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 « صفات خداوند و اخالق پزشکی» یمدرسه تابستانگزارش 

در دومین دوره مدرسه تابستانی با موضوع تخصصیی االیالپ شزییکی     ،در سومین سال برگزاری مدارس تابستانی دانشکده سالمت و دین

اولین مدرسه االتصاصیی االیالپ ابیا میورییت موضیوع       شیرو برگزاری برگزار گردید.60/60/7931تا دوینبه  60/60/7931روزهای ینبه 

با هید  ورود بیه    های انجام یده،با رایزنیهای دینی( در تابستان سال گذیته، و تیلیل مبانی و بررسی آغاز و شایان حیات از منظر آموزه

استخراج یده االالپ شزیکی کشیور اتوسیط   های سالمت و نیز مرتبط با اولویت مباحث کمتر شرداالته یده و از طرفی مورد نیاز روز حوزه

به منظور ارائه هرچه بهتیر، دو تین از    االتصاص یافت.« صفات الداوند و االالپ شزیکی»موضوع این دوره به  فرهنگستان علوم شزیکی(،

با هماهنگی اساتید  تدریس دعوت یدند. برای ،اساتید متبیّر حوزه علمیه قم در این زمینه، استاد رضا میمدی و استاد میمدرضا عابدینی

ای بود که از جلسیه سیوم تیا    ریزی انجام یده به گونهبرنامهبرگزار و دعوت یده، هفت جلسه برای این مدرسه در شنج نوبت صبح و عصر 

کردنید. دانشیجویان در سیه گیروه     هفتم، شیش از جلسه استاد، دانشجویان در کارگروهی درباره موضوع همان جلسه بیث و تبادل نظر می

ای عمل ید که در هر گروه، از هر ریته و مقطع ییرکت نمیوده در   بندی به گونهبندی یدند. در گروهگروه« حکمت»و « حیات»، «یفا»

ها و آقایان بود. ها ید، دیگری به آقایان و سومی هم ترکیبی از الانمها مختص الانمکم یک نفر در گروه باید. یکی از گروهمدرسه، دست

ها و آقایان تقسیم یدند ولیی ترکیی    کنندگان، عمالً دانشجویان با الواست الود به دو گروه الانمه دلیل تغییر تعداد یرکتالبته در عمل ب

 ها همچنان به نسبت برقرار بود. ریته

د و در بیان یمدیر مدرسه ادکتر رضایی آدریانی، متخصص االالپ شزیکی( توسط مقدمات االالپ شزیکی  اصبح روز ینبه(، جلسه اولدر 

د. در این جلسه بیان ید که چگونه قرار است بیین صیفات الداونید و    ستخراج یده االالپ شزیکی کشور ایاره گردیهای ااولویت به ،ادامه

 های معین یده، ارتباط برقرار گردد.االالپ شزیکی به ویژه اولویت

و افعال  بات وجود الدا، صفات الداوند متعالایناسی ااثهای اصلی بیث الداستاد میمدی با بیان سرفصلاصبح روز ینبه(، در جلسه دوم 

های متعددی که در زمینه صفات الداوند مطرح است و وارد یدند. ایشان با طرح شرسش ،الداوند( به موضوع این دوره، صفات الداوند متعال

بندی صفات الداوند متعال، امکان یا چگونگی تقسیم های بیث صفات الداوند را بیان و تشریح نمودند.شایه ،ترین آنها با شاسخ دادن به مهم

ذات و رابطه صفات با یکدیگر، جایگاه و نسبت صیفات   جدایی یا اتیاد ذات و صفات، عدم امکان اتصا  صفات مختلف به الداوند متعال،

                                                         توسط ایشان مطرح گردید. از جمله مواردی بود کههای کس  معرفت درباره صفات الداوند متعال، راه فعل با یکدیگر و در نهایت،

هر آنچه از قبل دربیاره صیفت    و گروهی یدند ابتدا دانشجویان وارد کار ،ریزی انجام یدهاعصر روز ینبه(، بر اساس برنامه جلسه سومدر 

 نمودند. همچنین قرار بر این بود که دانشیجویان، مصیادیا ایین صیفت را در حیوزه      بندیبیان و جمع ،دانستندالداوند متعال می« یافی»

استاد میمدی به بیان این صفت و مصیادیقی از آن در حیوزه   بندی کنند. شس از کار گروهی، بیان و دسته ،سالمت، به ویژه مراکز درمانی



نقطیه نظیرات کاریناسیی الیود دربیاره نظیر گیروه را بییان          ،اسیتاد بندی نظرات را ارائه و جمع نماینده هر گروه، . سپسسالمت شرداالتند

 بندی کردند.نمودند. در نهایت استاد، کل بیث صفت یافی را جمع می

دانشیجویان در کیار    سیخنان اسیتاد،  الداوند متعال االتصاص دایت که شیش از  «مییی»به بیث صفت  اصبح روز یکشنبه( جلسه چهارم

نگاه به انسان و حقیقت وی و تأثیر ایین نگیاه در رویکیرد     با ایاره بهسپس استاد  مصادیا آن را بیث کردند.های الود و گروهی، دانسته

تأثیر این نگاه در تشخیص و درمان  عالم ابه دلیل تجلی الداوند متعال بودن(، زنده بودن و هویمند بودن همه به مطالبی همچون، درمانی

لزوم هماهنگ بودن درمان بیا   ،، اهمیّت قائل بودن برای بیماریح شزیک و بیمار و درک نمودن ویارتباط صی و حتی تهیه و تجویز دارو،

یافتن درمان او نه فقط تشخیص( از یرح حال و حیاتت   مسیر طبیعی وجود انسان و ترجیح کمترین دستکاری در نظام اللقت بدن انسان،

م اللقت، شاکی و طهارت جان شزیک در نتیجه بیه ییاری   سنخیّت وجود انسان با نظا عنوان یک موجود هویمند در حال بازسازی،بیمار به

های هستی در برابر رفتار شزیک و تیم درمانی بیاناتی دایتند العملبازالوردها و عکس شزیک آمدن همه اللقت الهی در تشخیص و درمان،

 و درباره آنها در جمع بیث ید.

بیه   ، اسیتاد و در جلسه شنجم یروع ید. شس از اتمام کار گروهی «میتمُ»ی دانشجویان درباره صفت با کار گروهایکشنبه(،  عصر روز دوم

شرداالتند. تأثیر طبابت و درمانگری در حرکت درمانگر به سوی کمال و احتیاج شزیک به بیمار  ممیت ادامه همان صفت مییی و نیز صفت

و شویایی جریان موت و حیات، آیات قرآن کریم درباره حیات بیه عنیوان    ییو شایامداوم بودن به عنوان مساعد کننده زمینه تکامل شزیک، 

از جملیه   ،زای درجه و مرتبه متفاوت، مظهر نام مییی و ممیت بودن شزیک در درمان بیمار و سرکوب عامل بیماریهای درس داراکالس

 مطالبی بود که استاد بیان نمودند.

هیا نتیجیه   ابتیدا نماینیدگان گیروه   االتصاص دایت. « صفت حکمت الداوند در االالپ شزیکی»ی جلسه یشم اصبح روز دوینبه( به بررس

، مصیادیا  و اصیطالح(  احکمیت در لغیت   یناسی حکمت طل  را در چهار فصل مفهومم سپس استاد میمدی وهای گروهی را ارائه بیث

 به حکمت مطالبی را بیان نمودند. های رسیدنصفت حکمت درباره الداوند متعال و نهایتاً راه ،ادر قرآن کریم و غیر آن( و انواع آن حکمت

بخیش دوم ایین    .بندی صفات مطرح یده در این مدرسه االتصاص دایتبخش اول آالرین جلسه اصبح روز دوینبه( این مدرسه به جمع

استاد به شرسشی درباره نَفَس گرم دایتن و صاح  نَفَس  به شرسش و شاسخ آزاد در حوزه دینی االتصاص دایت. ،شیشنهاد استاد جلسه بنا به

مطالبی بیان نمودند. شرسش دوم درباره مرگ مغزی و اهدای عضو بیمار مرگ  (،ایمان و عمل صالحاهای رسیدن به این حالت بودن و راه

انیواع صیفات    هیایی دربیاره  ای الانواده شس از شیوند بود که شاسخ اجمالی داده ید. شرسشو امکان شس گرفتن رضایت یکی از اعضمغزی 

 واج  بودن یا نبودن رعایت حقوپ بیمار، حرام یا حالل بودن سیگار، نویابه و میواد غیذایی الوییمزه دارای ضیرر     ،ثبوتی و سلبی الداوند

 رای هر یک توسط استاد بیان گردید.مطرح که شاسخ اجمالی ب ،سازی انسان(، امکان تغییر اللا و الو در اثر شیوند عضو، یبیههاافست فود


