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  نگرشي به مفهوم 

  اسالمي طب

  ♣♣♣♣محمديغالمرضا نور 

  

  

   اسالم-دين و پزشكي، پژوهش، دين :ها دواژهـكلي
  

  

  هـدمـمق

. ه استادبيات مسلمانان وارد شدبه  از قرن سوم هجري طب اسالمياصطالح 

هاي  الح را در نوشتهـنويسان نيز اين اصط زشكان مسلمان و تاريخـاري از پـبسي

ون، از ـكنرن سوم تاـخ پزشكي از قـه تاريـرا بذـنگاهي گ. برند ار ميك خود به

ده ـاري ديـبا وجود اين، كمتر نوشت. دهد خبر مي ارتـكثرت استعمال اين عب

حتي . شود كه با نگرشي جامع و دقيق به تبيين مفهوم طب اسالمي بپردازد مي

ه امروز. ع شده استام موضوـالح نيز باعث ابهـاين اصط دد ازـهاي متع برداشت

ها و  امي فرهنگـتم. باشد رح ميـ مطار طب فعليـل در كنـموضوع طب مكم

هاي دنيا، داراي سبك و نگرشي نسبت به انسان و موضوعات مرتبط با او  دنـتم

آنان درصددند مبناي خود را به . باشند مي... مانند سالمتي، بهداشت، درمان و 

شايد از اين منظر، اصطالح طب اسالمي . ننداي در طب مكمل بگنجا شاخه عنوان

                                                 
  )ع(المي امام صادق شك و پژوهشگر مركز تحقيقات طب اس پز♣
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 دارد  بر آن سعياراين نوشت. ايدـبتواند مفهوم و جايگاه واقعي خويش را پيدا نم

برداشت ي  ضمن ارائه  ويهاي متعدد از مفهوم طب اسالمي را بررس برداشتكه 

  .عصر كنوني بنماياند صحيح، ضرورت طرح موضوع طب اسالمي را در
  

  پيشينه

، ارزش و اهميت  استهـاي علم و دانش لقب گرفتـاي امروز كه دنيدر دني

 پوشيده نيست؛ ولي زماني كه دانش، آميخته با اوهام كسي دستاوردهاي علمي بر

و خرافات بود، دين اسالم با ظهور خويش نه تنها به ستيز علم نرفت، بلكه به 

هاي  ، چراغج علمـه و ترويـات همت گماشت و توانست با توسعـزدودن خراف

  .پرفروغ دانش را برافروزد

ه، بلكه ـ جدا ندانستدينگاه علم را از  اسالم دين علم و دانش است و هيچ

دست  به همين جهت، به. همواره دين را عامل پيشرفت علم نيز برشمرده است

و كريم آيات متعدد قرآن . نمايد آوردن علم و دانش را به مسلمانان سفارش مي

 و آسماني ادياندر ميان تمام . باشند  گوياي اين موضوع ميياحاديث فراوان

 توجه بسياري نموده و هنگامي كه به سالم به كسب علمهاي بشري، دين ا تمدن

پرتو تعاليم ديني، با شور و شوق به  عنوان ديني كامل طلوع كرد، مسلمانان در

وم ـ علهاي ي نگذشت كه مسلمانان پايهكمدت اند. ري دانش پرداختندـفراگي

مختلفي را در خود پروراندند و تقريباً بر تمامي علوم زمان خود تسلط يافتند و 

اي پرورش يافتند و  در پرتو رهنمودهاي دين اسالم، دانشمندان بزرگ و شايسته

 قرن 7اي كه تمدن اسالمي در طول  گونه ؛ بهشدندبه تاريخ علمي جهان معرفي 

. علم بوده استي  ها در زمينه  تمام تمدنپيشرو)  م8 -15  با برابر.ق. ه 9-2(
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  و دانشآمدند كشورهاي اسالمي در اين دوران، مهد علم و دانش به شمار مي

اين موضوع را . گرديد هاي مختلف از ممالك اسالمي به تمام دنيا پرتوافكن مي

 در كتاب جرج سارتون. اند كرده بسياري از دانشمندان اروپايي نيز اعتراف

  :گويد ر تاريخ علم مياي ب مقدمه

 ميالدي، عصر بدون انقطاع دانش 1100 ميالدي تا 750از حدود 

ن سينا، ـوارزمي، رازي، مسعودي، بيروني، ابـابر، خـد جـاننـمسلمين م

  .اند ابن هيثم و عمر خيام بوده است كه همگي به اسالم تعلق داشته
  

  :ندك اعتراف مي  در كتاب اسالم و جهان امروزمارسل بوازار

تحقيقات تاريخي مدرن، نشان داده است كه بسياري از كشفيات 

  .دانشمندان اروپايي، ناشي از دانش مسلمين بوده است
  

دن علمي مسلمانان ـ بر تارك تماي درخشان عنوان ستاره دانش پزشكي به

 در دوران سياه به ها به اعتراف خودشان درخشيده است؛ در حالي كه اروپايي مي

هاي پزشكي  كتابي  مسلمانان از اوايل قرن دوم، به دنبال ترجمه. 1بردند سر مي

ها بودند؛ اما اين موضوع به صورت روندي منسجم در نيامده بود تا  ساير تمدن

هاي پزشكي يوناني، رومي و هندي را به  كتاب بيت الحكمه اينكه با تشكيل 

با .  نمودندريزي زبان عربي ترجمه كردند و نظام پزشكي خاص خود را پايه

پزشكي را به چهار مرحله تقسيم ي  توان ظهور اسالم در عرصه نگاهي گذرا، مي

  :نمود

                                                 
  9، ص2پارك، ج پزشكي پيشگيري و اجتماعي، جي اي پارك و ك،. 1
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  اولي  مرحله

 ادامـه )م 750 (. ق.ه 133تا سال آغاز و اسالم  ابتداي ظهوراين مرحله از 

 ،در اين دوره. گيرد دربرميرا  اموي راشدين و عصر دوران نبوت، خلفاي و يابد مي

 گرچه در دوران حيات حضرت ؛اي وجود نداشته است  برجستهپزشك مسلمان

  :توان به افراد زير به عنوان پزشكان عربستان اشاره نمود مي) ص(رسول 

بود، كه از آغاز ) ص( مشهورترين طبيب عهد پيامبر،2 ثقفيهحارث بن كلد

 وي به سرزمين يمن .فراوان داشته استي  زندگي به علم فلسفه و طب عالقه

آوردنش اختالف  اسالمي  هدربار.  تحصيل نمودجندي شاپورسپس در رفت و 

د كه وي ـ اكثر مورخان معتقدناند و پيامبر دانستهي   برخي او را شوهرخاله.است

 ذكر كرده)  م670 (. ق.ه 50تاريخ وفات حارث را سال . 3اسالم نياورده است

. فرم باقي مانده است و استفراغ المههايي مانند المحاور از اين فرد كتاب. اند

برخي مورخان معتقدند كه با ورود حارث به عربستان، اساس يك انقالب علمي 

  4.ريزي شد در پزشكي آن سرزمين پايه

ي  خاله  وي هر چند پسر، بن عبد مناف بن عبدالدار ثقفيهنضربن حارث كلد 

هنگامي كه در .  معاندان آن حضرت بودز ولي ا،شد محسوب مي) ص( پيامبر

ها را  ، پيوسته اخبار ساير ملتندبه حجاز آمد) ص( بتداي بعثت حضرت رسولا

                                                 
  . بن عرف بن قصي ثقفيهعزي بن غبر بن عبد اله بن عمر بن عالج بن ابي سلمهابووائل حارث بن كلد. 2

  288، ص1، ابن حجر عسقالني، جه في تمييز اصحاببه االصا.3

فطب «:  مي نويسده حارث بن كلدره دربا242، ص1كمال السامرائي در مختصر تاريخ الطب العربي، ج. 4

لدي العرب من هذه  لما كان ه بالنسبه في المهنه و منطق في آفاق جديده علميثورهالحارث علي هذا االساس 

  » قبل عصر الحارثهانصنع
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ود را ـار عاد و ثمـد براي شما اخبـمحم :گفت نمود و مي براي مردم بازگو مي

وي با اين حركات قصد آزار . ام آورده است و من هم اخبار كسراها را آورده

او در . ورزيد  ميرا داشت و در عناد با آن حضرت اصرار) ص(حضرت رسول 

  .كشته شد) ع(حضرت علي  دست  پرچمدار مشركان بود و بهجنگ بدر

 وي نبوت حضرت رسول را پذيرفت و ،كعبي نجراني بن قباب شمردل

  .مسلمان شد

 اين طبيب را براي درمان پيامبر كفار به گمان خويش،  ازديهضماد بن ثعلب

زده بودند و وي در ، تهمت جنون )ص( زيرا به حضرت رسول ،آوردند) ص(

آمد و سخنان ) ص( اما هنگامي كه نزد پيامبر ،درمان مجنونين تخصص داشت

) ص ( خداسولربرخي مورخان وي را از دوستان . حضرت را شنيد، مسلمان شد

  .ندا هدر قبل از بعثت به شمار آورد

 ولي در بخش ، اين طبيب در جراحي مهارت داشته است، تميميهابن ابي رمث

  .طب صاحب درايت نبوده استتئوري 

 اشاره نمود كه از پزشكان مسيحي اواخر تياذوقتوان به  در دوران اموي مي

بن يوسف ثقفي بود و  وي طبيب مخصوص حجاج. قرن اول هجري بوده است

 و هدوياأل  كتاب ابدالهاي او  نوشتهاز .  در شهر واسط درگذشت.ق . ه 90در سال 

  .باشد ميكناش 

 است كه طبيب مخصوص معاويه بوده و آثال ابنوف اموي ديگر طبيب معر

او شب و روز در مصاحبت معاويه . عهده داشته است رياست پزشكان شام را بر

آثال در علم  ابن. داشت بود و معاويه تمام اسرار نهاني خود را از وي مخفي نمي

 از معاويه. خواص ادويه و ترتيب و تركيب سموم كشنده بسيار ماهر بوده است

 www.SID.ir 
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، مالك اشتر )ع( براي شهادت امام حسن مجتبي ،اين طبيبي  دهش وم ساختهمس

  .بهره برد وليد بن خالد بن خعي و عبدالرحمنن
  

  دومي  مرحله

 هجري قمري 133باشد كه از سال  زمان با دوران عباسي مي اين برهه، هم

ش تقسيم گيرد و به دو بخ مي را فرا)  م900(. ق .ه 287تا سال ) ميالدي 750(

  :گردد مي
  

 در زمان هارون، افراد فراواني 5بيت الحكمه با تأسيس :عصر ترجمه. الف

هندي روي آوردند كه سرآمد آنان، آثار تمدن يوناني، رومي و ي  مهبه ترج

 و پسر خواهرش 6اسحاق بن حنينفرزندش   وابوزيد حنين بن اسحاق عبادي

  .اند  بودهحبيش بن حسن اعسم
  

آثار پزشكي، افرادي به صورت پراكنده ي  مه پس از ترج:ليفأت عصر. ب

هاي دانشمندان  ديدگاهي  يههاي پزشكي پرداختند كه آغاز ارا كتاب به تأليف

بن   بن سهل ابوالحسن علي   با نام،آغاز عصر تأليف. داد مسلمان را نويد مي

                                                 
را به روم » سلما «و» طريقبابن  « و» حجاج بن مطر «الرشيد در بغداد بنا نهاد و   را هارونهبيت الحكم. 5

 ابننيوح«در زمان مأمون نيز.  بياورندهنجا را شناسايي نموده و به بيت الحكم آابهاي قديميتفرستاد تا ك

معتصم، واثق ومتوكل؛ يعني  يوحنا در زمان مأمون،. شناسايي كتابهاي قديمي شد به روم ورود ومور أم» هماسوي

البتـه بايـد به اين نكتـه توجـه داشت كه با  . را بر عهـده داشتهـاست بيت الحكمـ سال، ري50دود حـدر 

ابو  « اشد؛ زيرانهضت ترجمه گسترش يافت، نه آنكه ترجمه از بيت الحكمه آغاز شده بتأسيس بيت الحكمه 

كتاب هاي جالينوس را براي منصور عباسي ترجمه كرده ) ميالدي 800(ق .ه  184متوفاي سال » يوحنا بطريق

نيز براي ابوجعفر منصورعباسي، ) ميالدي 771(ق .ه  155سال متوفاي» جورجيوس بن جبرائيل بختيشوع«. بود

  .برخي از كتاب هاي يوناني را ترجمه نموده بود

  .معروف است (Johannitus)رب به نام يوهانيتوس در غ. 6
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 وي، شروع حركتي نوين در هالحكم فردوسكتاب .  گره خورده است7طبري

  8.باشد كي تمدن اسالمي ميپزش
  

  سومي  مرحله

 .ق .ه 700 تا 287سلمان است كه سال اين دوران، عصر طاليي پزشكان م

دانش  پيشگامان فراواني در اين دوره، بر تارك. گيرد ميرا دربر) م 1300-900(

گاه در تاريخ  درخشان اين دوران، هيچي  مهكارنا. اند پزشكي بشر درخشيده

ها و منابع فراواني   اين دوران، نوشتهي رهدربا. اهد گشتبشري فراموش نخو

  .شود  ذكر يك نكته بسنده ميوجود دارد كه فقط به

ي  يـهبردند، مسلمانان در بق در حالي كه اروپاييان در دوران سياه به سر مي

داد، دمشق، قاهره و ديگر ـآنان در بغ. دـرفتن دن جهان به پيش ميـنقاط متم

انان ـمسلم. كردند پا مي مدارس پزشكي و بيمارستان برناناـمهاي مسل ختـپايت

 33 بيمارستان در بغداد و60بيش از . مشعل فروزاني از دانش پزشكي برافروختند

 در ورـالمنصها مانند  بيمارستاناين برخي از . ره ساخته شدـارستان در قاهـبيم

در اروپا، اولين در حالي كه . هاي جداگانه و تخصصي بودند قاهره داراي بخش

  9.يورك انگلستان بنا شد  ميالدي در شهر 1973بيمارستان در سال 

  
  

                                                 
  .ق بود؛ سپس به خدمت معتصم، واثق و متوكل عباسي درآمد. ه  224تا سال  »مازياربن قارن«دبير . 7

 ليف و تصنيف كتب طبي درأدر اين زمينه، كتاب هاي فراوان نوشته شده كه مي توان به كتاب دوران ت. 8

  .مراجعه نمود1357چاپ دانشگاه تهران،  شكان، محمود نجم آبادي،ط پزستمدن اسالم و ايران تو

  .9، ص2ك، پارك، ج جي اي پارك و پزشكي پيشگيري و اجتماعي،. 9
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  چهارمي  مرحله

باشد كه بعد از مدتي فترت و سستي  دوران افول دانش پزشكي مسلمانان مي

شانزدهم ميالدي آغاز شد و پزشكي غرب از اوايل قرن ي  عهبين مسلمانان، طلي

اندازي  زشكي راهـسازي پ  علمي-ظاهر  به- برايزشكيـاي علم پـاحي نهضت 

  10.گرديد

  ها  مفهوم طب اسالمي و ديدگاه

طوالني بايد اعالم نمود كه برخي مورخان و افراد، ي  مهبا توجه به اين مقد

 اين افراد دوران اوج 11.برند اصطالح طب اسالمي را در مفهوم خاصي به كار مي

 يعني -اليي پزشكان مسلمانـپزشكي و عصر طي  نـهدن اسالمي در زميـتم

وان طب اسالمي در نظر ـه عنـ را ب-خ پزشكي اسالمـاريـسوم از تي  ـهمرحل

 تمدن طب در تر براي اين ديدگاه  شايد بتوان گفت اصطالح مناسب. گيرند مي

 باشد كه به بيان خدمات پزشكان مسلمان و ابتكارات آنان در دانش اسالمي

ن صورت، احياي نام بزرگان پزشكي در آن در اي. پردازد پزشكي جهان مي

 اما بايد پذيرفت كه طب اسالمي به اين مفهوم ،باشد  قابل درك و فهم ميدوران

                                                 
تمام آثار ا سي، آشكارياين فرد سوئ. پزشكي نوين مي دانندي  را احيا كننده) ميالدي1493-1541( پاراسوس .10

  .ث پژوهش عقلي را مطرح نمودجالينوس و ابن سينا را به آتش كشيد و بح

اين دوران را طب اسالمي » ادوارد براون« و» سيريل الگود«گروهي از مورخان پزشكي و مستشرقان مانند . 11

رفي ـوان طب اسالمي معـن دوران را با عنـبرخي نيز دركشورهاي مختلف اسالمي، آثار اي نمايند و معرفي مي

الق پزشكي در اسالم و ايران، اثر مهدي محقق وكتاب فهرس توان به كتاب تاريخ و اخ نموده كه مي

 اشرف اكمل الدين، تهمخطوطات الطب االسالمي باللغات العربيه والتركيه و الفارسيه في مكتبات تركيا، نوش

االبحاث للتاريخ و «ميالدي در مركز1984احسان اوغلي، جميل آقپكار و جواد ايزگي اشاره نمود كه در سال

  .استانبول انتشار يافت» ه االسالميهلثقافالفنون و ا
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ي  هاي و نقل تاريخي پيدا خواهد نمود و كمتر به جنب بيشتر كاربرد كتابخانه

  . شود گشايي آن در وضعيت پزشكي كنوني جهان پرداخته مي كاربردي و راه

 معتقد روهاين گ. دن برداشت خاصي از اصطالح طب اسالمي دارگروه ديگر،

 از اتقان ر گذشته صحيح بوده است و طب جديد كه متد و روش طب دهستند

افراد اين گروه، راه افراط را پيموده و طب از برخي . باشد الزم برخوردار نمي

 روند طب دانند كه براي نابودي ها مي غربيي  هشد جديد را ابزار و شگرد ساخته

 عادل طبن گروه طب اسالمي را يا. ريزي شده است پيشينيان، طراحي و برنامه

هاي  امي نظرهاي دانشمندان مسلمان را كه بر اساس مزاجـد و تمندان  ميسنتي

ريزي شده است، طب اسالمي دانسته و از آن  يونانيان و روميان پايهي  هچهارگان

  12.دننماي دفاع مي

نگري  ز سطحيـرداشت از طب اسالمي نيـن نوع بـايرسد كه  ر ميـبه نظ

 مطالبي بيان شده است كه با هاي برخي پزشكان مسلمان  زيرا در نوشته،باشد مي

ها و  اي موارد، بين توصيه ترين موضوعات دين سازگاري ندارد و در پاره بديهي

 مانند موضوع شراب ،شود نظرهاي طب سنتي با دين اسالم تعارض مشاهده مي

هاي طب   اما كتاب،كرده است طور كلي نهي به ه دين اسالم مصرف آن راك

 درماني از اين ماده، مطالبي مفصلي  سنتي در توصيه به مصرف آن و استفاده

  :گردد اند كه به يك نمونه بسنده مي بيان كرده
بهتر آن است كه هر كسي به . ها مختلف است خوردن آن بر حسب مزاج: شراب

 .هاي بزرگ است  زيانخوردنش  زيرا در زياده از حد،دـري كنگسا اعتدال مي

                                                 
  .روشنگري در پزشكي كهنه و نو، عباس اديب: ك. ر .12
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زدايد، عالج برص است  مي  بعضي را فربه سازد، بهك را، پوست را زيبا كند؛وايدـف

 شراب معده را از. به شرطي كه با ساير داروهاي ضد برص باشد، پوست را تنقيه كند

نمايد و  ، در هضم كمك ميپااليد، اگر به اعتدال خورند اشتهاآور است ها مي زائد

برد، عالج  اشتهايي را از بين مي كند و كم خوراك را به زودي به خون تبديل مي

  13...و سوزش مثانه است
  

هاي فرهنگ غربي  پيرايه  بايد ازاست كه پزشكي جديد اين باور  برهنگارند

 ده است، جدا گرددـاني آن ريشه دوانيـدرم داشتي وـتاروپود مسائل به كه در

 فرهنگ غربي حاكم بر پزشكي جهانعلم پزشكي را با ي  شده اصول شناخته و

ها، دكوراسيون مراكز  امروزه از مهندسي ساختمان بيمارستان .يكسان ندانست

زايمان گرفته تا وسايل، ابزار، كيفيت برخوردها،   عمل و اطاق درماني و، بهداشتي

بندي مسائل بهداشتي  طبقه ن،آدي بن ، بستهتوليد داروي  روابط افراد و حتي نحوه

تحقيق و هزاران مسائل ديگر در پزشكي ي  ها و اصطالحات، شيوه و درماني، نام

  .باشد داب فرهنگ غرب ميآميخته با سنن و آفعلي 

اين نكته را هم بايد پذيرفت كه پذيرش مطلق طب سنتي و انكار كامل طب 

 داراي مزايا و ي و جديددو بخش طب سنت هر. رسد جديد عقاليي به نظر نمي

از به پااليش گسترده در هر زمينه، احساس ـد كه نيـباشن معايب خاص خود مي

 ديگر، براي از سوي. ن دو پيدا نمودآشود و شايد بتوان فصل مشتركي براي  مي

توان فرهنگ مسلمانان را مورد سوء استفاده قرار   نميمطرود ساختن طب جديد

طب اسالمي معرفي نمود تا  هاي سنتي را به نام بداد و مطالب موجود در كتا

                                                 
  320 صعبدالرحمن شرفكندي، كتاب دوم، ي  مهترج.  قانون، ابن سينا.13
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همچنين اين نكته را بايد .  در افراد مسلمان بيشتر گرددپذيرش اين طبي  زمينه

توان با قاطعيت گفت  ايق جديد، ميـپذيرفت كه با روشن شدن بسياري از حق

 راحتي باشد و به ول نميـحال حاضر قابل قب كه بعضي از موازين طب سنتي، در

 برخي از هر چند ،باشد  به طور كامل صحيح نميتوان دريافت كه طب سنتي يم

  .باشد موضوعات آن قابل قبول و دفاع مي
  

  برداشت صحيح از مفهوم طب اسالمي

هاي  هاي اسالمي، عرصه گروهي ديگر معتقدند كه در منابع ديني و آموزه

رهنمودها و  –به وضوح –مشترك فراواني با پزشكي وجود دارد و دين اسالم

 ئهها ارا چگونگي زيست جسمي و رواني انسان  ي ههاي آشكاري را دربار آموزه

  شامل،آن وم صحيحـمفه هـب را ب اسالميالح طـ اصطگروه اين. است  كرده

  14.دندان هاي دين اسالم پيرامون موضوعات علوم پزشكي مي وزهـآم

هاي بشري،  دانشان تمامي ـومي است كه از ميـ مورد پذيرش عمهـاين نكت

 از منزلت و شرافت –باشد كه با جان و روان انسان در ارتباط مي–علوم پزشكي

  اسالم نيز به عنوان.حيات بشري برخوردار گرديده استي  هاي در گستر ويژه

اي كه در  هـ به گون،م توجه كافي نشان داده استـن دانش مهـ به اي، كامليدين

ها و ارزشمندي بگران پزشكي، نكات بسيار تلفهاي مخ  در زمينههاي ديني آموزه

                                                 
ن ـي همچن.در كويت» هوم الطبيـ للعله االسالميهنظمملا« دـ مانن،دنباش رو اين برداشت ميـمراكز فراواني پي. 14

 سه و االبداع، مختار سالم، مؤسهالطب االسالمي بين العقيد: ره كرداها اش توان در اين زمينه به اين كتاب مي

ق؛ في الطب . ه  1415محمد نزاردقر، دارالمعاجم دمشق. ق؛ روانع الطب االسالمي. ه  1408عارف بيروت، ملل

  .االسالمي، محمود ناظم نسيمي؛ الطب االسالمي، احمد طه
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توان با دقت در آنها، به عمق و ژرفاي تعاليم دين اسالم پي  وجود دارد كه مي

كه چگونه اسالم با بيان رساي خود،  حقانيت آن صحه گذاشت و دانست برد و بر

حياتي دوباره به دانش پزشكي بخشيده و فصل نويني را فراروي اين علم گشوده 

و جانشينان ) ص(رـتوان دريافت كه پيامب  ميديني گذرا به متون در نگاهي. است

اند كه بر  اي راهنمايي نموده ، امت خويش را به گونه)ع( ه يعني ائمحق ايشانبر

  .سالمتي خويش محافظت نمايند و راه سالمتي را بپيمايند

 از سير و اند و  پراكندهپزشكيي  ههاي ديني در زمين برخي معتقدند كه آموزه

ان به مفهوم ـهمچن: در جواب بايد گفت. دـباشن وردار نميـمنطقي برخي  هرابط

 توجه آني  هطب، نگرش سنتي وجود دارد و به گسترش مفاهيم در طب و حيط

هاي دين  آموزهي  هكنون به صورت جامع به رابطمتأسفانه تا يا اينكه. نشده است

هاي  هـون نوشتـكن زيرا تا،ه استه كافي نشدـاسالم با موضوعات پزشكي توج

ون پزشكي به نگارش ـاگـهاي گون موضوعي  هفراواني به صورت جزئي دربار

 هاي ديني وزهـاي كامل از آم امهـن ع و دانشـاي جام هـ ولي برنام،درآمده است

ر اساس آن بتوان ـپيرامون موضوعات متنوع پزشكي ارائه نگرديده است تا ب

  15.قضاوت نمود

تأسف برانگيز آن است كه تا چه زماني بايد چشم انتظار تحقيقات و ي  هنكت

هاي  آموزه ، ازهاآن ييدأت سپس براي و   ها در موضوعات پزشكي باشيم سخنان غربي

د از ـه زماني بايـاي ذكر كنيم؟ تا چ ونهـد و نمـشاه) اتـرواي و اتـآي(ديني 

                                                 
دوين ـوزوي و دانشگاهي به تـراد حـبا همت جمعي از اف) ع(ام صادقـات طب اسالمي امـمركز تحقيق. 15

  .گيرد مندان قرار مي زودي در اختيار عالقه  بزرگ طب اسالمي همت گماشته كه بهي هنام دانش
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ي  ينهگنج يگران، ما را به يادد  تحقيقاتتا ارزشمند ديني غافل باشيم  رهنمودهاي

با كمترين سودمند خودمان بيندازد؛ در حالي كه ما منابع غني و خام خود را 

داشت ـدا سازمان بهـايم؟ به راستي چرا بايد ابت ودهـرها نم برداري تحقيق و بهره

دتي شعار ـرا سر بدهد و پس از م» مادر رـوزادان با شيـ ني هتغذي «جهاني شعار 

ات ـات و روايـراي اهميت شير مادر، به ذكر آيـگاه ما ب شود، آنيونيسف 

كه برخي از  تر آن  جالبهردازيم؟ نكتـها بپ آن سازمان خود در ذيل شعار

هاي  آموزه هاي جدي براي استفاده از  اخير، گامي هد دهـدانشمندان غربي در چن

از رهنمودهاي   ما  هك حالي اند؛ در ديني خود در روند پيشرفت علم پزشكي برداشته

اي  ونهـشايد بيان نم. كنيم دگي ميـارزشمند خود دور گشته و احساس عقب مان

هاي  آموزهواقعاً فرو برد كه  هاي دانشمندان غربي، كمي ما را به فكر از فعاليت

  .باشد مي  ارزشمند براي پزشكي جهانهايي تهديني ما سرشار از نك

 ثر بر سالمت وي در نظرؤ فرد عاملي م در راامروزه وجود باورهاي مذهبي

شود كه داشتن باورهاي  اشاره ميهم در مجالت معتبر پزشكي دنيا  .يرندگ مي

 و كاستن از ميزان بيماري آنانتواند در كاهش مرگ و مير افراد   ميمذهبي

  .ثر باشدؤم
  

  مفهوم انسان

ان و واره در تاريخ بشر مطرح بوده، موضوع انسـيكي از موضوعاتي كه هم

باز بشر از دير.  او استي هدهند اد تشكيلـبردن به چگونگي وجود و ابع پي

كه انسان كيست ـدر راه بازگويي اين. د بوده است كه خود را بشناسدـمن عالقه

اصر به تحقيق و تفحص ـها و افراد زيادي در دوران مع يا چيست، گروه
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ا بايد اعتراف نمود به دليل اند؛ ام هايي بيان داشته اند و هر يك نظريه پرداخته

هاي  باشد، هر يك از نظريه آنكه انسان موجودي بسيار پيچيده و ظريف مي

هاي  خاص خويش به اين موجود نگريسته و همچنان ناگفتهي  بشري از زاويه

بنابراين اگر بخواهيم انسان و تمامي ابعاد وي و مباحث . فراواني باقي است

  .ا بايد از خالق او ياري بگيريممربوط به او را بشناسيم، تنه

امروزه اين موضوع پذيرفته شده است كه نيروهاي پزشكي اعم از بخش 

 الزم - كه با جان و روان انسان سروكار دارند-موزشيآدرماني و تحقيقاتي و 

 خويش ي هحرف تا بتوانند در است شناخت كافي از جايگاه انسان داشته باشند

بنابراين ضروري . پا نگذارندن را زيرآ نموده، شرافت وكرامت انسان را حفظ

ايد كه تصوري صحيح از انسان و عناصر وجودي او، ارزش واالي آدمي و من مي

  .ه شودائدين مبين اسالم ار جايگاه رفيع او در

باشد كه اثرات كاربردي براي  سه نكته در مورد جايگاه انسان قابل توجه مي

  :نيروهاي پزشكي به همراه دارد

 توجه به : ساير موجوداتباايز او ـتم هاي انساني و وجه ناخت ويژگيش  .1

نگرش و رفتار نيروهاي  تواند در هاي او مي ارزش و شايستگي انسان و ويژگي

اگر هميشه . ثر باشدؤنان با اين موجود ارزشمند مآپزشكي و كيفيت برخورد 

ه ـو در نظر داشتدگي اـانسان و زني  هارـار اصل كلي ذيل را كه اسالم دربـچه

گيري براي هر  داشته باشيم، هنگام تصميم نظر است، در تمامي امور پزشكي مد

  ؛توانيم تصميم صحيح اتخاذ نماييم مي رت  راحت حتي فرد ديوانه،موجود انساني

  انسانهاي  همند بودن زندگي هم اعتقاد به هدف. الف

  اعتقاد به ارزشمند بودن زندگي هر فرد. ب
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  هاي فردي ه وجود تفاوتب اعتقاد. ج

هاي  مادگي هر فرد براي انجام كارهاي متناسب با تواناييآاعتقاد به توانايي و . د

  .خود
  

ن و روايات، انسان از كرامت و شرافت خاصي آاز ديدگاه قر: كرامت انساني. 2

توان با تدبر در منابع ديني اين   كه مي16در نظام هستي برخوردار مي باشد

  :ي دو بخش دانستكرامت را دارا

رامت انسان نيز داراي ـ اين بخش از ك؛كرامت در ساختار فردي. الف

  .گردد باشد كه به برخي اشاره مي هاي گوناگون مي جنبه

داده و انسان موجودي  اي قرار  خداوند آفرينش انسان را به صورت ويژه-

يروها، بالي اين ن تشكيل شده از نيروهاي مادي و معنوي است كه بايد در ال

ور پزشكي مد نظر ماين طراحي ساختار انسان بايد در تمامي ا. پرورش پيدا كند

  .نگري نسبت به انسان پرهيز شود از هر گونه يكسو قرار گيرد و

فريدگان را به انسان داده است تا آترين ظرفيت علمي ميان   خداوند بزرگ-

 در مسير رشد خويش داديخداي  يهشايسته از اين سرماي  هانسان بتواند با استفاد

نيز تمامي تحقيقات پزشكي و امور  اصل اين بنابر .مايد نو جهان هستي حركت

  .گام بردارد پزشكي بايد در جهت رشد انساني

هاي كرامت انسان، قدرت   يكي از نشانهكرامت در ساختار جهاني؛. ب

اي   گونهخداوند ساختار جهان را به. باشد فرمانروايي او بر موجودات ديگر مي

                                                 
 علي كثير ممن خلقنا  في البر و البحر و رزقناهم من الطبيات و فضلناهمهمآدم و حملنا لقد كرمنا بني. 16

  .70. تفضيال؛ اسراء
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ترين موجود  ه چيز در اختيار انسان باشد تا او عاليـطراحي نموده است كه هم

گيري مشروع از تمامي هستي را در   پهناور هستي بوده و مكان بهرهي هدر صحن

گام بردارد و به  اختيار گيرد و بتواند با استفاده از اين نعمت در مسير تكامل

گيري در تمامي  د جهتـ باي،ن اصل نيزرايـبناب. هدف نهايي از خلقت برسد

 ه سوي افزايش اينـ ب-هاي انساني ژوهشـ به خصوص پ-هاي پزشكي هـجنب

انسان آسيب ي  ـهن جنبـه ايـه بـايي كـوريهآاز ورود در نو كرامت باشد و

  .اري نموددساند، مانند پيوند ژنتيكي انسان با برخي حيوانات، خودمي ر

.  است در اسالم از ارزش وااليي برخوردارت انساناحي :ات انسانيـحفظ حي. 3

گونه   همان،ها دانسته انساني   نابودي همهي  كشتن يك انسان را به منزلهقرآن

 دين 17.كه نجات يك انسان را مساوي با نجات تمامي بشر به شمار آورده است

 راه كارهاي مناسبي انديشيده است اصل حفظ حيات انساني ق اسالم براي تحق

  .گردد ه به برخي اشاره ميك

 سعي كرده است از بروز ع قوانين مناسب مانند قصاص و ديه با وض.الف

 قانون قصاص را موجب حفظ كه قرآن جالب آن. دگركشي پيشگيري نمايد

  .داند حيات اجتماعي مي

داوند ـن حقيقت كه جسم و روح انسان ملك خـان ايـ اسالم با بي.ب

و خود انسان بر بدن خويش مالكيتي )  خداييپذيرش اصل مالكيت(باشد  مي

) خود فرد و ساير افراد(ندارد، حق هر گونه سوء تصرف در بدن را از همه كس 

                                                 
من اجل ذلك كتبنا علي بني اسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد في االرض فكانما قتل الناس . 17

  32جميعاً و من احياها فكانما احيا الناس جميعاً؛ مائده، 
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گيري و اقدام  مهم اينكه اگر هيچ كس حق تصميمي  هنكت. سلب نموده است

 نيروهاي پزشكي كه با جسم و روان افراد اًضررآميز در بدن خود را ندارد، قطع

دريجي در فرد ـوري يا تـه منجر به ضرر فـ امري كرايد دـدارند، نبكار  و سر

 بلكه بايد هميشه حافظ سالمتي و نگاهبان حيات انساني ،شود شركت نمايند مي

  .باشند

با شناخت صحيح انسان، حدود و حريم كه توان اعالم نمود  به طور كلي مي

مت جامع و  و تأمين سالشدش و درمان انسان مشخص خواهد پژوهش، آموز

از سوي ديگر، درك . باشد  انساني در گرو اين شناخت ميي ه حيات طيبي هادام

تماميت انسان به عنوان يك موجود زيستي، رواني، اجتماعي و داراي ابعاد 

اين نگرش، . باشد ترين نكات مطرح در دين اسالم مي  ديگر از مهمي هگسترد

رون اخير بر دانش قت كه در پزشكي ريزبينانه اس برتر از مدل تفكر زيست

پزشكي جهان مسلط بوده و منجر به مشكالت فراواني براي انسان معاصر شده 

  .است

مي توان ادعا نمود كه در صورت معرفي درست و جامع و فراگير انسان، راه 

بهتري براي درك مسائل موجود پيرامون وي گشوده خواهد شد و گامي در 

  .واهد بودجهت پيشرفت صحيح دانش پزشكي خ
  

  نظام بهداشتي اسالم

شده  از چنان اهميتي برخوردار وزه موضوع بهداشت و ضرورت حفظ آنامر

 ي هاي و كشوري دربار هايي در سطح جهاني، منطقهدها و نها است كه سازمان

اند و تالش وسيعي صورت گرفته است تا با بيان  مشغول فعاليت شده اين موضوع
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Arc
hi

ve
 o

f S
ID

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

 

18  

 سطح بهداشت را در تمامي ،كارها و تشويق افراد راه ي ائه ار،هاي مناسب برنامه

ه را يكي از ـداشت هر جامعـزان بهـنگرش جديدي كه مي. ها باال ببرند زمينه

  .تالش جهاني است  ناشي از همينداند شاخص هاي رشد آن مي

 يعني بهداشت فردي ترين موضوع يي بهداشت از ابتداي در قرن اخير، مسئله

شدن ساير ابعاد انسان و   اما به مرور زمان و با روشن.غاز گرديدآجسمي  و

اصطالحات  امروزه. يافته است گسترش آن شعاع و عات بهداشتيوزندگي او موض

داشت اجتماعي، ـداشت خانوادگي، بهـداشت رواني، بهـعاتي مانند بهوو موض

بهداشت  و داشت محيطـداشت كار، بهـداشت تغذيه، بهـداشت اقتصادي، بهـبه

تخصصي خود ي  هـ داراي حيطو محيط زيست رايج گرديده و هر يككن مس

 چگونه نگريسته به موضوع مهم بهداشت اكنون بايد ديد كه دين اسالم. ندباش مي

  .است

به انسان و اجتماع .  پيش رفته و فراگير استادـابعي  مهدين اسالم در ه

. باشد دگي مي ضروريات زنههاي آن شامل هم نگرد و آموزه جانبه مي هـهم

كه يكي از امور مهم زندگي انسان به شمار نيز الزم است به امر بهداشت نبنابراي

ن جهت در آيات و روايات، ـبه همي. ه باشدـژه توجه داشتـطور وي  بهآيد، مي

توان با  هاي فراواني پيرامون اين موضوع وجود دارد كه مي احكام و راهنمايي

  .دست آورد ين اسالم را بهكنكاش در آنها نظام بهداشتي د

توان تمامي جهات نظام بهداشتي دين اسالم را  اين نوشتار مختصر نمي در

  :توان ويژگي هاي اين نظام را برشمرد آورد؛ ولي مي

 اسالم بر موضوع بهداشت و  قوي براي رعايت بهداشت؛ي هايجاد انگيز. 1

ده و ركار ب  بهين زمينهترين تعبير ممكن را در انظافت تأكيد فراوان كرده و رسا
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در واقع يكي از . ايمان معرفي نموده استي  هنظافت را جزئي از ايمان و الزم

 تشويق انسان به رعايت پاكي در ابعاد گوناگون زندگي هاي دين اسالم ويژگي

هاي جسمي و   دوري از آلودگيذاتي و فطري هر انساني  ه زيرا خواست،است

 ي ه عبادي فرد مسلمان، انگيزي هن نظافت در برناماسالم با قرار داد. روحي است

  .الزم را در او ايجاد نموده است تا بهداشت و پاكيزگي را رعايت نمايد

  :فرمايند مي) ص(پيامبر اسالم 
 ه و لن يدخل الجنهتنظفوا بكل ما ابستطعتم فان اهللا تعالي بني االسالم علي النظاف

  18اال كل نظيف

 زيرا خداوند متعال، اسالم را بر ،د نظافت را رعايت كنيدبه هر مقدار كه مي تواني

  .كه پاكيزه باشد گردد مگر آن نظافت بنا نهاده و هرگز كسي وارد بهشت نميي  هپاي

به . خاصي استمند و تحت نظام   نظافت و بهداشت در اسالم، ضابطهبنابراين

 و ديني بداند داند بهداشت را امري شرعي  خود را ملزم ميطوري كه فرد مسلمان

  .و آن را در هر حال و به طور مستمر رعايت نمايد

باشد كه از بهداشت  اي فراگير مي هم نظام بهداشتي اسالم، برناجامعيت؛. 2

و رواني ) شامل بهداشت اعضاي بدن و ابزار و لوازم فردي(فردي در بعد جسمي 

زد كه با عنوان پردا تباط فرد با ساير افراد ميرگاه به ا دد و آنگر آغاز مي

داشت محيط، ـ به،اي حرفه داشتـداشت اجتماعي، بهـوادگي، بهـداشت خانـبه

هاي  هزتوان آمو مي ...داشت اقتصادي و ـداشت تغذيه، بهـداشت مسكن، بهـبه

 .فراواني در دين اسالم يافت

                                                 
  .1182 ح. نهج الفصاحه. 18
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توان  هاي ديني مي  در نگاهي گذرا به آموزهداراي ضمانت اجرايي؛. 3

وجوب، (ي از نظام بهداشتي اسالم در قالب احكام شرعي دريافت كه بسيار

تواند براي   مياين گونه بيان.  بيان گرديده است)استحباب، حرمت و كراهت

فرد مسلمان به عنوان يك تكليف مطرح باشد كه خود را ملزم به رعايت آن 

ان، عبادي فرد مسلمي  هدادن مسائل بهداشتي در برنامرارقبه عبارتي ديگر، . بداند

نمايد و در حقيقت نوعي  الزم را در وي براي اجراي اين امور ايجاد ميي  هانگيز

  .ضمانت اجرا است

 قوانين بهداشتي در اسالم با ظرافتي خاص طراحي ؛سازگاري با فطرت. 4

دادن رارق شايد .ه است تا با طبيعت و فطرت انساني سازگار باشدشدو بيان 

كه خداوند در فطرت آدمي،   اين جهت باشدبهداشت و پاكيزگي در بطن دين به

يا ميل ...) اعم از جسمي، رواني، روحي و (زاري از ناپاكي  يـاكي و بـطلب پ

هاي  توصيه. ها را به وديعت نهاده است و گرايش به پاكيزگي و تنفر از ناپاكي

آوري آن به انسان ياد گر اين امر فطري و هاي ديني نيز بيان وزهـمطرح در آم

  .اشدب مي
  

  محيط زيست در اسالم

چنان فراگير است كه شامل تمامي  هنمودهاي بهداشتي اسالم، آني ر هگستر

كه اين نوشتار مختصر،  آنجا از. شود ها مي جمعي انسان ابعاد زندگي فردي و

ي  دهد، فقط به ذكر نمونه مجال بيان تمامي ابعاد بهداشتي در دين اسالم را نمي

  .گردد  بسنده ميذيل
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زيست از ديدگاه اديان، اين سؤال مطرح شد   مناسبت سمينار حفظ محيطبه

هايي دارد؟ در نگاه اوليه  كه دين اسالم پيرامون موضوع محيط زيست، چه آموزه

 اما با مرور منابع ديني، ،آمد فقط كاشت درخت و حفظ فضاي سبز به ذهن مي

  : مطرح گرديدزير به عنوان محيط زيست در اسالمموارد 

  نعمت دانستن عوامل طبيعي. 1

.  به خود ديده استفرودهاي فراواني را در برخورد با طبيعت و  فرازبشر  تاريخ

، ...)آب، هوا، خاك و (عوامل طبيعت ي  هـ همدين اسالم با نعمت دانستن

درست ي  هه انسان را به اهميت طبيعت جلب نموده و با سفارش به استفادـتوج

حذر داشته و با هاي طبيعي بر ان را از تخريب نعمتهاي الهي، مسلمان از نعمت

  .بيان دستورات ديني، آنان را به حفظ محيط زيست دعوت نموده است
  

  كار راهي  يهارا. 2

 بلكه ،محيط زيست اكتفا ننمودهي  هاسالم فقط به بيان مطالب كلي در زمين

كارهاي فراواني براي حفظ محيط زيست بيان نموده است كه گاهي در قالب  راه

عايت هنر دين اسالم در همراه كردن ر. اند شرعي قرار گرفتهي  هگان احكام پنج

گذاشتن اين اصول  زيرپا موجب شده مسلمانان ازنكات بهداشتي با احكام شرعي

 بهداشتي كه اسالم به برخي از نكات.  در تمام حاالت خودداري نمايندبهداشتي

ارهاي حفظ محيط زيست ـك راه د ازنوانـت مي و استد ورزيده ـ تأكيهارعايت آن

  :د، به اين شرح استننيز به شمار آي

 موات احياي اراضي كه باب فقهي  هن نيايدذ شايد به :موات اراضي احياي. الف

ثابت شده  اما در مباحث زيست ،زيست باشد كاري براي حفظ محيط بتواند راه
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ضد ي  هاند، خود يك پديد هاي موات و باير كه بدون استفاده رها شده كه زمين

نها را به محيط طبيعي و قابل استفاده تبديل آگردند و بايد  طبيعت محسوب مي

ورد توجه دين اسالم بوده و با گشودن ـجالب آن است كه اين امر نيز م. نمود

دانستن فرد از قبيل مالك (آن ي  هين ويژموات و قوان كار مهم احياي اراضي راه

هاي راكد  كردن زمينافراد را به آباد ،)تصرف در آن زميني  هكننده يا اجازآباد

  .تشويق نموده است

  :دنفرماي باره مي در اين) ع(امام باقر 
  19 ايما قوم احيوا شيئاً من االرض و عمروها فهم احق بها و هي لهم

آن زمين سزاوارتر ] مالكيت[آنان به . و آباد گردانند را زنده نمايدهر گروهي كه مقداري از زمين 

  .هستند و زمين مال ايشان است
  

راي تصرف ـرد يا اولويت وي بـبسيار جالب آن است كه مالكيت في  هنكت

كند  ها تا زماني است كه فرد در آباد نگه داشتن آن تالش مي زمين گونه در اين

ج شدن آن از حالت آباداني، مالكيت آن نيز و در صورت رهايي زمين و خار

  .گردد منتفي مي

محيط زيست به كار ي  ه باب ديگري كه ممكن است در زمين:حفظ انفال. ب

 است، يعني اموال عمومي كه در اختيار حكومت اسالمي است و آيد، باب انفال

رتند از برخي از مصاديق انفال عبا. برداري نمود هراز آنها بايد به سود همگان به

ها و نيزارهاي طبيعي، درياها و سواحل آن و رودخانه هاي  جنگل  ها، درياها، كوه

اسالم حفظ انفال را از هر گونه تجاوز و آفت و زيان طبيعي و غير . بزرگ

                                                 
  1، ح 279، ص 5كافي، ج . 19
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داند و مردم را نيز با رعايت شرايط و قوانين ويژه، در  همه ميي  هطبيعي وظيف

  .داند طبيعي يكسان ميبهره بردن و استفاده از اين منابع 

مانند مردار، دي هاي موجود بر دفن موا  روايت:كننده دفن مواد آلوده. ج

  :جفت، خون و ناخن تأكيد نموده است؛ از جمله اين روايت
الشعر و الظفر والدم والحيض و : كان يامر بدفن سبعة اشياء من االنسان) ص(ان رسول اهللا 

  20 ه و السن و العلقهالمشيم

قاعدگي، جفت، ] خون[مو، ناخن، خون، : فرمودند انسان را به دفن هفت چيز امر مي) ص( پيامبر

  ].خون بسته شدهي  در مرحله[ دندان و جنين 
  

اي از  ونهـ نم:آشاميدني و چاه فاضالب آب مناسب بين چاهي  رعايت فاصله. د

  :موجود در اين باره عبارت است از روايت هاي
  ه كم ادني مايكون بين البئر بتر الماء و البالوعسيدپر) ع(راوي از امام صادق 

  بين چاه آب آشاميدني و فاضالب چه مقدار باشد؟] فاصله[كمترين 

  21  اذرعه اذرع و ان كان جبالً فخمسهان كان سهالً فسبع: حضرت فرمود

باشد و اگر زمين ]  سانتي متر70-50هر ذرع [هفت ذرع ] فاصله[اگر زمين نرم و هموار است 

  .پنج ذرع باشد] فاصله[وهستاني و سفت است ك
  

هاي ديني بر رعايت بهداشت و پاكيزگي   آموزه:بهداشت اماكن عمومي. ه

نها اشاره آاي از  ها و محيط هاي همگاني تأكيد فراوان دارند كه به نمونه مكان

  :شود مي

                                                 
  1702، ح 128، 2ج. لشيعهوسائل ا. 20

  .3، ح  8ص   ،3كافي، ج . 21

  2، ح 15، ص 3كافي، ج. 22
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  :اند هفرمود) ع(امام صادق 
يتقي شطوط األنهار و الطرق النافذه و : ال ق قال رجل لعلي بن الحسين اين يتوضأ الغرباء

  22 ابواب الدور:  قال اين مواضع اللعن  فقيل له و  و مواضع اللعنهثمرمتحت األشجار ال

] آشنا به شهر و بدون داشتن محل سكونت در شهرنا [افراد غريب : گفت) ع(ام سجاد مردي به ام

آمد و زير درختان  و هاي پر رفت و راههاي رودها  از كرانه: كجا دستشويي بروند؟ حضرت فرمود

حضرت  به حضرت گفته شد مكان هاي لعن كجا است؟. هاي لعن خودداري شود ميوه و مكان

  .درهاي منازل: فرمود

 اسالم پيرامون رعايت  در؛)زدن صدمه و كشتن(حيوانات  آزار و اجتناب از

  :شود نده ميهاي فراوان وجود دارد كه به يك نمونه بس حقوق حيوانات سفارش
  23 ان يحرق شي ء من الحيوان بالنار] رسول اهللا[نهي 

  .نهي نمودند از اينكه جزئي از حيوان با آتش سوزانده شود) ص(پيامبر 

هاي دين اسالم فرد مسلمان نه تنها مخرب محيط  بنابراين، بر اساس آموزه

  .باشد آن ميي  ه بلكه حافظ محيط زيست در مفهوم گسترد،زيست نيست
  

  المتيس

بشر در . يستن انسان استز سالمتي تن و روان، شرط اول سعادت و خوش

در روايات .  فقط با وجود سالمتي مي تواند لذت زيستن را درك كنداين جهان

از سالمتي به عنوان نعمتي مخفي ياد شده است كه انسان تا زمان  اسالمي،

اني به ارزش آن پي داند و تنها زم برخورداري از اين نعمت، ارزش آن را نمي

ون ديني از ـ در مت جهت همينهب. مي برد كه سالمت خود را از دست داده باشد

                                                 
  4971، ح 3، ص 4من ال يحضره الفقيه، ج . 23
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25  

انسان خواسته شده اين نعمت را غنيمت شمارد، در حفظ آن بكوشد و در 

  .شكرگزاري اين نعمت تالش نمايد

هاي سالم و رشد فكري آنان   موجب پرورش انسانتأمين سالمتي و حفظ آن

از سوي .  باشندانساني خويش داشتهي  هيي بيشتري در انجام وظيفآارشود تا ك مي

تواند فرصت مناسبي براي فرد ايجاد نمايد تا   ميديگر، دارا بودن نعمت سالمتي

با انجام تكاليف الهي، در مسير تكامل حركت كند و سعادت اخروي خويش را 

  :دنفرماي در اين زمينه مي) ع(اميرمؤمنان . تأمين نمايد
  24  اهللاه السعي في طاعه الصحهكاز

  .زكات سالمتي دنيوي، تالش در راه اطاعت خداوند است
  

از  سالمتي را يك نياز اساسي دانسته كه ضامن بقاي نسل آدمي است، اسالم

كارهايي فراروي بشر قرار داده  مين آن، راهأبراي حفظ اين نعمت و تاين رو 

تغذيه، خواب، آميزش ي  هدر زمينهاي ديني به صدها رهنمود  آموزه در. است

ردي ـي فصدد سوق دادن انسان به سمت سالمت خوريم كه در برمي...  جنسي و

سالمت رواني، روحي، ي  هودهاي فراواني دربارـ رهنماين عالوه بر. باشند مي

نگري اسالم به موضوع  جامع گر وجود دارد كه بيان...  اعي وـوادگي، اجتمـخان

  .باشد سالمت مي
  

  يماريب

  :در بيان اهميت پيشگيري از بيماري فرموده است) ع(مؤمنان  امير
  25 ه امنع من السالمهال وقاي

                                                 
  3396، ح 181غرر الحكم و درر الكلم، ص . 24
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 ر ازـري بهتـپيشگياست كه اسالم با بيان قانون كلي اين نكته حائز اهميت 

اري ـروز بيمـوت نموده تا از بـ، همگان را به حفظ سالمتي دعان استـدرم

 با شدت و -را نيز يادآور شده است كه بيماريد؛ اما اين حقيقت شوپيشگيري 

اري و ـرض گرفتـگان در معـود دارد و همـها وج انساني  هـ براي هم–ضعف

  :دنفرماي مي) ع(باره، اميرمؤمنان  در همين. بيماري هستند
  26  من األقسام�ليس لألجسام نجا

  

ت هاي مختلف و گاهي متضاد پيرامون بيماري اس مهم، وجود نگرشي  هنكت

اي از اين موضوع  هاي گوناگون، هر يك به گوشه ها و تمدن فرهنگ كه در

در حالي كه در . اند اند و بيماري را از يك جنبه مورد توجه قرار داده پرداخته

هاي  متون اسالمي، نگرش جامعي به موضوع بيماري شده است و با بيان حكمت

  27.جوانب آن نظري افكنده شودگرديده به تمامي  سعي) اختبار، فنا ابتال،(بيماري 

سري  در نگرش ديني، توجه خاصي نيز به خود بيمار شده است كه با بيان يك

وظايف مانند رعايت بيماري خويش و سرايت ندادن آن به ديگران، همكاري با 

صدد آن درمان دري  هپزشك در جهت تشخيص، ضرورت درمان و تحمل دور

 زيرا بيماري زماني به سرعت ،گرددار بازتر به بيم است كه بهبودي هر چه سريع

  .خوبي بداند و به آن عمل نمايد يابد كه بيمار وظايف خويش را به بهبودي مي

                                                                                                                
  4، ح 18، ص 8كافي، ج. 25

  1762، ح 101غرر الحكم و درر الكلم، ص . 26

  . مي توان مالحظه نمود167ي  ه توحيد مفضل، صفحكامل اين حكمت ها را دره ي نمون. 27
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 كه امروزه به آن -اميدواريي  هجالب است بدانيم كه اسالم براي ايجاد روحي

در .  پرداخته استعيادت بيمار به موضوع مهم -گويند ي م28درماني دوارـامي

دارد، به سودمند بودن عيادت براي  عيادت كه در متون ديني وجودي  هبرنام

اين، به رهنمودهاي ذيل  عالوه بر. كننده توجه فراوان شده است بيمار و عيادت

  :عيادت نيز توجه شده استي  هدر برنام

 در برخي روايات، مقدار پاداشي كه براي عيادت :پاداش عيادت بيمار. الف

قوي ي  هباشد تا انگيز  است، قابل شمارش و تصور نميبيمار در نظر گرفته شده

  .در افراد براي عيادت ايجاد گردد

  :فرمايند مي) ص(پيامبر
  29 عائد المريض يمشي في طريق الجنه حتي يرجع

  .دارد تا زماني كه از عيادت بازگردد  بيمار در راه بهشت گام برميي هعيادت كنند
  

  :فرمايند مينيز ) ع(امام صادق
بره و قمن عاد مومناً في اهللا عزوجل في مرضه، و كل اهللا به ملكا من العواد يعوده في اي مو

  30 هيستغفر له الي يوم القيام

  عزوجل مؤمن ديگري را در حال بيماريش عيادت نمايد، خداوندهر فرد مؤمن كه براي خداوند

ت نمايد و براي او تا اي از عيادت كنندگان را مي گمارد كه او را در قبرش عياد برايش فرشته

  .يامت طلب آمرزش كند قروز
  

                                                 
28 .Hope Psychotheapy  

  1926 ، حهنهج الفصاح. 29

  4 ح ،120ص ،3ج كافي،. 30
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 در صورتي كه بيمار به طور واقعي خواستار :كوتاه بودن مدت عيادت.ب

دادن عيادت اشكالي ندارد و در غير اين صورت،  طوالني شدن عيادت باشد، طول

عيادت طوالني ناشي از حماقت دانسته شده كه گاهي ضرر آن براي بيمار بيش 

  .يماري مي باشداز خود ب

  :فرمايند مي) ص(پيامبر 
  31  اخفها�خير العياد

  .باشد بهترين عيادت، سبك ترين آنها مي
  

  :فرمايند مي) ع(امير مؤمنان همچنين 
 عند اهللا لمن إذا عاد اخاه خفف الجلوس، اال أن يكون المريض اًإن من اعظم العواد أجر

  32 يحب ذلك و يريده و يسأله ذلك

ري نزد خداوند دارند، كسي است كه هر گاه شتيادت كنندگاني كه پاداش بيبه راستي، از ع

برادرش را عيادت مي نمايد نشستن را كوتاه نمايد، مگر آنكه بيمار، نشستن و ماندن عيادت 

  .كننده را دوست داشته باشد و آن را از عيادت كننده درخواست نمايد
  

كيفيت عيادت از بيمار در ي  ههاي فراواني دربار هز؛ آموكيفيت عيادت. ج

به عنوان نمونه، از عيادت كننده خواسته شده است كه . متون ديني وجود دارد

رار دهد كه خود  قدر هنگام عيادت، دست خود را بر روي دست يا پيشاني بيمار

ت از بيمار را به عنوان امروزه اين گونه عياد. نوعي تفقد جويي از بيمار است

  .دانند  مينيدرما بخشي از اميدوار

                                                 
  25139 ح كنز العمال،. 31

  6 ح ،118ص ،3ج كافي،. 32
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  :فرمايند مي) ع(امام صادق 
  33  للمريض ان تضع يدك علي ذراعه�تمام العياد

  .كامل بودن عيادت براي بيمار آن است كه دست خودت را بر بازوي بيمار قرار دهي
  

هاي فراواني در  عيادت از بيمار، سفارشي  ه در برنام:هديه براي بيمار. د

ننده با دست خالي به عيادت بيمار نرود و متون ديني وجود دارد كه عيادت ك

  .اي براي بيمار احساس آرامش در وي ايجاد نمايد با بردن هديه

  ):ع(عن مولي الصادق
فاستقبلنا الصادق ) ع( من موالي الصادق همرض بعض مواليه فخرجنا اليه نعوده و نحن عد

قفوا : فقال لنا. اً نعودهنريد فالن: اين تريدون؟ فقلنا: لنا) ع(في بعض الطريق فقال ) ع(

 من عود هقطع  او من طيب اوه او اترجه او سفرجلهمع احد كم تفاح): ع(فقال. فوقفنا

اما تعلمون ان المريض يستريح الي كل ما ادخل ): ع(فقال ما معنا شيء من هذا: بخور؟ فقلنا

  34 به عليه

يمار شد و ما تعدادي از ب) ع(يكي از ياران امام صادق: گفت) ع(فردي از ياران امام صادق 

در راه ) ع(ياران آن حضرت از منزل خارج شديم تا وي را عيادت نماييم كه با امام صادق 

. خواهيم فالني را عيادت كنيم مي: گفتيم رويد؟ كجا مي :حضرت به ما فرمود. مواجه شديم

 از شما، سيب، همراه يكي] آيا: [حضرت فرمود. بايستيد و ما هم ايستاديم: حضرت به ما فرمود

اي و جزئي از درخت عود بخور  يا قطعه) عطر(يا اندكي از مواد خوش بوكننده ) بالنگ(به، ترنج 

دانيد كه بيمار با هر  آيا نمي: حضرت فرمود .هيچ يك از اينها همراه ما نيست: هست؟ گفتيم

  .يابد ده مي شود، آرامش و آسايش ميورآنچه كه بر او آ
  

                                                 
  4 ح، 118 ص ،3ج كافي، .33

  3 ح همان،. 34
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 متون ديني، عيادت را يكي از حقوق مسلمانان نسبت :اربرآوردن نياز بيم. ه

به يكديگر برشمرده و بر اين نكته تأكيد ورزيده است كه در ياري رساندن به 

بيمار نبايد كوتاهي صورت گيرد و بايد نيازهاي بيمار را در حد امكان تأمين 

  .نمود

  :فرمايند مي) ص(پيامبر
  35 وبه كيوم ولدته امه فقضاها خرج من ذنهمن سعي لمريض في حاج

در  نياز فرد بيمار تالش نمايد و آن را برطرف سازد، از گناهان خويش به] رفع[ هر كس كه در 

  .آيد مانند روزي كه از مادرش زاده شد مي
  

كننده آن   يكي از مهم ترين وظايف شخص عيادت:دادن به بيمار روحيه. و

آوردن  دست ي بشمارد و در بهاست كه به بيمار روحيه بدهد و عمر او را طوالن

  .سالمتي، وي را اميدوار سازد

  :دنفرماي مي) ص(يامبر پ
اذا دخلتم علي المريض فنفسوا له في األجل فان ذلك اليرد شيئاً و هو يطيب نفس 

  36المريض

عمر ترغيب ايجاد نماييد؛ زيرا اين كار، چيزي ي  مه براي او در اداشديد،هر گاه بر بيماري وارد 

 ولي بيمار را ،]يابد  الهي بر مرگ او رقم خورده باشد تغيير نميياگر قضا[ گرداند  نميرا باز

  .دهد آرامش مي
  

                                                 
  4971 ، ح15 ، ص4 من اليحضره الفقيه، ج. 35

  1678 ، ح154 ، ص2 ج وسائل،مستدرك ال. 36
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ماران در متون يم تأكيد فراواني كه بر عيادت بغر  علي:ممنوعيت عيادت. ز

هاي يدرد و بيمار درد، دندان ديني آمده، مواردي مانند بيماري هاي عفوني، چشم

ديده است كه عيادت را منع و بر ضرورت عيادت نكردن طوالني نيز مطرح گر

 مانند ،در اين موارد حكمت هاي متعددي نهفته است. از بيماران تأكيد دارد

، آسيب نكنندگا وي، عدم سرايت بيماري به عيادتي  هاستراحت بيمار و خانواد

  ... رساندن عيادت به بيماري، طوالني شدن روند بيماري و

  :ايندفرم مي) ص(پيامبر
  37صاحب الدمل و الرمد و الضرس :  ال يعادونهثالث

  .درد و دندان درد فرد داراي دمل، چشم: گردند سه گروه عيادت نمي
  

باشد، اين است كه در متون  ديگري كه در اين بخش قابل مالحظه ميي  هنكت

اين . شده است) جسمي و رواني( اشاراتي ظريف به انواع كلي بيماري ديني

بر ديگري تأييد متقابل و تأثير شديد هر يك از ابعاد انسان را ي  هرابط ها اشاره

 كه يك بيماري رواني است و چنان سيستم جسم را كرده است؛ مانند اندوه

 كه يك  يا حسادت،گردد مي تحت تأثير قرار مي دهد كه باعث پيري زودرس

  اسالمدين. شود مي دن منجرـوري و الغري بـاري روحي است و به رنجـبيم

ول اختالالت لهاي جسمي مع قبل از اينكه امروزه ثابت شود بسياري از بيماري

ها  اي از اين بيماري  طيف گستردهتني روان هاي  رواني هستند و اصطالح بيماري

  . به اين ارتباط اشاره نموده است،را شامل شود

  

                                                 
  1477  ، ح82 ص ،2 ج مستدرك الوسائل،. 37
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  درمان

دين اسالم وجود هاي  درمان نيز نكات بسيار گرانبهايي در آموزهي  هدر زمين

 دين اسالم به وضوح اعالم .ند فراروي پزشكي آينده قرار گيردتوا دارد كه مي

ومي، ـعمي  هدـان اين قاعـبي. اري داراي درمان استـر نوع بيمـوده كه هـنم

 فعاالنه به تحقيق و شرفت پزشكي گشوده كه بايد پزشكاناي براي پي دريچه

از .  دردي را تشخيص داده و كشف نمايندپژوهش بپردازند تا دارو و درمان هر

 انـدرمگاه در راه  چـدادن است كه هي دواريـ باعث تشويق و امي،سوي ديگر

  :مأيوس نگردند
   از پي هر درد، درمان آفريد                         گفت پيغمبر كه خالق مجيد   

  

لمي براي انگيزاند كه به دنبال تالش ع اين گونه نگرش، پزشكان را بر مي

  .ها تسليم نگردند روشهاي درماني جديد باشند و در برابر هيچ يك از بيماري

باشند  جانبي مي   داراي عوارضانيهاي درم كه دارو و روش ديگر آني  هنكت

ر منجر شوند؛ اما در متون ديني اشاره شده كه او ممكن است گاهي به مرگ بيم

وان در تشخيص بيماري، بايد به در صورت به كار بردن تالش كامل و دقت فرا

درمان آن همت گماشت و نبايد به صرف وجود احتمال اين عوارض جانبي، 

 ضمن محكوميت هر گونه به عبارتي اسالم. درمان سست نمودپزشك را در 

د در ـيد، شك و تر)انتـون ضمـان قانـبي( انگاري در پزشكي تقصير و سهل

  .داند ز به ضرر بيماران ميـان و سستي در تصميم و رأي را نيـدرم
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  زان سرشكـ ز دارو گريزان و ري     چو بيمار زار است و ما چون پزشك  

  38 روان از پزشكي نخواهيم شست     ردد درست   ـــدارو نگه ر بــي گـيك

  

 جالب آن است كه روايات متعدد به نكاتي بسيار ظريف پيرامون دارو و

  :شود اره مياند كه به برخي اش پرداخته درمان

 تقريباً تمامي داروها حتي در :اجتناب از مصرف دارو در صورت امكان. الف

مواردي كه درست و به مقدار مناسب مصرف شوند داراي يك يا چند عارضه 

تري باشد عوارض آن شديدتر  ر دارو داراي اثر درماني قويچقدهر . مي باشند

آن متوجه عامل ي  هتند كه يك لب مانند تيغ دولبه هس- عموماً-داروها. مي باشد

هاي سالم و ديگر  بافت روي ديگر آن بري  هـ ولي لب،اري استـو عاليم بيم

  .گذارد اعضا اثر منفي مي

 سيستم طبيعي براي مهار و كنترل برخي  در درون بدن انسان،از سوي ديگر

 از تواند پس ها وجود دارد كه بدون نياز به مصرف دارو، اين سيستم مي بيماري

. گرداندزا، سالمتي را به انسان باز سپري نمودن دوران مبارزه با عوامل بيماري

بنابراين، در صورتي كه امكان مهار بيماري بدون مصرف دارو وجود دارد، بايد 

  .از مصرف نامناسب دارو خودداري ورزيد

  :دنفرماي مي) ص(پيامبر
  39 اء فالدواءتجنب الدواء ما احتمل بذلك الداء فاذا لم يحتمل الد

و  نمايد ل ميـت درد و بيماري را تحمـي كه بدنــدارو خودداري بورز تا زمان] مصرف[از 

  ].مصرف نما[ ننمود آن گاه دارو لتحم هرگاه بدن، بيماري و درد را

                                                 
  حكيم ابوالقاسم فردوسي. 38

  2494  ، ح409 ، ص2وسائل شيعه، ج . 39
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 وجود عوارض جانبي براي داروها، موضوعي :بيان عوارض جانبي داروها. ب

كه كشف آثار نامطلوب داروها در مهم آن است ي  هنكت. پذيرفته شده است

طوري كه گاهي نه تنها تشخيص   به،باشد بسياري از موارد به آساني ميسر نمي

استادان ي  موشكافانه نظر  بلكه حتي از،آيد برنمي پزشكان ي هدـعه اين عوارض از

هاي طوالني از مصرف  ماند و بعد از گذشت مدت بزرگ پزشكي نيز پنهان مي

  .شود كشف ميدارو، عوارض آن 

  :فرمايند مي) ع(امام كاظم 
ليس من دواء اال و هو يهيج داء و ليس شيء في البدن انفع من امساك اليد األ عما يحتاج 

  40 اليه

اند و هيچ چيزي در بدن، سودمندتر زانگي هيچ دارويي نيست مگر آنكه بيماري و دردي را برمي

  .دارو نياز باشد] مصرف[ه به باشد مگر در مواردي ك نمي] از مصرف[از خودداري 
  

هاي ديني  هوزـا نگاهي گذرا به آمـ ب:اريـان بيمـعوامل موفقيت در درم. ج

مجموع . عوامل موفقيت در درمان مشاهده كردي  هتوان نكات ظريفي دربار مي

بخشي از اين عوامل . تواند سير بهبودي بيماري را شتاب بخشد اين عوامل مي

  :از عبارتند

ترين و اولين عامل در موفقيت درمان، شناخت   شايد مهم:بيماريشناخت . 1

براي  اديـزي ذاريـگ ايهـروز، سرمـام زشكيـعلت در پ همين به. اري استـبيم

ها و ابزار  ها شده است كه عالوه بر عاليم باليني، به آزمايش تشخيص بيماري

  .اند گوناگون تشخيصي متوسل شده

                                                 
  409 ، ح273، ص 8كافي، ج. 40
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 عدم كه  استفرمودهاشاره  نكته اين به رسا و هبياني كوتا با) ع( امام سجاد

بيماري باعث عدم بهبودي خواهد شد و ناداني در تشخيص بيماري،  تشخيص

شود و در نتيجه بيماري بهبود  باعث انتخاب روش اشتباه در دارو و درمان مي

  :فرمايند باره مي  اين در) ع( امام سجاد. يابد نمي
  41 من لم يعرف دائه افسده دوائه

  .هر كس درد و بيماري خويش را نشناسد، دارو و درمان وي را تباه مي سازد
  

 گام دوم بعد از تشخيص بيماري، برگزيدن بهترين :تناسب بيماري و دارو. 2

ي  وهروش درماني و داروي مناسب است كه هر مقدار تناسب بين بيماري و شي

  .يابد يش ميدرماني بيشتر باشد درصد موفقيت بهبودي بيمار نيز افزا

  :فرمايند مي) ص(پيامبر 
  42 ان لكل داء دواء فاذا اصيب دواء الداء برا باذن اهللا

به درستي و [ درماني و دارويي وجود دارد و هر گاه دارو ،به راستي كه براي هر درد و بيماري

  .به درد بيماري برسد بيمار به اذن الهي بهبود مي يابد] صواب
  

اري خود به ـبيم ر كه يك ركن اصلي در شناساندناـبيم: ارـهمكاري بيم. 3

تواند پزشك را در مسير صحيح  ها مي پزشك است، در صورت بيان واقعيت

عكس در صورت عدم همكاري، پزشك را در ي قرار دهد و بركشف بيمار

اري را براي ـي كشف بيمـرار داده و گاهي ممكن است حتـمسير نادرست ق

  .ممكن سازد پزشك نا

                                                 
  160 ، ص75 نوار، جبحار اال. 41

  76 ، ص59 همان، ج. 42
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  :فرمايند در اين زمينه مي) ع(نان اميرمؤم
  43 من كتم مكنون دائه عجز طبيبه عن شفائه

وان ـاري وي ناتـي نمايد پزشكش از درمان بيمـش را مخفا اني بيماريـور پنهـهر كس كه ام

  .گردد مي
  

درماني ي  ه بيمار ضمن تحمل بيماري و درمان آن، بايد دور:تحمل بيمار. 4

گيري نمايد و با تحمل رنج و سختي كه ممكن  ل پيطور كام بيماري خود را به

. است وجود داشته باشد، به بازگشت سالمتي و ايجاد بهبودي خود كمك نمايد

گذاشتن اين دوره، صبر و بردباري نورزد و ر صورتي كه بيمار به پشت سرد

يابد و ممكن است سير  سختي آن را تحمل ننمايد، امكان بهبودي كاهش مي

  .الني گرددبيماري وي طو

  :فرمايند  تأكيد نموده و ميهبر اين نكت) ع(مؤمنان امير
  44 الدواء دام الههمن لم يحتمل مرار

  .يابد وي ادامه مي) بيماري( هر كس سختي و تلخي دارو و درمان را تحمل ننمايد درد 
  

ديني، موارد بسياري از تأثير عوامل معنوي هاي  آموزه در:نقش عوامل معنوي. 5

 قطعاً ؛ ...بيمار وها وجود دارد؛ مانند دعا، پرداخت صدقه توسط  د بيماريدر بهبو

 مطالعات ،غرب امروزه در. دارد بيمار  بهبودي  روند در سزايي عوامل تأثير به  اين

اي  ها صورت گرفته است به گونه دعا در درمان بيماري وسيعي پيرامون نقش

                                                 
  1119 ، ح484 حكم، صلغررا. 43

  1192 ح ،484 ص همان،. 44
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هاي متعددي نيز براي آن  انيسمرايج گرديده و مك  نيزدرمانيدعا كه اصطالح 

  .مطرح شده است

  :فرمايند باره مي اين در) ع(امام صادق
  45 عليك بالدعاء فانه شفاء من كل داء

  .زيرا دعا شفا از هر درد و بيماري است،  تو باد به دعا كردنبر
  

اي  از نظر دين اسالم، دارو و درمان وسيله :مواد حرام منع درمان با وسايل و. د

رمز و كليد . داده است  كه خداوند به سبب آنها براي بيماران شفا قرارهستند

كه از وسايل و مواد حرام در جهت درمان  شفاي بيماران آن است موفقيت در

  نهياهيچ گونه شفايي در اموري كه از آنه  زيرا خداوند،ردكبيماران استفاده ن

  . استنداده كرده، قرار

  :فرمايند مي) ع(امام صادق
  46جعل اهللا في حرام شفاء ما 

  .حرام قرار نداده است] ابزار مواد و[  شفايي را درهيچداوند خ

هاي ديني،  موزهآدر پايان اين مقاله، بيان اين نكته ضروري است كه در 

مهمي وجود دارد كه عالوه بر درمان ي  هـهاي درماني نيز نكت وهـرامون شيـپي

  .روحي و رواني نيز پرداخته شده استهاي جسمي به درمان بيماري هاي  بيماري

طب اسالمي گرديد و به ذكر ي  همحدوديت نوشتار، مانع از بيان كامل حيط

بايد اذعان داشت كه ثروت و گنج اما  ،نمايي كلي از طب اسالمي اكتفا شد

                                                 
  1 ، ح470 ، ص2كافي، ج. 45

  226 ، ح113 ، ص9 تهذيب، ج. 46

 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 

 

38  

 وجود دارد كه - به معناي اعم-هاي ديني پيرامون مباحث طبي موزهآبزرگي در 

 به علت -به خصوص در قرون اخير و - ان و در طول تاريخمتأسفانه به مرور زم

در رفتار مسلمانان نيز كمتر  قصور يا تقصير مسلمانان از اذهان پاك گرديده و

در مباحث مختلف ) ع( ي اطهار اين در حالي است كه ائمه يابيم و مي اين امور را

تواند  مي آنهاشامل، مطالبي را مطرح نموده كه آشنايي با  طبي به صورت واسع و

  .عطفي براي دانشمندان و مردم فراهم سازدي  هنقط

يت داده شود و با عنايت مهاي ديني اه موزهآصوص و نيقيناً اگر به اين 

توان  يـمآنگاه ، ردكبندي، تنقيح و تنظيم  هـ دست، آنها راام الزمـاهتمو كامل 

طح جهاني نيز قابل د كه در سآور دست سودمندي به  نتايج بسيارها موزهآاز اين 

  .دن نقش مؤثري داشته باشو در روند رو به تكامل طب امروزي  بوده،عرضه
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