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   طب اسالميتدوينت رروض

 كارها راهي  ارائه و

  ♣♣♣♣احمد آبزن 
  

   اسالم– بهداشت و تندرستي –دين و پزشكي  :ها دواژهـكلي
  

  هـدمـمق

ال كمال ـود به دنبـع از سير تكامل خـكه انسان در هر مقط ه به اينـتوج با
 يشرفتپ لذا در مسير تكميل طب و ،باشد و اين حس جزء فطرت اوست مي

تصرف در  تغيير و ادـايي ايجـهاي بدن و توان اخت سلولـشني  هـوسيع در زمين
زار ـبيوفيزيك در ساخت دارو و اب الت صنايع بيوشيمي وـخلقت انسان و دخ

ون ـزرگ پيرامـاالت بؤدن سـمان پاسخ دونـان از يك سو و بـتشخيص و درم
 وم باليني ازسوي ديگر،هاي عل وساير رشته شناسي، روان تغذيه، درمان، بهداشت،

هاي جسمي و روحي و نگر كه پاسخگوي نياز  دنبال طب كلي بهسبب شده انسان
 لذا با توجه به ، نباشديا اصالً هاي آن كم بوده و يياعتقادي وي را داشته و نارسا

ود ـوقات خـ مخلاشرف انسان را ،اينكه خداوند حكيم در آيات متعددي در قرآن

، )احسن تقويم لقد خلقنا االنسان في( ريدهـ صورت آفينرـبهتدر  ه و او راـدانست

مين بهداشت و سالمت او به طرق مختلف أبراي ت در طب نيز وي را رها نكرده و
                                                 

  گران طب اسالمي مدير مجمع پژوهشگران و احياء ♣
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ها  تمام ديني  كننده ي را نشان داده است و چون دين اسالم تكميليكارها راه
بخش در  ،بوده ودر تشريح و تكميل مسائل و حل مشكالت در صدر قرار دارد

تواند معضالت موجود در بهداشت و درمان جهان را  طب اسالمي مي ،طب نيز
توان مجموعه تفكرات و تعاليم  طب اسالمي را مي با اين توصيفات، .حل كند

ي  هـائمي  احاديث و سيره اني برگرفته از قرآن،ـداراي بورد بهداشتي ودرم
حكما  فكر و تطبيعت وتبلوربر نظام هاي حاكم  مندي اطهار واستنباط از قانون

 )ره (ولي طبق فرمايشات امام .ودانشمندان در طول تاريخ و الهام و اشراق دانست
بهشتي در مهرماه دكترسخنراني شهيد آيت اهللا  همچنين االسرار و دركتاب كشف

مقام معظم رهبري پس از بيانات تهران و دانشگاه پزشكي ي  دانشكدهدر  1359
 آنسفانه به طب اسالمي توجه أمت ن، با مسئوال1359در سال مراجعت از سفر هند 

حكما در طول تاريخ در  اوصيا و انبياء وي  رفته اين ميراث به يغما چناني نشده و
  .كشور ايران به فراموشي سپرده شده است

كتب ي  آوري كليه با جمع توان اوالً يمعرفي بيشتر چنين طبي م و براي احياء
ارسي توسط ان فـآنها به زبي  هـترجم داري وـنگه ان وـط از سراسر جهـمرتب

 از ثانياً .داشتگذاشتن، گام اول را بر وهانژ پ اختيار دانشكارشناسان اين امر ودر
 كه از غرب آمده در ي ناقص و واقعاًمترقي وابستگي به علوم ظاهراً تعصبات و

 را جايگزين هاي طب اسالمي مند به درمان كاسته و نسخه هبين پزشكان عالق
استفاده از ابزار و تكنولوژي   باثالثاً .عيوب احتمالي آنها را مرتفع كنند كرده و

وزشي ـرويج آمـوالن تـيي داروهاي طب اسالمي افزوده و مسئآامروز بر كار
تحصيلي را در دانشگاه ي ا  رشته،با همكاري با كارشناسان اين طب ها دانشگاه

  .دنبراي اين طب ايجاد كن
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    كارها راهي  ت تدوين طب اسالمي و ارائهرروض

كند و اين  انسان در هر مقطع از سير تكامل خود، نياز جديدي را احساس مي
ي فعلي به يك  احساس او را به حركت و تالش واداشته، موجب سير او از نقطه

 ه تمسخرـرا ب از، آنـه شايد قبل از احساس نيـمقطعي ك. شود مقطع جديد مي
 با ،كند ه نيز سيري مشابه را طي ميـجامع. كرد ه آن توجهي نميـگرفت و ب مي

فكري شتاب ي  ه، گاه به يك جرقهـها در جامع اوت كه برآيند انديشهـاين تف
تفكرات گذشته ي   به نحوي كه شالوده،سازد اي فروزان مي دهد و از آن شعله مي

ه پيشي ـان آن جامعسوزاند و چه بسا از ساير مبدعين و متفكران و راهنماي را مي
ديشه، چرا تا كنون تفكر خود را ـان انـتابد كه اي صاحب گيرد و به آن بر مي مي

  ايد؟ پنهان داشته
پيشرفت وسيع در . آبستن چنين تحولي است نيز 21طب و درمان در قرن 

سان ي شناخت سلول هاي بدن و توانايي ايجاد تغيير و تصرف در خلقت ان زمينه
فيزيك در ساخت دارو وابزار تشخيص و درمان يوشيمي و بيوو دخالت صنايع ب

تغذيه،  درمان، االت بزرگ پيرامون بهداشت،ؤدون پاسخ ماندن سـيك سو و ب از
ي  شناسي و ساير رشته هاي علوم باليني از سوي ديگر، زمينه روان پزشكي، روان

. استم آورده ـراهـوم را فـر در اين علـنظ دـديـه سوي تجـچرخشي بزرگ ب
ترديدهاي پديد آمده در مباني پزشكي رايج گاهي بسيار شكننده است و موجب 

اي  در عده. را مطرح كنند اي ضرورت رويكرد به طب جايگزين شده تا عده
 ولي ،پذيرند هاي طب رايج را مي ديگر اين احساس نياز تعديل شده و كارآيي

داشت و  نگر يدي كليد دـهاي آن باي ده دارند كه براي جبران نارساييـعقي
  .فتهاي مختلف مدعي درمان را نيز پذير رشته
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بينيم كه هر كدام از  مي نگر مي نشينيم، وقتي پاي صحبت مدعيان طب كلي
اي خاص  د و فلسفهننگر اي به اين جهان عظيم تبلور يافته در بدن انسان مي هـزاوي

ي انسان با جهان  را براي ساختار جسم و روح و ارتباط آن دو با هم و رابطه
 صاحب نظر و نسبتاً موفق و در ،عديهر كدام از اين مكاتب در ب. كنند مطرح مي

ناشي از  اند و نقائص آنها در درمان،  خالي از انديشه و ناموفق،بعدي ديگر
 كه فيلذا تعاري.  است كه از انسان و قوانين حاكم بر روح و بدن او دارندفيتعري

 يك متخصص طب سوزني، يا يك متخصص يك متخصص هوميوپاتي، يا
 ضمن ،هيپنوتراپ و يا يك متخصص مگنوتراپ از بدن انسان و طب دارند

ها را مكمل هم   كه اينهستندز ي وجوه افتراقي ندارايراك ـداشتن وجوه اشت
نيز در ...  درماني، ماساژدرماني و سازد و همچنين مكاتب طب فشاري، آب نمي

ان ـدرم وي كه درـاند به نح فراز و نشيب مشابه مكاتب فوق دچار ي حاشيه
 موارد مضر يا رخيـبرانگيز دارند اما در ب تحسين بسيارنتايجي ا ه يبرخي بيمار

 ما را به اين واقعيت ،ام عملـنگر در مق رآيند طب كليـراين بـابـبن. اند نتيجه بي
يست و به  واقعاً كل نگر ن،ميمكند كه آن طبي كه كل نگر مي نا ون ميـرهنم
هاي متفكر در امر درمان  اين واقعيت شخصيت. تر از آن نيازمنديم تي فراگيركلي

 بلكه بايد تمامي ، يك مكتب باشيمار نبايد طرفدرا به اين باور رسانده كه اساساً
 و انتخاب روش درماني  كنيممكاتب صاحب ادعا را ساماندهي و به مردم معرفي

در اين صورت هر روش درماني كه موفق . نيممطلوب را به خود آنها واگذار ك
باشد، جاي پاي خود را در جامعه باز خواهد كرد و بدين ترتيب علم طب از 

  .هاي متمركز در جهان خارج خواهد شد انحصار بعضي سازمان
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 انسان داراي ،زشكيـي موفقيت ها و ناكامي هاي مكاتب مختلف پ مشاهده
ان و رحيم كه ـه آيا خداوند رحمـدازد كـنا ي را به اين فكر ميـباورهاي مذهب
منين پيشي گرفته و در ؤ نسبت به ماش ژهـر رحمت ويـي او ب هـرحمت واسع
التين كه پس از چهار قسم ي  ون آيات سورهـقرآن عظيم همچي  چندين آيه

 لقد خلقنا االنسان في(ما انسان را در بهترين صورت آفريديم : بزرگ مي فرمايد

ي مؤمنون به مراحل رشد قبل از تولد   سوره14 الي 12 يا در آيات  و)احسن تقويم

 خداوند ،انسان اشاره فرموده است و پس از معرفي كل مراحل رشد قبل از تولد

و ) الخالقين فتبارك اهللا احسن(تبارك و تعالي به اين آفرينش خود آفرين گفته 

ي   سوره54 غافر وي   سوره67ي زمر و   سوره62ي حج و   سوره5ي  يا در آيه
ي مراحل رشد انسان از تولد و پس از تولد تا  ي نحل به كليه  سوره70روم و 

 چندين قرن از حال پس از گذشتبه مرگ به صورت كلي اشاره كرده كه تا 
 هيچ محقق و متخصص و روان شناسي به اين زيبايي نتوانسته است ،نزول قرآن

 خداوند ،آيا براي چنين مخلوقي عظيم. به مراحل رشد انسان تا مرگ اشاره كند
 معرفي نكرده است؟ آيا اش يراهي براي تأمين بهداشت و سالمتتبارك و تعالي 

و هيچ راهنمايي براي اين ه  همه عظمت به حال خود واگذاشتاين با را ها انسان
منظور در نظر نگرفته است؟ آيا دستورات درماني موجود در قرآن كريم كه 

 )ع( ي معصومين  است، و تعاليم طبي موجود در احاديث و سيرهچراغ هدايت بشر
ي تراوشات فكري و  دازهـاند، به ان كه در يك سير تاريخي به دست ما رسيده

پذيرند، قابل  د و نقصنكن ر روز تغيير ميـه هـود كـوجـفرضهاي علمي م پيش
  اعتماد نيستند؟
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، تعريف )ع(ئمه و انبياء ي ا آيا مي توان با توجه در آيات و روايات و سيره
شناخت و مكتب  با طبيعت باز رااوي  كاملي از شخصيت انسان ارائه داد و رابطه

درك آن از و نگر بوده  سو مكتبي كه همه درماني جامعي به مردم معرفي كرد؟
ي انسان با جهان واقف  مكتبي كه به رابطه طبيعت و اجزاي آن واقعي باشد؟

گيري او  را به مردم بشناساند و جهت ري درست از آنبردا ي بهره باشد و نحوه
وري از طبيعت، هدايتگرانه و همسو با سرشت الهي باشد و دارويي را به  در بهره

مان با التيام بيماري جسم، روحش را فرسوده نسازد و زانسان معرفي كند كه هم 
  كند قلبش را از هم نگسلد؟ او را درمان ميي  اگر كليه

ت كه امروزبراي بشر محسوس شده و فريادي است كه از دل اين نيازي اس
اين احساس منحصر به پزشكان . رسد هر پزشك و درمانگر دلسوزي به گوش مي
 بلكه متعلق به هر پزشكي است كه ،مسلمان و حتي متدين ساير اديان الهي نيست

 ما اين احساس را. كند و در جستجوي راه درمان است به سالمت بشريت فكر مي
 احساس نياز به طب اسالمي مي ناميم كه طبي است فراگير، كل نگر، ژرف

نگر و با اطالعي كه از مفاهيم اسالمي در اختيار داريم و با اين همه  انديش و واقع
پزشكان و مسئوالن دلسوز و طبيبان و حكيمان عالم و با اين بستر اسالمي فراهم 

دهي تفكرات موجود در ـن با سامانديم كه مي تواـايران، معتق شده در كشورمان
پاسخي صريح، شفاف و . بهداشت و درمان، به اين احساس نياز پاسخ دادي  زمينه

  .نسبت به ساير مكاتب درماني بسيار سريع
و در حل تمام است ها  تمام ديني  كننده با توجه به اينكه دين اسالم تكميل

تواند معضالت  اسالمي ميمسائل و مشكالت در صدر قرار دارد در طب نيز، طب 
تمام مكاتب تواند  طب اسالمي مي. موجود در بهداشت و درمان جهان را حل كند
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هاي  طبيعت سامان دهد و از توانايي منديهاي حاكم بر ماني را در قالب قانوندر
درگيري آنان بكاهد و  هر كدام در جاي مناسب خود بهره بگيرد و از تعارض و

طب اسالمي . شت فراهم سازدي بستري شايسته براي مع،از امكانات طبيعي جهان
ي  هاي گوناگون از علوم پايه گرفته تا صنايع، از سفره تواند با استخدام رشته مي

 غذاي بسيار گوارا و مناسب براي بشر تدارك ببيند و در شرايط اضطرار طبيعت
ت بنماياند  ضمن شفاي آنها راهي براي بهداشت و سالم،به فرياد دردمندان رسيده

  .كه بشر بيمار نشود
 ،ها چگونه تعريف مي شود ن ويژگيـه طب اسالمي با ايـال شود كؤاگر س

  :گوييم مي
بر ي طب اسالمي عبارت است از مجموعه تفكرات و تعاليم داراي بورد بهداشتي و درمان

ديهاي حاكم بر من اطهار و استنباط از قانوني  ي انبياء و ائمه گرفته از قرآن، احاديث، و سيره
   .نظام طبيعت و تبلور تفكر حكما و دانشمندان در طول تاريخ و الهام و اشراق

  

هاي اسالمي تعارض  اي علمي با اصول و انديشه با اين تعريف هر گاه نظريه
  .پيدا كند، اجراي تفكر ديني اولويت خواهد داشت

ي را ترسيم چنانچه بخواهيم طب اسالمي را سامان دهيم يا اهداف طب اسالم
  :مكنيم بايد مراحل ذيل را طي كني

كه را  )ع(اطهار ي  ي انبياء و ائمه  روايات و سيره وآياتي  مجموعه -1
پيرامون شخصيت انسان و جسم و روان و مسائل اخالقي و حتي روابط اجتماعي 

آوري و   جمع،كنند كلي در مورد سالمت جسمي و معنوي او صحبت مي طور هو ب
 اين آيات و روايات مي توانند براي محقق و نظريه.  دقيق قرار دهيممورد بررسي
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ارك و تعالي ـمثالً وقتي خداوند تب. پرداز طب اسالمي نقشي راهبردي داشته باشد
  :والعصر مي فرمايدي  در سوره

االالذين امنـوا وعملوا الصالحـات و *  ان االنسان لفي خسر  *  والعصر  

  بالصبرتواصوا بالحق و تواصوا 
و سوگند به عصر، كه انسانها همه در زيانند، مگر كساني كه ايمان آورده و اعمال (

اند و يكديگر را به حق سفارش كرده، و يكديگر را به شكيبائي و  صالح انجام داده

  )استقامت توصيه نموده اند
  

طبق تفاسير علما، خداوند تبارك و تعالي به زمان و تاريخ بشر و زمان عمر 
انند و چه ـها در زي ي انسان ه طور مسلم همهـه بـ ك استردهـانها قسم ياد كانس

ودي خود را با گذشت زمان از دست ـوجي  د سرمايهـد و چه نخواهنـبخواهن
كند بدون آنكه  پش قلبي يك ثانيه آنها را به مرگ نزديك ميتدهند و هر  مي

مگر كساني كه ايمان  ،از دست رفته چيزي دريافت كنندي  در قبال آن سرمايه
  .درخت ايمان است انجام دهندي  كه ميوهراآورده و عمل صالح 

يابد كه ايمان و عمل   محقق طب اسالمي مي،در اينجا با يك دقت اندك
م يكديگرند و با و مذكور الزم و ملزاتصالح طبق آيات متعدد قرآن از جمله آي

  : تعالي مي فرمايدمنون كه خداوند تبارك وؤي م  سوره51ي توجه به آيه

  يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحات
ه  خاتم انبياءرحمت للعالمين مي باشد از طيبات تناول كنيد و عمل صالح بداي رسوالن كه مرا(

  )جا آوريد
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باشد كه اين   ميطيبي انجام عمل صالح خوردن غذاي  يابيم كه الزمه ميدر
كه طبع از آن لذت گيرد و شرع آن را ي است يغذاي طيب طبق تفاسير غذا

الكيموس و   غذاي طيب يعني غذاي لطيف، صالح،حكماي  نيكو داند و طبق گفته
هضم و از نظر اخالط متعادل و از جهت توليد خون و قوت  يعني زود، لغذاكثيرا

در حد اعال باشد تا انسان موفق به انجام عبادت و عمل صالح بشود كه منظور از 
ن خصوص ـدر اي) ص( ر اكرمـه پيامبـ چنانچ.ان استـز همـن نيخلقت انسا
  :مي فرمايند

   رأس آ� دواء��وا�� ا����ة 	�� ا��اء
  )معده خانه ي بيماري ها و امساك در رأس همه ي دارو هاست(

ي كهف   و سوره24ي  ي عبس آيه تعالي در سوره  و   ويا وقتي خداوند تبارك
  :فرمايد  مي19ي  آيه

  النسان الي طعامه فلينظرا
  )پس بنگرد انسان به طعامش(
  

چنانچه از متن آيه مشخص مي شود يعني اينكه اوالً انسان تفكر كند كه اين 
طعام چه مراحلي را طي كرده و چگو نه به دست او رسيده است تا خدا را شكر 
گذار باشد و ثانياً اينكه آيا حالل است يا حرام كه اين دقت در بعد تربيت و 

 كيفيت مطلوب ،خورد ثالثاً آيا غذايي كه مي. المت انسان تأثير به سزايي داردس
. دارد و از طيبات است كه انسان با خوردن آن موفق به انجام عمل صالح گردد

كنيم كه خداوند تبارك و تعالي  مريم توجه ميي   سوره62ي  ويا وقتي به آيه
  :مي فرمايد

  

 www.SID.ir 



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  مجموعه مقاالت اولين همايش ملي مديريت طب اسالمي
  1386 تير 14 –دانشگاه علوم پزشكي قم 

  

236  

   وعشيا�ولهم رزقهم فيها بكر
  )صبح و شب غذاي شما را فراهم مي كنيم بهشت،در (

رسيم كه بهترين زمان براي صرف غذا اول صبح و اول شب   استنباط مييناه ب
خود از ه ها خود ب مي باشد كه با رعايت اصل فوق امكان ايجاد خيلي از بيماري

ي فوق به فردي  با استنباط از آيه) ع( امام صادق  در اين خصوص.بين مي رود
فقط اول روز و اول شب :  فرمودند،ز سوء هاضمه و درد معده شكايت داشتكه ا

 1.ي فساد بدن است به تغذيه بپرداز ودر ميان صبحانه و شام چيزي نخور كه مايه
كنيم كه خداوند تبارك و تعالي   ميانعام توجهي   سوره59ي   به آيه وقتييا و

 :فرمايد مي

  وال رطب وال يا بس اال في كتاب مبين 
  )ونه تري و نه خشكي مگر در كتاب مبين(

در جواب سؤال طبيب هندي ) ع( به اين استنباط مي رسيم كه وقتي امام صادق
: مي فرمايد كه از حضرت سؤال مي كند شما چطور بيماريها را درمان مي كنيد،

و خشكي را با  رطوبت را با خشكي، گرمي را با سردي و سردي را با گرمي،
گذارم و همچنين آنچه را كه  كار را به خدا ميي  كنم و نتيجه رطوبت درمان مي

برم و آن اين است كه حضرت فرمودند معده  كار ميه رسول خدا فرموده است ب
طبيب هندي وقتي پرسيد . ر هر درمان استهر بيماري است و پرهيز ِسي  خانه

د از ديگري  حضرت فرمودند به خدا قسم جز از خداون،اي اينها را از كجا آموخته

                                                 
  466ي   صفحه16كتاب وسائل الشيعه جلد . 1
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فوق همان استنباط حضرت ي  يابيم كه آيه لذا با اندكي دقت مي .ام تعليم نگرفته
  .است
  

  :فرمايد  مي82ي  ي اسراء آيه قرآن در سورهيا وقتي 

  ...و ننزل من القرآن ما هو شفاء 
  ... ) فرو فرستاديم از قرآن آنچه كه شفا است و( 

ي شفا   خود را وسيلهصراحتاً قرآن ،شود ه مشخص ميچنانچه از متن آيـ
روحي را هاي  الميزان شفا بودن قرآن تنها مرض تفسيركند و طبق  معرفي مي
) ع( از امير المومنين .شود هاي جسمي را نيز شامل مي شود، بلكه مرض شامل نمي

 نهج البالغه روايت شده كه 198ي  هـ و خطب176ي  هـخطب و 158ي  هـدر خطب
 لذا اين وظيفه. شود ماريهاي جسمي و روحي را شامل ميبودن قرآن، كل بيشفا 

ي محققان طب اسالمي است كه قرآن ناسخ را در كنار قرآن ناطق بگذارند وبا 
  .الهام و اشراق، مطالب طبي را ازآنها برداشت نمايند

ي مهم وزارت بهداشت و درمان است كه در تحقق اهداف  البته اين وظيفه
و مقام معظم رهبري اين فرصت را به ) ره(  خمينيامامهاي  اسالمي و آرمان

محققان طب اسالمي بدهد و يك هزارم هزينه هاي مصرف شده در واردات 
داروهاي خارجي و عوارض ناشي از آنهارا به اين مورد اختصاص بدهد نه اينكه 

  و قديمي فكر به علت پزشك نبودن،هر كس را كه در اين راه گام بگذارد
كورانه بعضي از مسئولين به كنار بگذارند تا انشاءاهللا ت كوركردن، با تعصبا

ها و خودكفايي كشورمان در  عرصهي  همگي شاهد سرافرازي دين اسالم در همه
توان   آيات الهي ميدربه همين ترتيب با دقت بيشتر . ي درمان گرديم زمينه
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 وجوده  هيچ شك و ترديدي در روش درمان بتاكليات طب را برداشت كرد 
  .يداني

  

برگي طبيعت كتاب بزرگ و پر: الهام گرفتن از قوانين حاكم بر نظام طبيعت -2
تمام آداب زيست جانداران   و شدهاست كه توسط خداي تبارك و تعالي نوشته

 ها زير خاك گرفته تا پرندگان اوج آسماني  عمق دريا و مورچه ياهاز ماهي 
انسان اشرف مخلوقات ست كه براي آن ا  و اين طراحيطراحي شده استدر آن 

به هدف نهايي كه همان كمال و تقرب به خدا است برسد و خداوند تبارك و 
  :ستاسراء بيان فرموده اي  سوره ي70تعالي اين موضوع را در آيه 

ولقد كرّمنا بني ادم  و حملنا هم في البّر و البحر و رزقنا هم من الطيبات و فضلنا هم 

    يالعلي كثير ممن خلقنا تفض
 به تحقيق گرامي گردانيديم فرزندان آدم را و برداشتيمشان در بيابان و دريا و روزيشان داديم از (

  )دادني پاكيزه ها و فزوني داديمشان بر بسياري از آنكه آفريديم فزوني 
  

خاليق برتري داده شده هيچ ي يا همچون مخلوقي چون انسان كه بر همه آ
ر اين كتاب عظيم طبيعت آداب زيستن و سالم سهمي از اين طبيعت ندارد ود

  .مذكور منافات داردي مده است كه اگر غير اين فكر كنيم با آيه ياماندن آن ن
اين موجودات ميليون ها سال با اين قواعد زندگي كرده و هيچ گاه دچار 

آنها داروي بيماريهاي خود را از طريق مطالعات متعارف كه از . اشتباه نشده اند
انتخاب نكرده اند و اگر هم دچار خطا  اي آزمون و خطا تبعيت مي كنند،روش ه

ا از همان جايي است كه انسان در آن دخالت و آنها را مجبور كرده ت اند، شده
  .سير طبيعي زندگي خارج شوند
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ي تجربي چند ميليون  عدم استفاده از كتاب عظيم طبيعت كه داراي پشتوانه
هاي  دي به خداوند تبارك و تعالي و كفران نعمتناشي از بي اعتما ساله است،

كه خداوند  همانطوري. ي عظيم قرار داده است راني است كه در اين سفرهكبي
  :روم مي فرمايدي   سوره30ي  تبارك و تعالي در آيه

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت اهللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهللا ذلك الدين 

  ثر الناس ال يعلمونالقيم و لكن اك
 آفرينش خدا را كه آفريد مردم را بر آن نيست ،دين حقگرايه س راست گردان رويت را بپ(

  )ست دين استوار و ليكن بيشتر مردم نمي دانند ا اين،تغييري آفرينش خدا را

خورند به جز انسان كه  موجودات طبق غريزه و فطرت خود غذا ميي  يعني همه
  .دهد كند و هرج و مرج را اشاعه مي  عدول مياز غريزه و فطرت خود

  

هاي  برداري از اين كتاب قطور طبيعت به مثال جهت درك چگونگي بهره
  :زير توجه فرماييد

 از  كهكند  لذا بعد از هر زايمان سعي مي،زا  پلنگ حيواني است سخت-
پلنگ  به اين منظور از گياهي به نام گل. گيري كندباردارشدن مجدد جلو

انه ـمند شد تا دوباره باردار شود رازي هكند و هر گاه عالق استفاده مي) كنرو(
 شايد خيلي از مشكالت كنترل جمعيت ،اگر در مورد فوق تحقيق شود. خورد مي

  .شودحل شده و عوارض داروهاي ضد بارداري كاسته 
براي افزايش نور چشم خود  خيزد، گاه از خواب زمستاني برمي افعي هر-

  .مالد  به برگ رازيانه ميچشمانش را
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براي درمان زردي  ي ماميرا هرگاه ببيند منقار جوجه هايش زرد شده،  پرنده-
كند يا ماهي كوچك به  آنها از سنگي ويژه كه در صحرا وجود دارد استفاده مي

  .خوراند آنها مي
 بنابراين ،كند  مار براي جلوگيري از كاهش سم خود از گياه پونه فرار مي-

  .مي شويم كه پونه يك سم زداي قوي استمتوجه 
زار مي رود و نمك آنجا  براي دفع آن به شوره  اسب اگر زالو خورده باشد،-
 قانون  با استنباط از اين؛ وكند ها را استفراغ ميوليسد و با اين كار زال را مي

كرده و همه از  كه خون استفراغ ميرا  بيماري ، رازييقدر زكريا حكيم عالي
  . با خوردن خزه و استفاده از نمك نجات داد،وي عاجز مانده بودنددرمان 
 آب را وارد مقعد كرده ،شبا كمك منقار  لك براي رفع مشكل روده  لك-

  .كند  به اين وسيله خود را تنقيه ميو
 را اش مـپوست تخ ودـدن خـراي تأمين كلسيم بـب رسد،ـ مرغ هرگاه بت-
  .خورد مي

  .الطيب مي خورد  خود سنبل گربه براي رفع دل درد-
 و براي ارزيابي غذاهاي صنعتي جديد خوب است بدانيم كه گربه و موش -

اي ـو مزارع چ) خورند كه روغن حيواني مي در صورتي(د نخور روغن نباتي نمي
د نخور اه نميـوار از اين گيـوانات علفخـاوز حيوانات مصون هستند و حيـاز تج

 .)پاشي ندارد و آفت نمي زند از به سمـد گياهاني است كه نيعـدوچاي از م(
ها به تعداد حيوانات روي زمين موجود است و  از اين نوع اطالعات و آگاهي

تعالي معماري شده  چه خوب است به ساختار نظام هستي كه توسط حضرت باري
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ا  اعتماد كنيم واز آن الهام بگيريم و كتاب درمان بشريت را بدون خط،است
  .بنويسيم

م ي مائده توجه كني  سوره31ي  در اين خصوص همين بس است كه به آيه
كردن  نـي دف وهـابيل نحـانگيختن كالغي به قكه خداوند تبارك و تعـالي با بر

برادرش هابيل را ياد داد وهزاران دستور طبي در قوانين حاكم بر نظام طبيعت بر 
منصفانه و با بصيرت به طبيعت ها آمده است كه كافي است كمي  ما انسان

 توجه به ،ي عبس  سوره32 الي 25بنگريم كه خداوند تبارك وتعالي در آيات 
  :شگفتي خوراكي هاي طبيعي را به ما متذكر شده و فرموده است

پس رويانديم در آن . سپس شكافتيم زمين را شكافتني. كه ما ريختيم آب را ريختني به درستي( 

. و ميوه و چراگاه. و باغهاي پر درخت. و زيتون ودرخت خرما. ما نوعيو انگور و خر. هـدان

  )ي عيش براي شما وچهارپايان شما مايه
  

بيش از هزار :  به كارگرفتن تجربيات حكما ودانشمندان طب سنتي واسالمي-3
عنوان كتاب و رساله پيرامون بهداشت و درمان وحفظ الصحه در كتاب شناسي 

اين كتابها حاوي تجربياتي مهم است كه طي صدها سال . مسلمانان وجود دارد
هزاران نفر در طول تاريخ درمان شده اند تا اثر درماني يك . جمع آوري شده اند

گياه ثابت شده ويا صدها نفر از آثار يك گياه رنج ديده اند تا مضرات آن گياه 
سيده و بر همچنين هزاران نفر از انجام يك رفتار به سالمتي ر. اثبات شده است

  .عكس، تا اينكه صحت درماني يك رفتار ثابت شده است
هاي علمي و فرهنگي آن را ناديده  چشم از تجارب هزارساله برداشتن، سرمايه

كردن، كفران  ترين بيماريها به بيگانگان مراجعه انگاشتن و براي درمان جزئي
  .نعمت وناسپاسي و جهالت محض است
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سنگ طب سنتي است كه با وجود بالندگي  اناز جمله اين مواريث، دانش گر
آن در ايران اسالمي توسط حكيماني چون رازي، ابن سينا، جرجاني و خوارزمي و 
كاركرد اعجاب انگيز آن درپيشگيري و درمان بيماري ها، اكنون آن چنان به 
محاق رفته است كه حتي اغلب قريب به اتفاق دانش پژوهان و بلكه اساتيد طب 

ي طب  ورمان، كمترين اطالعي از كم و كيف آن ندارند و واژهو پزشكي كش
اي   عتيقه و موزهآميزترين حالت، بيانگر شيئي تي در اذهان آنان در احترامسن

  .است
ي رژيم   از اين ضايعه خود،االسرار در كتاب كشف) ره(حضرت امام خميني 

  :فرمايند ميمندانه  بسته به غرب پهلوي پرده برداشته وسوگدست نشانده و وا
امروزه در تمام كشور ايران كه به قول شما دانشگاهي مانند جندي 

شاپور داشته، يك نفر كه قانون بوعلي را بفهمد معلوم نيست كه باشد، 

ي زمامداران  واين ضربتي است كه اين كشور از دست اجانب به وسيلـه

ه كه يكي از دكتـرهاي امـروزي مي گفت بر ما ثابت شد. خرد خورده بي

آيد و داروهاي غربي معالج  كاري از طب غربي جز جراحي بر نمي

بريم و انتظار آن داريم كه   بلكه مسكني است كه ما به كارمي،نيست

  يا به هالكت منجر شود، يا به خوبيي خود را طي كند و مرض دوره

كسي قدرت اين : گويند، گفت ها اين مطلب را به مردم نميچرا دكتر: گفتم

ي زندگي غربي انتقاد  يا شيوه اگر كسي از طب غربي و. را نداردگفتار 

  .كند، مورد هو و جنجال واقع شده، منزوي مي گردد
  

مالي كه بر مردم  هاي جاني و ها و خسارت ي ناتواني رغم همه طب مدرن علي
هاي اندك آن كه اغلب به سرقت  جهان تحميل كرده است والبته توانمنـدي

  .ست نزد عالم و عامي، منزلتي بي چون و چرا يافته استرفته از طب سنتي ا
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و جايگزين  »طب سنتي «اكنون ماييم وميراثي به تخريب و تاراج رفته به نام 
 كند در حد چنين وضعي ايجاب مي. »ي جديدپزشك «معيوب و مغشوشي به نام 

 ـودراث گرانقدر تاريخي و علمي خـواني اين ميـخكردن و باز اءـوسيع به احي
 اتو خسار ها خيزيم و ضمن معرفي اصالت وعمق آن به نسل كنوني از كاستيبر

انتشار اين مقـاله ها و همـايش ها، گامي در اين . بدل و جايگزين آن بگوييم
زدگي كنوني  اي در ظلمت سنت ستيزي و غرب كه جرقه مسير است، به آن اميد

  .باشد
دكتر بهشتي در ...  آيت اضرورت ترويج طب اسالمي، شهيدي  چنانچه درباره
  :گويد ي پزشكي دانشگاه تهران مي  دانشكده1359سخنراني مهر ماه 

چرا جهت معالجات امراض از گيـاهان دارويي ايران ! دوستان عزيزم

ي  درماني و طريقه ي گياه كنيم؟ چرا طب سنتي و شيوه استفاده نمي

ار نگرفته؟ چرا وزارت ها قر ما ايرانيي  جات مورد استفاده استفاده از ادويه

اي طب سنتي و گياه ـاندركاران تا به حال در گسترش و احي بهداري و دست

 ،هاي طبي ها با داشتن گنجينه اند؟ چرا ما ايراني درماني قدمي بر نداشته

هميشه بايد در چنگال داروهاي خارجي اسير و عاجز باشيم؟ چرا بعضي از 

برابر  يدا كرده است و تا چند صد سياه پداروهاي فرنگي در ايران بازار

رسد؟ آيا خودمان مقصر هستيم كه زير بار  قيمت اصلي به فروش مي

گر  هاي فرنگي در عالج امراض معجزهايم و يا دارو روهاي گياهي نرفتهدا

برق داروهاي فرنگي ما را به مصرف خود  تبليغات و زرق و اند؟ آيا بوده

... ايم؟ بله  ه نگرفتهايم و نتيج دهمو و يا داروهاي گياهي را مصرف نكشيده

س اين امر يك داده خواهد شد كه انشاءاهللا در رأ وقتي جوابش اين چراها

  .همت و متعهد قرار گيرد يراني باا
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باره  در اينجمعي از پزشكان   طي سخناني درزاي ني هاهللا خامن حضرت آيت
  :فرمايند مي

ت كتابش يك مرجع درسي و ما كه ابن سينا را داشتيم هنوز كه هنوز اس

مهم پزشكي در دانشگاه هاي دنياست، يا رازي را داشتيم يا ديگراني از اين 

كفايي علمي كشور اميد نبنديم؟ من در بيل را، چرا بايستي امروز به خودق

 بود يك سفري با يك هيئتي به هند 1359چند سال قبل، اوايل انقالب، سال 

ت خارجه به ما اطالع دادند كه يك رفته بوديم، آن جا مأمورين وزار

من خيلي عالقه مند بودم كه آن جا را . بيمارستان گياه درماني وجود دارد

بيمارستان بسيار وسيع و مفصلي بود، اسم .  ببينم و رفتم ديدم از نزديك

.  با اين كه هند بود"همدرد"فارسي هم برايش انتخاب كرده بودند به نام 

 در استان هاي مختلفي از هند شعبه داشت كه در دهلي نو مركزش بود و

اين فقط يك بيمارستان نبود، هم بيمارستان بود و هم مركز تحقيقات، بلكه 

ارهاي گياه ـما در آنجا ك. شد يك دانشكده بود كه تدريس در آن جا مي

 )گياه درماني(بايستي  ه ميـد كـم آمـبه ذهن اـبنده آنج. درماني را ديديم

وقتي از هند آمدم با مسئولين آن وقت صحبت . گيري كنيم يرا در ايران پ

كردم و از آنها قول گرفتم كه به طور قطعي دنبال اين قضيه باشند، ولي 

  .اقدامي نكردند
  

) هاي علمي طبيبان مسلمان گيري از اندوخته بهره( براي تحقق اين هدف
  :الزم است اقدامات ذيل به اجرا درآيد

 و آوري جهان جمع سراسر از ها شناسي  شده در كتابامي كتب معرفيـ تم-الف
  .اي مجهز نگهداري شود در كتابخانه
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تب را به  اديبان و كارشناسان عالقمند به مفاهيم طب سنتي و اسالمي آن ك-ب
  .پژوهان قرار دهند ان فارسي روان برگردانند و در اختيار دانشزب

 به علوم ظاهراً مترقي و گيوابست مند به درمان، از تعصب و  پزشكان عالقه-پ
هاي طبي  واقعاًً ناقص پزشكي كه از غرب آمده، دست برداشته به نسخه

شان را  موجود در اين منابع اعتماد كرده و ضمن اجراي آنها عيوب احتمالي
ها هزار نفر را در  اينجانب به عنوان محقق و درمانگر كه ده. مرتفع كنند

يا شاهد  ام و مان كردهها در  اين نسخهطول چندين سال گذشته با الهام از
دهم كه هيچ گاه  ام، گواهي مي درمان مـددجويان توسط همكاران شده
هزارم عوارض داروهاي شيميايي  عوارض جانبي تدابير طب سنتي به يك

  .هاي شوارتز، هاريسون و سيسيل نخواهد رسيد معرفي شده در كتاب
تا حد  رام استفاده شده جدا كرده وهايي راكه در آنها از داروهاي ح  نسخه-ت

  .امكان با كمك منابع ديني، نسخه هاي حالل را جايگزين آنها كنيم
 با استفاده از ابزار و تكنولوژي امروز، بر كارآيي داروهاي طب سنتي افزوده -ث

  .و سيستمي براي تلفيق تجارب طب سنتي و طب رايج فراهم كنيم
هها با همكاري با كارشناسان مفاهيم طب مسئوالن ترويج آموزشي و دانشگا -ج

داير   PhDاي تحصيلي را در اين زمينه تا مقطع دكترا و  رشته،سنتي و اسالمي
التحصيالن اين رشته نيز مانند طب رايج در جامعه  مندان و فارغ هكنند تا عالق

حضور آزاد داشته باشند و انتخاب را مردم بكنند كه به چه مركزي مراجعه 
ن علم از دست ـاوالً اي: دين حسن داردـه خود چنـن برنامـراي ايـاج. كنند

ثانيا ًمراحل تكميلي اين علم نيز . اهالن خارج شده و به دست اهلش مي افتد نا
ثالثاً به مرور زمان جايگاه خاص خود را پيدا كرده از خارج . گيرد انجام مي
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شود و  يري ميجلوگشدن اين همه ارز از كشور بابت داروهاي مضر خارجي 
  .شود جويان كاسته ميكردن عوارض به مدددر ضمن از وارد

  

توانايي عقل انسان در شناخت :  استفاده از الهام و اشراق در طب اسالمي-4
حقايق هستي ي  تواند به همه  زيرا انسان نمي،حقايق و كسب علوم معدود است

 شناخت حقايق غيبي احاطه داشته باشد، چنانكه با كوشش فردي نيز از رسيدن به
ي اسراء   سوره85ي  ارك وتعالي دراين خصوص درآيهـخداوند تب. عاجز است

  :فرمايد مي

  ويسئلو نك عن الروح من امر ربي و ما اوتيتم من العلم اال قليال
و مي پرسند ترا از روح بگو روح از پروردگار من است و جز اندكي از دانش به شما داده نشده (

  .)است
  

ان عالوه بر محدوديت، در معرض خطاهاي تفكر و نيز در معرض عقل انس
به همين دليل انسان همواره به هدايت و راهنمايي . غفلت و فراموشي قرار دارد

خداوند چه از طريق پيامبران وفرستادگان الهي و چه از طريق الهام واشراق براي 
وضوع را در خداوند اين م. ازمند استـرسيـدن به خيـر و مصلحت خويش، ني

  :فرمايد ي حديد به صراحت بيان نموده و مي  سوره25ي  آيه

  ...لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
همانا ما پيامبران خود را با ادله و معجزات فرستاديم و با ايشان كتاب و ميزان عدل نازل كرديم (

  ...)الت گرايند تا مردم به راستي و عد

رؤيا به كسي كه شايستگي  علم لدني يا همان علم رباني كه از طريق الهام و
شود تنها مخصوص پيامبران وامامان نيست، بلكه به جز  آن را دارد واصل مي
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صالحيت و تقوا و صفاي دل و (آنان افراد ديگري هم كه داراي شرايط ويژه 
  .صيل كنندباشند، ممكن است آن را تح) شفافيت روح

فرمايد و در  الهام، نوعي علم و آگاهي است كه خداوند به انسان افاضه مي
 و برخي حقايق برايش  او آشكارافكند، در نتيجه برخي از اسرار بر دلش مي
در قرآن آيات فراواني آمده است كه به علم لدني كه خداوند به . شوند روشن مي
اي از اين موارد،  نمونه. اره شده استفرستادگانش افاضه فرموده، اش پيامبران و

ماجراي قضاوت و داوري حضرت داوود و سليمان است كه قرآن در اين باره در 
  :فرمايد  چنين مي79 و 78هاي  آيهي انبياء  سوره

  ...وداود و سليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شاهدين 
ر آور، هنگامي كه درباره كشتزاري كه گوسفندان قوم آنرا شبانه و داود و سليمان را به خاط(

را  شاهد قضاوت آنها بوديم ما حكم واقعي آن چريده و خراب كرده بودند داوري مي كردند وما

  ...)به سليمان تفهيم كرديم و به هر يك از آنها شايستگي داوري و علم داديم 
  

عليم زره سازي به حضرت داود در هاي ديگر الهام در قرآن از جمله ت و نمونه
ي بقره   يا دادن دانش حكومت به حضرت داود در سوره80ي ي انبياء آيه سوره
 6ي  وسف آيهـي ي  و يا علم تعبير خواب به حضرت يوسف در سوره251ي  آيه

درخواست  و يا 93 و86ي يوسف آيات  و يا بينايي حضرت يعقوب در سوره
ي  براي يادگيري در سوره) حضرت خضر(ح د صالهمراهي حضرت موسي از عب

همچنين در قرآن آيات . ي ديگر آمده است  و هزاران آيه66 و 65كهف آيات 
دهد وحي يا الهام خداوندي ممكن است  زياد ديگري آمده است كه نشان مي
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مثالً براي مادر حضرت موسي اين حالت . انبياء وامامان نيز پيش آيد براي غير
  : مي فرمايد39 و38ي طه آيات  قرآن در سورهپيش آمد، چنانچه 

  ...اذ اوحينا الي امك ما يوحي أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم 
جان تو از بالي فرعونيان به مادرت وحي كرديم كه كودك خود را در آن هنگام كه براي حفظ (

  ...)صندوق گذار و به دريا افكن 

  :مايدفر ي آيه مي ودرادامه
وبه مادر موسي وحي كرديم كه طفلت را شير ده و چون از آسيب فرعونيان بر او ترسان شوي (

به دريا افكن و ديگر بر او هرگز مترس و محزون مباش كه ما او را به تو باز آوريم و هم از 

  .)پيغمبران مرسلش گردانيم
  

 خوردن  براي26 تا 24ي مريم آيات  يا الهام به حضرت مريم در سوره و
 در 68ي  ي نحل آيه ويا الهام به زنبور عسل در سوره... خرما موقع زايمان و 

مورد درست كردن عسل وهزاران آيات ديگركه بيانگر رسيدن الهام واشراق به 
لذا طب اسالمي زماني جوابگوي تمام سواالت و مبهمات . غير انبياء مي باشد

ام و اشراق به دور نباشد زيرا هر پزشكي خواهد بود كه از اين شاخه ي مهم اله
چقدر ما به مدارج باالي تحصيل در پزشكي برسيم و موفق به ساخت بهترين 
داروها شويم، هيچ وقت بدون اينكه اراده خداوند باشد نخواهيم توانست بيماري 

در اينجا است كه نياز به وجود الهام و اشراق در طب تجلي . كنيمرا از درد رها 
ودر كنار طب نياز به اخالق پزشكي يا همان ارتباط معنوي با پيدا مي كند 

يد تا يك طبيب آاطهار به وجود مي ي خداوند تبارك وتعالي و پيامبران و ائمه 
در مواقع حاد بيماريها تنها به علم خود متكي نباشد زيرا كه هزاران خطا ممكن 
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اسراء ي  سورهه اين موضوع در ـ چنانچ،است در روشهاي عقلي به وجود بيايد
ودر اين مواقع به درون خود مراجعه نموده   به صراحت بيان شده است،85ي  آيه

هاي الزم موقعيت  با علم لدني خود از عالم رباني الهام گرفته و با ايجاد زمينه
  . وجود آورددريافت رحمت ايزدي در خود و بيمار به

االسرار  كشف باكتات روحي در ـالجـدر خصوص مع) ره( امام خميني
  :فرمايد  مي42ي  صفحه

اطباي بزرگ قديم از قبيل شيخ الرئيس عقيده داشتند به معالجات روحي 

اين نظريه را . داده كه گاهي آن معالجات از عالجهاي طبي بهتر كار انجام مي

ييد كرده و حتي از آنها نقل شده كه اي بزرگ اروپايي تأدانشمندان و دكتره

گويد من خوب شدم، اين در خوب شدن مريض اگر مريض چندين مرتبه ب

مند به خوب شدن خود بشود چه بسا كه همين  كند و اگر عقيده كمك مي

اساس اين عقيده قوت تأثير روح است در . اعتقاد روحي، او را خوب كند

ي چنانچه بعضي فالسفه ي بزرگ را رأ. بدن و تابع بودن بدن است از نفس

است، اين نظريه فرضاً كه تأييد  چنين است كه صحت و مرض از روح

ي اول كه عالج روحي از روي تقويت روح مريض  نشده باشد ولي نظريه

  .در اروپاي امروز تأييد شده و مقام بزرگي را حائز است است،
  

 سخني دريا در خصوص معالجات روحي آيت اهللا حسن زاده آملي در كتاب 

ره ي بسياري از بيماري ها چا: رمايدـ مي ف1374 چاپ اول باب اخالق پزشكي
ثير كالم وي  نفساني طبيب حاذق و روحانيت و تأتنها دارو نيست، بلكه تدبير

  .راه عالج آن است
، اءـي انبي الي در سورهـارك و تعـ خداوند تب،درمانيو يا در خصوص دعا

  :فرمايد  مي83 ي آيه
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ترين بخشندگاني  تو بخشندهو ايوب هنگامي كه خواند پروردگارش را مرا سختي رسيده است و (

گاه ما او را اجابت نموديم و ناراحتي او را بر طرف ساختيم و او را و خانواده اش را و  پس آن

  .)مثل ايشان را رحمتي از نزدمان داديم و پندي براي عابدين
  

عث شفاي بيماري گر اين حقيقت است كه دعا كردن باي فوق به روشني بيان آيه
  .طرف طبيب باشد چه از طرف مريضمي شود چه اين از 

 آمده 248ي   صفحه3الحكمه جلد  در ميزان) ع( و يا در روايتي از امام صادق
همچنين . تو باد به دعا كردن به درستي كه در آن شفاي بيماري است بر: است

اي كسي كه تو را در هنگام بيماري : فرمايد در دعاي عرفه مي) ع(امام حسين 
 نيز از 348ي  طبايي صفحهالنبي طبا در كتاب سنن.  داديشفادعا كرديم، پس 

 رسول خدا را چون كسالت يا سردردي عارض :روايت شده است) ع(امام صادق 
هاي حمد و فلق و ناس را  گشود و سوره مي شد دست ها را به طرف آسمان مي

  .شد اش بر طرف مي خواند، پس ناراحتي مي
از جمله دكتر اند  ثار درماني دعا شدهامروزه دانشمندان غربي نيز متوجه آ

در كتاب نيايش خود يست و جراح و محقق فرانسوي آلكسيس كارل، فيزلوژ
هاي  نقش دعا در مورد بيماراني كه تمام تالش: گويد درماني ميي دعا بارهدر

چنانچه بيماران زيادي در . شود  به وضوح هويدا مي،نتيجه مانده بيدرماني در آنها 
كردن بوده  كه در كنار آنها كسي در حال دعااند ي لورد شفا يافتهي طب مؤسسه
  .است

هاي  ارزش «شكي و رئيس سمينار ي پز دكتر هوبـرت بنسون استاد دانشكده
دعا :  دعا گفته استات در دانشگاه هاروارد آمريكا در مورد اثر»درمانيدعا
ه ـوي در ادام. اهدك اندازد و عوارض بيماريها را مي دن مغز را به كار ميـخوان
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شكافي بين علم و معنويت در درمان انسانها وجود ندارد وتكرار دعاها : گويد مي
  .باعث ايجاد تغييرات فيزيولوژيك در انسان ها مي شود

ي  هرحلدن به ملهام در طبيب و بيمار و رسيي دريافت ا هبنابراين ايجاد زمين
 و با دعا وايجاد معنويت شود يك طبيب در طب معجزه كند عث مياشراق كه با

تمام نسخـه ها و گفته ها و در بيماران شكاف بين علم و معنويت پر شود و 
ها جزئي از علم لدني و يا همان علم رباني شود كه هيچ خطايي نخواهد رفتار
  :كارهاي زير توجه كنيم اين حاصل نخواهد شد مگر اينكه به موارد و راه. داشت

ش پزشكي در دانشكده هاي پزشكي تغييراتي در مسئوالن ترويج آموز -الف
از جمله چندين واحد درسي مفصل در خصوص . نحوه ي آموزش پزشكان بدهند

مĤب بودن ايجاد  باال بردن درجه ي معنويت طبيبان و انسان شناسي از بعد مقدس
 من عرف( :مايدفر كه مي)ع(يت موالي متقيان علي شود، در آن صورت به روا

شود ودر آن مرحلـه است كه  ي عملي داده مي  جلـوه) ربهنفسه فقد عرف
دهد كه به چشم يك كاالي بازرگاني به  طبيب به خود هيچ وقت اجازه نمي

  .كند  را در يك لحظه ويزيت نميبيمارانسانها نگاه كند و هيچ پزشكي چندين 
وابستگي به علوم ظاهراً   مسئوالن وزارت بهداشت و درمان از تعصب و-ب
با  ي و واقعاً ناقص تربيت پزشكي كه از غرب آمده است دست بردارند ومترق

ي انبياء و اوصياء  معيارها و دستورهاي واقعي برگرفته از قرآن، احاديث و سيره
ي اطهار طبيب تربيت كنند كه اگر طبيب نفوذ معنوي نداشته باشد  نفوذ  و ائمه

  .علمي برسدعلمي نخواهد داشت، هر چند كه به باالترين مدارج 
هاي عظيم جهت   مسئوالن وزارت بهداشت ودرمان به جاي صرف هزينه-ج

ساكن كنند تا بر  هاي بهداشت، نمايندگاني را در آنجا ايجاد داروخانه در خانه
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ات و روايات و ـردم طبق آيـكردن و صحيح زيستن م هـروي صحيح تغذي
ي غلط  ا كه تغذيهكار كنند، زيرهاي صحيح دانشمندان حال و گذشته  تجربه

 انسانها را دور ،واقعيات افت الهامات وـباعث فساد روح و جسم شده و از دري
ارو و معنويت طبيب ها، ديگر د كند و در نتيجه در مواقع نادر ايجاد بيماري مي

كردن البته مجال باز. بود نخواهد يافت نخواهد كرد و بيمار بهدر بيمار نفوذ
ي   سوره51ي  در تكميل اين مطلب به آيه تنها. ستمطلب فوق در اين مقاله ني

  :فرمايد كنم كه خداوند تبارك و تعالي مي مؤمنون اكتفا مي

  يا ايها الرسل كلو من الطيبات واعملوا صا لحا
  

 مسئوالن ترويج آموزش پزشكي، چندين واحد درسي به نام اخالق در -د
كه به   از آنما را قبلود بگنجانند و پزشكان ي كاري خ پزشكي را در برنامه

 زيرا ،ي پزشكي مشغول شوند با اخالق اسالمي و نبوي كامالً آشنا كنند حرفه
ثير و نفوذ بيشتري دارد ه تأرفتار و كالم پزشك از هر كس ديگر در افراد جامع

ارتكاب ي  و با توجه به اينكه پزشك هر لجظه در موقع ويزيت بيمار در مرحله
  .اوج كمال يا همان تقرب به خدا قرار دارديا رسيدن به  به گناه و

قدر  آنبايد ز اهميت است كه ضمير پزشك ـه حائـن نكتـلذا توجه به اي
اشد كه قابليت دريافت علم لدني را داشته باشد تا تجويز صحيحي كرده ـسالم ب
  : مي فرمايد76ي  ي يوسف آيه چنانچه خـداوند تبارك وتعـالي در سوره. باشد

  جات من نشاء و فوق كل ذي علم عليمنرفع در ...
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ما كه خداي جهانيم هر كس را بخواهيم به مراتب بلند مي رسانيم تا مردم بدانند فوق هر (... 

ي اوصاف وكماالت  تنها خدا در همه دانشمندي، دانشمندتري وجود دارد تا به خدا منتهي شود و

  )ي موجودات است فوق همه

  .ي حكيمي برسند ي فوق باشند و به درجه  آيهاهللا كه پزشكان ما مصداق انشاء
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