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   وطب اسالميبررسي 

  مكمل جايگاه آن در طب

يحيي حاجي 
♣♣♣♣  

  

   دين– پزشكي سنتي –دين و پزشكي  :ها كليدواژه
  

  هـدمـمق

طب سنتي و روشهاي نوين تشخيصي و درماني به جز طب مدرن و علـم روز      

 و طـب تكميلـي    نگـر،    ، طب جـامع   )رناتيوطب آلت (ري طب جانشين    ـبا فراگي 

گشائي و تـشخيص    ارزشمندي در گذشته و حال در مشكل     داراي جايگاه ويژه و   

  .و درمان بيماريها است

 بـسيار بيـشتر از      ،ي طب سنتي و روشهاي تشخيصي و درماني تجربـه          سابقه

مكاتب علمي پزشكي است، با ظهور و تدوين اصول توليد علم و تعيـين قالـب                

ارد هـاي پزشـكي، علـم طـب و         ها و فرضيه   دقيق جهت پژوهش و قبول نظريه     

 روبرو شـد ولـي هـم زمـان          تر بيماران  اي جديد شدكه با استقبال منطقي      مرحله

افزون راههاي تشخيص و بروز بيماريهاي جديد و نيز رشد متناسب         گسترش روز 

ه تنها طـب سـنتي      ـه ن ـاني طب سنتي موجب شد ك     ـهاي تشخيصي و درم    شيوه

پا قرصـي را بـه       و روز توانست طرفداران جديد و پر      به  بلكه روز  ،رنگ نشود  كم

رسد در آينده نيز جايگاه اين رشته يعني بحث          به نظر مي  . طرف خود جلب كند   

                                                 
 ... علمي دانشگاه بقيه اي پرستاري كارشناس ارشد مديريت آموزش، دانشكده ♣
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ي تجربـي يـا نـوين         شيوه .آلترناتيو يا طب جانشين گسترش بيشتري پيدا كند       

غيرمنطقي با اصول جديد علمي به معني رد اصول علمي جديد نيست، بلكه بدين              

د مغايرت و منع مصرفي وجود نـدارد و        ست كه مادام كه اصول علمي جدي       ا معنا

ـ  اين روش گره    بايـد  گـشايد،  اران مـي ـاي از مشكالت روز افزون جامعه و بيم

ي گسترش و شكوفائي آنان را فراهم كرد و در عين حال مراجعت نمود تا    زمينه

اطـالع   جو و بـي   فراد سود هاي يك سري ا    بازي ها و دغل   فهمي ها و كج   روي كج

  .ها نشود يگاه واالي اين شيوهموجب افت ارزشي جا

افزون دانش بشري كه بعـضاً توليـد مقـوالت جديـد            روزي   رغم توسعه  علي

هاي مختلـف طـب       جنبه دارد، علمي، حتي دانشمندان را به حيرت و تعجب وامي        

هاي نوين تشخيص و درمان بيماري هنوز جايگاه واالي خود را در             سنتي و شيوه  

ترين راه    حتي در بسياري از كشورها عمده      سطح عموم مردم حفظ كرده است و      

  .درمان بيماران است
  

  بحث

ن است، امـا در     ـاي نوي  ولهـنگر، اگر چه در كشور ما مق       روشهاي طب جامع  

امروزه ضرورت تغيير نگرش . اي ديرين و موفق داشته است    ساير كشورها سابقه  

نگري مـار  نيست و سالمت نگري به جاي بي       درمان بر كسي پوشيده   ي   در زمينه 

موجب شده كه حتي در سيستم پزشكي حاكم تغييـرات نـويني روي دهـد، بـه        

نحوي كه پزشكي كالسيك رايج برخالف سالهاي گذشته كـه محـور سـالمتي              

عنوان بخش كوچكي از اين جريان عظيم خود را          شد، اكنون تنها به    محسوب مي 

  .نمايان ساخته است
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راي ارتقاء سالمت افراد جامعه از      در جهان امروز امكان فراهم نمودن زمينه ب       

هاي ديگر نيز ممكن است كه بر خالف سيستم پزشكي كالسيك رايـج نـه                راه

 بلكه بـا اسـتفاده از امكانـات         ،ها و تجهيزات هنگفت ندارد     تنها نيازي به هزينه   

ها و طبيعت و شناخت و معرفي آنهـا و نيـز آمـوزش               موجود در انسان  ي   بالقوه

سالمت اگر چـه در  . وانند به سطوح باالي سالمت دست يابند   بيشتر، انسانها مي ت   

معناي عرفاني و فلسفي مفهومي مطلق است كه پس از رسيدن فرد بـه بـصيرت                

. ..ري و   امكان دستيابي به آن بسيار ساده خواهد شد و در آن مرحله ديگر بيمـا              

زم مفهومي نخواهد داشت اما به منظور عملي ساختن راه رسيدن به اين سـطح، ال              

است ابتدا آن را مفهومي نسبي فرض كرد تا با ارتقاء هر چه بيشتر در اين مسير                 

  . اجتماعي نايل شدبه سالمت نمايي فردي و نهايتاً

هاي طب جامع نگر هيچگونه مغايرتي بـا سيـستم پزشـكي كالسـيك       روش

ندارد و حتي پزشكي كالسيك را جزء ضروريات جهت نيل به سـالمت مطلـق               

 پزشكي كالسيك به تنهائي نمي تواند انسان را بـه سـالمت كامـل               مي داند، اما  

گواه اين ادعا ناتواني پزشكي كالسيك در درمان بيماريهـاي مـزمن          . سوق دهد 

  . است

وار آورده   در ذيل تعدادي از موارد درمانهاي طب سنتي و مكمل را فهرسـت            

  .شود بخش پرداخته ميي مهم و اثرها و به چند مورد از اين درمان
  

تره، خاكشير، بادرنجبونـه،     ختمي، زنجبيل، شاه   (انيـانواع گياهان مختلف درم    -

ان، زرشـك، سـير،     ـبيان، گل گاوزب   معطر، شنبليله، آويشن، شيرين   ي   بنفشه

هاي خـاص    ان دردها و بيماري   ـكه هر كدام درم   ) انه، كاسني ـونه، رازي ـباب
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هـاي   ختن به ويژگي  هاي خاص خودشان را دارند كه پردا       باشند و ويژگي   مي

هـا از ايـن مقولـه و         تك گياهان و روش درماني و درمان انواع بيماري         تك

 .مجال خارج است

   طب سوزني-

   ادويه درماني-

   جواهر و بلور درماني-

   هنر درماني-

   روان درماني-

   عسل درماني-

  نوتيزمهيپ -

   جانور درماني-

  )مراقبه(مديتيشن  -

   خيال درماني-

  ماني حجامت در-

   ماساژ درماني-

   تحليل درماني-

   دعا درماني-

   غذا درماني-

   نور درماني-

   دعا درماني-

   اكسيژن درماني-

   فلز درماني-

   تنفس درماني-

   پرهيز درماني-

   خنده درماني-

   گل درماني-

   گل درماني-

   ريلكسيشن-

   آوا درماني-

   روزه درماني-

   ورزش درماني-

   طب فشار-

  انيما درمسرما و گر -
  

ـ  ـوان نمونه از م   ـعن هيك روش درماني اسالمي را ب     در اينجا  وق توضـيح   ـوارد ف

  .دهيم مي
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  درماني دعا

هاي معنوي و رواني براي      يكي از مسائل مهم در طب امروز استفاده از روش         

باشد كه از طريـق آن       درماني مي  ها، دعا  يكي از اين روش   . درمان بيماران است  

حي بين انسان محتاج و مخلوق با خداوند كه خالق و بي نياز             ارتباط معنوي و رو   

  .شود مطلق است برقرار مي

اميدي در   ي بيمار و باعث شكستن ديوار نا       اين ارتباط موجب تجديد روحيه    

بينش انسان نيز نسبت به اين جهان و جهان آخرت درپذيرش           . نفس او مي شود   

 جهان آخرت اعتقــاد ندارنـد و        افـرادي كه بـه  . بيماري و قبول آن تاثير دارد     

پندارند كه آخرتي در كار نيست، برايـشان پـذيرفتن مـشكالت و مـصائب                مي

كنند كه اگر دعـا      بسيار دشوار است اما افراد مؤمن به جهان آخرت احساس مي          

اسباب طبيعي به صورت دارو     .  باز منتظر رحمت الهي باشند     ،كردند و شفا نيافتند   

باشد  گرفتن عظمت دعا كه به قولي قرآن صاعد مي        درنظرباشند و با     درماني نمي 

بنده در برابر عظمت ) باشد در برابر قرآن كه كتاب نازل از سوي پروردگار مي (

تواند كوچكي و حقارت خود را تعالي        ي دعا مي   و بزرگي خالق هستي به وسيله     

سي لذا برر. مي بخشد و خود را به معبود نزديك مي كند و مقرب احاديث گردد  

نقش دعا در زندگي فردي و اجتماعي و آثار مترتب بـر آن كـاري دشـوار و                  

  .نيازمند تحقيقي همه جانبه و آكادميك است

دعا يك تعبير طبيعي از درك نفساني و احساس زنده در انسان است كه بـا              

  .كند اش درك مي آن حقيقت را در زندگي

و اسـتمداد اسـت،     اجت خواستن   ح واندن و ـدعو به معني خ   ي   ريشه از دعا

 .)، سـوره نـوح    6ي   آيه(ق خواندن است    گاهي مطل ) ي ابراهيم  سوره،  39ي آيه(
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ي  ي بقـره آيـه   سـوره  ( ...و اذا سئلك عبادي   . باشد دعو نيز به معني خواندن مي     

  ).ي غافر  سوره،60ي آيه (قال ربكم ادعوني استجب لكم و و يا) 86

ا اخالص نخواند، خـدا را نخوانـده   تا انسان قطع عالئق مادي نكند و خدا را ب     

ي قابـل    نكتـه . است، بلكه در حين دعوت به جاهاي ديگر نيز تكيه كرده است           

كنند كه اثر دعا بايد بدون تـالش اتفـاق           ذكر اين است كه اكثر مردم فكر مي       

پس از دعا و در حين آن تالش كرد و ، برعكس بايد بيفتد و كاري انجام نپذيرد

  . خدا مقصود را اگر مصلحت فرد باشد برآورده نمايددر پي وسيله بود تا

ي دعا و مشتقات آن مستقيماً در قرآن بيان           آيه پيرامون كلمه   212مجموعاً  

 آيه فقـط    62شده است و در بررسي اجمالي ديگري كه صورت پذيرفته، حدود            

مـضافاً آن كـه   . هاي نزديكتر به آن نيز استخراج گرديـد        مربوط به دعا و ريشه    

ي دعا در قرآن بيان       بسياري نيز در مورد آثار فردي و اجتماعي و سازنده          آيات

شود ولـي آثـار      هايش در آن مشاهده نمي     ي دعا و ريشه    شده كه مستقيماً كلمه   

مثل دعاهاي قرآني كه با     (اني و معنوي بر آنها مترتب است        عميق جسمي و رو   

  ).روع مي شود و موارد مشابه ديگر شربنا
  

  مانيدر اساس دعا

ي   يكي خدا و ديگري انسان است كه عالقـه         ؛دعا درماني بر دو اساس است     

وجود خدا كه مصدر غني كمال و افاضـه در ايـن      . نسبي بين اين دو وجود دارد     

. باشـد  جهان است و وجود انسان مصدر فقر و حاجت و منتظر عطاء مستمر مـي              

 مـرتبط اسـت و   ازليهي  پس از اينكه انسان درك كرد كه وجود خودش به قوه  

باشـد، همـان     كند كه هميشه مورد لطف و محبت اين قوه مي          اينكه احساس مي  
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و دهـد،   ها به طرف رحمت و مغفرت سوق مـي  احساس او را در شدايد و سختي   

در انسان حالت استقرار و آرامـش ايجـاد         ) خدا(همين ارتباط روحي با اين قوه       

 اين بعد معنـوي در شخـصيت هـر          .رهاند اميدي مي  مي كند و او را از يأس و نا        

كنـد، انـسان    هاي مادي اكتفـا نمـي   انساني وجود دارد، هيچ انساني فقط به جنبه   

باالتر از خودش   ي   كند تا اين بعد معنوي را پر، و با يك قوه           هميشه جستجو مي  

 در تجربه ثابت شده است كه انسان بيشتر در مواقع شدت            .كند ارتباط برقرار مي  

بيماري و ضعف احساس نياز به اين قوه دارد، و اينجا معني دعـا              ها، در    و سختي 

ي سخي كـه     اط معنوي و روحي بين انسان محتاج و اين قوه         ـبه عنوان يك ارتب   

ايجاد اين ارتباط باعث تجديد روحيه در       . تواند او را شفا دهد، روشن مي شود        مي

. شـود  ي مـي دي و يأس در نفـس و    ـامي بيمار و همچنين باعث شكستن ديوار نا      

خرت بر پـذيرش بيمـاري و       همچنين بينش انسان نسبت به اين جهان و جهان آ         

مثالً براي افرادي كه اعتقاد به دنياي آخرت ندارد و تـصور  . أثير داردقبول آن ت 

كنند كه عمر محدود در اين جهان دارند، پذيرفتن مشكالت و مصائب بسيار              مي

هايي كه اعتفاد به     د ندارد، اما انسان   دشوار است چون هيچ اميدي براي آنها وجو       

كند  جهان آخرت دارند و معتقدند كه انسان مدت محدود در اين دنيا زندگي مي             

و بعد از آن يك جهان ابدي و حيات اخروي وجود دارد و هر چه در اين دنيـا                   

 كننـد  احساس مـي   .بينند خوب آن را مي   ي   كنند در روز قيامت نتيجه     تحمل مي 

اند، پس بايد بـه قـضاي الهـي تـسليم      يافتهناند و شفا يا نجات  دهدعا كراگر هم  

هشتاد، كه تحت شرايط دقيـق  ي   تحقيقات انجام شده در سالهاي آخر دهه      . شوند

آزمايشگاهي انجام گرفته بود، نشان مي داد كه دعـا تغييـرات چـشمگيري در               

ن تـري  كننـده متقاعدآورد، شـايد     اي از شرايط جسمي بـه وجـود مـي          مجموعه
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.  مي باشـد   بايرو رندولف منتشر شد، متعلق به دكتر       1988تحقيقاتي كه در سال     

 هاي قلبي مربوط بـه انـسداد         نفر بيمار را در بخش مراقبت      393كامپيوتر تعداد   

شرايين، در بيمارستان عمومي شهر فرانسيسكو تعيين كرد و در دو گـروه قـرار    

اول آنهايي كه برايشان دعا شده بود و دوم آنها كه در هنگام دعـا از قلـم                  . داد

جز كامپيوتر، هيچكس نمي دانست كه هر بيمار بـه كـدام گـروه              . افتاده بودند 

عاكننده، فقط اسم كوچك بيماران به همـراه مختـصري از    به گروه د  . تعلق دارد 

از آنها خواسته شده بود تا زمان مرخص شدن      . شان داده شده بود    وضعيت بيماري 

بيمار، هر روز يك ساعت برايشان دعا كنند، اما ديگر تعيـين نـشده بـود كـه                  

گـامي  ده ماه بعد هن   . چطور دعا كنند و يا هنگام دعا از چه كلماتي استفاده كنند           

كه اين تحقيق به پايان رسيد، بيماراني كه برايشان دعا شده بود در مـوارد زيـر                 

پنج برابر كمتر از بيماران دعا نشده، دچـار انـسداد           : بهبودي حاصل كرده بودند   

 اگـر   .عروق قلب شده بودند و اين بيماران كمتر به ايست قلبي دچار شده بودند             

ـ   ـداروئي ج تكنيك پزشكي مورد تحقيق به جاي دعا،         ي جراحـي    وهـديد يا شي

حتـي پزشـك    . شد الم مي ـوان پيشرفت علمي اع   ـ آن وقت به عن    ،اي بود  ازهـت

يي را در رد ارزش شفا بخشي نوشته،        ها  كه كتاب  دكتر ويليام نولن  شكاكي مثل   

خود ي   اگر اين يك تحقيق موفق باشد، ما پزشكان بايد در سرنسخه          : اعالم كرد 

  .كند كند يا نمي  يا اثر مي، دعا كنيدروزي سه بار: بنويسيم

ترين و بـاالترين     گويد دعا محكم    فيزيولوژيست مشهور مي   الكسيس كارل 

انگيز است، قدرت دعا و نشانه آزاد        تأثير دعا واقعاً شگفت   . حالل مشكالت است  

، انـرژي اتمـي را      ليهاي عم  طور كه به كمك تكنيك     شدن انرژي است، همان   
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تـوان   فاده از قدرت دعا و از طريق شگردهاي علمـي، مـي           آزاد مي كنند، با است    

زا بـر بـسياري از مـردم      آثار اين قـدرت انـرژي    .انرژي معنوي را آزاد ساخت    

توان روند پيري زودرس را  به تازگي ثابت شده است كه با دعا مي   . آشكار است 

 يـا از ميـان    و به حالت طبيعي درآورد و ناتواني و كاهش قوا را محـدود كـرد             

زماني انسان در برابر عوامل طبيعي يا انبوه دشمنان داخلـي و خـارجي              . داشتبر

گويد و به قدرت   ذكر او مي، اما هنگامي كه به ياد خدا مي افتد    ،گردد نگران مي 

قدرتي كه هيچ چيز و هيچكس را در برابرش ياراي . و رحمت او متكي مي شود     

ناپـذير،   د عزيز و شكـست    گيرد و در پناه خداون     مقاومت نيست، قلبش آرام مي    

  .يابد خود را داراي قدرتي شگرف مي

  

  

  

  :شرايط استجابت دعا

  رعايت تقوي: شرط اول. الف

 اجابـت   دعاهاي شما بـه   ي   خواهيد كه همه    اگر مي  خداي متعال مي فرمايد   

، بدين معني كه هرگاه شما را به چيزي فرمان رسد، بايد شما نيز مرا اجابت كنيد   

 هر گاه شما را از من انجام دهيد و از انجام آن سرپيچي نكنيد و دادم آن را براي     

، بلكه از آن گريزان باشيد و ديگر اينكه   چيزي نهي كردم، به آن نزديك نشويد      

 و بدانيد كه من خداي قادرم و        ، واقعي و كامل   ، قلبي يبه من ايمان بياوريد، ايمان    

  .كنم ت مي، به بندگانم عنايه كنمبخواهم و ارادرا كه هر آنچه 
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از عدم استجابت دعايش شكايت كرد و گفت بـا          ) ع(شخصي نزد امام علي     

كنيم ولي به   كنم ، چرا ما دعا مي      اين كه خداوند فرموده دعا كنيد من اجابت مي        

 فرمود قلبهاي شما به هشت چيز خيانت كرده اسـت،           )ع(رسد؟ امام    اجابت نمي 

  :شود لذا دعايتان مستجاب نمي

  .ايد ، اما حق او را ادا نكردهايد شناختهشما خدا را . 1

 .ايد  ولي با سنتش به مخالفت برخاسته،ايد ي او ايمان آورده شما به فرستاده. 2

 .ايد ايد ولي به آن عمل نكرده كتاب او را خوانده. 3

  را  امـا همـواره كارهـايي      ،ترسيد گوئيد از مجازات و كيفر خدا مي       شما مي . 4

 .سازد ا به آن كيفر نزديك ميشما رد كه دهي يمانجام 

دهيد كه   ، اما همواره كارهايي انجام مي     گوئيد به پاداش الهي عالقه داريد      مي. 5

 .سازد شما را از آن دور مي

 .كنيد خوريد و حق شكر آن را ادا نمي نعمت خدا را مي. 6

 كه طرح دوسـتي بـا او   يحالدر ، شما دستور داده تا دشمن شيطان باشيـدبه  . 7

 .يزيدر مي

، ولي عيـوب خـود را پـشت سـر           العيـن خود ساختـه   عيوب مردم را نصب   . 8

 !ايد افكنده

در حالي كه خودتان    . حال چگونه انتظار داريد كه دعايتان به اجابت برسد         با اين 

تقوي پيشه كنيد، دعاي خويش را اصالح كنيد و امر بـه            ! ايد درهاي آن را بسته   

  .ي شما به اجابت برسدمعروف و نهي از منكر كنيد تا دعا
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  اخالص: شرط دوم. ب

 شـرط ديگـر اسـتجابت       ،تنها از خدا خواستن و قطع اميد از ديگران نمـودن          

  :فرمودند كه خداوند متعال مي فرمايد) ص(پيامبر خدا  .دعاست
فقط به من توكل و     ( نه به غير من       و هيچ موجودي نيست كه تمسك كند به من       

  .مانها و زمين براي او رزقش را ضمانت كنند مگر اينكه آس،)اعتماد كند
  

  دعا همراه با عمل: شرط سوم.ج

  .ستجاب است كه همراه با عمل باشددعائي م
  

  

  )ع(ي اطهار  ائمهي  شرايط و آداب دعا از گفته

گونه كه انسان اگر حاجتي از انسان ديگـر داشـته باشـد، شـرايطي را       همان

  .هتر است شرايطي را رعايت كنيدكند و به درگاه خداوند نيز ب رعايت مي

ـ  مي) ع(رعايت بهترين زمان دعاكردن، امام علي       . 1 دعـا را در چهـار      : دفرماين

ران و  وقت غنيمت شماريد، وقت خواندن قرآن، هنگام اذان، هنگـام آمـدن بـا             

بهترين وقـت   : فرمايند مي) ص( پيامبر اكرم    همچنين... . هنگام جهاد في سبيل ا    

  .استكردن سحر  براي دعا

تضرع و فروتني در دعا و صلوات بـر پيـامبر و آل او در اول و آخـر دعـا                     . 2

 .فرستادن

 صدقه پيش از دعا. 3

 كردن براي عموم و آحاد مردم دعا. 4

  شكر و حمد خداوند پيش از دعا. 5
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  گيري نتيجه

تواند اشكال مختلفي داشته باشد و در تحقيقات نشان داده شده نه تنهـا    دعا مي 

هدف   بي عا شده، بلكه زماني هم كه صرفاً      دي كه براي منظور صريحي د     در موار 

در واقـع برخـي از تحقيقـات        . ي مثبت عايد شده است     مشخصي دعا شده، نتيجه   

 از نظـر كيفـي داراي       توست جاري شود  ي   آنچه اراده دهد صرفاً دعاي     نشان مي 

 انجـام  در بسياري از آزمايـشات،  . قدرت بيشتري است تا خواستن نتايج مشخص      

 توجـه،   ،ي عمل دعا خواندن، احساس كامالً دروني تقدس، احساس همدلي          ساده

البته دعايي كه   . آورد واري و شفقت ظاهراً زمينه را براي درمان فراهم مي         ـغمخ

ي عقـل سـليم و       عشق ريشه در اعتقادات ديرينـه     . همراه با عشق باشد اثر دارد     

كنـد، سـرخ شـدنها و        لـب مـي   عشق جـسم را منق    . ما دارد ي   ي روزمره  تجربه

در طـول تـاريخ     . سـت  ا  شاهد بر اين مدعا    ،اند تپيدنهايي كه عشاق تجربه كرده    

ارزشي در درمان شـناخته      توجه توأم با لطف و مهرباني همواره به عنوان عامل با          

شده است، در واقع در بررسي مجمل وضعيت بيماري ده هزار مرد بيمار قلبي كه   

سـت بـه     ا ي پزشكي آمريكـا    هـكه معتبرترين مجل   1اي پزشكي آمريك   در مجله 

گرانه و پر محبت زنانـشان       چاپ رسيد، دريافتند مرداني كه از پرستاري حمايت       

  .برخوردار بودند، پنجاه درصد كمتر دچار آنژين قلبي شدند

تواند آتش شفا را روشن كند و         تنها عشق مي   اگنس سنفورد به قول درمانگر    

  راعـشق القول  ، متفقشوند  كه به ايمان و دعا متوسل مي   امروزه همه درمانگراني  

  .دوري  اند، حتي از فاصله به عنوان نيروي درماني قائل

                                                 

1. The American Journal of Medicine 
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ي پزشكي دانشگاه هاروارد، جزء پزشـكان         از دانشكده  دكتر هربرت نبسون  

او دريافـت در  . بخش دعا را مورد مطالعه قـرار داد       محققي بود كه امتياز سالمتي    

ها از آيـاتي   كنند، كاتوليك يهودياني كه به طور مرتب دعا ميميان مسيحيان و   

سـالم و    «، يهوديان از عبـاراتي هماننـد      »كنيا عيسي مسيح به من رحم       «مانند  

اي پدر ما كه     «و پروتستانها اغلب از اولين خط دعاي عشاي رباني          » درود بر تو  

ـ  گونه كه    ي تو همان   در آسماني، ملكوت تو بيايد و اراده       مانها اسـت بـر     بر آس

خداوند  «: )ع( حضرت داوود    23ي   و يا شروع زبور شماره    » ...زمين جاري شود    

  .برند بهره مي» ....شبان من است، محتاج به هيچ چيز نخواهد بود 

بخش رواني  نبسون دريافت كه همه اين اوراد، در برانگيختن تغييرات سالمت         

ات را واكنش نسبت به آرامش      رـن تغيي ـاو اي . دن، به طور يكسان مؤثرند    ـدر ب 

او . اي وجـود دارد    نبسون همچنين دريافت كه ميان ورزش و دعا رابطه        . نامد مي

ـ     ها ياد مي   به دونده  ـ     ـداد هنگام دويدن مراقب افت كـه كـارآيي    ـه كننـد و دري

تحقيقات او نشان داد كه نه تنها دعا براي سـالمتي جـسم      . شان بيشتر شد   جسمي

  .دعا كردن افراد هم بسيار متفاوت و متنوع استمفيد است بلكه روشهاي 

دود نيز مؤثر اسـت     ـي نامح  اثهـاس و استغ  ـدهد كه التم   ات نشان مي  ـتحقيق

آن بخش از ماست كه در فـضا و         آور  ، ياد و دعا يادآور طبيعت اليتناهي ماست     

  . گواه بر آنند كه ما تنها نيستيمو كائنات ابدي است، زمان

ربيات نشان داده است كه دعا در تمام موارد زندگي          در نتيجه تحقيقات و تج    

  .انسان مورد استفاده و مؤثر است
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