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Abstract : Adopting a health-oriented approach in teaching Islamic Thought courses 

for medical students can be a source of dynamism and efficiency of these courses. The 

purpose of this study is to investigate the feasibility of offering these courses with an 

approach to health issues and to provide a general framework for developing new 

topics in these courses. This study was conducted using a qualitative approach in 

Isfahan University of Medical Sciences in the academic year of 2019-2020. 

Purposeful sampling included 22 instructors of the courses on theoretical foundations 

of Islam in Isfahan University of Medical Sciences, along with experts in the field of 

Islamic education and specialists in the field of health who had familiarity with 

Islamic thought. Data collection tool was a researcher-made questionnaire prepared by 

the consensus and Delphi group methods. All participants considered it possible to 

present the theoretical foundations of Islam with a health-oriented approach in terms 

of the objectives of these courses and in terms of health dimensions (physical, mental, 

social, and spiritual). Also, 60% believed that it is possible to offer these courses 

according to the approved topics. All of the participants considered this approach 

useful and necessary for medical students. The proposed topics with a health-oriented 

approach were agreed upon by 72% of the participants. Accordingly, adopting a 

health-oriented approach in the theoretical foundations of Islam in terms of objectives, 

topics and dimensions of health is possible and its implementation is useful and 

necessary for medical students. The feasibility of this approach can be the basis for 

transformation, innovation and, consequently, greater efficiency of these courses. The 

suggested topics provide a good basis for revisiting these courses. 
 

Keywords: Feasibility Study, Review, Courses of Theoretical Foundations of Islam, 
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 مقدمه

مبانی نظری اسالم عنوان گرایشی از گرایش هاای      

ه با هدف پنج گانه دروس معارف اسالمی دانشگاه هاست ک

تقویت، تعمیق و گسترش اطالعات دانشجویان نسابت باه 

باورها و بنیان های اعتقادات دینای نناان در اراار وا اد 

معاونات اماور اسااتید و )  درسی برنامه ریایی داده اسات

(. این گرایش در قالب ارار 1383  ارف اسالمی  دروس مع

« )مبدأ و معاد(، »اندیشه 1عنوان درسی »اندیشه اسالمی  

« )نبوت و امامت(، »انسان در اسالم« و » قاو  2سالمی  ا

می گردد. درس   ارائهاجتماعی و سیاسی انسان در اسالم«  

سوم  یا ارارم این گارایش مای تواناد باه  ساب عالقاه 

(  2س دوم ) اندیشه اسالمی جایگیین در  وانتخاب دانشجو

واقعیت نن اسات کاه در تادوین ماتاوا و متاون      گردد.

معارف اسالمی توجه کافی باه تخصاو و   نموزدی دروس

در  االی کاه ایان   ،ردته تاصیلی فراگیران نشاده اسات

ظرفیت بارای بریای از دروس معاارف اساالمی از جملاه 

 د کاه ارتباا دروس گرایش مبانی نظری اسالم وجاود دار

ای و های  رفاهقوی تری با دیگر علاوم تجربای، تخصاو

نشااجویان دا .ردااته تاصاایلی فراگیااران دادااته بادااند

ای ای در  اوزههای علوم پیدکی به صورت  رفاهدانشگاه

( و practicalکااربردی ) فعالیت یواهند نمود کاه کاامالً

تجربی و با واقعیات سالمتی و زندگی مردم مارتب  اسات. 

ماتوای نموزدی دروس معارف اساالمی طقی است که  من

باارای ایاان دانشااجویان بااه دااکلی ویاا ه و باار اساااس 

ای تدوین و تدریس گردد تا پاساخگوی  رفههای  ضرورت

همیمان نیی مفاهیم  وزة سالمت ممکان و   نیاز ننان بادد.

های کالمی دیاده داوند، تاا فرضمطلوب است که با پیش

د کاه دانشاجوی ای داویافتهمنجر به تاقق نگرش کمال  

هاای کالمای را فرضهای پیدکی و پیراپیدکی پیشردته

»ساالمت« در ابعااد ارارگاناه نن از درون واقعیتی به نام  

)معنااوی ، رواناای ، اجتماااعی و جساامی ( کااه ماارتب  بااا 

مبا ث  وزه پیدکی است مال ظه نماید. توجاه باه ایان 

هویات  نکته الزم است که هادف دروس معاارف اساالمی،

وی باه منتراای کماال اسات. در به فرد و رساندن   بخشی

 متبلااور کااردن رفتارهااای ماادهبی و پدیااداریواقاا ، 

تواند نشان موفقیت در های مطلوب دخصیتی، مییصیصه

یک فرایند تعلیم و تربیت ماورر باداد. بناابراین در طاول 

بایسات دااهد تیییار دوره تدریس این دروس، اساتاد می

ن یود بادد. اما ننچه اهمیات متعلمی  میاندر    دینیرفتار  

در بستر بازیوردها، باورهاا و  دینیدارد این است که رفتار 

دوند نه فق  توس  کساب داناش  اصل می  دینینش  بی

ای از دانش و . همچنین برای اینکه بتوان باور و نمییهدینی

ا ساااس ماادهبی را بااه وجااود نورد، بایااد بااه پاانج رکاان 

م، دارای  انتقاال پیاام و ماتاوای پیاا  فراگیران، استادان،

 های انتقال پیام همیمان و به طور مساوی توجه کرد. روش

د سوی  در  از  اسالمی  معارف  دروس   تدریس  یگر 

دناسی و نقد نن را ضروری سالیان متمادی ضرورت نسیب

و تصمیم  داده سایته  نگرش سو   این  به سمت  را  گیران 

که   فع  ارائهاست  دیوه  با  دروس  اه  داین  تا    لی 

گدار بوده  و نیا اساساً این دروس نیاز به بازنگری دارد  تأریر

اند رسالت یود در عرصه یا ییر؟ نیا این دروس توا نسته 

ردته  در  را  افراد  اجتماعی  و  فردی  مختلف زندگی  های 

تاوالت  در  بتواند  وی  تا  دهند  انجام  یوبی  به  علوم 

بادد؟ ارر  منشأ  سیاسی  و  فرهنگی  به   اجتماعی،  توجه 

می گداریتأریروه  دی و  سبب  علل  انداز،  اشم  تا  گردد 

مشخ دروس  این  ناکامی  یا  و  کامیابی  دود.  عوامل  و 

اساس   بر  اسالمی،  معارف  دروس  تاول  فرایند  تدوین 

دایه در  دانش  به  فراگیران  بنیادی  پیدکی،  رویکرد  های 

فنی مرندسی، علوم انسانی و هنر به عنوان یکی از عوامل  

و   نریرأ تمرم  اهداف  گدار،  به  رسیدن  در  مرمی  قش 

نموزدی و پ وهشی در  وزه دروس معارف اسالمی یواهد  

را  دادت. مطال این ضرورت  نیی  انجام گرفته   و   تأییدعات 

 نموده است:  تأکید 

تلوکی  مشکالت    عادوری  ترین  مرم  یود  بررسی  در 

دروس معارف اسالمی دانشگاه ها را مواردی همچون متون 

س  خوانناهم  درسی دانشجویان، اؤبا  امروز  نیازهای  و  الت 

ی بعضی  کارامدکمبود صال یت  رفه ای بعضی اساتید، نا 

. لیاقت  (1386عادوری تلوکی ) یت ها مطرح می کند مدیر
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و همکاران مییان رضایت دانشجویان از ماتوای کتب   دار

لیاقت دار معارف اسالمی را زیر  د متوس  ذکر می کند)

پ وهش دیگری نشان داده  یافته های    (.1387و همکاران  

باورند که    بریی  که این  ی تأریردروس معارف اسالمی  بر 

نگرش دین استروی  ندادته  دانشجویان  لویی  )  ی  یوسفی 

و همکاران،  رستمی  (.  اما از طرف دیگر در مطالعه  1386

مفید کاربردی به   مطالب ارائه دده، ارائه مطالب بودن و 

 هرجلسه مطالب ارائه جو،نشدا برای درك قابل دیوهای

دروس   با مرتب  و منظم دکلی به کالس در  یکدیگر 

ا دده  ارزیابی  مطلوب  همکاران )  ستمعارف،  و  رستمی 

1397.) 

با   را  دروس معارف اسالمی  های  انطبا  سرفصل  بریی

دانساته   ضروری  امری  مسایل سیاسی، اجتماعی و ایالقی

ونای مانناد (. اگار ااه عوامال در1380نقاجانی قناد  )اند  

اتوا، روش تدریس، توانایی علمی اسااتید، وی گای هاای م

می در برناماه دخصیتی ننان و جایگاه دروس معارف اساال

 ند،ساوگداری مطلوب ایان درتأریردرسی به عنوان عوامل  

ولاای ایاان دروس عااالوه باار عواماال دروناای وابسااته بااه 

متییرهااای بیاارون از مااای  نموزداای نیاای ماای بادااند و 

های ایان دروس را بطاور عینای در باید نموزه  دانشجویان  

جامعه و رواب  اجتماعی یاود مشااهده کنناد. همچناین 

االت و دغدغاه هاای اصالی و ؤا باا نیازهاا، ساتطبیق ننرا

در جامعاه   امروزی دانشجویان و پیوند با واقعیاتی که عمالً

امینای و )  پیرامون یود مشاهده می کنناد،  یااتی اسات

ساتید این  وزه بر ایجاد ا  تأکیداین  (. بنابر1392همکاران  

ارتبا  با ردته مطالعاتی دانشجویان به منظاور اررگاداری 

مجراای سااایتن اساااتید معااارف بااه نیاارین بیشااتر و 

دستاوردهای نظری و علمی مارتب  باه دو  اوزه معاارف 

اسالمی و سالمت در جران پرداتاب اماروزی بایاد ماورد 

 توجه قرار گیرد.

دانشگاه علاوم   ویاندانشج  د از  درص  60  یادر مطالعه  

عنااوین و ماتاوای دروس معاارف تناساب  دیراز  پیدکی  

ال ها و دبرات فضای علاوم پیداکی اسالمی با نیازها ، سؤ

و  غالماای گنجااوی) نمااوده انااد ذکاار کاام بساایار و کامرا 

 (.1398  دمسایی

 در مرام اماور یکای ازکاه است  بر این باور فیروزی 

 راساتای در تاالش یالمسا معارف دروس ماتوای نیتدو

 در یاساالم معاارف دروس متاون باه دنیبخشا تناو 

 نیتادو برای انیجودانش های ردته با متناسب دانشگاهرا

. در ایان صاورت است مختلف های ردته یایتصاص متون

 مشااغل و کااربردی ۀطا ی باه یاساالم معاارف دروس

 داوون یتصاد بارایرا  نناان و نورده داده  انیدانشجو

 و یالرا ارزدرای برمبنای ییلد جمله از ،یزندگ مختلف

 (.1397فیروزی )  کند یم ایمر یانسان

بنیادهای نظری الزم را برای به هر  ال مطالعات فو ، 

معارف اسالمی و مشکالت و   توجه علمی و جدی به دروس

بی دک در  .  االش های مبتالبه ننرا را ضروری می سازد

دار دین  به  نیاز  انسان  نیی  امروز  علدنیای  عقل،  و  وم  د 

و الزم بسیار مفید  اگر اه  بشری  تجربه  و  اما  ا  تجربی  ند 

یستند. دین هم در  وزه کافی برای تأمین نیازهای بشر ن

نیازهای فردی و روانشنایتی انسان کاربرد دارد و هم در  

عرصه اجتما  و مناسبات انسانی و هم در رابطه با طبیعت.  

نظ یکپاراگی  به  توجه  با  نن  بر  پ افیون  و  هستی  یوند  ام 

زندگی   به  ناظر  را  یود  دنیای  باید  انسان  نیرت،  و  دنیا 

این زمینه اییی جی دین تنظیم کند و در    اُیروی  جاوید

ایده  الری نمی تواند راهنمای انسان بادد. ای وقتی  انین 

این   گیری  جرت  که  است  دانشگاهدروس  ممکن  های  در 

. دروس  ددوعلوم پیدکی با توجه به  وزه سالمت انجام  

یش مبانی نظری اسالم با توجه به نگرش کالمی  اکم  گرا

کالمی   باورهای  سرمنشأ  به  توجه  و  نن  بنیادهای  بر  نن، 

 دهند. دینداری ما را به وی ه در  وزه سالمت دکل می

مناب  دینی به ارزدمندی علاوم   تأکیددر این زمینه         

رش تجربی و اندیشمندان نن، ترغیب به یاادگیری و گسات

سایتار  قیقت گرای نن و بیان  قاایقی از علاوم دانایی،  

یت بشر به تجربی در راستای رسالت اصلی دین اسالم )هدا

تواناد ضارورت باازنگری در سعادت و کماالت ایروی( می

 اضار پا وهش    لیاصا  هدف    نماید.این دروس را تقویت  

دروس مباانی  ارائاهپاسخ به این سؤال است که نیا امکاان 
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یکرد به مبا ث  اوزه ساالمت  وجاود سالم  با رونظری ا

 ؟ و به بیان دیگر اگر بخواهیم نموزها و ماتاوای ایان  دارد

دروس را از منظاار و رویکااردی سااالمت ماااور و باارای 

های پیدااکی و پیراپیدااکی بااازیوانی و بازنویساای ردااته

 کنیم، نیا امکان پدیر می بادد؟

 

 روش کار
رویکرد     اضر  مطالعه      تاصیلی  و    ی  کیفبا  سال  در 

دد. مطالعه    در دانشگاه علوم پیدکی اصفران اجرا  99-98

ارتقای کیفیت یدمات  ه منظور  جرت هدف کاربردی و باز  

ماتوا   توسعه  دغدغه  با  و  نیازماورانه  نگردی  با  که  است 

  22دامل    دکل هدفمند ه  نمونه گیری ب  گرفته است.دکل

  علوم  دانشگاه   در  وس مبانی نظری اسالمدر  اساتیداز  نفر  

  و ی   اسالم  معارف    وزه  کاردناسان   ، اصفران  یپیدک

  وزه   مبا ث  هبی  ندنا  و  سالمت   وزه  متخصو  دیاسات

پرسشنامه ماقق سایته    ابیار پ وهش، بود.    اسالمی  معارف

سؤال   پنج  سه    پاسخ  بازبا  که  پیرامون   سؤالاست  نن 

 سب  به      رد سالمت ماوراین دروس با رویک  ارائه  امکان

نن  ابع    سب به  امکان  س،ودراهداف     سببه  امکان)اد 

  ارارگانه  ابعاد   سببه  امکان  و   مصوب  هایسرفصل

 ن یا  ضرورت  و  بودن  دیمف  رامونیپ ارارم    سؤال،  (متسال

پنجم    مورد  و  یپیدک  علوم  انیدانشجو  یبرا  کردیرو

مناسب  سرفصل   شنرادیپ   دریواست دروس    نیا  یبراهای 

روایی رپ .  ماوربودسالمت    کردیرو  اب جرت  از  سشنامه 

و اساتید متخصو در  وزه   کاردناسانتوس      ،ماتوایی

ا معارف  با  وندنای  مورد  سالمت  و  بررسی    تأکیدسالمی، 

 قرار گرفت.

در اجرای ایان طارح در ساه مر لاه انجاام پادیرفت. 

تخصصی گارایش مباانی نظاری   ه کمیتهجلسمر له اوّل  

 طرح  از  بعد.  ددتشکیل    این دروساساتید    اسالم با  ضور

مسااوول کمیتااه و کسااب رضااایت  اتضاایاتوو  موضااو 

بعاد از بااث و   و  مطارح  را  یود  هایدیدگاه  افراد  نگاهانه،

بعاد از  .اضران جم  نوری گردیددیدگاه های    نظر،تبادل

 را  هاهاای مُناتج از پرسشانامهداده  کمیتهؤول  مسجلسه،  

و نمااوده  اسااتخرا  گانااهپنج سااؤاالت از کیااهر رامااونیپ 

مر لاه . در  داد  دکل درصد مشخوه  انی هر پاسخ بفراو

که   کاردناسان  هجلسدر    دوم نتایج جلسه کمیته تخصصی

نی نظاری اساالم انظران در گارایش مبال از صا بمتشکّ

نظر دیادگاه بعاد از بااث و تباادلو    دگردیا  ارائههستند،  

تخصصاای و  جلسااات کمیتااه در تیاااکثر توافااق مااورد

 باه  توجاه  باا  در مر له ساوّم  .دیگردکاردناسان مشخو  

اسااتید متخصصای از  باود الزم ،مبا ث  بودن  ایردتهبین

 ،هستند  یاسالم  معارف  مبا ث  با  یدنان  که  سالمت   وزه

 هدفمناد انتخااب از بعاد .کنند انیب  را  دیو  نظر  و  خابانت

 ،کاردناساان  جلساه  در  ساالمت   اوزه  ساتید متخصاوا

نظر ز اظرااارو بعااد ا ارسااال ننااان یباارا  اصااله جینتااا

بندی نرایی  این سه مر له انجام دد و دیادگاه جم ،ننان

راوانای درصاد اساتخرا   سب فمبتنی بر نظر اکثریت، به

 .گردید

 

 هاافتهی

اسالم،   نظری  مبانی  گرایش  پدیری  امکان  بررسی  در 

انسان درس »و    «2و    1می  اندیشه اسال»سه عنوان درسی  

اسالم گرفت  «در  قرار  سنجش  » قو  ا  امّ   ،مورد  درس 

کم تر نن در    ارائهاجتماعی و سیاسی در اسالم« به لااظ  

ن اندك  ارتبا   و  ها  سالمت، دانشگاه  مبا ث  وزه  با  ن 

جایگیین نن مورد سنجش قرار نگرفت. نسبت به دو درس  

سر و  مدکور  دروس  سنجی  امکان  های  نتایج  فصل 

 به درح ذیل است: سالمت ماور پیشنرادی

دروس   ارائاهدر این نظرسنجی    کنندگانتمامی درکت

از   مبانی نظری اسالم را با رویکرد به مبا ث  وزه سالمت

 ساب ابعااد بهاین دروس    ارائهین دروس و  جرت اهداف ا

پادیر سالمت )جسمی، روانی، اجتماعی و معناوی ( امکان

به  سب نظر اکثار مشاارکت کننادگان در ایان دانستند.  

 ساب به  رویکارد  یانا  ارائاه  امکاان    درصاد(  60مطالعه )

های مصااوب وجااود دارد. ایاان رویکاارد باارای سرفصاال

تماامی مشاارکت به  سب نظار  علوم پیدکی  دانشجویان  

. سرفصاال هااا و ته دااددانساامفیااد و ضااروری  نکنناادگا

موضوعات پیشنرادی با رویکرد سالمت مااور بارای ایان 

مشارکت کنندگان   (درصد  72اکثریت )مورد توافق  دروس  
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اصال از نن بارای هار یاک از دروس ایج  و نت  قرار گرفت

 عبارتند از:

اسالمی    -1 اندیشه   « مبا ث  1درس  ماوریت  با   »

 ( 1)جدول قادی مبدأ و معاد. عتا
 

 با رویکرد سالمت محور «1اندیشه اسالمی »سرفصل ها و موضوعات پیشنهادی درس  .1جدول  

Table 1: Suggested topics for the course Islamic Thought 1 with a health-oriented approach 
 موضوعات  سرفصل ها

 

 فصل اول:

حور: باز سالمت م دین پژوهی

بینی دین و دینداری از بیرون و  

آرامش   توجه به کارکردهای

بخشی روانی، معنی داری  

 زندگی، انسجام بخشی اجتماعی 

ازه سهم خود و  دری و تجربی و هر بخش به اندین داری متوازن: )هماهنگی شئون ذهنی و ادراکی، فردی و اجتماعی، رفتا

 نه بیشتر( 

 مایت ذهنی و در نتیجه سالمت روانی و انسجام ذهنی . بخش عقاید تحقیقی، ایجاد ح1

 . بخش اخالق به مثابه روح زندگی، با ایجاد سالمت روانی/فردی و اخالق اجتماعی با ایجاد سالمت اجتماعی 2

 رفتاریماعی و سالمت رفتاری، با ساختار بخشی فردی و اجت . بخش احکام به عنوان سازمان بخش 3

 

 

 دین و عقالنیت 

  ، ی رجوع به علم، تجارب ذهن  ازگاری دین با عقالنیت / دفاع عقالنی از دین:بررسی س

حوزة دانش و    وقفةی گسترش ب  لیآنها )به دل  یو تجارب عمل   گرانیقدرت تفکر و فهم د

 اجتماعی  ،  و تحقق سالمت روانی صص(ت

معنو یاخالق  تیعقالن  بیترک و  انفس  کیو تحقق    تی، عدالت   / ین ید   یاز زندگ  یشهود 

 معنا بخش به زندگی فردی و جمعی   ستهیشهود ز کی

تبیین جهل مقدس)دینداری ای که منجر به فاجعه انسانی، جسمی، روانی، اجتماعی و  

 معنوی می شود.( 

 

 
 

 

 فصل دوم : 

 نیاز به خداشناسی؛ 

کاه سالمت  نبع و خاست)نیاز به م

 فراگیر( 

مر جسمی/  شناسی)سالمت  خدا  برای  تالش  خواستنی،  متشخص،  خدای  خدای  با  روانی  انسجام  روانی/  خود،  از  اقبت 

 اجتماعی/ نیاز به همبستگی اجتماعی حول مفهومی قدسی  و معنوی  ( 

 گی(  منبع سالمت روانی و عامل معنی داری زند  ارتباط بابا اسماء الهی ) ارتباط

گا پناه  حامی،  خداوند  با  اجتماعی  و  فردی  ارتباط  خداوند/  با  مخلوقات  روانی،  نسبت  )سالمت  بخشنده  و  مهربان  ه، 

 اجتماعی و معنوی ( 

 ن ی د یکارکردها و خدمات اجتماع  اوّل:

 جامعه سالم   جادیا -1

 ( ى اجتماعى همبستگ  انسجام و جادیاو  هامانیو پ هاثاق یاستوار ساختن م)پشتوانه اخالق اجتماعى   نید -2

 عدالت و قانون  -3

 ی زندگ یدار  یمعن /ن ید  یدوم. کارکردها و خدمات روان شناخت 

 ی به زندگ  دنی معنا بخش -1

 بهداشت، سالمت و آرامش روان  -2

 سازگارسازى جهان درون و برون؛ کاهش رنج ها -3

 پرورى الده یهدف بخشى و ا -4

 ىیپاسخ به احساس تنها -5

 فصل سوم :

 ؛ شر و عدل الهی، خیر

ل و موانع تحقق سالمت به  امعو

 حسب ظاهر و واقع 

 نخستین: شیوه برخوررد خداوند با سرمایه های 

 ساختار نظام خلقت: حس قانون مندی/ سالمت روانی •

 تمرکز بر سعی انسان: حس عادالنه بودن برخورد خداوند/ سالمت روانی  •

 حمایت خداوند از بندگانش: سالمت معنوی  •

 

 

 فصل چهارم : 

 مان مراحل رشد ای

انواع دین داری، منشأ ارتقاء 

 سالمت فراگیر 

 )روانی، اجتماعی و معنوی( 

و سطح و عمق    یانتظارات ما از زندگ   ، یبا نگاه ما به زندگ   میکنی که ما انتخاب م   ینوع خدای ما / خدای ما: تناسب  زندگ

 ./ تناسب نیاز و حامی/ سالمت روانی آن

 اخصه ها مراقبت معنوی ، مبانی ، ش ارتباط با خدا

 مراقبت معنوی و تسریع در درمان 

از   رىیجلوگو    دین داری در کاهش اضطراب  تأثیرها/  دین ، اضطراب ها و استرس  

 بحران هاى روانى

دینداری و  ایمان  رشد  به   فرایند 

 ینفسان  ای  یروح  یت یواقعمثابه  

(Psychological ) 

 ؛  تعمیق نیازهای معنوی= سالمت معنوی + مراقبت معنوی

 و سلوك عرفانى  ریس

 عقل و ایمان ؛ همراه و هم هدف درساختن جامعه سالم 
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 نسبت دین و معنویت /نسبت دین و معنای زندگی/ جستجوی معنا 

 فصل پنجم: 

 جبر و اختیار 

 

 آزادی فلسفی: 

 درك به عنوان بازیگر مختار فردی و اجتماعی )سالمت روانی، اجتماعی و معنوی( 

 دی روانی(طوف به تغییر )آزا درك اراده آزاد مع

 ی و معنوی( درك امکان مدیریت سالمت )جسمی، روانی، اجتماع 

 :فصل ششم

 فرجام شناسی 

تحقق عینی سالمت واقعی و  

 فراگیر 

 

 کاهش دادن ترس از مرگتفسیر مرگ به عنوان تفسیر زندگی: 

 عصاره زندگی: درك ابدیت )آرامش بخشی/ سالمت روانی( 

 رك یکپارچگی حیات )سالمت روانی( ما / مرگ ما: د زندگی ما / خدای

 )سالمت روانی(   .گرید  یبه جهان یباره از جهاندو ید تولُعارفانه ها: 

 )سالمت معنوی و روانی(   او تیابد ن باانسا قتیحقجاودانگی: تناسب 

 تجسم اعمال )سالمت معنوی( 
 

 

 

اسالمی    -2 اندیشه   « مبا ث «  2درس  ماوریت  با 

 (2ی نبوت و امامت. )جدول اعتقاد

 

 
 

 با رویکرد سالمت محور   «2ه اسالمی اندیش»سرفصل ها و موضوعات پیشنهادی درس  .2  جدول

Table 2.  Suggested topics of Islamic Thought 2 with a health-oriented approach 

 موضوعات  سرفصل ها

 پیش فرض های حوزه کالم دینی در مورد سالمت:  همقدم

 عوامل سالمت بخش دینی:

 رضایتمندی فردی و اجتماعی  •

 )سالمت روانی، اجتماعی و معنوی(  زندگی دینی متوازن •

 فلسفه زندگی )سالمت روانی و اجتماعی(  •

 :فصل اول

 اندیشه ای برای زندگی

)تلقی سالمت محور برای تحقق زندگی ساالم/ 

 حیات طیبه(

 غییر نگاه:میراث پیامبران / نوعی زیستن متفاوت / نوعی ت

 تغییر سبک زندگی:

 فکری و ذهنی و روانی )سالمت روانی(  •

 اجتماعی )سالمت اجتماعی/ عقالنیت اخالقی اجتماعی(  •

 معناگرایانه )سالمت معنوی(  •

 چرایی ایمان مردم به پیامبران / پیامبران به کدام نیازشان پاسخ می دهند؟

 )نیازهای فکری، روانی، معنوی و همبستگی اجتماعی( 

 :فصل دوم 

 وحی و پیامبری

 راهبرد تحقق سِلم 

 اجتماعی و معنوی ( )سالمت جسمی، روانی،

 نقش پیامبران در سالمت فردی و اجتماعیپیامبری برای همیشه ؛ خاتمیّت/  

 مت و خاتمیتجوامع مدرن و نسبت سال

 حس پایان تاریخ، بلوغ انسان آخر الزمان و مسئولیت هایش 

 اعی و معنوسالمت روانی، اجتم ترمیم وضعیت شکننده

 

 فصل سوم :  

 گفتگوی علم و دین

فراگیر جسمی، روانای، اجتمااعی و  )سالمت 

 (معنوی

 حمایت از عقل بشری/ سالمت روانی

 حمایت از حقیقت/ سالمت روانی و اجتماعی

 نظریه بلوغ / واقع گرایی انتقادی /خاتمیت

 می/ روانیتغییر نگرش به هستی با تبیین دینی و کال

 به جلوه های متفاوت حقیقت/ روانی معنویتغییر نگرش/ تغییر روش / تغییر زندگی : توجه 

 نسبت دین و روانشناسی / جایگاه روانشناختی ایمان دینی

 بر سالمت فردی و اجتماعی تأکیدنسبت دین و حقوق ) فردی و اجتماعی ( با 

 ی و اجتماعیبر سالمت فرد تأکیدنسبت دین و علم با 

 هت شاخصه های سالمتمقایسه زندگی دینی و غیر دینی )سکوالر( از ج

 آسیب شناسی تربیتی مهدویت 
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 :فصل چهارم 

 امامت و مهدویت

 )آینده پژوهی حوزة سالمت(

 

 

موجاود  وضع  شناسی  آسیب 

 جوامع دینی

 راهبرد اول : حقیقت گرایی )حنیفیت(/ سالمت روانی

 ی و اجتماعیباوری/ سالمت فردراهبرد دوم : حق 

 ام و سالمت اجتماعیراهبرد سوم : امامت/ انسج

 راهبرد چهارم : خرد ورزی / اخالق ورزی/ سالمت اخالق فردی و اجتماعی

 

مبا ااث  یّااتماور باااانسااان در اسااالم«  درس » -3

ندنایی با دیدگاه اسالم دربارة انساان، جایگااه او در نظاام 

مساوولیترا و نگااهی از ارزش واقعای ، ها استعداد ،هستی  

 (3)جدول. انسان
 

 با رویکرد سالمت محور« انسان در اسالم  »سرفصل ها و موضوعات پیشنهادی درس  .3دول  ج

Table 3: Suggested topics for the course Human Studies in Islam with a health-oriented approach 

 موضوعات  سرفصل ها

 مقدمه 

 ض ها :فر پیش

 موجودی چند بعدی: جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی انسان به مثابه  •

 ق فردی و اجتماعی عقالنیت و اخال •

 آگاهی و آزادی  •

 خودآگاهی/ ذهن آگاهی/ روان آگاهی  •

 فصل اول :

 انسان شناسی با 

 رویکرد سالمت محور 
 

 نگاه انبیا / نگاه جامع انبیا به ابعاد سالمت انساندر 

 باط آن با سالمت انسانجهان بینی و ارتو شناسی انسان  

رویکردهااای متفاااوت 

 شناسیدرانسان 

 انسان شناسی با رویکرد انسان کامل + انسان سالم /انسان ناقص +

 بیمار / انسان سالم و شاخص های سالمت انسان  

 فصل دوم : 

 فلسفه آفرینش انسان
 

 و معنویی/ سالمت روانی زندگ یربحران معنا داو انسان معاصر چرا اینجاییم ؟: 

 علل پرسش از فلسفه آفرینش: شاخصه های سالمت فردی و اجتماعی

 بحران های روانی، اجتماعی و معنوی

 دالیل پرسش از فلسفه آفرینش: فرایند نیل به حیات طیبه/ سالمت فراگیر

 :م فصل سو

 تاریخی  -خود آگاهی اجتماعی 

و   اجتماعی، ) سالمت جسمی ، روانی

 ی ( معنو 

 ی(/ سالمت روانیآگاهذهن /یآگاهزن ،یمردآگاه) ، انسان زنانسان مرد 

 دوران رشد عقالنیت در زندگی بشر/ سالمت فراگیر ؛خاتمیت

 فصل چهارم: 

 انسان امروز

اجتماعی و  ، ) سالمت جسمی ، روانی

 معنوی ( 

 

 

 گیر(ی حوزه های سالمت فراویژگی ها و شاخص هایی از دنیای امروز/ مدرن/ متجدد)آسیب شناس

 ویژگی هایی از انسان امروز/ مدرن / متجدد

 فاجعه دوران جدید/ بحران سالمت فراگیر

 بحران کرامت انسان /بحران معنا داری

 عوامل و موانع سالمت اجتماعی

 آن در ناامنی  تأثیربیماری های اجتماعی  بی تفاوتی ، از خود بیگانگی و ...

 

 م: فصل پنج

 انسان دین دار 

 

 

 

 کرامت نفس/ شکوفایی خود سالم

 ویژگی های دوران خاتمیت

 جامعه مورد انتظار نبوی و علوی/ تحقق سالمت فراگیر و پایدار

 تولد انسان آخر الزمان/ انسان طیبه/ سالم

 ساز و کار تحقق انسان سالم آرمانی در ایران
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 بحث

دروس مبانی    ارائه  نامکابررسی  با هدف   اضر    مطالعه     

مبا  نظ به  رویکرد  با  اسالم  و  ری  سالمت     ارائه ث  وزه 

موضوعات   و  ها  ماور    پیشنرادیسرفصل  برای   سالمت 

نظری مبانی  دروس  ک  ،اسالم  بازنگری  روش  انجام  با  یفی 

پ وهش   های  یافته  اساس  بر  رویکرد   اضر،  گرفت. 

مسالمت دروس  در  جرت ماور  از  اسالم  نظری  بانی 

سرفصلاه سالم داف،  ابعاد  و  ممکنها  امری  دانسته    ت، 

بودن دد.   ماور  موضو   و  دروس  این  اهداف  بودن  کلّی 

و   باورها  بودن  مرتب   همچنین  و  نن  های  سرفصل 

و   اجتماعی  روانی،  معنوی،  سالمت  با  بنیادین  اعتقادات 

ترین مرم  از  ها  انسان  امکا  جسمی  ادلّه  و  ن  مستندات 

رویکرد    ارائهپدیری   مشارکت  این  دیدگاه  به  سب 

مطالعه  کنندگ این  در  دوم  ماور  بود.  مطالعه  این  در  ان 

برای دانشجویان مفید و ضروری بودن این رویکرد  بررسی  

بلکه ضرورت نن  علوم پیدکی بود که نه تنرا مفید بودن 

مورد توافق تمامی مشارکت کنندگان در این مطالعه قرار  

ایجگرفت نشا  و  .  در دروس مبانی    یکارامداد جدابیت، 

پاسخگویی به دبرات و پرسش های  ضرورت  نظری اسالم،

ای   ردته  میان  مبا ث  در  اسالمیدانشجویان  و    معارف 

از جمله اهداف برگیاری دروس معارف  که  ) وزه سالمت  

ضرورت ایجاد تیییر و تاول (،  اسالمی در دانشگاه ها است

رو به  و  نموزدی  متون  دروسدر  ماتوای    و   زنوری 

کالاستقبا  نهمچنی در  دانشجویان  دروس  ل  های  س 

و    معارف اسالمیاز مبا ث میان ردته ای    معارف اسالمی

،  (دودبه عنوان یک نیاز تلقی    دکه می توان) وزه سالمت  

نظر  به  سب  رویکرد  این  ضرورت  مستندات  جمله  از 

ماور سوم این مطالعه دریواست   مشارکت کنندگان است.

روی  با  پیشنرادی  های  ماورسرفصل  سالمت  از   کرد 

پس   در این ماوربرای این دروس بود.    نندگانمشارکت ک

و   در جلسات کمیته های تخصصی  نظر  تبادل  و  از باث 

پیشنرادی   و موضوعات  دریافت سرفصل ها  و  کاردناسان 

درکت کنندگان، سرفصل ها و موضوعاتی که مورد توافق 

گرد داکثری   استخرا   موضوعات ید.  بود  و  ها  سرفصل 

برای بازنگری    مناسبیشنرادی سالمت ماور راهگشای  پی

پیدکی   های  ردته  دانشجویان  برای  دروس  یواهد  این 

 بود.

مطالعات دیگری همسو با این پ وهش نیی انجام دده  

عنوان»  است.   با  ای  مطالعه  و  در  ها  نسیب  دنایت 

دانشگاه  کارامدراهکارهای   در  اسالمی  معارف  دروس  ی 

دیراز پیدکی  بخعلوم  در  نموزدی«  ماتوای   لیوم    ش 

اسالمی    توجه معارف  دروس  در  ماور  رویکرد سالمت  به 

رار گرفته و وجود ماتوایی دانشجویان ق  غلبا  تأییدمورد  

با این رویکرد را در مناب  نموزدی کم و بسیار کم ارزیابی  

مطالعه  . کردند نموزش  ،  اضر  در  به   ارتقای و نیاز 

های  دانشگاه رد که اسالمی  معارف مدرسان هایمرارت

و پیشنراد    دده  کنند، مطرح  وظیفه مینجاما پیدکی علوم

که   است  نیاردده  نشست لساتج تشکیل با این  های  و 

و   هایگروه سایر با معارف گروه مشترك نموزدی، 

  )  دود های پ وهشی و مطالعاتی مشترك، تأمینهمکاری

 (.1398 و دمسایی غالمی گنجوی

یکی    که  است  بر این باور  یفیروزه ای دیگر  عدر مطال 

 اسالمی  معارف دروس ماتوای تدوین در مرم امور  زا

راستای تالش  معارف دروس  متون  به نبخشید تنو  در 

دانشجویان،   هایردته  با متناسب هادانشگاه در اسالمی

در  مختلف هایردته ایتصاصی متون تدوین برای است. 

صورت   به  یطۀ بیشتر اسالمی معارف دروس این 

 ننان را   دود ویمرتب  م دانشجویان  مشاغل و کاربردی

بر  دیلی، ازجمله زندگی، مختلف دوون تصدی برای

فیروزی )  کندمی مریا انسانی  و الری هایارزش  نایمب

1397 ). 

 ی)جساام عاادسااالمت در ارااار بُ اضاار،  در پاا وهش

 قرارگرفتاه اسات.موردتوجاه    (یو معناو  یاجتماع   ،ی،روان

ساال ( در  WHO)  بردادت  یجران  یانسازمامنای    هیوت

»سالمت  :درسان بیتعریف زیر را از سالمت به تصو،  1997

رفاه کامال جسامی، روانای،  از تأمین  الت دینامیک کی

و نقاو   یمااریفق  نباودن بنه  ؛است  یاجتماعی، و معنو

ساازمان در   نیاا(  1997سازمان جرانی بردادات  )  عضو«
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را  «یبعااد معنااو» ICD-10 هااا در بندی بیماریتقساایم

گونااه کااه ابعاااد همان دیگرعبارتساات. بااهااضااافه کاارده 

 تأریردارای    دارد و  م ارتباه  به  یاجتماع   و  یروان  ،یجسم

ر یباا ساا  ،او  یانسان و سالمت معناو  یعد معنو، بُندمتقابل

ساازمان جراانی ) تگدار استأریرسالمت در ارتبا  و    ابعاد

سالمت در   ، وهشپ   نیاساس در ا  نیبر ا  (.2005بردادت  

ماورد  (یو معناو یاجتمااع  ،یروان ،ی)جسم  عدارار بُ  نیا

ساالمت مانناد   گارید  گراه ابعااد  ،است  قرار گرفته  توجه

از   یو ... مارتب  باا بریا  یرفتار  ،یاعتقاد  ،یسالمت فکر

 بادند.  یابعاد ارارگانه سالمت م

تا باه  اال متنای باا  مبانی نظری اسالم    برای دروس

های علاوم برای تدریس در دانشگاه  اور  رویکرد سالمت م

  تدوین نشده و پیشینه ای بارای نن وجاود نادارد.پیدکی  

ساتید و کاردناسان در مفید و ضاروری باودن نظر تمامی ا

ماور در دروس معاارف  اساالمی، بیاانگر رویکرد ساالمت

ضرورت تالش برای اجرایی نمودن این رویکارد در دروس 

 ین رویکرد، تالدی برای توجاها  ارائه.  معارف اسالمی است

ای معاارف اساالمی و  اوزه رداتهنمودن به مبا اث بین

توجااه بااه رویکاارد ین هاام انااسااالمت یواهااد بااود. 

های علاوم ماور در دروس معارف اسالمی دانشاگاهسالمت

های تواناااد نقاااش بازدارنااادگی از دیااادگاهپیداااکی، می

یداکی گرایانه و تفری  گرایی در  وزه دین و علوم پ افرا 

تواند زمینه تاول، ناوگرایی و د میدادته بادد. این رویکر

های علاوم اهی دروس معارف اساالمی را در دانشاگکارامد

باید باه نن رویکرد  نن اه که در این  نماید.  پیدکی فراهم  

نباید مورد غفلت قرار گیرد توجه نماودن باه توجه نمود و  

شگاه ها برگیاری دروس معارف اسالمی در دان  اصلی  فاهدا

هاا و بنیاان هاای اعتقااد ، معنویات و )همانند تقویت باور

  .استایال (  

مط قوت  نقا   و  ها  فرصت  بهاز  توان  می  پاسخ  باز    العه 

پرسشنامه دد  بودن  موجب  که  نمود  و    دالیل  اداره 

سوی  از  رویکرد  این  ضرورت  و  امکان  مستندات 

ی  نظر و دستیابد تا امکان تبادلود  بیان  کنندگانمشارکت

نظر اجماعی   به  یا  کمیته  داکثری  جلسه  در    تخصصی  ، 

اسالم   نظری  مبانی  فراهم   دروس  کاردناسان  جلسه  و 

انتخاب دو روش گروه اسمی و دلفی در این مطالعه    ردد.گ

تخصصی و کاردناسان، به جرت    کمیته جلسه  و برگیاری  

اجما    به  بود  دستیابی  نظر  داکثری  اجرایی یا  زمینه  تا 

با رویکرد سالمتددن و تدری  این دروس  ماور فراهم  س 

 دود.

 یجه گیرینت

مبانی نظری اساالم از   ماور در گرایشد سالمترویکر

و ابعاد ساالمت، اماری ممکان؛ و   هاجرت اهداف، سرفصل

بادد. نن برای دانشجویان پیدکی مفید و ضروری می  ارائه

تواناد پایاه و اسااس ایجااد پدیری این رویکارد، میامکان

ی بیشاتر ایان دروس مادکارال، ناونوری و درنتیجاه،  تاو

سرفصاال و موضااوعات پیشاانرادی، زمینااه  ئااهارابادااد و 

   نماید.مناسبی را برای بازنگری این دروس فراهم می

مطالعه دیگری جرات دساتیابی باه پیشنراد می دود  

های دانشجویان علاوم پیداکی نیای انجاام پادیرد. دیدگاه

ماری این مطالعاه باه اسااتید توسعه جامعه نعالوه بر نن،  

تواناد های علاوم پیداکی میدیگر دانشگاه  رف اسالمیمعا

تر این طرح پ وهشای را فاراهم نمایاد. موجب نتایج دقیق

مبانی نظری اساالم   ایشگرتخصصی  های    کمیتهبرگیاری  

در گروه های معارف اسالمی دانشگاه هاای علاوم پیداکی 

ه مبا اث  اوزه با  جرت تدوین متون نموزدی  با رویکرد

سبی بارای عملیااتی دادن ایان طارح سالمت راهکار منا

جرات توانمندساازی   پیشنراد می گاردد  است. هم انین

 ،های علااوم پیدااکیاساااتید معااارف اسااالمی در دانشااگاه

ای  اوزه ساالمت و ردتههای نموزدی مبا ث بینگاهکار

 رییی دود.معارف اسالمی برنامه

 تشکر و تقدیر

گ  از  دانندمی  الزم  یودبر    نویسندگان  روه  اساتید 

معارف اسالمی دانشگاه علوم پیدکی اصفران، مرکی توسعه 

بینپ وهش سالمت،   ردتههای  علوم  و  اسالمی  معارف  ای 

  مطالعه  این  در  را  ما   اساتید و کاردناسان ماترم که  تمامی

الزم به ذکر است  .  نمایند  قدردانی   صمیمانه  نمودند،   یاری

 سنجی کانام»ته از طرح پ وهشی با عنوان  ین مقاله برگرفا
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به  با  اسالمی  معارف  دروس  ارائه    وزه   مبا ث  رویکرد 

این  سالمت است.  ماترم    مایت  با   پروژه  «   معاونت 

  کد  با  اصفران  پیدکی  علوم   دانشگاه  فناوری  و  تاقیقات

 .  است دده انجام 198292 علمی
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  سااالمی باارای دانشااجویان علااوم پیدااکیدروس معارف ا  رائهاماور در  توجه به رویکرد سالمت  :چکیده

دروس   ارائااهبررساای امکااان پاادیری این مطالعه    . هدفی این دروس گرددکارامدپویایی و    تواند منشأمی

های  باارای تاادوین سرفصاال  ااااراوب کلاای  ارائهبا رویکرد به مبا ث  وزه سالمت و    ظری اسالممبانی ن

در دانشگاه علااوم پیدااکی    98-99در سال تاصیلی    و  با رویکرد کیفی  مطالعهاین  جدید این دروس است. 

الم  مبانی نظری اساا نفر از مدرسان دروس   22نمونه گیری به دکل هدفمند و دامل . گرفتاصفران انجام 

به    یمتخصصان  وزه سالمت و ندنا  می ودانشگاه علوم پیدکی اصفران، کاردناسان  وزه معارف اسال در

بازپاسخ ماقق سایته و اجما  نظرات با روش    پرسشنامه  ابیار مطالعه  اسالمی بودند.  مبا ث  وزه معارف

مبااانی نظااری اسااالم را بااا رویکاارد  دروس  ارائااهمشارکت کنندگان تمامی   دد.گروه اسمی و دلفی انجام 

 سب ابعاد سالمت )جسمی، روانی، اجتماعی و معنااوی  به  هارائاز جرت اهداف این دروس و  سالمت ماور 

  100.  های مصااوب وجااود داردسرفصاال سب به ارائهامکان  بودند معتقد درصد 60. ندپدیر دانست( امکان

و موضااوعات   هاسرفصاال .مفیااد و ضااروری دانسااتندبرای دانشجویان علوم پیدااکی    را  رداین رویک  درصد

 ن اساااسباار ایاا   قاارار گرفاات. مشارکت کنناادگاندرصد  72ر، موردتوافق  ماوبا رویکرد سالمت  پیشنرادی
  امری ممکن و ابعاد سالمت  هااز جرت اهداف، سرفصل  مبانی نظری اسالمماور در دروس  رویکرد سالمت

پایه و اساس    تواندمی  پدیری این رویکردبادد. امکانمینن برای دانشجویان پیدکی مفید و ضروری    ارائهو  

  و موضااوعات پیشاانرادی هااا فصاالسر تر این دروس بادد.ی بیش کارامد و درنتیجه، نونوری ایجاد تاول

 نماید.زمینه مناسبی را برای بازنگری این دروس فراهم می
 

 .ماورد سالمت، رویکردروس مبانی نظری اسالم  ، بازنگری،سنجیامکان گان کلیدی:واژ

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 


