستگی به ابزار و قابلاستفاده در محدودتری ن امکانات :نظام سرالمت مبتنری برر عقرل بررخالف نظرام سرالمت
مبتنی بر تجربه میتواند بدون هیچ امکاناتی وظایف خود را در سطوح پیشگیری ،تشخیص ،درمران و برازتوانی بره انجرام
برساند .وسعت روش ها در این نظام بسیار بیشتر است و میتوانرد برا اسرتفاده از امکانرات و منرابع برومی در هرر منطقره
اقدام به ساماندهی سالمت نماید .این موضوع بخصوص در مناطق محروم که توانرایی تهیره ابزارهرای تشرخیص طبری و
داروها را ندارند بسیار کارآمد است(.سازمان بهداشت جهانی 2003 ،م)
د .اخال محوری :نظام سالمت مبتنی بر عقل همواره در منابع خود بر اصرول اخالقری اسرتوار بروده اسرت .هرچنرد کره
نظام سالمت مبتنی بر تجربه نیز در بخش اخال پزشرکی مطرالبی بررای گفرتن دارد امرا اغلرب ایرن مروارد را از منرابع
نظام سالمت مبتنی بر عقل استخراج و استفاده مینماید .بهعنوان مبال بقراط ،یک پزشک عقرلگراسرت کره قسرمنامره
او در هنگام فارغالتحصیلی دانشجویان سالمت در دانشگاهها خوانده میشود(.نجمآبادی 1379،ش ،ج  ،1ص )32
ه .استفاده از مفاهیم ساده و قابلیت آموزش آسان :مفاهیم نظام سالمت مبتنی بر عقرل طروری نوشرته شرده اسرت کره
همه اقشار جامعه با هر سط سوادی آن ها را در کرده و فهرم مریکنرد .بیران بیمراریهرا برا مفراهیم سرادهای ماننرد
سردی ،گرمی ،خشکی و تری باع میشود فهرم آن راحرت ترر و آمروزش آن بررای دانرشپژوهران در هرر سرنی آسران
باشد(.ارزانی 1380 ،ش ،ص )1
 3.2.3آسیبهای نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل
این نظام سالمت در دورانِ پ از افول تمدن اسالمی دچار آسیب های فراوانی شد .ایرن آسریب هرا را مری تروان یکری از
عوامل جایگزین شدن نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه در جهان برشمرد .در ایرن بخرش بره بررسری برخری از ایرن
آسیب ها خواهیم پرداخت.
أ .عدم سازمان دهی :دور ماندن طوالنیمدت و مترو ماندن ایرن نظرام از حضرور رسرمی در نظرام حکرومتی موجرب از
هم گسیختگی و از بین رفتن ساختارهای تشکیالتی آن گردیده اسرت .ایرن امرر موجرب برینظمری علمری ،حرفرهای و
مهارتی شده است .تشکیالت آموزشی و درمانی این نظام در حکومت بسیار محدود و در سایه تشرکیالت نظرام سرالمت
مبتنی بر تجربه شکلگرفته است .هرچند که برخی کشورها بخصوص کشورهای شرقی سهم قابرلتروجهی از تشرکیالت

1 Soul
2 Spiritual Experience
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نظام سالمت خویش را بر پایه نظام سالمت مبتنی بر عقل بنا نهادهانرد و توانسرتهانرد تشرکیالت و نظرام منسرجمی برر
پایه این نظام پایهریزی نمایند( .رضایی زاده 1393 ،ش ،ص )107
ب .دور ماندن از فنّاوری :منحصر کردن استفاده از فنّاور ی برای نظرام سرالمت مبتنری برر تجربره و محردود کرردن نظرام
سالمت مبتنی بر عقل بر روشهای سنتی در ساحتها ی مختلف موجب شده است کره نرام ایرن نظرام برا عنروانهرای
سنتی ،کهن و قدیمی مورد استفاده قرار بگیرد .این در حالی است که نظام سالمت مبتنی برر عقرل سرتیزی برا فنّراوری
ندارد و میتوانرد آن را بررای تشرخیصهرا ی خرود بره خردمت بگیررد و تبردیل بره یرک نظرام سرالمت مردرن و نروین
گردد(.ژیووِن وو 2012 ،م)
ج .عقل گرایی محض :همانگونه که یکی از آسیبهای نظرام سرالمت مبتنری برر تجربره ،تجربرهگرایری محرض برود ،در
برهه ها یی از تاری  ،در مواجهه با سالمت مبتنی بر تجربره ،ایرن نظرام برا عقرل گرایری محرض ،تجربره را ذبر نمروده و
تمامی دستاوردهای آن را باطل شمرده است( .ابن ابی اصیبعه 1386،ش ،ص )74
د .دارو گرا یی :این عنوان نوعی آسیب مشتر در همه نظامهای سرالمت محسروب مریشرود  .بره دلیرل سرودی کره در
تجارت داروهای گیاهی وجود دارد فعاالن در نظرام سرالمت مبتنری برر عقرل برهراحتری برهسروی تجرارت و داروگرایری
کشیده میشوند این درحالیکه است که همانند نظام سالمت مبتنی بر تجربه دانشمندان عقرلگررا نیرز از دارو محروری
و دارو گرایی نهی کردهاند( .عقیلی 1385،ش ،ج  ،1ص )22
 .4نظامسالمت درتمدن نویناسالمی 
پ از جریانشناسیِ دو نظام سالمت کالن که بشریت آنهرا را تجربره نمروده اسرت اکنرون بره بررسری کیفیرت نظرام
سالمت در تمدن نوین اسالمی بر اسا
دینی میپردازیم.

الزمههای مفهومی آن و نوع شناختشناسری مطلروب و نظریره برگزیرده علرم

 1.4بخش اول پیشینه
نظام سالمت مبتنی بر عقل در طول قرن دوم تا یازدهم هجرری قمرری توسر دانشرمندان مسرلمان مرورد توجره قررار
گرفت .در این دوران دانشمندان مسلمان آثار دانشرمندانی همنرون بقرراط و جرالینو

را بره عربری ترجمره نمودنرد و

مطالب آن را گسترش دادند و سپ به تألیفات مسرتقل و تخصصری در زمینره سرالمت پرداختنرد؛(والیتری 1386 ،ش،
ص  )145- 125این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که نظام سالمت اسالمی از آننه در منابع یونرانی وجرود داشرت بسریار
گسترده تر شد و مطالبی که در منابع علمی این نظام یافت میشد بیسابقه و بدیع برود و دانشرمندان در سراسرر جهران
برای مطالعه طب ناگزیر بودند تألیفات دانشرمندان اسرالمی را مطالعره نماینرد( .والیتری 1386 ،ش ،ص  )145- 125از
طرفی مبانی این نظام هیچ تعارضی با اعتقادات دینی ندارد و حتی مؤیرد آنهرا نیرز هسرت و بررای اسرالمی کرردن آن
نیازی به ایجاد ترجمان های مختلف از مبانی آن نیست .در احادیبی که از پیرامبر اسرالم (صرلی ا علیره و آلره وسرلم)
رسیده است مفاهیمی مانند حجامت ،طبایع و غیره بیان شده است که از مفاهیم اساسری در نظرام سرالمت مبتنری برر
عقل هستند( .ابنبابویه ، 1413،ج  ،1ص )126
از تالش های مهم دیگر برای اسرالمی سراختن نظرام سرالمت ،در رابطره برا نظرام سرالمت مبتنری برر تجربره در سرال
1389ش به وسیله نویسندگان سند جامع علمی کشور در ایران صورت گرفرت .آنهرا برر اسرا

مصروبه سرال  1999م

سازمان بهداشت جهانی ،تعریف سالمت را با اضافه کردن "بعد معنوی" به آن برهعنروان تعریرف رسرمی وزارت بهداشرت
از سالمت برگزیدند و واژه " "Spiritualرا به بعد «روحی و ملکوتی انسران» ترجمره نمودنرد و آن را بره مردل «زیسرتی -
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روانی -اجتماعی» اضافه نموده انرد( 1 .لنکرانری و همکراران 1389،ش ،ص  )24ایرن در حرالی اسرت کره واژه ""Spiritual
به معنای معنوی است و در چهارچوب تجربه معنرا مریگرردد؛ امرا بعرد روحری و ملکروتی انسران در چهرارچوب تجربره
نمیگنجد( .ر عنوان  )3.1.3نویسندگان این سند ،دانرش سرالمت را ابرزاری بررای مطالعره در تکروین مریداننرد کره
تشریع ساختار فلسفه و چهارچوب رفتار سالمت را مشخص میکند؛ و شفا را منتسب بره پروردگرار مریداننرد (لنکرانری
و همکاران 1389،ش ،ص  )23از این نظر آنها این علم را نوعی علم دینی تلقی میکنند .آنها اسالمی سراختن نظرام
سالمت را بهواسطه تطهیر اطالعات نظام سالمت در ساختار اندیشه رفتار اسالمی در نظرر مریگیرنرد کره شرامل حرذف
محرمات ،رعایت اصول عمدهای مانند برقراری اخ ال اسالمی ،اصرل کرامرت انسران ،ضرمان طبیرب و کارکنران خردمات
سالمت و در نظر گرفتن نظارت الهی میشود ( .لنکرانی و همکاران 1389،ش ،ص )25
 2.4ابزارهای ایجاد نظام سالمت نوین اسالمی
در اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران رسیدن به دانش بومی در حوزه سالمت مرورد تأکیرد بروده اسرت(.مرکرز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،ص  )9لذا پ از بررسی شناختی نظامهای سالمت بشرری و آسریبشناسری آنهرا بره
ابزارهایی برای ایجاد نظام سالمت اسالمی مبتنی بر شناختشناسی اسرالمی نیراز داریرم( .ر  ،عنروان  3،6،2و  )4،2در
ادامه به بیان این ابزارها بر اسا

بایستههای مفهومی میپردازیم.

أ .فلسفه اسالمی :دانشمندان ،قبل از آغاز کردن تالش های علمی خودشان ،بر این باورند کره هرر پدیردهای علتری دارد و
بررسی این قانون عقلی درخور هیچ علمی به جز فلسفه نیست(.مصرباحیرزدی 1394،ش ،ج  ،1ص  )121نقرش فلسرفه
تبیین مبادی تصدیقی عام و مبادی نخستین خاص علوم است .فلسفه اسالمی بهویژه حکمت متعالیه بره سربب غنرائی
که دارد ،بسیاری از مباح

هستی شرناختی ،انسرانشرناختی ،معرفرتشرناختی و غیرره را در بردارد(.خسرروپناه1390 ،

ش) با توجه به اینکه نظام سالمت مطلوب در تمدن نوین اسالمی بر پایه شناختشناسی اسالمی خواهرد برود بنرابراین
دارای مبانی و قواعد کلی فلسفی است که باید پ از گردآوری از منرابع نظرامهرای سرالمت پیشری ن ،تبیرین گردنرد .از
جمله مبانی فلسفی میتوان به تعریف جسرم طبیعری و عروارض آن ،برهران فصرل و وصرل ،برهران قروه و فعرل ،اقسرام
هیولی ،صورت نوعیه ،تناهی ابعاد ،نف و رابطه آن برا بردن اشراره نمرود و ازجملره قواعرد کلری فلسرفی مریتروان بره؛
اإلزدیاد فى العظم یوجب اإلشتداد فى الکیف ،البسی ال یمکن أن یکون فاعالً و قرابالً ،برین کرلّ حررکتین مختلفترین ال
بد من سکون و تشکیل جهان از هیوالى امکان و صورت ترکیب اشراره نمرود .ایرن قواعرد دارای ظرفیرت عظیمری بررای
فعالیرتهرای علمری اسرت( .نراظم 1387،ش ،ص  )74همننرین بایرد از ورود مبرانی فلسرفی بیگانره ازجملره فلسرفه
ماتریالیستی و مبانی معرفتی سکوالر به ای ن فرایند پرهیز شود( .خسروپناه 1390 ،ش)
ب .فقه اسالمی :فقه اسالمی دارای ابزارهای قدرتمندی در عرصه مبانی عقلی است و میتواند برر پایره شرناختشناسری
اسالمی با استفاده از تعالیم خود در تبیین ،بهبود و گسترش نظرام سرالمت ورود نمایرد .ایرن ابزارهرا شرامل مروارد زیرر
است:
 - 1اجتهاد در نصوص اسالمی و بررسی نظام سالمت موجود و نظام های سرالمت پیشرین بررای بیران حکرم اسرتحباب،
کراهت ،وجوب ،حرم ت و اباحه ناظر بر روش های پیشرگیری ،تشرخیص ،درمران ،برازتوانی و تحقیقرات سرالمت در نظرام
سالمت اسالمی مطلوب و بررسی قواعد فقهی مانند قاعده ال ضررر و ال ضررار و االضرطرار ،طهرارت ،اصرالت الحلیره ،نفری
عسر و حرج و غیره بر محور سالمت(.اسم حسینی1388 ،ش)
1. Spiritual-Biopsychosocial M odel
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 - 2اجتهاد حقوقی شامل وض ع قوانین در حوزه سالمت و تبیین نقشهای مختلف در نظام سالمت مطلوب.
 - 3اجتهاد اخالقی شامل چگونگی حف منزلت و کرامت انسان در نظام سالمت اسالمی.
در حال حاضر اقداماتی در این راستا انجام شده است کره از جملره آنهرا تأسری رشرته فقره پزشرکی در وزارت علروم،
تحقیقات و فناوری در سال 1391ش است .این سند در پنج حروزه تخصصری فقهری بررای تطهیرر ایرن نظرام اسرتفاده
ن موده است که شامل :بیان حکم استحباب ،کراهت ،وجوب ،حرمرت و اباحره روشهرای مختلرف مرسروم در پیشرگیری،
تشخیص ،درمان ،بازتوانی و تحقیقات سالمت است( .وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری 1391 ،ش)
ج .میراث اسالمی :از دوران تمدن اسالمی میراث عظیمی بجا مانده است که نتیجه تالش علمرای مسرلمان طری صردها
سال در ایجاد یک نظام سالمت جامع است .استفاده از این میراث قطعراً در پیشربرد سرریعترر اهرداف نظرام سرالمت در
تمدن نوین اسالمی مؤثر خواهد بود .این میراث شامل کتب دانشرمندان مسرلمان درزمینره بهداشرت و سرالمت شرامل
مبانی ،پیشرگیری ،تشرخیص ،درمران ،ارتقرا سرالمت در جامعره ،داروسرازی ،بیمارسرتان سرازی و سرازماندهری نظرام
سالمت و احادی

طبی هماکنون در کتابخانه های سراسر جهان وجود دارد و جمعآوری آنهرا بررای دسرتیابی محققرین

به آنها الزم به نظر میرسد.
د .ایجاد اسناد تجربی بر اسا

گزاره های عقلی و تعبدی :ایجاد سندهای علمی ( تجربی) برر اسرا

گرزارههرای یقینریِ

عقلی و تعبدی میتواند دروازه های جدیدی از دانش سالمت را به روی بشریت بگشاید .برخی گرزاره هرای یقینری عقلری
و تعبدی دارای آثاری است که میتوان آنها را در محی آزمایشگاهی زیر نظرر گرفرت و ثبرت نمرود .بردین شرکل یرک
سلسله از اسناد تجربی بر پایه گزاره های عقلی و تعبدی شکل میگیرد که در نوع خود بری نظیرر اسرت و بره ایرن نظرام
قابلیت شرکت در چالش های علمی روز دنیا را میدهد .همننین میتروان از یافتره هرای نظرام سرالمت موجرود پر

از

تطابق آن ها با مبانی عقلی استفاده نمود .برای این امر تولید اسناد عقلی که در آن یافته های تجربری برا مبرانی عقلری و
فقهی موردسنجش قرار میگیرند و در بخش فلسفه و فقه اسالمی مورد بررسی قرار میگیرد الزامی است.
ه .استفاده از فنّاوری و یافته های نظام سالمت موجود :ایجاد فنّاوری نرمافرزاری و سرختافرزاری در حروزههرای تخصصریِ
پیشگیری ،تشخیص ،درمان ،بازتوانی و تحقیقات سرالمت همننرین سرازماندهری نظرام سرالمت برر اسرا

سرندهای

علمی تولیدشده در این نظام امری ضروری است .با تولید دستگاههای تشخیص طبی و ایجراد الگروریتمهرای تشخیصری
جدید برای شناسایی عوامل بیماریزای تعریفشده و تولید دستگاههای آزمایشگاهی بر اسا این الگروریتمهرا و تولیرد
فراورده های دارویی نوین میتوان نظام سالمتی پویا و مدرن ایجاد کرد .همننین الزم است از یافتره هرای نظرام سرالمت
موجود در علوم پایه همنون بیوشیمی ،فیزیولوژی و ...استفاده شود و این یافته ها در نظام سرالمت نروین در گرزارههرای
عقلی ادغام شده و نگرش جدیدی در رابطه با این علوم به جامعه علمی ارائه گردد.
نتیجهگیری

.5
نظام های سالمت شکل گرفته همواره متأثر از نوع معرفت شناسی و شرناخت شناسری پدیردآورنردگان آن بروده اسرت .در
کنار الگو هایی که در جهت ایجاد نظام سالمت نوین جهانی ارائه میشود ،الگوی نظام سرالمت در تمردن نروین اسرالمی
میتواند حرف های زیادی برای گفرتن داشرته باشرد .ایرن نظرام برا مطالعره در نظرامهرای سرالمت گذشرته ،خرود را از
آسیب های آن ها دور نگاه میدارد و با ایجاد نوآوری در تولیدات فنّاورانره ،یافترههرای برهروز علروم تجربری و برهرانهرای
استنباطی ،کامل ترین نظام سالمت به وجود آمده در طول تاری بشریت خواهد بود .چالشهرایی کره مریتوانرد سربب
کند شدن مسیر رسیدن به این نظام متعالی گردند آسیبهایی است که در نظرامهرای سرالمت بشرری تراکنون ر داده
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است(.ر  ،عنوان  3،2،3و  )3،1،3و پیشرانهای این نظام نیز پرهیز از این آسیبها و گررایش بره ویژگریهرای مطلروب
نظام های سالمت بشرری اسرت( .ر  ،عنروان  2،3،2و  )2،1،3آننره برهعنروان نظرام سرالمت اسرالمی تراکنون توسر
سیاست گذاران نظام سالمت تعریف شده است با بایستههای شناختشناسری نظرام سرالمت در تمردن نروین اسرالمی
فاصله دارد و برجسته کردن ویژگیهای مطلوب ،از آسیبهای ناشی از خألهرای شرناختی ایرن نظرام نمریکاهرد.آننره
موجب تمایز نظام سالمت در تمدن نوین اسالمی میشود ،استفاده از نوآوریهای حاصل از ابزارهرای منحصرربهفررد ایرن
نظام همنون ف لسفه اسالمی ،فقه اسالمی ،میراث اسالمی ،ایجاد اسناد تجربی برر اسرا گرزاره هرای عقلری و تعبردی و
استفاده از فنّاوری و یافته های نظام سالمت موجود است( .ر  ،عنوان  )2،4بر اسرا ایرن ویژگریهرا سرزاوار اسرت کره
این نظام را « نظام سالمت نوین اسالمی».بنامیم.
 . 6پیشنهاد
با توجه به اینکه مطالب ارائهشده در مورد نظام سالمت مطلوب در تمردن نروین اسرالمی هسرت و ترا رسریدن بره ایرن
نظام کامل و جامع راه زیادی باید طی کرد پیشنهادهایی در این نوشتار در مورد رسیدن بره ایرن نظرام سرالمت متعرالی
و همننین بهبود وضعیت موجود نظام سالمت ارائه میگردد:
أ .اسناد باالدست ی نظام جمهوری اسالمی ایرران (مرکرز الگروی اسرالمی ایرانری پیشررفت1397،ش ،ص  )9هرچنرد بره
بایدهای نظام سالمت مطلوب اشاره میکنند اما در آنها الزامی بر جستجوی الگویی نوین بررای نظرام سرالمت اسرالمی
ازنظر علمی وجود ندارد؛ پیشنهاد میشود همراه با جوامع بینالمللی که به دنبال نظرام سرالمت مطلروب هسرتند (ر ،
عنوان  )1،1،3در اسناد باالدستی عبارتی مانند «ایجراد زیرسراختهرای علمری بررای رسریدن بره نظرام سرالمت نروین
اسالمی» ذکر گردد.
ب .بستر مطالعات علمی و پژوهش محور بهمنظور نقد و بررسی نظامهرای سرالمت بررای شناسرایی هرر چره دقیرقترر
آسیبها و ویژگیهای مطلوب آنها و چگونگی استفاده از این یافتهها در نظام سالمت مطلوب ایجاد شود.
ج .از پژوهشگران عرصه سالمت دعوت مریشرود ترا برا پریشفررض قررار دادن شرناختشناسری اسرالمی (ر  ،عنروان
 )3،6،2به بررسی چهارچوبهای عملی برای رسیدن به نظام سالمت نوین اسالمی بپردازند.
 . 7تشکروقدردانی :
گروه نویسندگی بر خود الزم میداند از آیتا جوادی آملی ،آیتا اراکی ،آیرتا مصرباحیرزدی و حجرجاسرالم دکترر
عبدالحسی ن خسروپناه ،حمید ملکی ،دکتر عبا علی واشیان ،دکتر آقرارفیعی ،سرید یاسرر صرادقی کره از نقطره نظررات
ایشان در این مقاله بهره برده است کمال تشکر و قدردانی را داشته باشد.
منابع:
 .1قرآن کریم.
 .2ابن ابی اصیبعه ،احمد بن قاسم 1386( .ش ) .عیون األنبا فی طبقات األطبا  .ترجمه سید جعفر غضبان  .تهرران .دانشرگاه
علوم پزشکی ایران.
 .3ابن جلجل ،سلیمان بن حسان 1349 (.ش ) .طبقات األطبا و الحکما  .ترجمه امام سید محمد کاظم  .تهران .دانشگاه تهران.
 .4ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی 2010 ( .م ) .لق المنافع فی علم الطب .قاهره .دار الکتب و الوثائق القومیرة مرکرز تحقیرق
التراث.
 .5ابنبابویه ،محمدعلی .) 1413 ( .من ال یحضره الفقیه .قم .موسسه نشر اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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 .6ابنسینا ،عبدا  1383 ( .ش )  .طبیعیات دانشنامه عالیی .همدان .دانشگاه بوعلی سینا.
 .7ابنسینا ،عبدا  1384 ( .ش) .رساله نف  .همدان .دانشگاه بوعلی سینا.
 .8اراکی ،محسن 1393 (.ش) .نظریه شناخت .قم .نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،دفتر نشر معارف.
 .9ارزانی ،محمداکبر 1380 ( .ش) .میزان الطب .قم .موسسه فرهنگی سما .
 .10آل احمد ،جالل 1385 ( .ش) .غربزدگی .قم .نشر خرّم.
 .11جوادی آملی ،عبدا  1389 ( .ش ) .منزلت عقل در هندسه معرفت دینی .قم .اسرا .
 .12خسرو پناه ،عبدالحسین 1393 (.ش ).مسائل جدید کالمی و فلسفه دین .قم .مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی (ص).
 .13راغب اصفهانی ،حسین بن محمد 1374 ( .ش ) .ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن .تهران .مرتضوی.
 .14سیوطی ،عبدالرحمن بن ابی بکر 1387 ( .ش ) .المنهل السوی و المنهل الروی فی الطب النبروی  .تهرران .دانشرگاه علروم
پزشکی تهران.
 .15شاله ،فیلیسین 1346( .ش ) .شناخت روش علوم یا فلسفه علمی .ترجمه یحیی مهدوی .تهران .انتشارات دانشگاه تهران.
 .16عسکری ،حسن بن عبدا  .) 1400 ( .الفرو فی اللغه .بیروت .داراآلفا الجدیده.
 .17العطا  ،محمد نقیب 1374 ( .ش ) .اسالم و دنیوی گری (سکوالریسرم) .ترجمره احمرد آرام .تهرران .انتشرارات موسسره
مطالعات اسالمی دانشگاه تهران و موسسه اندیشه و تمدن اسالمی کواالالمپور.
 .18عقیلی ،سید محمدحسین 1385 (.ش ) .خالصه الحکمه .قم .اسماعیلیان.
 .19عکاوی ،رحاب خضر 2000 ( .م ) .الموجز فی تاری الطب عند العرب .بیروت .دارالمناهل.
 .20علی بن الحسین علیهالسالم 1376( .ش ) .صحیفه سجادیه .قم .دفتر نشر الهادی.
 .21فراهیدی ،خلیل بن احمد .) 1409 ( .کتاب العین .قم .نشر هجرت.
 .22فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب .) 1415 (.القامو

المحی  .بیروت .دارالکتب العالمیه.

 .23کلینی ،محمد بن یعقوب.) 1407 ( .الکافی .تهران .دارالکتب االسالمیه.
 .24مصباح یزدی ،محمدتقی 1386( .ش ) .آموزش عقاید .تهران .چاپ و نشر بین الملل.
 .25مصباح یزدی ،محمدتقی 1393 ( .ش ) .رابطه علم و دین .قم .انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 .26مصباح یزدی ،محمدتقی 1394 ( .ش ) .آموزش فلسفه .قم .انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قد

سره).

 .27مصطفوی کاشانی ،سید جالل 1367 (.ش ).دارو ،مسئله پزشکی قرن .تهران .موسسه کیهان.
 .28مصطفوی کاشانی ،سیدجالل 1382 ( .ش) .مجموعه آثار .تهران .موسسه نشر شهر.
 .29مظفر ،محمدرضا .) 1436( .المنطق .قم .انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه.
 .30موسوی ،خمینی روحا  1386(.ش) .صحیفه امام .تهران .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( ).
 .31ناظم ،اسماعیل 1387 ( .ش) .طب و فلسفه علوم طبیعی .تهران .دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 .32نجمآبادی ،محمود 1379 (.ش).تاری طب در ایران .تهران .دانشگاه تهران.
 .33والیتی ،علیاکبر 1386( .ش) .فرهنگ و تمدن اسالمی .قم .دفتر نشر معارف.
 .34جهانگیر معینی 1379 ( .ش ) .مدخلی بر مدرنیته و مدرنیسم .کتاب ماه علوم اجتماعی.شماره 34و  :35ص .17- 16
 .35رشاد ،علیاکبر 1393 ( .ش ) .نظریه علم دینی .قبسات .شماره  :74ص .20 - 5
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 .36زهرا کریمیان ،جواد کجوری ،محمدمهدی ثاقب 1394 ( .ش ) .تحلیلی بر قلمروی پزشکی مبتنی بر شواهد برر اسرا

دو

عامل ماهیت علم و شرای تصمیم گیری  .دوره ششم ،شماره دوم :ص .75 - 69
 .37سید حسین میرمعزی 1379 ( ،ش ) ،روش کشف نظام اقتصادی اسالم ( رابطه فقه و نظام) ،فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام
صاد علیهالسالم  .شماره  11و  :12ص .112- 87
 .38عبدالحسین خسروپناه 1390 ( .ش ) .الگوی حکمی اجتهادی علوم انسانی .جاویدان خرد .دوره جدید ،شماره  :19ص - 29
.66
 .39محسن ملک افضلی اردکانی ،محمد حسن حائری ،محمد تقی فخلعی ،محمد جواد ارسرطا 1391 ( .ش ) .مفهروم نظرام و
کاربرد آن در فقه و اصول .نشریه مطالعات اسالمی :فقه و اصول .سال چهل و چهارم ،شماره پیاپی  :88 /1ص .150- 125
 .40میرباقری ،سید محمدمهدی 1386( .ش ) .تعارض فرهنگ تعالی با توسعه .بازتاب اندیشه .شماره  :87ص .18- 14
 .41خامنه ای ،سید علی 3 /12 /1368 ( .ش) .بیانات در دیدار جمعی از ائمه جمعه کشرورهای نامیبیررا ،موزامبیرک ،آفریقرای
جنوبی و لسوتو ،پایگاه اطالعرسانی مقرام معظرم رهبرری ،بره آدر www.leader.ir:

 .42خامنه ای ،سید علی 10 /3 /1384 ( .ش ) .بیانات در دیدار اعضای ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینری (ره).
پایگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری به آدر www.leader.ir:

 .43خامنهای ،سید علی 14 /11 /1390 ( .ش) .خطبههای نماز جمعه تهران ،به همراه ترجمه خطبه عربری .پایگاه اطالعرسانی
مقام معظم رهبری به آدر www.leader.ir:

 .44رضایی زاده ،حسین 1393 ( ،ش ) .وضعیت طب سنتی در برخی کشورهای شرقی .تهران  .مستند مکتوب دومین جشنواره
گیاهان دارویی ،فرآوردههای طبیعی و طب سنتی ایران .قابل دستر

در پایگاه اطالعرسانی این جشنواره به آدر :

/وضعیت-طب-سنتی-در-برخی-کشورهای-شرقیhttp://medplant.ir/19128/

 .45کامران باقری لنکرانی ،باقر الریجانی و غیره 1389 (.ش ) .نقشه جامع علمی سالمت .پایگاه اطالعرسانی وزارت بهداشرت،
درمان و آموزش پزشکی به آدر http://www.behdasht.gov.ir:

 .46مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت (  1397ش) .سند الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت .قابل دستر

در پایگاه اطرالع

رسانی این مرکز به آدر http://olgou.ir/images/the_Islamic-Iranian_Model_of_Progress.pdf :

 .47وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری 1391 ( .ش ) .برنامه درسی مقطع دکترای رشته فق ه پزشرکی .قابرلدسرتر

در پایگراه

اطالعرسانی وزارت علوم به آدر http://hes.msrt.ir/uploads/t_education/1466316062_0.pdf :
48. Campbell EM, Sittig DF, Guappone KP, Dykstra RH, Ash JS. (2007). Overdependence on
technology: an unintended adverse consequence of computerized provider order entry. Annual
Symposium proceedings. AMIA Symposium: 94-8
49. George L. Engel. (1977). The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine.
Science. Volume 196(4286): 139-136
50. Marcelo Saad, Roberta de Medeiros, Amanda Cristina Mosini. (2017). Are We Ready for a True
Biopsychosocial–Spiritual Model? The Many Meanings of “Spiritual”. Medicines Journal. Volume
4(4): 79
51. Philip F. Stahel, Todd F. VanderHeiden, Fernando J. Kim. (2016). Why do surgeons continue to
perform unnecessary surgery. Journal of Patient Safety. Volume 9: 122–8
52. Susan T. Mayne Harvey A. Risch Robert Dubrow and etc. (2006). Carbonated Soft Drink
Consumption and Risk of Esophageal Adenocarcinoma. Journal of the National Cancer Institute,
Volume 98, (1, 4): 72–75
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