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 :ياسالم طب مديريت

  كارها موانع و راه ضرورت،
  

♣♣♣♣زاده داود فرج 
  

  

   پزشكي سنتي– اسالم –دين و پزشكي : كليدواژه ها
  

  هـدمـمق
 انتظار ثبحث طب اسالمي و ضرورت پرداختن به آن را بايد در راستاي بح

ن از بحث انتظار و توقع بشر از دي. بشر از دين مورد تجزيه و تحليل قرار داد
جهان معاصر به آن توجه بيشتري  ترين مسائلي است كه انديشمندان ديني در مهم
امور انسان است يا ي  همهي  هايي نظير اينكه آيا دين براي اداره پرسش. دارند

د ـتوان امور ميي  هـآيا همار شده است؟ ذـبرخي امور به عقل و علم بشري واگ
 ، تنها اصول ارزشي رانـست؟ آيا ديور هرگز ديني نيـ يا برخي امديني باشد

، همان طور كه پردازد؟ آيا دين  و تجربي نيز ميعلميكند يا به اصول  ان ميـبي
، براي مديريت و سامان دادن به معنوي و اخروي انسان برنامه داردبراي زندگي 

 عقلي يابد و  رشد علمي ويوي و اجتماعي نيز برنامه دارد؟ آيا اگر جامعهامور دن
، نياز به زهاي خود پاسخ دهدبه بسياري از نيا) علم و عقل(پيشرفت اين دو با 

 و يا ود؟ـ علم و عقل بشري كافي خواهد بدين منتقي خواهد شد و مراجعه به

                                                 
   دكتراي مديريت تحقيقات در علوم پزشكي♣
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 ،امل علم و عقل گشوده خواهد شدـراي رشد و تكـهاي ديگري ب هـ، دريچرخي
توسعه پيدا لم و دين و رشد و تكامل علم همچنان ادامه خواهد داشت و ارتباط ع

ال ديگر از مباحثي هستند كه پيرامون انتظار از دين ها سؤ خواهد كرد؟ و ده
ربي از جمله ـوم انساني و تجـدان علوم مختلف اعم از علـمطرح است و دانشمن

 .هاي ديني هستند بهداشت و طب به دنبال تعيين جايگاه و ارتباط علوم با رهنمود
وت عامه در استدالل ارتباط علم و دين معتقد ـ بحث نبروش عقلي در استنباط از

هاي او آگاه  اد وجودي و نيازان و ابعت كه چون فقط خداوند از حقيقت انساس
سازد و آورده ازهاي واقعي انسان رابرـواند نيـت ، هيچ كس جز خداوند نمياست

و معصوم الهي با در اختيار ، كتاب ين عمل را از طريق پيك معصوم وحيا
  .دهد  و رهنمودهاي الهي انجام ميزندگيي  گذاردن برنامه

 

  ساز بحث طب اسالمي انتظار از دين زمينه

، بررسي فوايد هاي تبيين انتظار بشر از دين و نياز انسان به آن كي از راهي
جوادي آملي .... ا  حضرت آيتتأليف انتظار بشر از دين دين است كه در كتاب 

اي از نقل قول  خالصه ،در اين مقاله وخته شده است به طور مشروح به آن پردا
ه زاده آملي ب ، تصحيح حسنطوسي نصير خواجه كشف المرادا از كتاب ر ايشان

 .آوريم داختن به بحث طب اسالمي مياثبات ضرورت پر  براي،عنوان استدالل
  :فرمايد  ميتجريد الكالم در ) خواجه نصير طوسي(ايشان 

ه يعاضده العقل فيما يدل علمك) 1( علي فوائدالبعثه حسنه الشتمالها

 �و استفاد) 4(ه الخوفو ازال) 3(واستفاده الحكم) 2(فيما اليدلّ

و ) 7(فظ النوع االنسانيو ح) 6(و النافع و الضار) 5(الحسن و القبج

و تعليمهم ) 8(تكميل اشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفه
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 بالعقاب و رواالخبا) 10(و االخالق و السياسات )9(الصنايع الخفيه

  .]1[يحصل اللطف للمكّلف الثواب ف

، بـدون آن كـه       زيباست  حسن و  مبر به دليل اشتمال آن بر فوايدي      بعثت پيا 
  :آن فوايد عبارتند از. ري بر آن مترتب بشودمفسده و ضر

ي  ها را درك و دربارهدر اموري كه عقل مستقالً آن :ييد مستقالت عقليتأ. 1
كيد خواهد كرد و ها را تأييد و تأ آنكند؛ دليل نقلي ميداوري ها قضاوت و آن

 آنچه ربعثت انبياء دي  ، فايدهبه ديگر سخن. ف تمام خواهد شدنيز حجت بر مكل
 .ها و اتمام حجت بر مكلفين استها را مي يابد، تأييد آنكه عقل مستقالً آن

وري را كه عقل بياء امبعثت ان: مدركات عقل غير مستقلحكم از ي  استفاده. 2
يين  حكم ندارد تبله استقالـها بآني  هراـكند و درب ها را درك نميمستقالً آن

 هاي علمي مورد تواند به عنوان اصول موضوعه درتئوري ياين امور م[ .كند مي
 ].تحقيق و بررسي قرار گيرد

 ،با بيان حدود فعاليت انسان توسط انبياء و معصومين :از بين بردن ترس. 3
دا انجام گرفته يا نه از بين كه وظايف در جهت اطاعت از خـوبيم از اينترس 
 .ودر مي
 ، يكسان نيستافعال انساني: قبح افعال شناخت حسن و ران درفع نياز انس. 4

، اي از افعال زيبايي يا زشتي پارهعقل در شناخت . بعضي زشت و بعضي زيباست
ا ر نيازمندي اين دينو   تساهنما را  نيازمند  هاآن د و در بعضي ازراستقالل دا

شناسي باليني و  ، روانپزشكيوارد اخالق ـدر بسياري از م[ .كند طرف ميبر
 مشخص و طبيب و محقق با اطمينان عمل پزشكي تكليف بعضي از اعمال روان

 ].خواهد كرد
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 و موادي كه در طبيعت ءاشيا: آور به انسان شناساندن اشياي سودمند و زيان. 5
ي انسان سودمندند و يي هستند كه براها و داروها خوراكي، بعضي رندوجود دا

ها رادرك  سود و زيان آنليكن عقل در صورتي. آور  و زيـانيبرخي نيز سم
د به ا تجربه و آزمايش كرده باشد و آزمون و تجربه نيز نيازمنرها كه آنمي كند

ن آن ـديي  فايده. هاي فراوان است  زيانلهاي طوالني و تحم گذشت زمان
 ،ا مي شناسدر ، اشياء و مواد سودمند و مضرود وحيـاست كه انسان طبق رهنم

 . و خطري متوجه او شودربدون اينكه ضر
پيـامبران آن را به بشر وانين الهي كه ـو اجراي قـرتـدر پ :حفظ نوع بشر. 6
 .شود  نوع انسان از زوال و نابودي حفظ ميآموزند، مي

 .هاسانها فراخور استعداد آنكميل انتربيت و ت. 7
راي بقاي خود نيازمند به ابزار و ـنوع انسان ب :تعليم صنايع و فنون سودمند. 8
آيد و انبياء بعضي  آوري است كه از طريق تحصيل علم و تجربه به دست مي فن

 ،)ع (سازي نوح مانند كشتي. ون را آموخته و به بشر آموزش دادندـاز اين فن
 .و در قرآن نيز مطالبي است كه جاي بحث دارد) ع(ودبافي حضرت دا زره
انسان در نظام زندگي و معيشت دنيوي نيازمند به  :تعليم اخالق و سياست. 9

، نفس خود را تهذيب و اخالق را  و سياست است تا در پرتو آنقعلم اخال
ي تكميل و جامعه را تدبير و اداره نمايد و انبياء در اين رابطه آموزه هاي بسيار

 .دارند كه قابل تعميم و استفاده در بحث اخالق پزشكي است
 ارتباط با هر حرفه و شغلي و هر فعلي بحث رد :بيان ثواب و عقاب اعمال. 10

هاي  طب و فعاليتي  اين در حرفهبنابر. تثواب و عقاب ساري و جاري اس
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نوع  ، ثواب و عقاب در هرهداشتي و درماني و تنظيم امور آنمربوط و خدمات ب
 .باشد ميم ميفعاليتي از اين حرفه قابل تع

وزه مشخص شده امر :بخشي به زندگي و راهنمايي در سبك زندگي معنا. 11
 يا پيشگيري ودرمان ها و ثير مستقيم در ايجاد بيمارياست كه سبك زندگي تأ

 .ين راهنماي خوبي براي شكل دادن به زندگي سالم و ايمن استد. ها داردآن
، شكوفايي تمدن است و هر جا كه دين از فوايد دين : تمدنشكوفايي. 12

 ]2و1[.بيشتري يافته استي  حضور پيدا كرده، تمدن جلوه

علم ي  دين در چيست و انتظار ما از دين در مقولهي  اكنون مشخص شد فايده
، هدايت و  همه مهم تر استازاما آنچه كه  .و رسيدن به تمدن اسالمي چيست

ها فته است كه انسان بدون وحي به آني تعليم حقايق دست ناياراهنمايي دين برا
  :ي فرمايددر اين رابطه قرآن كريم م. كند آگاهي پيدا نمي

 منكم يتلوا عليكم آياتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتاب و كما ارسلنا فيكم رسوال

   مكم مالم تكونوا تعلمونالحكمه و يعل
 خودتان روانه كرديم كه آيات ما را بر شما همان طور كه در ميان شما فرستاده اي از

و آنچه را مي خواند و شما را پاك مي گرداند و به شما كتاب و حكمت مي آموزد 

  ]3[.دهد ، به شما ياد ميدينمي توانستيد آگاه شوكه 

انش بشر و ساز تكامل د دانيم زمينه  كه نمييافتن از آنچه  آگاهياينبنابر
از ضرورت هاي بررسي نقش دين در ديگري ، يكضرورت تكامل دانش بشري

ساز و  با اين نگاه به بحث ضرورت هاي تدوين. علم استي  تكامل و توسعه
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پس از اثبات ضرورت . يم طب اسالمي مي پردازكارهاي علم ديني و مخصوصاً
ها و سپس به  دگاهـ، طرح ديعـ؛ به موانج طب اسالميـه و ترويـع توسودـوج
  .پردازيم  مربوط ميايهكارها و پيشنهاد راه

  هاي ارتباط طب و اسالم طرح ديدگاه

وكار دارد و از  سركه با سالمت انسان است هايي  طب به عنوان يكي از رشته
از اين رو الزم است تا . الم نسبت به آن داراي تعاليمي استعلومي است كه اس

رد موآن در كشور ي  و يا ضرورت طب اسالمي و توسعهارتباط اسالم و طب 
به هر ميزان . اسالم در طب روشن شود گذاري ثيربررسي قرار گرفته و ميزان تأ

گرفتن آن ، ناديده ه شود و ضرورت وجود آن اثبات شودكه اين ارتباط پذيرفت
به اين معنا . موريت و رسالت خويش استبه معناي ناقص شدن طب در انجام مأ

 .ن دچار نقص و كاستي باشدكه بايد انتظار داشته باشيم طب در تشخيص و درما
 و  ا در تشخيصاز اين رو براي ايجاد و كمال و پرهيز از به حداقل رساندن خط

به طور اجمال مورد بررسي قرار گيرد ، مناسب است تا پيوند اسالم و طب درمان
هاي بررسي   سپس ضرورت؛]4[اين رابطه بيان شودو ديدگاه هاي مختلف در

نشي كه بعد از علوم دابزرگترين . ليل قرار گيردطب اسالمي مورد تجزيه و تح
، اهتمام مسلمانان را برانگيخت علم طب بود و طي قرون نخستين رياضي و شيمي

 شمار   ه دانش پزشكي جزء علوم اليتجزايي از فرهنگ اسالمي ب،هجرت پس از

اي كامل  اروپا بهرهكه  اجتماع مسلمين به وجود آمدند پزشكان بزرگي در  آمد و
، سينا ازي، ابند رـداني ماننـات دانشمنـليفورد و تأات آنان به دست آـاز تحقيق

 پزشكي هاي  اساس آموزش، در طول چندين قرن...زهر و ابوالقيس و ابو
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كشورهاي اسالمي  سالم وپزشكي در ا  تاريخ ذكر  .]2[گرفت قرار  اروپا  دانشگاههاي
 در ميان مسلمانان خود علم پزشكي ي و اين توسعه است مستقل   يكتاب نيـازمند

  .ثير آموزه هاي اسالم و ارتباطش با علم پزشكي استحكايت از تأ
توان در سه گرايش مختلف  ا ميراسالم و طب ي  نظريات مطرح در رابطه

اين تقسيم بندي را حجت االسالم دكتر عليرضا پيروزمند  .مورد بررسي قرار داد
 نموده و سه گرايش ونظريه را به اين حمطر) 1386( »طب النبي «در همايش 
  :نده ادكر ترتيب بيان

  طبيب مسلماني   نظريه-1
  طب مسلماني   نظريه-2
   طب اسالميي  نظريه-3
  

ي پزشكي  طب مسلمان هر شيوه و تجربهي  ، قائلين به نظريهاز ديدگاه ايشان
ديگر اي  ريهنظ    طب اسالمي مي دانند و در گذار آن باشند را كه مسلمانان بنيان

 گونه معرفي ، اينرا مالك اسالمي بودن طب مي داندمسلمان بودن طبيب   كه
گذاري اسالم در طب را تعيين احكام پزشكي و اخالق  رثيكنند كه اينها تأ مي

ح موجود لپزشكي دانسته و مباني علم پزشكي در اين ديدگاه همان پزشكي مصط
 ها و دستورات هخ توان در كنار نسهاي ديني هم مي ه هر چند كه از توصي،است

طب اسالمي است كه به معناي  ي  ، نظريهي سومنظريه . درپزشكي روز بهره ب
استفاده از نصوص و تعليمات پزشكي و توصيه هاي منتسب به كتاب و سنت 

 مي باشد كه بي اعتنايي به )ع(و اهل بيت طاهرينش) ص( پيامبر گرامي اسالم
 اتصال اين م عصمت محسوب مي شود و با توجه به، بي اعتنايي به مقاهاآن
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علم نبي مكرم  .ها وجود نداردفرمايشات به منبع وحي، ترديدي در صحت آن
ها در  و تفكيكي بين علم آن بودهحصوليعلم غير) ع(اطهاري  و ائمه) ص(اسالم 
توان از فرمايشات ايشان به عنوان اصول  و مي هاي مختلف وجود ندارد زمينه

ربه و ـبه مدد تج فرض در تحقيقات تجربي استفاده نمود و و پيشموضوعه 
دست آمده را به ه هاي جديدي از علم رسيد و اين علوم ب هاي علمي به افق روش

در طب اسالمي چون موضوع .  گذاردطب اسالمي دين نسبت داد و نام آن را 
المت انسان  س، سالمت انسان است و عوامل مختلفي بر آن اثر دارد،مورد مطالعه

شناسي بررسي  شناسي و هستي ، جامعهشناسي ي انسان توان در سه دايره را مي
تعقل و تفكر ي  ، روح و ذهن و قوهشناسي سالمت جسم ي انسان در دايره. كرد

ي جامعه شناسي، ارتباط سالمت انسان با   در دايره.گيرد او مورد مطالعه قرار مي
در شناسي سالمت انسان  اعي و در هستيـاجتم  هاي محيط و ها ، سازمانوادهـانـخ

هدايت او مورد مطالعه  و ، تشريع و تكامل هستيارتباط با فعل خداوند در خلقت
روي هم،   كه برهايي هستند هرـگست ،مفاهيم  وع اينـمجم  در  كه ردـيگ قرار مي

ي  منظومهاستخراج  .كنند اسالم بر طب را مشخص مي  ذاريگ ثيرهاي تأ اليه
آن،  بر  هاي آزمون پذير مبتني ظريهگيري ن عرفتي فوق از دين و چگونگي شكلم

نگر  د آمدن طب جامعـديـ پنگـرش فـوق مبـدأ. ]4[ اسالمي استمولد طب
بيني اسالمي و كلياتي را در روش تحقيق و  گرفته از جهانبوده و مباني آن بر

 .كند توليد علم ديني و طب اسالمي پيشنهاد مي
اما . توان با مباني ديگري نيز مورد بررسي قرار داد ب و اسالم را ميارتباط ط

هايي را كه در مورد  براي جلوگيري از طوالني شدن بحث به اختصار ديدگاه
  :نماييم ساير علوم نيز كم و بيش مطرح است مطرح مي
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قط متكفل ديدگاهي كه ارتباطي بين اسالم و طب قائل نيست و دين را ف. 1
 سعادت اخروي را وداند  ، عبادي و معنوي ميدر امور فرديهدايت بشر 
، اقتصاد و آخرت آوري، سياست فن،  و ارتباطي بين طبدانستههدف دين 
 .قائل نيست

 علم و ها و بيان ارزش ديدگاهي كه ارتباط طب و اسالم را در حد توصيه. 2
 .است قائل سنتطبيب بر اساس كتاب و 

ترادف طب اسالمي گرفته و معتقد است اسالم ديدگاهي كه طب گياهي را م. 3
مين سالمت ب تأ موجهايي دارد كه عمل به آن ان توصيـهراي سالمت انسـب

 .گردد مي
ديدگاهي كه ارتباط طب و اسالم را بيشتر از توصيه و بيان ارزش علم و . 4

 . است در اسالمنسته و قائل به وجود احكام پزشكي و اخالق پزشكياطبيب د
طبيب مسلمان است كه در فوق به آن ي  اين ديدگاه همان نظريهدرواقع 
 .اشاره شد

د ـوليـحداكثري و تديدگاه پنجم ارتباط كامل اسالم و طب بر اساس دين . 5
اين ديدگاه معتقد است . علم بر اساس اصول مفروض متخذ از دين مي باشد

و  يابند ميپذيري از نظام انگيزشي و ارزشي شكل ثيرأهاي علمي در ت تئوري
هاست و ابعاد فردي و   تمامي امور و روابط زندگي انساندين شاملي  گستره

كند  اجتماعي زندگي بشر در ربط به سعادت اخروي يك مبناي واحد پيدا مي
 و –پذيرد و علوم شكل مي واحد ، بينشي و دانشي حول محوريو نظام ارزش
 با همديگر ارتباط هاي آن بر اساس محوريت واحد  و حوزه– از جمله طب

، فلسفه و علم مستقل از يكديگر هاي دين كنند و هيچكدام از حوزه دا ميـپي
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ها را ها قرار دارد و آن ر ديگر حوزهـ بدمـن مقـديي   وزهـدارند و حـوجود ن
در اين ديدگاه معيار صحت علوم و جهت حاكم بر علوم به . بخشد سامان مي

اين ديدگاه نيز طرفداراني دارد و  ]6[.ردگي طور مبسوط مورد بررسي قرار مي

نزلنا « و » مبين في كتاب االبسالرطب و ال يا «  نظيرتياستدالل اين گروه آيا

رواياتي نيز در استدالل اين ديدگاه  .باشد مي ]8[ » شيء عليك الكتاب تبيانا لكل
 قرآن كريم وم درـعلي  هـكند هم يعني رواياتي كه داللت مي. وجود دارد

  : كه فرمودند است شدهنقل) ع( تي كه از امام باقرمانند رواي .ود داردـوج
  رسولهنه لمه اال نزله في كتابه و بي اللّه تبارك و تعالي لم يدع شيئا تحتاج اليه االان

 اسـت  ، فرو گذار نكردها كه مسلمانان به آن محتاج باشندخداوند تبارك و تعالي هيچ چيزي ر  

  ]9[.بيان كرد) ص(پيامبر ، نازل فرمود و براي رآنمگر آن كه آنها را در ق
  

اين مقاله ي  البته مباحث فوق نيازمند نقد و بررسي مفصلي است كه از عهده
سيس آن  و امكان توليد و تأطب اسالمي  ي براي تبيين بيشتر واژه .خارج است

طب  ا ازـراد مـشد تا م ريف ميـ تععلم اسالمي و علم ي  دا الزم بود واژهـابت
 منطقي دين و علوم هرابطتعاريف مختلف در كتاب . گرديد نيز معلوم مي اسالمي

 گرفته است و ما در اينجا ا پيروزمند مفصالً مورد بحث قرار اثر عليرضديركارب
   بيشتري  ، براي مفاهمهگيرد ديدگاه پنجم قرار ميي  ادهـستفتعريفي را كه مورد ا

 ردي درـادالت كاربـاريف و معـوعه تعـمجم دگاه علم را ـاين دي. آوريم مي
وليد علم را داراي ـداند و روش ت  ميجهت رفع نيازهاي فردي و اجتماعي

دوم اين اصول ، نـاز دي) انيـمب(ها  وضوعهـذ اصول ماول اخ. ددان مراحلي مي
هاي  فرض  پيش منشأ نظري و فلسفي ما هستندثير مبانيتأ ها كه تحت وضوعهـم
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هاي علمي شده و دانشمند و  ساز تئوري ها هم زمينه فرض  و پيشعلمي مي شوند
ادالت و ـ، معپردازد و تعاريف آزمون مي و جربهها به ت فرض اساس پيش محقق بر
  ]10[.كند بخشد و به دنياي علم عرضه مي هاي علمي خود را سامان مي تئوري

  

  ضرورت طب اسالمي

ها را   بررسي علت اين نارساييلزوم :هاي علم پزشكي موجود نارسايي وجود. 1
ات ـباشد را به اثب ر علم طب و پزشكي رايج ميـكم بااني حـان مبـكه هم
 علم پزشكي روز و رها هم در سطح محصوالت و آثا نارسايي اين. رساند مي

هاي حاكم بر  فرض پيش.  قابل اثبات و مشاهده استهم در سطح مباني آن
ذ شده و ديدگاه پوزيتيويسم بر آن بيني مادي محض اخ علم طب از جهان

 اما ، هر چند كه طبيبان متدين اين مباني را قبول نداشته باشند،حاكم است
 .اين حاكميت وجود دارد

ضرورت . است پزشكي دانش لزوم تكامل، اسالمي  طرح طب  ديگر  ضرورت. 2
 رپيدايش هر محو. هاي جديدي ارائه گردد كند تا تئوري تكامل ايجاب مي

دليل  به -يت در علم طباسالمي  لهاً ورود مسأ تحقيقات مخصوصر ددجدي
اش تكامل علم طب  مفهوم و نتيجه -هاي ديني موضوعه اصول بودنوحياني 

 .خواهد بود
در ابعاد  سالمت انسان ، جايگاهي كه انسان در اسالم داردهمچنين با توجه به. 3

و در نظام آفرينش حوريت ا، عقالني و روحاني به دليل ممختلف جسماني
تفاوت  ، از اهميت بسياري بر خوردار است و اسالم نسبت به آن بيموجودات

 و به همين دليل است كه براي حفظ و ارتقاء ،نبوده و سكوت نكرده است
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هاي مختلفي در مورد مصرف و عدم   دستورات و توصيه،ها سالمت انسان
 . داده است...ي و ي زندگ ، شيوههاي گوناگون ها و نوشيدني مصرف غذا

 انسان است و اين ، توسعه و تكاملم به دنبال ايجاد توازن بين رشددين اسال. 4
طب از ديگري نگر لحاظ شود و اين نيز مفهوم  له بايد در علم طب جامعهأمس

 .اسالمي است
 متعدد  از عواملعامله عنوان يك ضرورت ديگر طرح طب اسالمي ب. 5

ر تمام شئون حيات ماهنگي و توازن بيشتر د ايجاد ه،اجتماعي و انساني
 ي داشتي و درماني است و تفكيك فلسفهـ، بهي، اقتصادياعـ، اجتمفرهنگي

اي جز بريدن  هـع نتيجـعملي و عيني در واقي  هـاعتقادات نظري از فلسف
گرايي حسي بر  كردن مطلق نظام و حاكمي  ادارهي  هـاعتقادات از صحن

و    اين براي هماهنگي عناصربنابر. باشد نظام نميي  شناسي ادارهجريان كار
 طب ، بايدجامعه جهت رسيدن به تكامل سازگار و پوياي  اجزاء مجموعه

شكل )...، فرهنگي و سياسي، اجتماعي (اسالمي نيز هماهنگ با كل مجموعه
  .اي دارد نياز به كارشناسي ويژهو تنظيم آن  بگيردكه طراحي

دي علم اثرات رهاي كارب گيري اي ديني در جهته فرض كه پيش آنجايي از. 6
 به دليل  اثر بگذارد، بنابرايندتوان جدي دارد و حتي بر روش تحقيق نيز مي

دادن نظام ارزشي و بايد و نبايدهاي   جريان،وحي در اين روشتبعيت عقل از 
ادالت  مع وفقهي در معادالت و حكومت معادالت و قوانين فوق بر تنظيمات

هاي ديني در طب  فرض استفاده از پيش از ب كه همه ناشيكاربردي ط
مهمي در طب بوده و انقالبي علمي در   اثراتتواند منشأ ، ميباشد اسالمي مي

  .اي نزديك ايجاد نمايد آينده
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متعادل ساختن انسان اسالم به دنبال : ضرورت هماهنگي طب با تكامل معنوي. 7
، هدف و غايتي راي زندگيفردي و اجتماعي است و بحيات ي  در عرصه

در اين . بايد در خدمت اين هدف قرار گيرندقائل است كه همه علوم 
 واقع قرار گرفتن در جهت قرب الهي است و صورت تحصيل اين علوم در

  . كنندهچنين علومي مي توانند بهجت و انبساط را به جامعه هدي
 تمامي ،ديني  به دليل اينكه گستره: محوريت و حاكميت ارزش بر دانش. 8

شود و دانش و بينش نيز در پرتو  ها را شامل مي امور و روابط زندگي انسان
لذا دليل ، رسد  دين شكل گرفته و به كمال ميتبعيت از كالم نوراني وحي و

وذ و سرپرستي دين بر تمامي نفي  خود دليل پذيرش گستره نيازمندي به دين
 ، فرهنگي و اقتصادي سياسيو جسمي فرد و نيز ابعادروحي، فكري  حاالت

 طب اسالمي بايد از ابعاد جسماني صرف ،در اين رابطه .اسالمي استي  جامعه
، روحي و گذار اجتماعي، فرهنگي أثيرها و عوامل ت لفهؤخارج و به تمام م

 ميسر نخواهد بود مگر اينكه شناخت راين ام. فكري بر سالمت توجه كند
 اسالم صورت گرفته دق دين كاملي مانن، جامعه و نظام هستي از طرينسانا

 .باشد
نظام رم ـيكي از نيازهاي مب: اسالميي  ضرورت پاسخگويي به نيازهاي جامعه. 9

، راي تنظيم باورهاـهاي الهي ب ارزشد علومي است كه با ـ، تولياسالمي
ه و پيچيدگي سعتو. هاي مختلف شكل گرفته باشد ها و عمل در زمينه انديشه
اسالمي از طرف  اسالمي و غير طرف و تفاوت نيازهاي جوامع ها از يكنياز
ها را  ، ضرورت توليد علومي را كه بتواند نقش فوق را ايفا كند و نيازديگر

اسالمي در  كه جوامع اسالمي و غيرهرچند. گردد پاسخ گويد احساس مي
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 ولي وقتي تنظيمات يك جامعه به طريق ،تعامل و ارتباط با يكديگر هستند
 تواند در الگوي بيماري و سالمت اثر بگذارد و اين  مي، شكل گرفتخاصي

 .آمادگي و مطالعه بايد از هم اكنون ايجاد شود
دين ) ص(با ايمان به اينكه اسالم ناب محمدي: ضرورت اجراي احكام الهي. 10

 مراحل داراست، بر اين اعتقاديم خاتم بوده و قدرت هدايت جامعه را در تمام
، شارع مقدس ها مربوط باشد ادت و تكامل انساني كه به سعكه در هر سطح

كردن احكام نوراني اسالم به دايت را نازل فرموده است و محدوداحكام ه
ي  هـدانستن انسان در بقي  رهاوه ـيك ركن از اركان هدايت فرد يا جامع

هاي مختلف زندگي  هـاحكامي كه در زمين. ابعاد خالف اين اصل مسلم است
ا از جمله در ارتباط با سالمت و درمان و طبابت براي سعادت جامعه ه انسان

 هستند و عدم اعتقاد به اجراي آنها در اين االجرا  همه الزم،وارد شده است
اير با ـغرساند كه م ، انكار رسالت و نبوت و عبث بودن احكام را ميزمان

 .خصوص عدم صدور فعل بيهوده از طرف خداوند استاعتقادات ما در 
دستورات و احكام بسياري : هاي مطروحه در دين شناختهضرورت شناخت نا. 11

وجود دارد كه از طرف شارع مقدس بيان شده ولي به دليل فراهم نكردن 
بستر الزم و يا ناقص بودن دانش و فهم بشري و كوتاهي كارشناسان مسلمان 

 .مورد بررسي و پژوهش قرار نگرفته است
اسالم هرگز نمي پذيرد مسلمين تحت سلطه و سيطره و  : نفي سبيلي قاعده. 12

  : خداوند در اين رابطه فرموده استسرپرستي غير مسلمين زندگي كنند و
  .]11[پذيرد  كافرين را بر مسلمين نميخدا هرگز سرپرستي 
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...  ، علمي وتسلط و استياليي را اعم از سياسي، نظامياين قاعده حق هرگونه 
ل مسلمين الرا با آزادي و استقـ زي،كند  نفي ميارـكف بر مسلمين توسطرا 

آوري غرب و  علمي و فني  ، براي خروج از سيطرهبنـابراين. مغايرت دارد
، بايد متوسل به رهنمودهاي ديني ز وضعيت دنباله روي علمي از آنانخروج ا

 ]12[.سيس علم بر اساس اين رهنمودها شدأو ت
  

ي   مبارزه تا خروج دشمن از همههاي علمي و ماندگي براي جبران عقب
 مسلمين و در راستاي  و علميِ  اجتماعي، سياسي، فرهنگيهاي زندگيِ عرصه

افزاري و ايجاد  مر در خصوص ضرورت جنبش نرهنمودهاي مقام معظم رهبري
كند باب طب اسالمي   ملي و جهان اسالم ايجاب مييها ، ضرورتتمدن اسالمي

 خوبي مديريت شود و باه عه يافته و ب توس،استوم اسالمي كه يكي از ابعاد عل
 در جهت رشد و تكامل علم و ردي جديد، رويكطرح مباني جديد در علم طب

راي موانعي است كه اما اين آرزو و هدف دا. ها ايجاد شود خدمت انسان در
  .ريزي متقن نخواهيم بود كار و برنامه راهي  ها قادر به ارائهبدون شناخت آن

  

  ها استيموانع و ك
 ،طب اسالميي  زمينه   هاي موجود در كاستي شناسي و شناخت موانع و آسيب

ي  هـدر توسع كارهاي عملي و گشودن افق جديد راهي  كمك مؤثري در ارائه
هاي موجود اشاره   و كاستيعـكر موانذدر ذيل به اختصار به . باشد اين علم مي

  :شود مي
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ن ا پزشكان و محققتوسطاسالمي    از طبتعريف مشخص   وآگاهينداشتن . 1
 از جمله نداشتن مطالعات ،هاي علوم پزشكي كشور به داليل متعدد دانشگاه

 .ديني به قدر الزم
 و اساتيد  حوزويان ميان درك و فهم مشترك از طب اسالمي درنداشتن. 2

خلط طب سنتي با طب اسالمي و تعريف طب  عنوان مثال  به،ها دانشگاه
 ... .اهي و حجامت و المي به طب گياس

 يكي با دفاع از ا متعادل در ارتباط با طب اسالمي؛وجود دو تفكر و ديدگاه ن. 3
برد و ديگري با دفاع از  ال ميؤها را زير س  كارآمدي،ها ها و ارزش آرمان

ها را زير  ها و ارزش ، آرمان موجودهاي علوم تجربي و علم پزشكي كارآمدي
هاي آرماني و  ي بر بنياننهادن كارآمد قي به بنا محقراما كمت. برد ال ميؤس

 .كيد داردأقوف و تارزشي و
هاي ديني در ارتباط  موضوعهاستنباط احكام و اصول ي  عدم توجه به توسعه. 4

 .هاي ديني با طب در حوزه
ي طب اسالمي   نبود منابع علمي معتبر و متقن در زمينهكمبود و بهتر بگوئيم. 5

 ....  سايت و ،ه، كتابمانند مجله، روزنام
پزشكي كه براي غالب  ادبيات خاص غير نگارش كتب طب اسالمي با. 6

لذا پزشكان به خواندن چنين . پزشكان امروزي قابل فهم و درك نيست
 .كتابهايي تمايل ندارند

 .حمايت ضعيف علماي حوزه از طب اسالمي. 7
وزش پزشكي از طب عدم استقبال مسئولين در وزارت بهداشت و درمان و آم. 8

 . از جمله عدم شناخت و اعتقاد به طب اسالمي،اسالمي به داليل مختلف
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هاي علوم پزشكي به  در اساتيد دانشگاه   هاي فكري و فضاي فكري نبودن پايه. 9
 .هاي آموزشي مرتبط دليل نبودن همايش هاي مربوط و كارگاه

ان قبل از دانشگاه در گيري تفكرات دانشجويان و اساتيد در دور عدم شكل. 10
 .ها از جمله طب اسالمي زمينهي  ارتباط با مباني علوم اسالمي در همه

 .در زمينه طب اسالمي در سطح كشور قويهاي  نبودن تشكيالت و انجمن. 11
و  طب اسالمي و در نتيجه نبود تجربهي نبودن مراكز درماني با شيوه . 12

 دليل نبود مجوز كار و نداشتن هاي درماني طب اسالمي به شناخت از شيوه
 .قانون مربوط به آن

تواني در دفاع از دميك در طب اسالمي و در نتيجه ناات آكاـنبود تحقيق. 13
 .هاي پزشكي موجود هاي درماني مربوط در مقابل روش شيوه

مند و معتقد به طب اسالمي به ه نبود تعامل بين افراد و محافل علمي عالق. 14
 .لي و مديريت مربوطدليل نداشتن متو

از طرح مطالبي به نام دين كه موجب سكون و وارد نشدن وسواس و ترس . 15
 . اين زمينه شده استرطب اسالمي و تعطيلي پژوهش دي  به عرصه

  

  رها و پيشنهاداتكا راه

 موارد ،هاي مذكور براي رسيدن به اهداف مورد نظر و رفع موانع و كاستي
  :گردد ذيل پيشنهاد مي

هاي مشابه  از طب اسالمي با برگزاري همايش يجاد درك و فهم مشتركا. 1
 .طب اسالميي  هاي آموزشي و چاپ كتب و مجالت در زمينه كارگاه
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ذ از دين و ـهاي متخ هاي وسيع بر اساس اصول موضوعه ام پژوهشـانج. 2
آن  مجموع ها كه اين پژوهش  از هاي جديد حاصل هـمند نمودن يافت ادلهـمع

 .طب اسالمي را خواهد ساختي  شاكله
اهي و ـز دانشگـراكـ در مهاي ورود به بحث طب اسالمي شناسايي راه. 3

 .منده سازماندهي افراد عالق
زشك ـربيت پـراي تـتدوين سرفصل دروس طب اسالمي و تصويب آن ب. 4

 .متخصص طب اسالمي
 در هاي طب اسالمي با ادبيات روز توسط پزشكان متخصص كه چاپ كتاب. 5

 .طب اسالمي هم صاحب نظرندي  زمينه
 بر) مفاهيم و معادالت(    تحقيق و توليد علمراستمرا   هاي تحقيق و روشابداع . 6

 . ونداشتن هراس از به چالش كشيدن موضوعمبناي دين
سازي و اعتقاد به كار و پشتكار بيشتر در اين زمينه با استفاده از  فرهنگ. 7

 .دانش مربوطي  ها و توسعه ح نگرشهاي جمعي براي اصال رسانه
 مربوط در عين پيچيدگي سازي فرهنگ و د علمـتولي و پژوهش كار ازيس ساده. 8

 .و سختي آن
رساني  العـبا اط) گانـنخب(  ان اصليـاطبـ مخمندان به موضوع و ه عالقيافتن. 9

 .وسيع
م شده هاي انجا  و پژوهشالعاتـآوري اط عـرساني و جم العـاطي  توسعه. 10

 .ي طب اسالمي در زمينه
ود در سطح ـوجـزشي مـانگي ، فرهنگي واقتصادي امكانات كارگيري هب. 11

 .علميي  جامعه
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هاي همسو در سطح كشور بدون توجه به ساليق  انديشهي  استفاده از همه. 12
موجود و ي  آمد براي استفاده از توان بالقوهرغير همسو با مديريت قوي و كا

وراني پيامبر گرامي ـاق كالم نه به مصدـها در سطح جامععدادشكوفايي است
 .»النّاس معادنٌ كمعادنِ الذّهبِ والفضه «: )ص(
يعني اصل شدن ، تكيه به كارشناسي ديني طب نه فقط كارشناس متدين. 13

 ).سيس شودأكه اين روش بايد ت( روش ديني در كارشناسي
د تفاهم پيرامون مباني  و ايجاي دين پزشكي بر مبناتعيين مباني توليد علم. 14

 .ي طب اسالميشناخت معرفت
 . درمان و آموزش پزشكي،ن در وزات بهداشتئوالجلب حمايت مس. 15
وي براي ـرساني ق اطالعي  ات و شبكهـتحقيقي   شبكهمديريتاد ـايج. 16

آوري  عـادهاي داخلي و خارجي و جمـامل بين پژوهشگران و نهـاد تعـايج
 .پژوهشي در سطح كشور و ملل مسلماني   متفرقههاي يافته

 و  درمانب اسالمي با حمايت وزارت بهداشت،اندازي مراكز درماني ط راه. 17
 .آموزش پزشكي

 انجام جهت مند و متخصص هن عالقاراي محققـكافي ب اغترـف  ادـايج. 18
 .هاي مربوط به طب اسالمي پژوهش

 م تحقيق برطب اسالمي و انجاي  ينههاي اساسي تحقيق در زم تعيين محور. 19
 .هاي تدوين شده اساس روش

طب اسالمي داراي طرح ي  تعيين امتياز ويژه در ارتقاء اساتيدي كه در زمينه. 20
  .شده در مجامع علمي هستند   چاپ شده و يا ارائهي  مقاله  و  مصوب   تحقيقاتي
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