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خالصه مقاله
روان و ماهیت بیولوژیکی انسان باید با نظام کیهانی شامل نور و تاریکی )روز و شب(، فصول مختلف، 
میدان مغناطیسی زمین، نیروی جاذبه و انرژی های خرد و کالن هماهنگ باشد. در این مقاله سعی 
شده است که با استفاده از آیات قرآن و احادیث و همچنین با استفاده از منابع فقهی اوقات عبادات 
تبیین گردد و با یکی از پدیده های مهم شب و روز و ساعت بیولوژیک و همچنین با نتیجه تحقیقات 
 )Psycho NeuroEndocrino Immunology(   به دست آمده در حوزه آخرین پارادایم علم

مورد بحث قرار گیرد. 
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اسرار اوقات عبادات )نماز، روزه و حج( و اهميت 
آن بر سالمت جسم و انديشه

سید ضیاء الدین تابعی 1

پزشکي  علوم  دانشگاه  پزشکي  اخالق  گروه  مدیر   -1
شیراز،شیراز، ایران
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مالحظاتی روش شناختی در موضوع طب 
اسالمی 
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محمد مهدي پرويزي

محمود نجابت
محمد هادي ايمانيه
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خالصه مقاله
با بعثت پيامبر مكرم اسالم )ص( در شبه جزيره عربستان ، تحوالت همه جانبه ای در ابعاد فرهنگی و 
معنوی، اجتماعی و سياسی در اين منطقه ايجاد شد كه با توجه به حاكميت اسالم طی قرون دوم و سوم 

هجری شمسی گستره قابل مالحظه ای يافت .
توصيه به كسب دانش و واجب دانستن آن بر مسلمانان و مفادش به جستجوی آن وحتي در اقصی 
نقاط دنيا ، از موضوعات محوری در آموزه های پيامبر اسالم )ص( بوده است كه زمينه ساز تالش 
نهضت  آن  آغازين  نقطه  كه  گرديد  ملل جهان  ساير  با  علمی  ارتباطات  ايجاد  برای  مسلمين  جدی 

ترجمه متون علمی از زبان های مختلف، عبری، يونانی و... به عربی بود. 
خويش  سياسی  حاكميت  پشتوانه  را  علمی  توسعه  كه  نيز  عباسی  خلفای  رسمی  های  سياست  البته 
می دانستند و به حمايت از شخصيت ها و مراكز علمی اهتمام می نمودند مزيد بر علت شد. يكی 
از دانش هايی كه مورد توجه خاص مسلمان قرار گرفت علم پزشكی بود . به خصوص با توجه به 
اينكه در آموزه های اسالمی ، هم پايه علوم دينی مورد منزلت قرار گرفته است . به تدريج طب ساير 
ملل در هاضمه تمدن اسالمی و باتحقيقات و تبعات اطبای مسلمان تحول و توسعه كيفی و كمی قابل 
مالحظه يافت .دانشمندان برجسته ای چون ابو علی سينا )370 ،428 ه ش( محمد ابن زكريای رازی 
)251،313ه ق( ، سيد اسماعيل جرحانی )434 ،531 ه ق( از جمله شخصيت های برجسته طب در 

دوران شكوفايی تمدن اسالمی ايفاي نقش نمودند . 
از همان زمان و بعد از آن يكی از اصطالحاتی كه به تدريج رواج يافت ودر مقاالت و منابع علمی 
مورد استفاده قرار گرفت طب اسالمی )Islamic Medicine( بوده است كه دراين مقاله تالش 

شده مفهوم و ابعاد آن مورد واكاوی و بازخوانی اجمالی قرار گيرد.
1- طب اسالمی به معنای ديدگاه های اسالم در موضوع پزشكی و سالمت : گاهی از اصطالح های 
طب اسالمی ، طب نبوی ، طب الصادق و... به معنای ديدگاه های اسالم و آموزه های دينی در حوزه 
پزشكی نام برده می شود . در واقع در برخی از آيات قرآن كريم و در برخی از احاديث و روايت 
منقول از ناحيه پيشوايان دينی مطالبی در موضوع سالمت و طب مطرح شده است . اسالم كه آيين 
انسان سازی و راهنمای رستگاری آدميان در دنيا و آخرت است ، بشر را موجودی با ابعاد مختلف 
دانسته و برحفظ سالمت جسمی و روحی او كه مقدمه رشد و تعالی معنوی و اخالقی اش نيز می باشد 

صحه گذاشته است .
به عبارت ديگر اسالم سالمت انسان را نعمت  و وديعه الهي دانسته، حفظ آن را مسئوليت آدمی و ابزار 
انجام مسئوليت های فردی اجتماعی او در مسير تكامل می داند . اين خط مشي در آموزه های اسالمی 
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نشانگر رابطه دنيا و عقبی در جهان شناسی اين مكتب است .
راهبردی  رويكرد  مبين  واقع  در  پزشكی  و  موضوع سالمت  در  نبوی  و  قرآنی  های  توصيه  طبعا 
مكتب اسالم در حفظ و ارتقای سالمت جامعه است و به معنای ارايه يک نظام جامع طبي نمی 
بلكه شأن آن  نمايد؛  ارائه  را  بشر  نياز  مورد  نيست كه جزئيات علوم  وظيفه دين  اوالً  زيرا  باشد، 
 . است  مكتب  اهداف  تحقق  مسير  در  آن  نتايج  از  استفاده  و  دانش  برای كسب  انسان  به  توصيه 
ثانياًعلم پزشكی همانند ساير علوم تجربی، دارای روش شناسی استقرايي و واجد گزاره های ابطال 
پذير است؛ به عبارت ديگر گزاره های پزشكی با توسعه علمی و كشف مباحث جديد و ابزارها و 
فناوري هاي نوين درحال تغيير و تكامل مداوم است . بر خالف اصول و مبانی دينی كه موضوع 

آن رستگاری انسان و قابل استفاده همه انسان ها در همه زمان ها و مكان ها است .
دوره  اين  در   . است  اسالمی  تمدن  شكوفايي  دوره  در  پزشكي   ، اسالمی  طب  از  ديگر  تلقی 
دانشمندان مسلمان از جمله دانشمندان مسلمان ايرانی در علوم مختلف در توسعه دانش زمان خود 

به پيشرفت های چشمگير نايل آمده و نقش قطب علمی در جهان را ايفا كردند .
يكی از دانش هايی كه اين ويژگی را به نحو بارز داشته ، دانش پزشكی است . به عنوان مثال كتاب 
قانون ابن سينا ده سال در دانشگاه های معتبر جهان تدريس شده است . در جمع بندی چنين مطرح 
می گردد كه طب اسالمی می تواند به معنای آموزه های قرآنی ، نبوی و ديگر پيشوايان دينی به 
معنای تعيين رويكرد راهبردی در عرصه سالمت بشر در نظر گرفته شود و همچنين قابل اطالق به 

پزشكي در دوران شكوفايی تمدن اسالمی می باشد.    
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خالصه مقاله
و سالمتی  دربارة حفظ صّحت  اسالم)ص(  پیغمبر  احادیث  و  قرآن  در  را  آنچه  اسالمی  دانشمندان 
موسوم  الّطب النّبوی  یا  به طب النّبی  را  آن  و  کرده  جمع آوری  شده  وارد  بیماری ها  از  جلوگیری  و 

ساخته اند و این همان است که ابن خلدون از آن، تعبیر به طب شرعی کرده است.
علَت  هردو،  در  افراط  و  اسراف  و  گردیده  تجویز  اعتدال  به  آشامیدن  و  خوردن  شرعی  طب  در 
و  بخورید  یعنی  و التُسرفوا«؛  اشَربوا  و  »ُکلوا  که  آمده  قرآن کریم  در  است.  دانسته شده  بیماری ها 
بیاشامید و اسراف نکنید و در حدیث شریف آمده که »المعدُة رأُس ُکّل داء و الحمیة رأس ُکّل دواء«؛ 

یعنی معده آغاز هر دردی است و پرهیز از خوردن آغاز هرگونه درمانی است.
برای دانشمندان اسالمی از دیرزمان این مسئله مطرح بوده که آنچه پیغمبر اسالم دربارة امر پزشکی 
فرموده است تا چه اندازه به وحی مربوط است و حَجیت علمی دارد. جاحظ می گوید پیغمبر فرموده 

است که »أنا فیما الیوحی الّی َکأحِدُکم«، من در غیر آنچه بر من وحی می شود مانند شما هستم.
ابن خلدون نیز هنگام ذکر طب اهل بادیه می گوید که این طب بر اساس منقوالت مشایخ و عجایز 
است و بر اساس قانونن طبیعی و موافقت مزاج نیست. او سپس می گوید: طبی که در شرعیات نقل 
شده است از این قبیل است و ارتباطی با وحی ندارد؛ زیرا پیغمبر اسالم)ص( از جانب خداوند مبعوث 
گردید تا ما را شرایع بیاموزد نه این که پزشکی و سایر امور عادی را برای ما معّرفی نماید. چنان که یاد 
شد طب شرعی در کتاب هائی تحت عنوان طّب النّبی یا الّطب النّبوی تألیف گشته، در اختیار مسلمانان 
قرار گرفته است که از میان آن ها می توان از الّطّب فی الکتاب و الّسنّة عبداللّطیف بغدادی و طّب النّبی 

ابن القیّم الجوزیّة و الّطّب النّبوی حافظ ذهبی یاد کرد.
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خالصه مقاله
در شمار روایات نبوی و علوی، ما شاهد موضوعات گوناگونی هستیم که موضوعات طبی از شمار 
آنهاست.مباحث طب عالجی بخش عمده این روایات را تشکیل می دهد.با گذشت قرن ها و پیشرفت 
جامع علم پزشکی مدرن، بحث از میزان مطابقت این روایات با واقع به عنوان مسئله جدی و کالن 
اصل  به جهت  بیشتر روشن می شود که  این موضوع آن گاه  است.اهمیت  آنها مطرح شده  درباره 
است  قرار گرفته  تراشان  و فضایل  این موضوع مورد عالقه حدیث سازان،  پزشکی،  مسائل  اهمیت 
بالطبع فضایل برخی طبابت ها یا میوه ها و ادویه هم در مظان این دستبرد هستند. پیش فرض کالمی 
الهی  ۱.الهام  است:  منبع گرفته شده  از سه  پزشکی  نقلیات  و  روایات  پژوهش آن که مجموعه  این 
۲.طب قیاسی)یونانی(۳.طب تجربی)هندی و چینی(.همه این انواع همچون بسیاری علوم - اگر چه به 
سبب نهایی به الهام الهی ختم می شود، اما آنچه به عنوان طب اسالمی شناخته می شود، تنها نوع اول 
است.ولي تشخیص مطابقت این آموزه های روایی با واقع، از راه های صرفاً حدیث پژوهی ممکن 
در  شده  ذکر  داروهای  نوع  زیرا  است؛  آزمون  و  تجربه  به  وابسته  آنها  درستی  شناخت  نیست.بلکه 
روایات نبوی و علوی عبارتند از:۱.داروهای طبیعی ۲.داروهای روحانی ۳.ترکیبی از داروهای طبیعی 
موضوع  این  دیگر  نیست.از سوی  پذیر  امکان  راه  این  بدون  آن،  میزان  و  دارو  هر  روحانی.تأثیر  و 
تعبدی نیست تا بتوانیم از طریق سماع از راستگویان و تعبد محض – همچون عبادیات - به روایات 
آن اعتماد کنیم.نتیجه آزمون پیش گفته، به دو گونه قابل تصور است:اول مثبت بودن پاسخ آزمون.در 
این صورت با اعتماد به محتوای روایت می توان آن را پذیرفت. دوم منفی بودن پاسخ آزمون، موجب 
حکم به ساختگی بودن حدیث نمی شود، بلکه تنها مضمون آن را ثابت نشده باید شمرد.تا زمانی که 

دلیل قطعی بر دروغین بودن آن یافت شود. 
واژگان کلیدی: روایات طبی،ارزیابی روایات، نقد حدیث
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ارزیابی روایات طبی و دستاوردهای آن

محمد کاظم رحمان ستایش۱
دانشگاه  و حدیث،  قرآن  علمی گروه  هیئت  ۱- عضو 

قم، قم، ایران
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خالصه مقاله
انسانی  نیروی  تربیت  گروی  در  جامعه،  نیاز  مورد  مطلوب  پزشکی  خدمات  ارائه  و  سالمت  تأمین 
مسؤلیت پذیر، کارآمد و برخوردار از مهارت های علمی و تجربی است و این مّهم نیز در شرایطی 
قابل تحقق است که در یک سامانة طراحی شده بر پایة بهره گیری از حداکثر اطالعات و تجارب 
نظام  تدوین  دانشجو،  استاد،  انتخاب  اسالمی،  رهنمودهای  سوی  از  شده  هدایت  گیری  جهت  با  و 
آموزشی و محتوای آموزشی و عرصه و فضای تعلیم و تربیت و باالخره مدیریت این سامانه صورت 
گیرد. پشتوانه های این نظریه را از نگاه اسالم به هویت انسان، اهداف خلقت آدمی، مفهوم سالمت 
و بیماری، مسئولیت های فردی، اجتماعی و حکومتی در تأمین سالمت آحاد مردم، و میزان و دامنة 

مسؤلیت های ارائه کنندگان خدمات پزشکی می توان بازیابی و تنظیم نمود.
آنچه که در این مقاله از آغاز تا انجام مطرح شده است دستیابی به اصول و راهکارهایی است که 
با پیش رو قرار دادن آنها و تالش در به کارگیری مجّدانه آنها، نهایتاً تربیت نیروی انسانی پزشکی 
نیازهای  تأمین  نگری که در جهت  رفتاری و جامع  با ویژگی های شایستگی های اخالقی، علمی، 
خدمات سالمت برای افراد و جامعه کوشا باشد و همگان را در مسیر نیل به سالمت و سعادت دنیوی 

و اخروی در حّد توان و انتظار یاری نماید، میسر گردد. 
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خالصه مقاله
رابطه اسالم و پزشكي به دليل اهميت و جايگاه ويژه علم پزشكي در علوم بشري و توجه اسالم به اين 
علم از گستردگي و عمق بيشتري نسبت به ساير علوم برخوردار است . به همين دليل براي فهم گزاره 

هاي پزشكي دين بايد زمينه هايي را در نظر گرفت كه عبارتند از :
زبان شناسي دين: مهمترين عنصر زبانی دين بيان عرفی گزاره هاست كه دركنار ساير عناصر زبانی 
مثل بيان سمبليک وگزاره های عقلی از اهميت ويژه ای برخوردار است وبيشتر مطالب علمی به اين 

شيوه بيان شده است .
توجه به شرايط محيط و مخاطب : شرايط و زمينه های نزول آيات و بررسی شرايط محيطی و مخاطبين 
در صدور روايات نقش مؤثری در فهم مفهوم آنها دارد كه يكی از مهمترين موارد كاربرد آن مسائل 

پزشكی است .
به اسناد صدور آن شرط اصلی فهم گزاره های  : رعايت قواعد فهم كالم و رسيدگی  متن شناسي 

دينی است . 
در تبيين و تفسير گزاره هاي پزشكي اسالم مباني فلسفي متفكران به عنوان پيش فرض های اصلی، 
نقش هدايت كننده ای در تفسير متون دينی دارند. مسائلی مانند حيطه و قلمرو دين و انتظار ما از دين 

نقش كليدي در تفسير گزاره ها دارند . 
نتیجه : براي تحليل يک گزاره پزشكي ابتدا بايد اصل آن گزاره از نظر دين ، شناسايي شود و شرايط 
فهم آن مورد توجه قرار گيرد، آن گاه براساس پيش فرض های فلسفی و عقلی گزاره ها تفسير و 

تحليل شوند، سپس ارتباط آن با مباحث علمي جديد بررسي گردد . 
مجموع گزاره های پزشكی كه می توانند حيطه هاي مختلف ارتباط اسالم و پزشكي را تعيين كنند 
عبارتند از : مباحث مبنا شناسي علمي، اخالق پزشكي، تاريخ پزشكي و تحقيقات ميداني پزشكي در 

مورد مباحث ديني.
واژگان کلیدی:  تحليل، تفسير، گزاره پزشكي، متون دينی 
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زمينه های فهم و روش تحليل گزاره هاي پزشکي در متون 
اسالمي
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1- دانشيار گروه معارف اسالمي  دانشگاه علوم پزشكي 
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اخالق پزشكي در سيره ي نبوي
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خالصه مقاله
بررسي  سيره  پيامبر گرامي  اسالم )ص( در زمينه  طبابت نشان مي دهد ايشان به امور فراواني در اين باب 
اهتمام داشته اند که بيشتر صبغه ي اخالقي و رفتاري دارد و مي توان از آنها به»اخالق پزشکي« تعبير 

کرد.مهم ترين اين امورعبارتند از:
شناخت دقيق بيماري پيش از اقدام درماني، سعه ي صدر در درمان، آميختن طبابت با معنويت، پرهيز 
از محّرمات در درمان، پرهيز از اسراف در مصارف پزشکي، تواضع در طبابت، سخاوت در درمان، 

حفظ اسرار بيمار، کمك به رفع نيازهاي ماّدي  بيمار و رفتن پزشك به عيادت بيمار.
واژگان کلیدی: پيامبر اسالم )ص(، سيره، طبابت، اخالق پزشکي
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خالصه مقاله
سیره و کالم نبوی صلی اهلل علیه و آله  به تصریح کالم الهی اسوه حسنه برای همه عرصه ها از جمله 
از آنجاکه سیاست  ارائه دستورات بهداشتی نیست ولی  اولیه دین  اینکه شان  سالمت  است.علیرغم 
گذاری سالمت به عنوان جزئی از سیاست های اجتماعی در اداره هر جامعه ای ضروری است ، اصول 
این مهم در حکومت نبوی صلی اهلل علیه و آله قابل استخراج است.اهم این اصول عبارتند از عدالت ، 

کرامت انسان ها ، اهتمام به مستضعفان در عین  عدم استرحام ، اصل اهلیت و امانت داری . 
عدالت محوری ترین وفوری ترین وظیفه حکومت اسالمی است و باعث بقای هر حکومتی است .  
هم دادگری و هم دادخواهی تکلیف الهی است . ) امر ربی بالقسط؛ اعراف 29؛ لیقوم االنس بالقسط؛ 
حدید 25( . همه ارزش های اجتماعی در ذیل عدالت تعریف می شوند .  عدالت عرضی و طولی 
از  توان  میزان  به  منابع  تامین  در  مشارکت  و  نیاز  میزان  به  از خدمات  برخورداری  یعنی  در سالمت 
ضرورت های این عرصه است .  نباید اشتغال به کار های بزرگ، حاکم را از توجه به طبقه مساکین 
و نیازمندان غافل کند . سالمت این قشر بیش از سایرین به دلیل مواجهه آنها با عومل خطرساز و نیز 
فقدان دسترسی به خدمات در معرض خطر است .  در عین حال وظیفه حکومت ، حفظ کرامت رعیه و 
عزت بخشی به نیازمندان است .  نباید نیازمندان را در اضطرار قرار داد و از آنها سود جویی کرد .  منع 
از بیع مضطرین )حکمت 468 نهج البالغه( که از منهیات رسول خدا صلی اهلل علیه و آله  بوده است 
پیامی روشن برای اقتصاد سالمت  دارد. جلوگیری از احتکار و رقابت پذیری در عین حفظ کیفیت 
خدمات و نظارت بر خدمات  تا جایی که منع طبیب جاهل از وظایف حاکم اسالمی بر شمرده میشود 
، نشان گر اهتمام حکومت دینی به حفظ جایگاه طب و اطمینان از کیفیت خدمات برای ایمنی بیماران 
است .  فراهم آوری آب و غذای سالم و نگاهداشت محیط زیست و ممانعت از دست اندازی های 
مسرفانه و مخرب رمز بقای جامعه است که جزء وظایف حکومت اسالمی برشمرده شده است . توجه 

به  این اصول امروز هم راه گشاست و می تواند چراغ راه سیاستگذاران سالمت باشد.
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نوخوانی سیاست گذاری سالمت از کالم نبوی صلی اهلل علیه و 
آله و سلم

کامران باقری لنکرانی1 
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Abstract
Acquired Immunodeficiency Syndrome is a serious medical and social 
problem, which could be called as the plague of the century. However, 
in many parts of the world still the subject of AIDS is considered as a 
taboo and HIV-positive people are maltreated. Even though AIDS has 
only recently been recognized, Islamic writings and prophet Moham-
med (PBUH) have offered clear ethical guidance in dealing with similar 
problems. 
It is a fact that physicians should always be guided in their private life 
and while conducting their professional business by moral and ethical 
values. A person who lacks such characteristics in his private life can-
not be trusted in professional activities such as medicine, even with the 
highest professional and technical qualifications. Hence, it is impossible 
for a person to have two different ethical standards.  The Almighty God 
says: “God has not made for any man two hearts in his body ....” Qur’an: 
33/4 

بسم هللا الرحمن الرحيم 
هَاتُِكْم َوَما  ئِي تُظَاِهُروَن ِمْنهُنَّ أُمَّ ن قَْلبَْيِن فِي َجْوفِِه َوَما َجَعَل أَْزَواَجُكُم اللَّ ُ لَِرُجٍل مِّ ا َجَعَل هللاَّ “ مَّ

بِيَل”  ُ يَقُوُل اْلَحقَّ َوهَُو يَْهِدي السَّ َجَعَل أَْدِعيَاءُكْم أَْبنَاءُكْم َذلُِكْم قَْولُُكم بِأَْفَواِهُكْم َوهللاَّ
سورة االحزاب ) آية 4\33)

Ethical guidelines in Islam are obtained from a combination of prin-
ciples, duties and rights. Therefore, when Muslim physicians need to 
make ethical decisions it will only be done depending on broad ethical 
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values derived from the holly Quran and Prophet Mohammed’s in-
structions (PBUH). Although, Islamic ethics emphasizes on disease 
prevention, patients must be treated with respect and compassion and 
that the physical, mental and spiritual dimensions of the illness ex-
perience be taken into account. Islamic response to AIDS is directed 
mainly to prevent the disease by various measures; the most important 
of it is by having a sexual lifestyle that is prescribed by God. 
Saving of a life is considered one of the highest merits and imperatives 
in Islam. In the Quran it is said: “And if anyone saved a life, it would 
be as if saved the life to all mankind”. {Al Maidah (32)}.

بسم هللا الرحمن الرحيم 
“ِمْن أَْجِل َذلَِك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمن قَتََل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي األَْرِض فََكأَنََّما 
قَتََل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحيَاهَا فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميًعا َولَقَْد َجاءْتهُْم ُرُسلُنَا بِالبَيِّنَاِت ثُمَّ إِنَّ َكثِيًرا 

ْنهُم بَْعَد َذلَِك فِي األَْرِض لَُمْسِرفُوَن “ مِّ
المائدة)32)

Prophet Mohammed (PBUH) said “A person, who practices art of 
healing when he is not acquainted with medicine, will be responsible 
for his actions.” 
Therefore as a preventative measure Of AIDS three recommendations 
are indicated:
Prophet Mohammad (PBUH) in promoting marriage urges Muslims 
to make marriage affordable and easy for all members of society. He 
said: “When a man comes to you seeking marriage, and you are hap-
py with his religious and moral integrity and honesty, give him your 
daughter; otherwise immorality and corruption would spread among 
you all.” 
Faith in God and religious consciousness can act as a safeguard against 
wrong doing and immoral behavior. Prophet Mohammad (PBUH), 
said: “A person would be devoid of faith when he, or she, is commit-
ting an unlawful sexual act; and a person is devoid of faith when he, 
or she, is drinking.”  
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خالصه مقاله
مقدمه : سبک زندگی ترکيبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی در زندگی است که شامل جنبه 
های مختلف از جمله تغذیه ، تحرک ، رفتارهای پرخطر ، خواب و .... می باشد.  آموزه های دینی 
بر اصالح سبک زندگی، جوامع مختلف به ویژه کشورهای مسلمان را در دستور کار خود قرار داده 
روانشناختی  منفی  و  مثبت  با صفات  ارتباط کيفيت خواب  بررسی  پژوهش حاضر  از  . هدف  است 

دانشجویان است .
روش : پژوهش حاضر به صورت مقطعی بر روی 294 دانشجو ) 88 پسر و 204 دختر ( انجام شده 
است که در آن دانشجویان به پرسشنامه کيفيت خواب و صفات پاسخ داده اند. شيوه انتخاب آزمودنی 
ها به صورت تصادفی بوده است و ایشان عالوه بر سؤاالت پرسش نامه به یک سری سواالت جمعيت 

شناختی نيز پاسخ داده اند.
نتایج : پژوهش نشان داد که ميانگين سنی آزمودنی ها 1/97± 57  /19 بوده است که در بين سال های 
89 تا 92 در دانشگاه پذیرفته شده اند . همچنين ارتباط بين کيفيت خواب با صفات پسندیده و ناپسند 
با استفاده از روش همبستگی پيرسون به ترتيب 047/-   و 172/+ به دست آمده است که ضریب دوم 

از لحاظ آماری معنی دار می باشد.
نتیجه گیری : با توجه به نتایج پژوهش می توان بيان کرد که کيفيت بد خواب با صفات منفی ارتباط 
مثبت و با صفات مثبت ارتباط منفی دارد. به عبارت دیگر هر قدر افراد صفات منفی بيشتر را با خود 
حمل نمایند از کيفيت و سالمت خواب ضعيف تری برخوردار بوده اند . اشاعه فرهنگ اسالمی و 

تاکيد بر صفات مثبت می تواند در بهبودی کيفيت خواب اثر بخش باشد .
واژگان کلیدی : سبک زندگی ، کيفيت خواب ، صفات مثبت ، صفات منفی
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خالصه مقاله
هدف از مقاله ی حاضر، بیان برخی کاستی های روش شناختی در تربیت حرفه ای- به طور خاص در 
حوزه ی سالمت- معرفی چند روش آموزشی و در نهایت دعوت به بازاندیشی و پژوهش فنّاورانه در 

حوزه ی روش شناختی و طراحی الگوهای تربیتی نظام دار مبتنی بر منابع اسالمی است.
در منابع دینی از جمله سیره ی نبوی )ص(، اهداف متعالی خلقت انسان ها تبیین، راهنماها و حجت 
های درونی و بیرونی مقرر، گنجینه ای عظیم از محتواهای آموزشی بی بدیل فراهم، و حتی الگوهای 
ذیربط  های  نظام  این،  وجود  با  اند.  شده  ارائه  افراد  هدایت   و  تربیت  برای  بسیاری  شناختی  روش 
)خانواده، آموزشی، و ...( به ضعف روش شناختی تربیت در عمل دچارند. تحلیلی از عملکردهای 
آموزشی و تبلیغی، تمرکز یا غلبه ی روش های انتقال اطالعات، ارتباط یک طرفه و توصیه-محور، و 
از طرف دیگر کم رنگ بودن شیوه های مبتنی بر مهارت های شناختی عمیق تر مانند تفکر انتقادی، 
انگیزش درونی و مهارت- محور را نشان می دهد. چنین وضعیتی کارآیی و اثربخشی نظام تربیتی را از 
آن چه که شایسته و بایسته است تنزل می دهد. در حقیقت، تعلیم و تربیت فقط معرفی یا طرح موضوع 
و یا ارائه ی صرف محتوا نیست؛ بلکه به روش های مناسب برای آموزش، فرصت ها، مواد و ابزارهای 
برنامه ریزی شده ای برای  یادگیری، تمرین، مهارت های مدیریت موقعیت ها و تجربه ها، همچنین 
ابزار و شاخص هایی برای سنجش و ارزشیابی هم نیاز دارد. از این رو، شایسته است که در مقام نظر 
و به ویژه عمل تعلیم و تربیت را بسیار فراتر از موضوع  و محتوا، بلکه فرایندی نظام دار و پویا ببینیم. 
هرچند مراجعه به الگوهای آموزشی که ظاهراً ارمغان علم و فنّاوری غرب هستند! حدیث حافظ را 
تذکار می دهد که »آنچه خود داشت ز بیگانه تمنّا می کرد«، استفاده از این الگوها نیز در برنامه های 
آموزشی به طور بارز چه از لحاظ کّمی و چه کیفی کم رنگ است. از این رو شایسته است که اهداف 
و روش های تربیت )و فرهنگ سازی( را در گستره ی تمام برنامه ها و بخش ها، و به طور ویژه در 
نظام آموزشی در پرتِو تعالیم قرآن و معصومین )ع( و باالخص سیره ی نبوی )ص( بازبینی و الگوهای 
روش شناختی مناسب را از طریق پژوهش های کاربردی بین رشته اِی تیمی شناسایی، تدوین و تا 

کاربست مؤثر روش ها و برنامه ها دنبال نماییم.
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نیاز به الگوهای روش شناختی در تعلیم و تربیت؛ رجوع به 
گنجینه های نبوی )ص(

محمدحسین کاوه1
عبدالرضا محمودی2

1- گروه آموزش و ارتقای سالمت، دانشکده بهداشت، 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2- استادیارگروه معارف اسالمي دانشگاه علوم پزشکي 
شیراز، شیراز، ایران

مسئول: محمدحسین کاوه، گروه آموزش  نویسنده 
علوم  دانشگاه  بهداشت،  دانشکده  سالمت،  ارتقای  و 

پزشکی شیراز
kaveh@susm.ac.ir
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نسبت طب نبوی و طب تجربی در حکمت 
و فلسفه اسالمی

حسن بلخاری قهی1

1- دانشیار دانشگاه تهران
hasan.bolkhari@ut.ac.ir
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خالصه مقاله
قوت و قدرت طب و طبابت در تمدن اسالمی، محصول ترجمه متون طب یونانی و ایرانی و آشنایی 
وسیع حکما و مترجمان مسلمان با آثار کسانی چون بقراط و جالینوس یا مراکزی چون جندی شاپور 
بود یا این تمدن خود حاوی مبانی و مبادی بنیادینی بود که می توانست  بنیانگذار دانش طبی مسلمین 
باشد؟ به عبارت دیگر اگر آن ترجمان صورت نمی گرفت یا مسلمین با طب جندی شاپور آشنا نمی 
شدند مواد الزم برای ظهور کتب مهمی چون فردوس الحکمه علی بن ربن طبری وکتابهایمتعدد 
محمد زکریای رازی مانند الحاوی و الطب  المنصوری و من ال یحضره الطبیب و نیز کتابهای ابن سینا 

مانند القانون فی الطب در تمدن اسالمی موجود بود؟
تبیین و پاسخ به چنین سوالی در روشن نمودن رویکرد اندیشه اسالمی به موضوعات و مفاهیم علمی 
بسیار مهم و راهگشاست. آنانی که از منظر تحوالت تاریخی فلسفه و نیز با رویکرد تحلیلی – تاریخی 
به سرگذشت اندیشه و حکمت در تمدن اسالمی می نگرند البته ترجمه را مبنا و ریشه ظهور طب در 
تمدن اسالمی می دانند اما این محققان در باب حوزه عظیم روایات و احادیثی که ماهیتی صد در صد 
پزشکی و طبی داشته و میان مسلمین رواج داشت چه توضیحی دارند؟ همان روایات و احادیثی که به 
ظهور کتبی تحت عنوان »الطب النبوی« انجامید. به عنوان مثال کتاب الطب النبوی اثر ابوبکر احمد بن 
ابی اسحاق بن ابراهیم بن اسباط دینوری معروف به ابن سنی )متوفیسال 363 یا 364 ( یا کتاب طّب 
النّبی  اثر ابوالعباس جعفر بن ابی علی مستغفری )متوفی 432ه.ق( و یا الطب النبوی اثر ابی نعیم احمد 

بن عبداهلل اصفهانی )متوفی 432ه.ق(.
البته قطعاً نوع رویکرد این آثار به طب با رویکرد حاکم بر آثار ابن سینا و رازی متفاوت است. رازی و 
ابن سینا کاماًل بر تجربه و دانش خویش که بخشی از آن متأثر از یونان است، متکی اند و گرچه ابن سینا 
در قانون به برخی یافته های یونانیان نقد دارد و ابوزکریای رازی کتابی به نام »شك و کبر جالینوس« 
نوشته و در مقدمه آن می گوید: » مقام جالینوس بر هیچکس پوشیده نیست و ممکن است بعضی از 
کوته  نظران مرا بدین کار مالمت و سرزنش نمایند، ولی فیلسوف و حکیم بر من خرده نخواهد گرفت 
به دلیل آن که در حکمت و فلسفه تقلید جایز نیست و می بایست از روی دلیل و برهان گفتگو به عمل 
آید و اگر جالینوس زنده می بود، مرا بدین تألیف ستایش می کرد.« اما به هر حال تأکید بر آزمون 
و تجربه شخصی در آثار رازی و ابن سینا حضوری برجسته دارد. کما اینکه ابن سینا در بیان مطالب 
تبیین تشخیص عشق از طریق نبض می  با  بیماری عشق« در قانون،  به نبض و شرح »عالمت  مربوط 

آورد: »ما این آزمایش را کرده ایم و از این معلومات که گرد آورده ایم بهره ها برده ایم«  
متافیزیك  و  فیزیك  و  معنا  و  ماده  در  اسالم  جامعیت  که  است  استوار  معنا  این  بر  مقاله  این  بنیان 



Hasan Bolkhari

از  پیش  تنظیف  و  تطهیر  بر ضرورت و حتی وجوب شرعِی  این دین  تأکید وسیع  و  از یك سو 
نیز  و  سو  دیگر  از  می شود  روشن  مسواک  و  غسل  و  وضو  چون  اموری  در  که  عبادات،  انجام 
تاکیدات پیامبر مکرم اسالم و سپس امامان شیعه بر رعایت دقیق ضوابط و شرایط صحت و سالمتی 
می توانست بنیان طب اسالمی باشد. )به عنوان مثال پیامبرخدا صلّی اهللَّ علیه و آله و سلّم در پاسخ به 
پزشك گله مند مصری - که مقوقس حاکم مصر با هدایایی نزد آن حضرت فرستاده بود -  از این 
که مراجعینی ندارد فرمودند : »ماگروهی هستیم که تا گرسنه نشدیم نمی خوریم و چون خوردیم، 
سیر نشده از غذا دست برمی داریم.« کالمی بسیار عمیق که از دیدگاه دانشمندان معاصر اساس و 

پایه ای علم بهداشت است( .
به عبارت دیگر اگر نبود آن ترجمه و تجربه، قطعاً مبانی و مواد الزم برای شکل گیری طب اسالمی 
وجود داشت. آثاری چون طب النبی آن هم دقیقا آثاری که از نظر زمان نگارش همزمان با ظهور 

آثار عظیم طبی در تمدن اسالمی است، موید این معناست.
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مبانی طبابت نبی اکرم )ص( از منظر امام علی)ع( درفرایند کل نگری 
به حقیقت انسان

)رویکردی انسان شناختی به درمان از دیدگاه پیامبر اسالم)ص((

رضا فیروزی1

1- دانشیار گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی 
ارومیه، ارومیه، ايران

                                                                               dr.firouzi@gmail.com
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طبیبان  مسائل جدی  از  يکی  آن  به  جامع  رويکردی  يافتن  و  درمان  و  طبابت  و هدف:  ضرورت 
درد آشنا در تاريخ علم پزشکی بوده است. پس از رنسانس و ظهور انديشه های مبتنی بر جهان بینی 
مدرن به مثابه ی نحوه ای از تلّقی از جهان و انسان، حقیقت انسان به دلیل رويکردهای تجربه گروانه 
 )positivism( و در شکل افراطی آن در قالب تفسیرهای پوزيتويستی )Empirical approachٍ(
و در ساختاری اومانیستی )Humanism( به جسم فروکاسته شد و به تعبیر رابینز انسان مجموعه ای 
از سلول ها تلّقی شد که به شکل يک دوپا درآمده است. بر مبنای اين ديدگاه، هم درد صرفاً با منشأ 
جسمانی فهیمده شد و هم درمان به مکانیسم های جسمانی خالصه گرديد و اگر فرض بر آن باشد 
که حقیقت انسان چیزی جز جسم او نیست، طراحی پروتکل های درمان نیز به مکانسیم های صرفاً 
ماّدی فروکاسته خواهد شد؛ در حالی که جهان بینی الهی و تعلیمات نبی اکرم)ص( انسان را حقیقتی 
آسمانی و مُشّرف به شرافت خدايی می داند.  غفلت از اين معنا از سويی در تجويز برخی داروها که 
از نگاه شرع به وصف حرام متّصف است، مؤثربوده و از سويی ديگر، فهم طبیب از طبابت و معنای 
نبی  تعالیم  تبیین مبانی  با هدف  اين مقاله  او را متأثّر خواهد کرد.  بیمار و پاس داشت حريم  حقوق 
مکّرم اسالم که در فرايند طبابت موثّر می افتد به وصف حضرت امیر)ع( از ايشان با عنوان طبیٌب دواٌر 
بطبّه پرداخته و رويکردی الهی را به مالحظات و مداخالت درمانی کادر درمانی، خصوصاً پزشکان، 

پیشنهاد می کند.
اين  در  است.   )intra-religious( دينی  و روی آورد آن درون  تحلیلی  مقاله  اين  روش: روش 
روش پس از تعريف، توصیف و بیان رابطه ی بین گزاره های دينی و طبی، تالش می شود با استفاده 
از متون اصیل دينی خصوصاً آموزه های پیامبر اسالم)ص(، نگاه اسالم را به انسان و درمان او تحلیل 
کرده و رويکردی مؤمنانه را در تبعیت از پیامبر اسالم)ص(  به جايگاه انسان و تَبَِع آن، طبابت و حقوق 

بیمار را در فرايند درمان نشان دهد. 
انسان  با موضوع معلوم می شود: اوالً  ارتباط  نبوی)ص( در  تعلیم  از مفاد  نتیجه گیری:  بحث و 
از  نوعی  بنیاد  تواند  می  باور  اين  اوست.  به روح  به جسم که  نه  او  و حقیقت  است  الهی  موجودی 
تصمیم گیری ها و مداخالت کادر درمانی در فرايند درمان باشد؛ ثانیاً، تعالیم نبوی حکايت از نگاهی 
کل گرايانه )holistic( به انسان دارد و معنای آن در فرايند درمان آن است که نبايد بیماری های 
جسمانی را بدون توجه به جنبه های روحی و فارغ از حقیقت او تفسیر و درمان کرد؛ ثالثا، درمان به 
معنای بازسازی جنبه ای و تخريب جنبه ای ديگر نیست، درمان واقعی، يک درمان همه جانبه است، 
پس نمی توان بدون مالحظه ی حقیقت انسان درمانی جامع را انتظار داشت، لذا در اين نگاه، نقش 



Reza Firouzi

ماّده حرام در فرايند درمان تأمّل برانگیز خواهد بود. در نهايت، با مالحظه ی نقش طبیبانه ی پیامبر 
اسالم)ص( نوع نگاه پزشک به کار خود و درمان رويکردی الهی و آسمانی خواهد بود و همین 
نقش می تواند فرايند درمان را هم چون هاله ای نورانی در برگرفته بر همه فعالیت های درمانی 

پزشک مؤثر افتد و پزشک را مصداق اسماء اهلل شافی و حّی قرار دهد.
واژگان کلیدی: مبانی طب النّبی)ص(، انسان شناسی اسالمی، اسالم و درمان، حقوق بیمار. 
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ابن النفیس قرشی وطرح مساله گردش خون ریوی در 
کتاب "الرساله الکاملیه في السیره المحمدیه"

سید احمد امامی1

1- دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
مشهد، ايران

emamia@mums.ac.ir
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يعنی  هجري  هفتم  قرن  برجسته  طبیب  النفیس  ابن  بزرگ  طرح کشف  بررسِی  دار  عهده  مقال  اين 
گردش خون ريوی  در  "الرساله الکاملیه في السیره المحمديه" است که توسط وی درباره زندگی 
پیامبر اکرم علیه الصلوه و السالم نگاشته شده است. او گردش خون کوچک يا ريوي را به طور صحیح 
و مخالف با آنچه که ابن سینا و جالینوس در اين مورد گفته اند بیان کرده است و اين امر قرن ها قبل از 
آن بود که اروپايیان به اين امر پي ببرند. ولی شوربختانه برخي از دانشمندان مغرب زمین هنگام ترجمه 
کتاب هاي عربي امانت علمي را رعايت نکرده و آن را به خود نسبت داده و حق تقدم دانشمند نامدار 
ابن النفیس را انکار کرده اند. وي کشف مذکور را در کتاب خويش تحت عنوان"شرح تشريح ابن 
سینا" بیان نموده و به اين ترتیب به دانش طب و درمان شناسي خدمتي ارزنده کرد. نکته جالب توجه 
آن است که ابن النفیس اين نظريه علمي را نه تنها در کتاب شرح تشريح ابن سینا بلکه در کتاب ديگر 
خود تحت عنوان "الرساله الکاملیه في السیره المحمديه" که در مورد سیره نبوي نگاشته،   مورد بحث 
قرار داده است. وی در اين کتاب وظايف قلب و شش ها را به خوبي توضیح داده و با روشي ساده 
کیفیت کارکرد دستگاه هاي مذکور را براي عموم مردم تشريح کرده است. کتاب مذکورباتصحیح 
و تحقیق استاد عبدالمنعم محمد عمر در سال 1985 م توسط دانشگاه االزهر در قاهره منتشر شد و دو 

سال بعد دومین ويرايش آن انتشار يافت.
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بدیهی است که بهره مندی از مفاد شهود نبوی به مثابه نوعی منبع هستی شناسی قُدسی برای تشنگان 
بسیار خام دستانه می  این حال،  با  است.  ناشدنی  تمام  و  بدیل  بی  وادی حکمت و حقیقت موهبتی 
نمایاند اگر چونان بسیاری از نا آشنایان با ضوابط علمی در برداشت و به کارگیری از این اقیانوس 
این  بیان گر  است  راستا، شایسته  این  در  بپیماییم.  را  بیراهه  و  برداشته  استعجال گام  با  پهناور  علمی 
مهم باشیم که هر گونه بهره گیری از منابع معرفتی تحت ضوابطی قرار می گیرد که روش شناسی 
مخصوص آن حیطه را پدید می آورد. برخی از این ضوابط مبنایی ترند که حکم اصول نخستین را 
برای دستیابی به هر فهم نابی ایفا می کنند. در این نوشتار سعی در پرده برداشتن از برخی از این اصول 
روش شناسانه داریم که هرگونه فهم روشمند، ضابطه مند و معتبر در پرتو آنها امکان و معنا می یابد. 
به  الهی  بیان رسول  یا عدم تفکیک  به مقوله عصمت وحی، تفکیک  ما  این اصول نگرش  از جمله 
وحیانی و غیر آن، داللت شناسی منابع وحیانی و سند شناسی احادیث ظنی الصدور و تفکیک قائل 
شدن میان دو ساحت گزاره های هستانی دین و گزاره های بایانی آن و از این رو بحث بسیار مبنایی 
اصول معارفِی اعتبار اخبار واحده در گزاره های خبری) اعّم از هستانی و چیستانی و ِچسانی و ....( 
و نحوه به کارگیری آنها. در این مقاله برآنیم که نکات و ضابطه های محوری و اصیل علم شناسانه 
که ما را از فهم خام گزاره ای دانش )در اینجا علم األبدان پزشکی( به فهم واالتر منظومه وار علم 
بنیان های ساختارسازی که در فراچنگ شهود فوق  رهنمون می سازد با جاری ساختن اساس ها و 
زمانی-مکانی نبوی به اصطیاد رسول جان در آمده، معنابخش و روح افزای دانش طب نبوی و از آنجا 
پزشکی اسالمی می شود. از این رو تک گزاره ها نقش اثاره العقولی را چونان ابزار شخم زننده زمین 
جان و دانایی دانشمندان حقیقت جو ایفا می نمایند و اصوِل بنیادین نقش خورشید تابانی که راه پر 

پیچ و تاب دستیابی به حقایق علمی را برای علم ورزان نمایان می سازند.
واژگان کلیدی: طب نبوی، پزشکی اسالمی، منطق فهم متون دینِی علمی، احادیث پزشکی، اصوِل 

معارف، فقه الحدیث پزشکی
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Abstract
The practice and study of medical sciences in Persia has a long and pro-
lific history. Persianmedical centers during the glorious Islamic period-
were a breeding ground for the union among great scientists from dif-
ferent civilizations and greatly contributed to medical sciences.During 
this period, Persian medical theories and knowledge were brought to the 
west, where they had an influence on the contemporary medicine; this 
influence is still felt today.The most influential Persian physicians dur-
ing Islamic era were Abu Bakr Muhammad Ebn Zakariya Al-Râzi, Ali 
Ebn Al-Abbas-al-Majusi (Haly Abbas; 949–82), and Abu Ali Al-Hus-
sain Ebn Abdullah Ebn-e-Sina. The texts Qanoon fel teb (The Canon) 
by Ebn-e-Sina, Râzi’s Kitab al-hawi (Continens), and Kitab-al-Maliki 
(Liber Regius) by Haly-Abbas were central to western medical science 
from the 13th to the 18th centuries. Lectures about Ebn-e-Sina were giv-
en at the University of Brussels until 1909. Providing great impetus for 
the human pursuit of knowledge, Islamic civilization gave considerable 
support to establishing scientific institution, including medical schools. 
Evaluation of the role of administration in progress of medicine in this 
period may play a key role for further development of this science at the 
present in Iran.Keywords: Arnebia euchroma; Stereology; Vasculariza-
tion; Fibroblast proliferation; Wound closure rate; Collagen synthesis
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خالصه مقاله
، کیفیت  به درمان  پاسخ  در  را  نقش کلیدی  مناسب در حین درمان سرطان  و  تغذیه کافی  زمینه: 
زندگی بیمار و کاهش هزینه های درمان ایفا می کند. حدود 5 تا 50% کودکان و نوجوانان در هنگام 
تشخیص سرطان با سوء تغذیه دست و پنجه نرم می کنند. در حین درمان این وضعیت می تواند بدتر 
شده و این میزان را تا حدود 40 تا 80% برساند. نیاز به مواد مغذی بیشتر برای رشد، درمان و پر کردن 

ذخایر در این کودکان آنها را  بیشتر مستعد سوءتغذیه می نماید.
روش کار و مواد الزم:  با توجه به احادیثی که از پیامبر بزرگوار اسالم در کتب معتبر نقل و ثبت 

شده است. مثل:
1- رسول گرامی اسالم)ص(فرمودند:جبرئیل برمن نازل شد به من دستور دادکه هلیم بخورم که به 

وسیله آن قوی شوم وقدرت برای عبادت پروردگارم پیدا کنم. )بحاراالنوار/ج66/ص86(. 
2- پیامبرخدا: جبرئیل نزد من آمد و مرا به خوردن هلیم فرمان داد تا پشتم قوی شود و با آن توان 

بندگی پروردگار خویش بیابم )المحاسنج2 ص169ح1470(.  
وشیر  گوشت  آن  جبران  شد،برای  عارض  دربدنش  وسستی  ضعف  که  هنگامی  مسلمان  انسان   -3
)هلیم( بخورد، زیرا خداوندبزرگ قدرت را دراین دو قرار داده است.)بحاراالنوار/ج66/ص56و76(

 Randomized Controlled( در مطالعه حاضر که به صورت کار آزمایی بالینی با گروه کنترل
Clinical Trial( طراحی شده است سعی شده تا با افزودن یک میان وعده مقوی )هلیم شیرکه از 
لحاظ درشت و ریز مغذی ها در حالت متعادل و مناسب باشد( به سفره غذایی این کودکان راهی در 
جهت کاهش میزان افت وزن آنها )که مهمترین شاخص سوءتغذیه می باشد( در طول مدت بستری 
بودن آنها در بیمارستان و دریافت روش های درمانی بیابد.از طرف دیگر این میان وعده به دلیل طعم 

خوب و روان بودنش بیشتر از جهت کودکان پذیرفته می شود.
میانگین  به دست آمد،  نتایج زیر  با گروه کنترل که   نتیجه مداخله  با مقایسه  این مطالعه  نتایج: در 
سن گروه مداخله و شاهد اختالف معنی داری نداشتند )1/58±12( در برابر  )1/55±12/16(. وزن، 
آلبومین و پروتئین کل قبل و بعد از مداخله به ترتیب عبارتند از   )31/97±5/34(،)33/1±5/39(، 
ترتیب  به  شاهد  گروه  در  و   )6/6±0/52(  ،)6/49±0/6(  ،)3/63±0/28(  ،)3/51±0/34(
به   )6/39±0/35(  ،)6/53±0/51(  ،)3/3±0/21(  ،)3/38±0/26(  ،)29/52±7/71(،)31/35±7/92(

دست آمد. 
شده  اضافه  داری  معنی  بطور  مداخله  گروه  در  خون  های  پروتئین  و  وزن  افزایش  گیری:  نتیجه 
)p=0/05(،  در حالی که در همین مدت زمان  در گروه شاهد با وجود مراقبت های مشابه و دریافت 
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تاثیر افزودن یک میان وعده متعادل )هلیم شیر( بر افت وزن 
ناشی از درمان سرطان در کودکان بستری شده در بیمارستان 

هماتولوژی آنکولوژی امیر شیراز سال 92-91

موسی صالحی1
شهروز بنت یعقوب2

دکتر محمودی3

تغدیه  دانشکده   دانشیار  و  تغدیه  علوم  دکتری   -1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشکده  تغدیه  علوم  ارشد  کارشناسی  دانشجوی   -2
تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3- مدیر گروه معارف دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 
پزشکی  شیراز



Moosa Salehi et al

وعده های اصلی و میان وعده های دیگر  رشد منفی را شاهد بودیم. امیدواریم دیگر آموزه های پیامبر 
در کار آزمایي های بالینی مشابه به کار گرفته شود تا بیماران ما از نتایج چشمگیر آنها بهره مند گردند.
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خالصه مقاله
اين مقاله نگاهي كلي به موضوع سالمت در سيره نبوي دارد و نيمرخي  از آن را ارائه مي دهد. در 
سيره نبوي موضوع بهداشت به صورتي جامع و ژرفا و درعين حال درك پذير و كاربردي مطرح شده 

و با واژگان عافيت ، سالمت ، صحت و امنيت در متون روايي مورد توجه قرار گرفته است.
از ديدگاه سيره نبوي )ص( ، سالمت هم در بعد مادي و سنجش پذير همچون آسايش كامل جسماني 
، اجتماعي و رواني را در بر مي گيرد و هم فراسوي آن در بعد معنوي و روحاني سالمت كه در سه 
دهه اخير نظر صاحبنظران و انديشمندان معاصر بهداشتي را به خود جلب كرده ، به دقت مورد لحاظ 

قرار مي دهد و اثر گذاري ژرفاي آن را بر ساير مولفه هاي مادي بهداشتي باز مي تاباند.
سيره نبوي، با روشي رفعي و كنشي، پيشگيري را بر درمان مقدم مي دارد و نظام پرهيزي را در هر 
بعدي معرفي مي كند و پيروان خود را بدان فرا مي خواند . سالمت در سيره نبوي هدف دار بوده و 
انسان سالم را در مسير كمال معنويت و وصول به خدا قرار مي دهد و از او عنصري مولد ، فعال و با 
نشاط مي سازد كه توانسته است رابطه خود را با خود ، جامعه و طبيعت و مهمتر از همه خدا سامان 

بخشد و به آرامش دروني و كنش بروني دست يابد .
آموزه هاي بهداشتي نبوي از سادگي ، كاربردپذيري ، اعتدال و هماهنگي با فطرت انساني برخوردار 

مي باشد.
تدوين دائرة المعارف سيره نبوي در پزشكي و بهداشت راهگشاي برنامه ريزان و دست اندركاران 
بهداشتي بوده و ضرورت است، زيرا كه ترويج آموزش و اجراي آن مي تواند به ارتقاء سطح بهداشتي  
جامعه بيانجامد و سرمايه هاي انساني را نگهداري و فزوني بخشد و از آسيب هاي سالمت جلوگيري 

كند و آينده را به محيط نشاط افزاي سالم  در ابعاد گوناگون رهنمون سازد.
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سالمت در سيره نبوي ) ص ( : نگاهي به 
آينده

سيد محمد تقي آيت اللهي1
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خالصه مقاله
مقاله حاضر تحت عنوان مفهوم شناسی طب اسالمی در فرهنگ نبوی، به ارتباط بین »اسالم« و »طب« 
می پردازد. طبیعی است که پیامبر گرامی اسالم، پیام آور شریعت اسالم و حلقه اتصال غیب و شهود 
هستند. اسالم جز با پیامبر ) ص(  شناخته شدنی نبود. به همین لحاظ سخن از »طب النبی « و » طب 

اسالمی « انفکاک ناپذیر بلکه مترادف است. بررسی این موضوع به دو جهت ضرورت دارد:
1- طب به عنوان یکی از رشته هایی که با سالمت انسان سرو کار دارد، به طور متداول مبتال به 
انسان ها قرار می گیرد و از علومی است که فی الجمله، اسالم نسبت به آن دارای تعالیمی است. از 
این رو الزم است تا ارتباط » اسالم « و »طب« به شکل مشخص و روشنی مورد بررسی قرار گرفته 
و میزان تاثیر گذاری » اسالم در طب « روشن شود. به هر میزان که این ارتباط پذیرفته شود نادیده 
گرفتن آن، به معنای ناقص شدن طب در انجام ماموریت و رسالت خویش است. به این معنا که باید 
انتظار داشته باشیم طب در تشخیص و در درمان دچار نقص و کاستی باشد. از همین رو برای ایجاد 
کمال و پرهیز از به حداقل رساندن خطا در تشخیص و درمان، مناسب است تا پیوند بین اسالم و طب 

مورد بررسی قرار گیرد.
2- اما از جنبه دیگر نیز این بررسی حائز اهمیت است و آن جایگاهی است که طب در طبقه بندی 
علوم دارد. طب را می توان حلقه واسطه بین علوم اجتماعی و انسانی و علم تجربی دانست و این امر 
ارتباط اسالم و  میان سایر علوم می دهد، چرا که روشن شدن  به علم پزشکی در  موقعیت ممتازی 
طب، راه را برای تبیین ارتباط تعالیم پیامبر گرامی اسالم با سایر علوم، هموار می نماید. معموال علوم 
اجتماعی و انسانی به علومی گفته می شود که موضوع بررسی آنها انسان و ارتباطات انسانی است، 
اعم از اینکه این ارتباطات انسانی در قالب سازمان ها و نهادهای اجتماعی باشد، یا ارتباطات موجود 
در جامعه. از سوی دیگر علوم تجربی علومی هستند که نتایج آنها بیشتر تجربه پذیر و آزمون پذیر 

بوده و با عینیت و اطالعات و آمار ملموس سروکار دارد.
گمان اغلب بر این است که ارتباط اسالم با علوم اجتماعی – هر چند به اجمال – امری قطعی و گریز 
ناپذیراست. چه اینکه اسالم نسبت به انسان و کمال و سعادت او دارای تعالیم حیات بخشی است، اما 
نسبت به علوم تجربی، به دلیل تجربی بودن و دخالت نداشتن مسائل ارزشی در کیفیت تجربه و نتایج 
تجربه، و دخالت و تاثیر دین دور از انتظار است . بدین ترتیب پیوند بین علوم اجتماعی و علوم تجربی 

از یکدیگر گسسته می شود .
علم طب علمی است که از یک سو به علوم تجربی مربوط است ، چرا که عمده آموزه ها و قوانین و 
معادالت خود را به محک تجربه گذارده و از آزمون و خطا به دست می آورد، و اعتبار و اتقان آن 
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را مستند به نتایج تجربی و ملموس می داند. از سوی دیگر، به دلیل اینکه موضوع علم طب، انسان 
و سالمت انسان و پیشگیری از مرض در انسان می باشد، به طور طبیعی ارتباط تنگاتنگی با علوم 
انسانی و اجتماعی پیدا می کند. به همین دلیل اگر بتوان ارتباط بین اسالم و طب را به درستی و 
جامعیت به وضوح کافی رساند، می توان آن را به عنوان الگویی از » ارتباط علم و دین « نسبت به 
سایر علوم نیز مورد توجه قرار داد و بررسی نمود که آیا می توان تاثیر اسالم در آموزه های نظری 
و ارزشی را از علوم و تجربیات عینی و ملموس گسست؟ و یا اینکه این دو لزوما با یکدیگر ارتباط 

و تناسب دارند؟
آنچه در این مقاله به مرور آن خواهیم پرداخت، طرح و بررسی نظراتی است که در این خصوص 
مطرح بوده و یا قابل طرح است . مساله ارتباط بین اسالم و طب به ویژه بعد از انقالب اسالمی، 
از موضوعاتی بوده است که در محافل علمی پزشکان مورد توجه ویژه ای قرارگرفته و به تناسب 
و درجاتی، پیگیری و تجربه شده است و تحقیقاتی نیز مبتنی بر نظریات مختلف به انجام رسیده 
است. در تحقیق حاضر روشن خواهیم ساخت که چه نظریاتی در این رابطه وجود دارد؟ ارتباط 
بین نظرات با یکدیگر چیست ؟ آیا این نظریات به نفی یکدیگر منتهی می شود یا هر یک به وجهی 
ای از مطلب پرداخته و می توانند مکمل یکدیگر باشند؟ و در نهایت، کامل ترین و جامع ترین 
نظریه ای که بتواند به تحلیل ارتباط بین اسالم و طب بپردازد کدام است؟ و در آینده، برای انجام 

تحقیقات در این موضوع، پیگیری چه مطالبی الزم و ضروری است؟
( مطلوب علم شناسان  اسالمی   ( نبوی  به عنوان طب  بین آنچه که  مقایسه  این بحث،  در حاشیه 
همین  به   . انجام خواهد گرفت   ، معاصر  دنیای  در  پزشکی  علم  موجود  با وضعیت  بود،  خواهد 

مناسبت نظریات مطرح در رابطه اسالم و طب، در سه گرایش مختلف تجزیه می شود:
1- نظریه طب مسلمانان
2- نظریه طبیب مسلمان
3- نظریه طب اسالمی 

نبوی، طب  با عناوین طب اسالمی، طب  در متن مقاله مشخص خواهد شد که نظریه سوم ) که 
توحیدی و ایمانی می توان از آن یاد نمود ( خود با دو رویکرد، مورد توجه قرار می گیرد. در 
ادامه، به ترتیب به طرح و سپس نقد نظریات اولیه پرداخته و در نهایت با ارائه و تشریح نظریه مورد 

نظر، به مقایسه آن با وضعیت موجود پزشکی خواهیم پرداخت. 
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سبب شناسی اختالل وسواس فکری - عملی با توجه به 
آیات قرآن و سیره پیامبر گرامی اسالم )ص(

حجت االسالم هاشم کاکایی1 
فاطمه درکی2

علوم  دانشگاه  اسالمی  معارف  گروه  علمی  هیات   -1
پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی 
دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
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خالصه مقاله
اختالل وسواس فکری-عملی در ردیف چهارم شایع ترین تشخیص های روانپزشکی قرار دارد . در 
این اختالل ، تکرار دائمی بعضی افکار ، تصاویر و رفتارها ، به عنوان یک ویژگی اخالل گر مشاهده 
می گردد. نظریه های شناختی تبیین وسواس ، بر نحوه ارزیابی فرد در مورد افکار و اعمال وسواسی به 
عنوان منبع آشفتگی تمرکز می کنند. بر اساس این نظریات افکار مزاحم در افراد بهنجار هم دیده می 
شود اما تفاوت اساسی بین افکار مزاحم بهنجار و وسواسی در معنایی است که افراد وسواسی به افکار 
مزاحم خود می دهند.کلمه » وسوسه « در سنت دینی کاربرد داشته و به معنای کالمی پنهانی است 
که در آن اختالط صورت پذیرفته و نیرویی بی ریشه ولی قوی است که به واداشتن انسان به ارتکاب 
عملی و یا بازداشتن فرد از انجام دادن امری می پردازد. بر اساس آیات و روایات اسالمی، هر انحرافی 
که در حیطه ادراک انسان حاصل شود ، از جمله اعمال شیطان و نفس اماره محسوب می گردد.پیامبر 
گرامی اسالم )ص ( می فرماید : » ان شیطان واضع خطمه علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اهلل سبحانه خنس 
و ان نسی التقم قلبه فذلک الوسواس الخناس : شیطان بینی اش را بر قلب فرزند آدم قرار می دهد اگر 
بوی یاد خدا را استشمام کرد ، می گریزد و اگر) بوی( فراموشی خدا را حس کرد قلبش را می بلعد 
که به آن وسواس خناس می گویند«. یافته ها نشان می دهد ، هر عملی که توجه فرد را بر یاد خدا 

متمرکز کند، می تواند از بروز افکار باطل جلوگیری به عمل آورد.
در پژوهش حاضر با بررسی آیات قرآن و سیره پیامبر گرامی اسالم ) ص ( و بهره برداری از متون علم 
روان شناسی ، نحوه دخالت شیطان و ایجاد وسوسه فکری با استفاده از تزئین و اغوای افکار باطل با 
نظریات شناختی علم روانشناسی پیوند برقرار نموده و سبب شناسی اختالل وسواس فکری – عملی به 

صورت جامع در دو بعد طبیعی و فراطبیعی تبیین می گردد.
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مقدمه: امروزه برای اشخاص حقیقی و حقوقی مانند سازمان ها و از جمله سازمان های سالمت واژه 
ی فرهنگ به کار می رود و واژگانی چون رفتار سازمانی و یا اخالق سازمانی برای اشخاص حقوقی 
سازمان ها به کاربرده می شوند. مدیریت کردن فرهنگ، همواره مشکالتی داشته است و یکی از این 
اندازه گیری وضع موجود و  قابل  برتعریف فرهنگ و نداشتن شاخص های  نبودن توافق  مشکالت 
مطلوب و شکاف بین آنها بوده است. دانشگاه علوم پزشکی شیراز باعلم به این نقیصه از سال 1389 
های  شاخصه  که  برآمد  درصدد  یافته  سازمان  و  منظم  کارشناسی  کار  سلسله  یک  از  پس  تاکنون 
ارزیابی فرهنگ در بیمارستان ها را تدوین کرده، بیمارستان های تابعه خویش را از این طریق ارزیابی 
و رتبه بندی نماید. این مقاله از چگونگی 4 سال فعالیت مستمر در این زمینه سخن به میان آورده است.

روش کار: در ابتدا گروهی از خبرگان مختلف حیطه های فرهنگی، بیمارستانی و مدیریتی از طریق 
سلسله مطالعات کیفی به صورت مصاحبه با صاحب نظران، گروه های متمرکز و گروه های خبرگان 
اختصاری  نام  با  ای  دفترچه  قالب  در  را  ها  بیمارستان  فرهنگی  بخشی  اعتبار  های  مجموعه شاخص 
“شافی” تدوین کردند. در این کتابچه جمعا83 شاخص در 7 فصل و در قالب 17 جدول با سرفصل 
قواعد  رعایت  کارکنان،  رضایتمندی  همراهان،  و  بیمار  رضایتمندی  شرعی،  موازین  رعایت  های: 
اخالقی، پوشش کارکنان، فرایندهای فرهنگی بیمارستان و نظام آراستگی بیمارستان تدارک شد.این 
و  گردید  معرفی  تابعه  های  بیمارستان  مدیران  و  رؤسا  به  ها،  بیمارستان  فرهنگی  اعتباربخشی  ابزار 
بیمارستان ها، شیوه ی  ارزیابی فرهنگی  نفعان و صاحبان فرآیند  با حضور کلیه ی ذی  در جلساتی 
کارشناسان  توسط  کتابچه  های  برپایه ی شاخص  ها  بیمارستان  ارزیابی  نحوه  و  آن  تکمیل جداول 
ستادی آموزش داده شد. پس از خودارزیابی بیمارستان ها، جمعاً پنج مرحله بازدید متمرکز توسط 
نهاد  کارشناسان ستادی حوزه های معاونت درمان، معاونت توسعه، معاونت فرهنگی و دانشجویی، 
نمایندگی مقام معظم رهبری، اداره ی قانون انطباق دانشگاه و گروه اخالق پزشکی از بیمارستان های 

تابعه طی سه سال انجام شد. 
 11 هدف،  بیمارستان  از17  گردید،  انجام   1390 سال  در  بازدیدهاکه  ی  مرحله  اولین  در  نتایج: 
بیمارستان به طرح پیوستند. میانگین نمرات بیمارستان های فوق از 0/68 تا 0/78 متغیر بود.  این نمرات 
در مرحله ی دوم که در سال 1391 انجام شد؛ به 14 بیمارستان و در امتیازات به 0/68 تا 0/84 تغییر 
یافت. درمرحله ی سوم از ارزیابی های شیراز که در سال 1392 انجام گردید 14 بیمارستان با میانگین 
نمرات آنها از 0/74 تا 0/87 حضور داشتند. در شهرستان های استان فارس نیز در هر دو مرحله که در 
سال های 1391 و 1392 انجام گردید؛ 18 بیمارستان ارزیابی شدند، که در سال 1391 از نمرات 0/59 
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ارزیابی فرهنگی بیمارستان های استان فارس در پنج 
مرحله طی سالهای 1389 تا 1392

سید علی انجو1
اکرم اولیایی2

سید فخر الدین دبیری3
ابوذر نوشادی4

سکینه الهی5
معصومه بازرگان5
کوروش عزیزی2

عبدالعلی محقق زاده6 
1-گروه اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 

شیراز، ایران
2- معاونت فرهنگی و امور دانشجویی، دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز، شیراز، ایران
3- معاونت توسعه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، 

ایران
دانشگاه،  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد   -4

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
5- معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، 

ایران
پزشکی  علوم  دانشگاه  سنتی،  داروسازی  6-گروه 

شیراز، شیراز، ایران



Seyed Ali Anjo et al

تا 0/76 و در سال 1392 از  0/68 تا 0/84 کسب کردند. رشد شاخص ها نشان از استقبال بیمارستان ها 
از “شافی” است. این طرح می تواند الگوی اسالمی قابل قبولی برای ارزیابی و ارتقای وضعیت فرهنگی 

و اخالقی بیمارستان های سراسر کشور و نیز کشورهای اسالمی باشد.
واژگان کلیدی: اعتباربخشی فرهنگی، طرح شافی، بیمارستان، استان فارس
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از مطالعه ی کالن در کتب احادیث و روایی در باب طبابت و  مقاله تقدیم شده خالصه ای است 

پزشکی و همچنین مطالعه ی دقیق مؤلفات خاص در موضوع.
عناوینی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است بطور خالصه 25 عنوان می باشد که به 15 عنوان 

اشاره می گردد:
1ـ تعریف طبابت و پزشکی و طب نبوی

2ـ طبابت و پزشکی قبل از اسالم
3ـ طب در اسالم و نقش علمای دین در پزشکی

4ـ انواع طب و انواع درمان
5ـ اصول و قواعد پزشکی

أِْسِه فَِفْدیٌَة مِّن ِصیَاٍم  6ـ تحقیق علمی پزشکی در رابطه با آیه )فََمن َکاَن مِنُکم مَِّریًضا أَْو بِِه أًَذی مِّن رَّ
أَْو َصَدقٍَة أَْو نُُسٍك(

7ـ دفع ده چیزی که ماندن و بقای آن برای بدن مضر است
8ـ درمان فطری و غیر فطری

9ـ پرهیز از پرخوری
10ـ مراجعه به پزشك ماهر

11ـ شفا در عسل، حجامت و داغی
12ـ اسالم و قرنطینه

13ـ تغذیه سالم
14ـ شناخت بیماری ها

15ـ رعایت اصول بهداشت و سالمت و پیشگیری
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تبیین بیماری و سالمت در سیره نبوی صلی اهلل علیه و 
آله و سلم

عبد العزیز قاضی زاده1
1- امام جمعه شهرستان اوز
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حسبت در پزشکی و بهداشت عمومی؛ سنت نبوی در تمدن 
اسالمی

محمد علی چلونگر1 
معصومه دهقان2

1-دانشیار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان،اصفهان، ايران
اصفهان،  دانشگاه  اسالم  تاريخ  دکتری  دانشجوی   -2
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نخستین نشانه های حسبه در تاريخ اسالم مورد اختالف صاحب نظران ومورخان است؛ لکن با نگاهی 
به تاريخ اسالم ايجاد نظام حسبه را می توان در مدينه النبی عصر پیامبر جستجو کرد. گرچه دراين 
دوره نظام حسبه مانند آنچه در عصر عباسی شکل گرفت گسترده وسازمان يافته نبود، اما ساختارمندی 
نظام نظارت بر امور شهری وعمومی  را در تمدن اسالمی  پايه گذاری کرد. اساس  وشالوده حسبه را 
امر به معروف ونهی از منکر تشکیل می دهد . بر اين پايه حسبه را می توان در آيات قرآن جستجو 
کرد. عالوه بر آيات قرآن، احاديث نیز منبع تأکید بر امر حسبت در جامعه اسالمی می باشند. فقها 
وحقوقدانان مسلمان فارغ از تفاوت های مذهبي بر واجب بودن امر حسبه و امر به معروف ونهی از 

منکر، در جهان اسالم تأکید کرده اند. 
راشدين  خلفای  )ص(،  اکرم  پیامبر  توجه  مورد  اخالقی  دينی-  شغل  و  وظیفه  يک  عنوان  به  حسبه 
وحاکمان مسلمان بوده وبا پیشرفت  جوامع اسالمی ، ساختارمند وسازمان يافته ترگرديد. اين حرفه بر 
اساس فرمان دادن به شايست و بازداشتن از ناشايست در امور مختلف زندگی اجتماعی مسلمانان واهل 
ذمه ی تحت کفالت حاکم اسالمی استوار گرديد تا آنجا که امور زندگی عامه تحت نظارت اين نظام 

نضج گرفته و به پیشرفت متمايل گرديد. 
يکی از مسائلی که از زمان پیامبر اکرم )ص( تحت نظارت حسبه و امر به معروف ونهی ازمنکر قرار 
گرفت، بهداشت عمومی وامر طبابت بود.اين سنت نبوی در تمدن اسالمی نهادينه شد وبه عنوان يک 
امر شرعی واجتماعی، عدالت اسالمی ونظارت دادگرانه را در اين حوزه از امور تمدنی جهان اسالم 
اجتماعی  برامور  اکرم )ص(  پیامبر  نظارت  مقاله چگونگی  اين  اجرا درآورد.  به  و  سازماندهی کرد 
واقتصادی به طور عام و بهداشت عمومی و امر سالمت در جامعه اسالمی مدينه النبی را به طورخاص 
مورد پژوهش قرار داده است . نظام حسبت به عنوان نهاد نظارتی که توسط پیامبر اکرم پی ريزی شد 

نیز مورد تأمل قرار خواهد گرفت.
تمدن  محتسب،  پزشکی،  عمومی،  بهداشت  اکرم )ص(، حسبه، حسبت،  پیامبر  کلیدی:  واژگان 

اسالمی. 
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Abstract
Prophetic Medicine, defined as the theory and practice of medicine as-
sociated with the Prophet Muhammad s.a.w, and also the other prophets 
of Islam, will be looked at not only in terms of the actual ‘medical’ prac-
tices of the Prophets, such as Hijama, Ruqyah, and the use of herbs and 
natural foods, but more important still, in terms of its underlying phi-
losophy. The main question that will be posed is: What is the underlying 
philosophy behind the so-called ‘Prophetic Medicine’? In this regard, I 
will argue that the medical practice associated with the Prophets of Is-
lam can be best understood, not in terms of contemporary medicine, but 
rather in terms of Islamic philosophy and the Islamic world-view, which 
privileges the spiritual above material, and whose world-view is God-
centered. Thus unlike modern medicine, where the criterion is remedial 
efficacy, Islamic or Prophetic Medicine should be looked at in a more 
holistic manner, where human health falls within a broader scheme of 
things as viewed by Islam.
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مکتب پزشکی اسالم 

علیرضا مهدیزاده1

1-گروه فرهنگ و تمدن اسالمی ایران، دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز، شیراز، ایران
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هر چند دانش پزشکی سابقه ای بسیار طوالنی دارد اما این فن - حرفه بیشتر به روش تجربی و به عنوان 
ایران ،  یک هنر آموزش داده می شده است. مدارس مدون پزشکی از حدود 3000 سال پیش در 

هند و مصر تاسیس شد و از حمله معروفترین این مدارس مدرسه شاپور بزرگ)جندی شابور( بود.
با ظهور اسالم و ختم نبوت در آموزش علوم چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ روش شناسی تغییرات 

مهمی روی داد که دراین مبحث برخی از مهمترین این نوآوری ها ارائه خواهد شد.
به لحاظ محتوا در تمامی علوم غلبه تفکر علیتی و هوشمند و هدفدار بودن اجزای عالم باعث تغییراتی 
در فلسفه علوم گردید. علم پزشکی به عالوه با مساله همراهی روح و جسم و ارتباط تناتنگ این دو 

در نگاه اسالمی به شکل ساختاری متحول شد و بیماری از جنبه مکانیکی جسم انسان خارج شد.
مبحث اخالق پزشکی در کنار حقوق پزشکی به شکل جدی مطرح گردید و بخش مهمی از محتوای 

این رشته را تشکیل داد. 
به لحاظ روش شناسی علمی، اسالم معتقد به استفاده از چهار منبع مختلف می باشد که شامل : وحی، 
در  تنافر  اسالم  توحیدی  دیدگاه   . داند  یکدیگر می  موید  را  منابع  این  و  است  تجربه  و  الهام، عقل 
روشهای کسب علم را رد کرده و برای دسترسی به حقیقت امکان استفاده ار همه این منابع را فراهم 
میکند.دانشجو در طب اسالمی نه تنها هنر و دانش پزشکی را کسب میکند بلکه باید حکمت عمل و 
نظری آن را نیز بیاموزد و در این راه حکمت عملی بر حکمت نظری مقدم است.در استفاده ار منبع 
وحی سیره نبوی ، کتاب آسمانی و اهل بیت )علیهم السالم( را چراغ راه حکمت آموزش دانسته اند.

ظهور حکما که در دل دانش های دیگر پزشکی را نیز به نیکی میدانستند و ارزش وییه ای که برای این 
شاخه از علم و عالمان آن در اسالم مطرح شده است تفاوت نگاه اسالم را به پزشکی نشان می دهد.
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حفظ جان و سالمتی ریشه در حب ذات داشته و برای تمام انسان ها  مهم و مطلوب بوده است. لذا همواره 
برای آن تالش علمی و عملی نموده است. بدیهی است آنکه مدت معینی جان و تن به آدمی بخشیده و 
حب ذات را  در جبلت او نهاده است، به حفظ و سالمتی آن در أجل تعیین شده اهمیت زیادی داده و 
دستور مؤکد برای آن صادر کرده باشد. خداوند متعال منتظر رسیدن بشر به علم طب نماند، بلکه از طریق 
رسوالن خود اصول کلی و راه هائی جزئی حفظ الصحه عرضه داشت و از طرف دیگر به آموختن علم 

طب تا آنجا که ممکن است دستور داد.
اگرچه خداوند متعال در ظاهر کتب آسمانی به تمام جزئیات راه های جلوگیری از بیماری و حفظ سالمتی 
نپرداخت، اما سنت و سیره رسوالنش را متوجه این امر نمود، لذا تمام انبیاء با سیره و سخن خود راه حفظ 
انبیاء  از جهت گیری های سنت  به یکی  این مصلحت  بیماری را آموزش دادند و  سالمتی و دفع و رفع 
درآمد. از جمله أنبیای الهی سید المرسلین حضرت محمد)ص( می باشند که در این جهت گیری بر تمام 
أنبیا سروری دارند. اگر عیسی)ع( مرده را زنده نمود تا برای لختی دیگر زندگی نماید، رسول اکرم)ص( 
با سیره و سخن خود اصول و راه هائی را آموخت که انسان های بی شماری را از مرگ زودرس به علت 

بیماری روان و تن نجات داد و می دهد.
مجموعه تعالیم قرآن و سنت رسول اهلل)ص(، فقه نبوی در موضوع سالمت را شکل داد، و فقه جعفری در 
حقیقت متکفل تبیین همین فقه بود. ابواب و فروعات و قواعد این فقه نشان می دهد که اولین جهت گیری 
آن حفظ سالمتی و پیشگیری از بیماری است، تا آنجا که مهمترین عبادت مانند نماز و روزه و مقدمات آن 
مانند وضو در انجام و امتثال در رتبه بعد از سالمت قرار گرفته است. قاعده الضرر که رسول اکرم)ص( 
عرضه داشته است، تمام احکام اولیه که به سالمتی جسم لطمه می زند را کنار می نهد، همچنانکه قاعده نفی 
عسر و حرج نیز عالوه بر کنار نهادن احکام اولیه به خاطر حفظ سالمت تن به جهت حفظ سالمت روان نیز 
کنار می گذارد. باب اطعمه و اشربه اساسا در جهت حفظ سالمت تشریع شده است و باب طهارات اگرچه 
به دنبال تطهیر معنوی انسان است، اما سالمت تن و روان نیز هدف اصلی خود قرار داده است. در این مقاله 
پس از تبیین نقش رسوالن الهی  به خصوص رسول اکرم)ص( در حفظ سالمت جسم  با عرضه برخی از 
قواعد و احکام فقه اسالمی به جهت گیری فقه محمدی در سالمت و دفع و رفع بیماری پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: فقه محمدی، سالمت، حفظ الصحه، دفع و رفع بیماری، جهت گیری فقه 

Research on History of Medicine/ The First International Conference on 
Holy Prophet Mohammad’s Tradition (Sireye Nabavi) in Medicine and the 
First International Student Conference: Jan 21-23, 2014; Vol. 3 (Suppl. 1): 
33

abstract

Res Hist Med 2014; 3(Suppl. 1)

33
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آن بر سالمت جسم و انديشه
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تبیین ارتباط علم ودین از مبحث های پایه ای اجتماع های علمی در کشورهای اسالمی در کمتر از 
چند دهه اخیر می باشد. باگسترش و ورود علوم جدید ، پیروان آن، به تبع فضای پوزیتیویستی غربی، 
علوم سنتی و نظام آموزشی سنتی را غیرعلمی خوانده، آن را نماد »دین« و خود را نماد »علم« معرفی 
کردند و آغازگر تقابل پیروان علوم جدید و پیروان علوم سنتی به عنوان تعارضات علم و دین در 
با  تعارض های  این دو عرصه معرفتی،  زمینه ساز شکل گیری  اندیشمندان  جامعه شدند. برخورد 

دیدگاه های متفاوت بر مبنای تلفیق وتفکیک  این دو حوزه  گردید.
اولین محصول تقابل این دو عرصه، ارائه دیدگاهی بود که با محوریت علوم جدید و با استشهاد به 
برخی از آیات و روایات، و حذف برخی از موارد صریحاً ضداسالمی، متون جدیدی پدید آورد. 
با  بعدها  انجامید.  التقاطی ای  ،به ظهور مجموعه های  انسانی رخ داده  بیشتردر فضای علوم  واقعه  این 
رشد نظریه های  علم دینی دیدگاه های متفاوتی در این حوزه شکل گرفت که می توان دیدگاه های 
روش  اصالت   2- دینی  های  متن  آموزه های  اصالت  گنجاند:-1  دسته  سه  در  را  دینی  علم  طرفدار 

تجربی و دستاوردهای تجربی بشری -2تجمیع وتلفیق متن های دینی و دستاورد های  تجربی .
گرچه علوم انسانی اولین حیطه در طرح دیدگاه های  علم دینی بودند ولی به تدریج علوم تجربی 
مانند طب نیز محل تقابل دیدگاه های مزبور شدند. طرح ریزی آغازین طب اسالمی،  ابتدا در یکی 
از شاخه های علوم سنتی یعنی طب سنتی ایران شکل گرفت که به علت شاخصه های مشترک با علوم 
اسالمی شکل نوظهوری را در باب علم دینی ایجاد کرد.به نظر می رسد  تبیین ارتباط گزاره های 
دینی،گزاره های تجربی مبتنی بر علوم سنتی وگزاره های تجربی مبتنی بر روش علوم جدید از ویژگی 

های منحصربه فرد علم دینی در دانش پزشکي باشد.
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امّا  می شود،  زده  نو  نقشی  آن  پردة  هر  در  که  است  نگار  و  نقش  پر  پرده ای  و  رنگارنگ  نقشی  زندگی 
اضطراب،  دلهره،  خستگی،  افسردگی،  است.  شده  بدرنگ  امروزین  روزمّرة  زندگی  نقش  از  پرده هایی 
عصبانیت، بی حوصلگی، ناتوانی، کسالت، سنگینی، بی قراری، کم آوردن و بُریدن، نشاط نداشتن و حال 
نداشتن! واژگان آشنای امروزی است که از مرد و زن، پیر و جوان و حتی کودکان و نوجوانان، دارا و ندار، 

کم سواد و دانشمند و از همة اقشار جامعه می شنویم. 
اعتیاد یا وابستگی یا پناهندگی به مشروبات الکلی، مواد مّخدر یا روان گردان، فیلم های تخیّلی یا خشونت بار 
یا مستهجن، و ... توأم با احساس بیهودگی و خستگی و نداشتن نشاط و شادابی و طراوت، داستان غم انگیزی 

است که ممکن است گریبانگیر هر کسی در هر موقعیت و شرایطی باشد.
نشانگان خستگی مزمن )Chronic fatigue syndrome( بیماری هر یکصد تا سیصد نفر در صد هزار 
نفر از مردم کشورهای توسعه یافته است و زنان مبتال دو برابر مردان هستند و بیشتر در سنین 25 تا 45 سالگی 
نیز شایعترین بیماری روانپزشکی  نیز دیده می شود. اختالالت اضطرابی  البته در کودکی و سنین باالتر  و 
است که در 15 تا 20 درصد از مراجعات بالینی مشاهده می شود. افسردگی هم بیماری شایع قرن حاضر 

است که بروز آن در جوامع شهری بین مردان 2 تا 4 درصد و بین 4 تا 6 درصد در زنان می باشد.
سوال اساسی این است که چه باید کرد؟ بررسی عوامل مؤثر بر بروز وضعیت باال و شیوع حاالت روانی 
از جنبة  این موضوع  ابعاد پزشکی  به  نوشتار  این  نگاه  نیازمند نگاهی همه جانبه و جامع است.  غیرطبیعی 
آموزه های اسالمی در سیرة نبوی و علوی علیهم السالم و حکمت نهفته در طب ایرانی است و اینکه چگونه 
می توان با اصالح شیوة زندگی، در پیش گرفتن خلقیات و روحیات نفسانی و روحانی از یک سو و از سوی 
دیگر خوردنی ها و نوشیدنی هایی ساده، ارزان، گوارا، در دسترس و بدون عارضه و با بازیابی فرهنگ دینی، 

قومی، میهنی و ملّی به درمان های پیشگیرانه و عملی و راه حل هایی کاربردی دست یافت.
احادیث طبی مورد اشاره در این نوشتار و اسوه های رفتاری پیامبر اکرم و ائمة اطهار از جنبة دانش بی خطا 
و قابل اقتدا و دستورات اطبای حکیم و فرهیخته در کنار یکدیگر می تواند نوش دارویی پیش از فروپاشی 

روح و جسم جوامع امروزی باشد.
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مقدمه: در هویت اسالمی ایرانی ما سوابق انسان شناسی به قدمت تاریخ خود انسان داریم و معتقدیم 

اول و آخر جهان خداست )هو االول و االخر( و همه چیز به خداوند بزرگ ختم می شود.
اگر انسان به خدا توجه داشته باشد و اوامرش را اطاعت کند هیچ مشکلی در زندگی نخواهد داشت 
)هم در دنیا و هم در آخرت( و نمونه تربیت شده مکتب الهی حضرت محمد)ص( می باشد که با 

ارتباط وحیانی تمام دستورات الهی را به انسان ها ابالغ کردند.
اسالم به عنوان آخرین دین و کامل ترین آن به علل ذیل بهترین منادی حق در مسیر ساختن انسان 

کامل می باشد.
1- اسالم دینی است موافق با فطرت بشری و طبیعت و محیطی که در آن زیست می کند )با توجه به 
قوانین جاری در گردش ماه و ستارگان، خورشید و سایر کرات و پدیده های مختلف و عناصر موجود 
در زمین. جماد، نبات، حیوان و اجتماع انسانی و خالصه کلیه مظاهر موجود اعم از آنچه)در درون 
انسان می گذرد و یا در بیرون آن( باشد به همین جهت در قرآن به تفکر و تدبر در آیات خداوند و 

نشانه های وجود و طبیعت در آفاق )بیرون( و انفس )درون( توجه داده است.
برای تفکر نیز مراحلی ذکر شده که از بین آن ها خواندن و تالوت آیات )ذکر( یا یادآوری و بکار 
بردن تجربه و حواس پنجگانه مخصوصاً )بکار بردن عقل و فهم یا فؤاد- بینایی و شنوایی دل( مقام 

مهمی داشته است.
یعنی دستور صریح بوده که هر مسلمان باید در آنچه که بیرون و درون میگذرد مطالعه کند و بیاموزد 

و این خود قدم اول آموزش هر »علمی« بوده و می باشد.
تا مادامی که مسلمین روش تفکر و تدبر قرآنی، محمدی و علوی را رعایت می کردند پیشرفتشان در 
همه علوم و فنون افزون بود. یکی از منابع اصیل و دست نخورده ما محتویات نهج البالغه می باشد 
که درباره جزئیات بسیاری از حیوانات از آن جمله خفاش، طاووس و مورچه مطالعات فوق العاده و 

جالب و شگفت انگیزی نموده است.
2- توجه اسالم به شناسائی و معرفت که بعدها نام »عرفان«  به خود گرفت

حدیث معروف »من عرف نفسه فقد عرف ربه« یا »طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة«
3- اسالم انسان را جانشین خدا در روی زمین معرفی کرد.

4- اسالم و قرآن با رهبانیت و گوشه گیری از مردم و اجتماع به شدت مخالف بوده است.
5- تأکید اسالم به حفظ تندرستی و بهداشت

و حضرت محمد)ص( در رعایت اصول بهداشت الگوی جامعه بودند در ضمن تأکید می کردند در 
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موقع بیماری حتماً به پزشک مراجعه کنید حتی اگر مسلمان نباشد
6- گفته پیغمبر اسالم – العلم علمان- علم االدیان و علم االبدان

کان هر دو فقیه و طبیب است در ناف دو علم بوی طیب است  
می باش طبیب عیسوی ُهش                            اما نه طبیب آدمی ُکش

                                                                                                          »نظامی«
7- فلسفه اعتقاد به امت واحد

یعنی از بین رفتن تعصبات قبیله ای ، نژادی و طبقاتی در نتیجه پیشرفت علم برای همه طبقات آزاد 
بود

    2/3  پزشکان مسلمان ایرانی االصل بودند
8- در طب اسالمی مخصوصاً دستورات حضرت محمد)ص( و اوصیای او در توجه بیشتر به امر 

بهداشت و سالم سازی محیط و بهسازی بوده است
تکیه به اصل پیشگیری مخصوصاً بهداشت روانی جزء وظایف پیامبران بوده است که به نام کلی 

»تزکیه« و پاکسازی)جسمی و روحی( نامیده می شود. 
پرتو علم وحیانی در شعر  تطبیقی طب و مفهوم طبی در  بررسی  ما  اینکه بحث اصل  به  با توجه 

فارسی می باشد به صورت خالصه در مواد و  روش ها بحث خواهد شد.
سابقه و هدف: تعدادی از پزشکان ایرانی طبع شعری داشتند که مطالب خود را در قالب شعر 
بیان می کردند به ویژه از قرن چهارم به بعد این موضوع گسترش یافت بوعلی سینا یکی از شاخص 
در  بیان نموده است. مخصوصاً  ترین فردی بود که قسمتی از مطالب پزشکی را به صورت شعر 
رابطه با اخالق پزشکی و خصوصیات یک پزشک که خود عماًل با آن عمل می کردند بیان کردند.

نمونه:
صمت، جوع، سهر، خلوت و ذکری به دوام         ناتمامان جهان را کند این پنج تمام

دیگر نمونه کاری بوعلی سینا بیان منظومه و اجوزه های طبی بوده که در جهان زبان زد است.
قصیده مفصلی در رابطه با ارتباط بدن و نفس دارد.

پس از بوعلی سینا، هاتف اصفهانی در این مورد معروف  است که خود پزشک بوده است کهن 
ترین مجموعه به نام دانشنامه در علم پزشکی به صورت مجموعه طبی به شعر فارسی سروده شد از 
پزشک معروف قرن چهارم هجری به نام حکیم میسری می باشد که در کتابی حدود سیصد صفحه 

در دانشگاه تهران به چاپ رسیده است
این مجموعه زیر نظر استاد مهدی محقق باهتمام دکتر برات زنجانی تحقق یافت.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی کتاب های مختلفی از پزشکان معروف بعد از 
اسالم و شعرای که زبان گویای اسالم و ایران زمین می باشند. خصوصاً چهار شاعر معروف :

فردوسی، سعدی، مولوی و حافظ مطالعه و آمار توصیفی شده است.
یافته ها: حدود پنجاه جلد کتاب و رساله مطالعه شده است بعضا به زبان عربی ، انگلیسی و فرانسه 

و آلمانی ترجمه شده است.
نتیجه گیری: مطالعات نشان می دهد در بین جوامع مختلف توجه ای خاص به شعر و ارجوزه 
شده است. اثرگذاری متون پزشکی خصوصاً در قالب تشخیص و درمان روی بیماران بسیار مؤثر 
قرار  تأثیر  بسیار عمیق که حاصل تحت  مطالب  و  متون  محتوای  است. در صورت تصویرسازی 
گرفتن حکیمان و شعرای بزرگ ایران زمین که با دید اسالمی و تفکر الهی با مشکالت زیاد در 
مقابل قدرت های وقت در حال تبعید یا زندان یا فرار از شهری به شهر دیگر صدمات زیادی را 
تحمل کردند و نتیجه این زحمات و سختی ها  منابع عظیم علمی که بیشتر به صورت تحقیق و مقاله 
با امکانات بسیار کم آن زمان در اختیار ما قرار گرفته باید بسیار ارج بگذاریم و در مقابل جنگ نرم 
فعلی که نظام مقدس جمهوری اسالمی  از طرف قدرت های بزرگ جهان درگیر است طریقی را 

انتخاب کنیم که در مسیر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت قرار گیرد.
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نظر پیامبر اعظم در خصوص حجامت: تایید، 
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خالصه مقاله
حجامت یکی از انواع اشکال خونگیری در تاریخ به شمار می رود که  به طور کلی به دو نوع عام )در 
پشت و بین دوکتف( و خاص در موارد درمانی در قسمت های دیگر طبقه بندی می شود. با توجه 
به وجود بعضی روایات از پیامبر اکرم )ص( در خصوص انجام آن، حجامت از گستردگی استفده 
باالیی در جوامع اسالمی برخوردار است. این درحالیست که یافته های امروزی هم در تایید آن به 
عنوان یک روش درمانی تاکید دارند و هم نکاتی منفی برای آن بویژه در احتمال آلودگی خونی قائل 
شده اند. لذا در این پژوهش سعی شد نظرات نبی اکرم )ص( از کتب حدیث در این خصوص جمع 
آوری شده و با نظر متخصص دین، احادیث معتبر جدا شوند. سپس داده های بدست آمده طبقه بندی 
و از یافته های امروزی نیز با توجه به تفسیر علمی داده ها بر اساس جستجوی مقاالت در پایگاه های 
PubMed، ISI Web of Knowledge و Google Scholar استفاده شد. با جمع بندی داده 
ها گرچه حجامت مورد تایید پیامبر اعظم )ص( بودهکه این مهم نیز از دیدگاه طب سنتی و هم طب 
امروز )بحث خونگیری( مورد تایید است اما تعیین روزهایی خاص برای آن و نیز حتی ذکر مواردی 
از برشمردن عوارض حجامت های خاص می تواند نشان از نظر پیامبر در حفظ اعتدال استفاده از این 
روش حفظ صحت و درمانی بوده باشد. لذا افراط در حجامت با استناد به سخن حضرت رسول مورد 

تایید به نظر نمی رسد بلکه استفاده آن در جای مناسب و با حفظ اعتدال مورد قبول است.
واژگان کلیدی: حجامت، پیامبر اعظم )ص(، سیره نبوی
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دوره حكومت فاطميان ازجهت دستاوردها وموفقيت هاي فكري وفرهنگي يكي از درخشان ترين دوره 
فراتراز  اي  برگستره  جغرافيايي  لحاظ  از  فاطميان  وفرهنگي  ،علمي  فكري  هاي  سنت  است.  تاريخ  هاي 
وفرهنگي  علمی  مراكز  از  يكي  به  آنان  هاي  كوشش  با  قاهره  بود.  آنهاتأثيرگذار  حكومت  ي  محدوده 
وهنری اسالمي تبديل شد و به صورت كانون تحقيق وعلم درآمد. طب وعلوم پزشكي ازهمان آغاز براي 
فاطميان اهميت حياتي داشت. پزشكان برجسته مخدوم به خلفا ودرباريان در اين دوره بسيار پر تعداد بوده

 اند، كه مي توان فهرست بلندي از آنها ارائه كرد. به سبب تسامح و تساهل مذهبی خلفای فاطمی، علم 
پزشكی نيز مانند ديگر علوم در قلمرو غرب جهان اسالم رونق گرفت. اطباء حاذق با گرايش های دينی 

متفاوت در دربار و شهرهای فاطمی فعاليت كرده و در درمان بيماری ها می كوشيدند.
 در اين عصر مناظرات متعددی بين پزشكان انجام می گرفت كه شكوفايی اين علم و گسترش افق های آن 
و افزايش تأليفات پزشكی را فراهم آورد. عطايای مختلف برای پرداخت شهريه طالب و حقوق پزشكان 
وقف شده بود. هر زمان كه خليفه ، پزشک را دارای تبحر در حرفه اش  می دانست، قدرت يافته و مقرب 

درگاه خليفه می شد و به دوستی با خليفه نائل می آمد.
قرن  نيمه  تا  بود،  شده  احتكار  ذمه  اهل  پزشكان  در دست  به صورتی  فاطمی  سرزمين  در  پزشكی  خرقه 
وطبيبان  كاتبان  می گرفتند.  به خدمت  را  يهودی  پزشكان  از  فراوانی  تعداد  فاطمی  پنجم هجری خلفای 
يهود ونصارا در دوره معز وعزيز در دربار به مناصب مختلف دست می يازيدند. اين وضع تا زمان الحاكم 
اين دوگروه مذهبی در  اقدامات حاكم اهل سنت تالش كرد موقعيت  بعداز  تاآنكه  بود؛  برقرار  همچنان 

مصر را تصاحب كنند. 
بيماری های خاصی نيز در اقليم مصر شايع تر بود؛ ازجمله بيماری های چشمی ، وبا وطاعون كه به علت 
قحطی های مداوم درمصر پی در پی همه گير می شد؛ زمينه توجه وتالش بيشتر اطباء مصر را فراهم می 
آورد. پژوهش پيش رو به بيان علت رشد علم پزشكی در قلمرو فاطميان مصر ونيز پيشرفت های اين علم 
در دوره فرمانروايی فاطميان می پردازد. پزشكان عصر فاطمی، تاحدی ناشناخته اند؛ در اين مقال به ذكر 
نام آنها و دستاوردهايشان در درمان بيماری های بومی مصر و عمومی در جهان اسالم پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: طب اسالمی، فاطميان مصر، اطباء، قاهره
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ترجمه  و  فلسفی  افکار  احیای  اند. شروع جنبش  داشته  ای  ویژه  توجه  علوم  به  عباسی  اولیه  خلفای 
کتب در زمینه های مختلف، از جمله علوم طبي، در زمان این خلفا صورت گرفت. وجود بحث و 
مناظره هاي متعدد در میان دانشمندان، به خصوص در دربار خلفاي عباسي، استعداد های بسیاری را 
شکوفا کرد. زمان چند خلیفه ی اول که به دوران طالیی خالفت عباسی مشهور است، یکی  از اعصار 
شکوفایی اسالمی می باشد. در رأس این حرکت مأمون است که با توجه به آزادی بیان آراء و اندیشه 
ها و نیز عالقه ی وی به علوم و انتشار آنها و به کارگیری رویه تسامح و تساهل مذهبی سرعت انتشار 
علوم را به حداکثر خود رساند. استفاده  وی از توان علمي افرادی که در پیشرفت مکتب جندی شاپور 
دخیل بودند، مزید بر علت بود. در این دوران پزشکان نام آوری ظهور کردند که تأثیر بسیاری در 
انتشار علوم داشته اند. در دوران خلفای بعدی روند انتشار این علوم به کندی پیش رفت تا جایی که 
در زمان  متوکل به علت تعصب و سختگیری خلیفه، پیشرفت علوم دوره ی افول خود را گذراند و 

توجه به وجود پزشکان نیز در این دوره کمرنگ شد.
این نوشتار در پی این است که با تکیه بر منابع مکتوب، دالیلي را که در دوران مأمون، باعث پیشرفت 
علوم به خصوص علم طب شده مورد بررسي قرار دهد و همچنین تأثیر تعصب و سختگیری متوکل 

را در افول علم تبیین نماید.
واژگان کلیدی: مأمون ، متوکل ، علوم اسالمي ، طب
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مقدمه : هرفرد آدمی شامل مجموعه رفتارهای منحصر به فرد است که او را از دیگران متمایز مي 
سازد و به این علت هیچ دو نفری کاماًل شبیه هم نیستند . آلپورت برای اثبات و روشن نمودن این 
مفروضه مفهوم صفت را به کار برده است و تاکنون براساس این تئوری چک لیست های گوناگون 
ساخته شده است. هدف از پژوهش حاضر ساخت چنین ابزاری متناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی می 

باشد.
روش : با توجه به احادیث معتبر در گام اول تعدادی از صفات استخراج شد، سپس با بررسی آن 
تعداد 29 صفت در انتخاب آخر استفاده شده است که کلیه آنها در اختیار افراد صاحب نظرقرار داده 
شده و نظرات ایشان درخصوص اعتبار صوری صفات اخذ شده است . سپس صفات مثبت و منفی 
به صورت تصادفی در یک جدول قرار داده شده ، طیف لیکرت 5 بخشی در جلوی هر صفت در 
نظر گرفته شده است و 294 نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز همراه با 

پرسش نامه پاناس که جهت اعتبار سازه بکار گرفته شده است، پاسخ داده اند.
نتایج : با استفاده از روش آلفای کرونباخ مشخص شد که در خرده مقیاس صفات مثبت ، مقدار آلفا 
برابر با 78/. و در خرده مقیاس صفات منفی مقدار آلفا برابر با 85/. شده است . همچنین همبستگی دو 
خرده مقیاس با خرده مقیاس های مشابه در مقیاس پاناس در سطح 01/ معنی دار بوده است که گویای 
مشابهت دو مقیاس است .از طرفی روایی صوری آزمون نیز توسط افراد صاحب صالحیت تایید شده 

است . هم چنین با استفاده از روش تحلیل عامل، 8 عامل در پرسش نامه مشخص شده است.
نتیجه گیری : آزمون طراحی شده اعتبار و پایایی قابل قبولی داشته است و پیشنهاد می گردد که در 

پژوهش های آتی توسط اساتید از آن بهره گرفته شود .
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سهم عمده اي از تحقق مفاهیم اسالمي و مباني بنیادین آن، در اجرایي شدن اخالق اسالمي در جامعه 
به  چه  پزشکي  گردد.  اجتماعي  بسترهاي  و  افراد  از شخصیت  قسمتي  اخالق  که  گونه اي  به  است؛ 
عنوان عاملیت و چه عنوان ساختار اجتماعي، نیازمند شناسایي مفاهیم اخالق اسالمي است. در رابطه با 
عاملیت - موضوع مطالعه حاضر- پزشك به عنوان یك فرد، الزم است که به اخالق اسالمي در رابطه 
با شغل خود - اخالق اسالمي کار- و نیز اخالق اسالمي در رابطه با شخصیت پزشك - به عنوان یك 
فرد مسلمان و مکلف- آشنا باشد. یکي از محورهاي اخالقي در این زمینه، مدل رابطه پزشك-بیمار 
است. مدل پیشنهادي مطالعه حاضر“رابطه بازاندیشانه استعالیي” است. در این مدل، پزشك، واسطه 
بین بیمار و خداوند است. بازاندیشي رابطه به حضور فعال و دائم مفاهیم اسالمي و استعالیي بودن آن 
به خصیصه تعالي بخشي مراقبت هاي تشخیصي و درمانی پزشك مربوط مي شود. در صورت تحقق 
علم خداوند؛  و  دانش  به  نسبت  پزشکي  دانش  انگاشتن  نسبي  از:   عبارتند  آن  نتایج  رابطه اي  چنین 
مقدس دانستن حیات و صیانت از آن؛ فرصت دانستن امر طبابت و تکلیف مداري نسبت به آن؛ رعایت 
بیمار؛  استقالل  پذیرفتن حق  بیمار؛  و  رابطه پزشك  انساني شدن  اسالم؛  تأکید  مسائل اخالقي مورد 
توجه پزشك به دو عنصر اعتماد و صداقت در تعامل خود با بیمار؛ پذیرش تفاوت هاي فرهنگي از 
سوي پزشك؛ ارتقاء امور تشخیصي و درماني؛ توجه به عنصر “گفتگو” به عنوان یکي از ابزارهاي 
مهم در تعامل؛ توجه به مقوالت عدالت، دسترس پذیري، توجیه پذیري و اثربخشي در امور تشخیصي 
بیمار و خانواده وي در  بیمار؛ و در نهایت توجه به روح و روان  نیازهاي مادي  به  و درماني؛ توجه 
کنار توجه به مشکالت جسمي وي. مدل رابطه بازاندیشانه خالقانه، تداومي از این مفاهیم را در رابطه 
پزشك و بیمار به وجود مي آورد. چون پزشك در عین حال که خود را طبیب فرض مي کند، حاضر 
بایستي وظایف و مسئولیت هاي خود را به درستي و مبتنی بر اخالق  در محضر خداوند مي بیند که 

اسالمی به انجام برساند.
واژگان كليدي: پزشك، بیمار، رابطه، بازاندیشي، استعالیي، اسالم، جهان بیني، اخالق
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Abstract
Introduction: Exam anxiety as a major problem in teaching affects mil-
lions of students around the world and causes a drop their academic 
performance. One of effective factor on anxiety is religious believes. So, 
present study aimed to investigate the effects of Tavasol prayer on exam
anxiety of nursing students in Ahvaz Jundishapur University of Medical 
Sciences.
Methods: This quasi-experimental study with pre-test and post-test de-
sign wad conducted on 70 freshman nursing students who were selected 
by census method in in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sci-
ences on 2013. Data tools included Spielberg questionnaire and demo-
graphic information form. Initially, all students completed the exam anx-
iety questionnaire. Among the 39 students who had high anxiety scores, 
19 students were randomly assigned to experimental group and 20 in 
the control group. For the control group, 30 min before the test, about 
10 minutes audio files of Tavasol prayer was spread by vedioprojector. 
Promptly after the lisinig to audio file, and 15 min later, anxiety test was 
assessed again. The control group in the halls was quiet, no noise, no file 
is played. The data was analyzied by SPSS19 software using the Paired 
T-test, Chi-square independed t-test and Pearson correlation coefficients.
Results: The mean pre-test anxiety scores in the intervention group 
(44.26±2.43) compared with controls (42.20±2.27) showed no signifi-
cant difference (p =0/09). But the mean anxiety scores after the first 
post-test (34.73±1.45) and 15 minutes later (31.74±1.45) showed a sig-
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nificant decrease in anxiety scores in the experimental group (p= 0.00). 
while after the first post-test in the control group (31.05±0.82) and 15 
minutes later (28.80±0.53), there was no significant differences (p=1.00).
Conclusion: So that our results showed positive effect of Tavasol prayer 
on decresing exam anxiety, it’s suggested to students listen to the prayer 
before the exam.
Key words: Prayer, Exam, Anxiety, Students
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خالصه مقاله
ابن سینا در زمینه علم النفس تحقیقات ارزنده ای ارائه داده است. او توانسته این دستاوردهای فلسفی 
را در زمینه طب به کار بندد و در مراحل شناخت بیماری و نحوه درمان از آنها استفاده کند. ترکیب 
انسان از نفس و بدن، نفس و قوای آن و تأثیر نفس و بدن بر یکدیگر از نمونه دستاوردهای فلسفی 
ابن سینا در زمینه نفس است که در طب از آنها استفاده کرده است. این نحوه رویکرد نشان دهنده 
آن است که ابن سینا، طب را بی نیاز از فلسفه نمی دانسته و از مسائل فلسفی در طب به عنوان اصل 
موضوعی استفاده کرده است. به دلیل بی توجهی طب مدرن نسبت به تأثیر نفس و بدن بر یکدیگر و 
تأثیرات منفی این دیدگاه، توجه به دیدگاه ابن سینا در این باب، زمینه ای است برای نظریه پردازی 

های جدید در عرصه پزشکی که در آن به نفس و حاالت نفسانی نیز توجه شده باشد.
واژگان کلیدی: طب سینوی، علم النفس، نفس و بدن، حقیقت انسان، تدبیر نفسانی. 
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ABSTRACT

استخراج و دسته بندی روایات طبی کتاب الکافی بر اساس اعتبار 
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خالصه مقاله
پیش زمینه و هدف: کتاب شریف کافی اثر ثقة االسالم کلینی ، یکی از چهار کتاب معتبر روایی 
شیعه است. کلینی، یکی از علمای برجسته شیعه می باشد.  ویژگی منحصر به فرد این کتاب نسبت به 
سه کتاب دیگر، تقدم زمان نگارش آن است. به طوری که برخی از روایات آن با سه واسطه از معصوم 
علیه السالم نقل شده است. با توجه به کامل بودن سند روایات موجود در کتاب کافی به عنوان یکی 
از کتب مرجع احادیث شیعه، استخراج احادیث طبی این کتاب و بررسی سند آنها از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.  هدف اصلی در این پژوهش، استخراج احادیث طبی این کتاب شریف، تعیین تعداد 

آنها و بررسی میزان اعتبار سند )وثوق سندی( آنها بود.
مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه کیفی  )Qualitative Study( است که با استفاده از نرم 
افزار درایة النور موسسه کامپیوتری علوم اسالمی ، کل روایات کتاب کافی مورد بررسی قرار گرفته، 

احادیث طبی آن استخراج و سپس از جهت اعتبار سند، دسته بندی شده است. 
یافته ها: از مجموع کل روایات موجود در کتاب کافی)اصول، فروع و روضه کافی(، 2233 روایت 
که نشان دهنده تأثیر عوامل مادی در حفظ الصحه و  بهداشت محیط  زیست و درمان است،تحت 
عنوان روایات طبی استخراج گردید. احادیث استخراج شده در سه دسته:صحیح، موثق و ضعیف قرار 
گرفت. تعداد روایات صحیح و موثق در مجموع  1272 عدد و روایات ضعیف 961 عدد ارزیابی 

گردید. به عبارتی حدود 60% روایات طبی کافی  صحیح یا موثق و تنها 40% آنها ضعیف است.
بحث و نتیجه گیری: تحقیق حاضر نشان داد این گمان که اکثر روایات طبی کافی، ضعیف و غیر 
قابل اعتماد هستند، باطل است. لذا شایسته است حد اقل روی روایات صحیح و موثق طبی، مطالعات 
کارآزمایی بالینی صورت گیرد و این روایات همچون مرجع و منبع معتبر در کنار منابع طب سنتی 

مورد بررسی و توجه قرار گیرد. 
واژگان كلیدي: روایات طبی، طب اسالمی، طب سنتی، احادیث
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خالصه مقاله
طبی  حدیثی  روایات  ی  عمده  که  باشد  می  حدیث   842 شامل   59 جلد  در  بحاراالنوار  طب  باب 
شیعه و بخشی از احادیث طبی اهل سنت را در بر می گیرد. این مجموعه ی احادیث از بیش از 37 
کتاب حدیثی اخذ شده که بخشی از این منابع، کتب نویسندگان معروف حدیثی و بخشی دیگر از 
نویسندگان غیر معروف است که کتب نویسندگان معروف، مورد اعتماد و غیر معروف، تا حدی غیر 

قابل اعتماد می باشند. حتی نویسندگان برخی کتب غیر معروف در پرده ای از ابهامند.
از مجموعه ی 842 حدیث فوق بیش از 468 حدیث فاقد سند، 114 حدیث ناقص السند و نزدیک 
به  دارند، خود  نقش  احادیث  این  نقل  در  راویانی که  باشند.  متصل می  دارای سند  به 260 حدیث 
چهاردسته تقسیم می شوند: نزدیک یک چهارم این راویان ثقه ، بیش از یک چهارم مجهول الحال 
و نزدیک همین مقدار از لحاظ اسم ، نامعلوم و مجهول وکمتر از یک چهارم، جزء راویان ضعیف و 

بعضاً غالی و کذاب به حساب می آیند.
بنابراین با توجه به رجال مجهول الحال و مجهول االسم باید گفت سه چهارم راویان احادیث طبی در 

کتاب بحاراالنوار، دارای ضعف می باشند.
با توجه به حال راویان این احادیث، بیش از 95 درصد روایات احادیث طبی ضعیف و کمتر از 5 
درصد بقیه صحیح ، موثق یا حسن محسوب می شوند. لذا ذکر این نکته ضروری است که روایات 
باب طب بحاراالنوار عمدتاً دارای ضعف سند بوده و شایسته است از لحاظ محتوایی مورد بررسی 
دقیق قرار گیرند. البته باید گفت مراد از ضعف سند ساختگی بودن و جعلی بودن احادیث طبی نیست؛ 
زیرا اصطالح ضعیف همانند موثق و صحیح یک اصطالح رجالی است و ممکن است حدیثی ضعیف 

باشد اما دروغ و ساختگی نباشد.
واژگان کلیدی: احادیث طبی ، بحاراالنوار ، سند ، راوی ، صحیح ، ضعیف، ثقه ، مجهول 
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خالصه مقاله
شکی نیست که حرفه پزشکی  در حوزه علوم بشری از مهمترین و با ارزش ترین دانش هاست؛ بشر 
از دیر باز به حرفه پزشکی به عنوان یک وظیفه مقدس می نگریسته و در این میان انتظار داشته است 
که افراد شاغل در این حرفه با جذب آراستگیهای اخالقی و  پیراستگی های آن ، بر جایگاه خویش 
بیفزاید و رابطه پزشکی و اسالم رابطه ای بسیار گسترده است. علم پزشکی ازجمله علوم ارزشمندی 
می باشد که در کنار علم دین بیان شده است، چنانچه پیامبر گرامی اسالم می فرماید: "العلم علمان 
:علم "االدیان و علم االبدان"  لذا در جامعه پزشکی بحث اخالق به دلیل اهمیت این حرفه از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است  . همچنین در آموزه های دینی آنچه باعث سعادت دنیوی و اخروی بشر می 
شود  متصف بودن انسان به فضایل اخالقی است و در وادی اخالق آنچه از ضرورت باالیی برخوردار 
است داشتن الگوی برتر است که خداوند متعال در قرآن کریم پیامبر بزرگوار اسالم را معرفی کرده 
است و می فرماید "یقیناً تودر بلندای  سجایای اخالقی عظیمی قرار داری" .در این مقاله کوشیده ایم 
تا مؤلفه های اخالق پزشکی را از منظر پیامبر بزرگوار اسالم )ص( در مواردی مانند، پاالیش نیت، 
توجه به واسطه بودن طبیب ،تقوا ،احساس مسئولیت ،جلوگیری از طبابت افراد غیر متخصص،اهتمام 
به تشخیص بیماری ،حفظ اسرار بیمار ،رعایت ضرورت در تجویز بیمار،رعایت اهم از مهم، تواضع 
،پرهیز از غرور ،پرهیز از کتمان علم،شکر نعمت، مهربانی و ایجاد امیدواری به بیمار مورد  بررسی 
قرار دهیم. توجه به مبانی و احکام دین اسالم در همه عرصه از جمله پزشکی در پیمودن مسیر کمال 
اکمال  را  بعثت خود  پیامبر هدف  و  است  اسالم دین اخالق  زیرا  است،  موثر  بسیار  اخالقی  علمی، 

مکارم اخالق می داند. 
واژگان کلیدی: اخالق پزشکی ،پزشک ،پیامبر
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خالصه مقاله
زمینه و هدف: دین حیات بخش اسالم، دینی زنده و سازنده است که به تمام ابعاد زندگی بشر توجه 
کرده است. در اسالم و سیره فردی پیامبر اعظم )ص( به کار اهمیت زیادی داده شده است. سیره عملی 
پیامبر و آموزه های اسالم در مورد کار، الگوی مناسبی جهت حفظ بهداشت و سالمت روان می باشد. 
از آن جایی که امروزه درصد زیادي از نیروي کار هر کشوري، کار خود را در خارج از ساعات کار 
روزانه و به شکل شیفت کاري انجام می دهند، بنا براین شایسته است در تنظیم برنامه های کاری افراد 

شاغل، به حفظ سالمت آن ها نیز توجه شود.
مواد و روش ها: این نوشتار، یک تحقیق مروری با تکیه بر منابع علمی، آیات و روایات اسالمی در 

زمینه کار و سالمت افراد وارتباط آن با خواب سالم می باشد.
یافته ها: نوبت کاری می تواند بر دستگاه سیرکادین تطابق نیافته تنش های عمده ای، از جمله بر هم 
خوردن خواب و فعالیت روزانه و نیز کاهش مالتونین را در خون وارد سازد. اگر انسان بخواهد در 
شب فعالیت نماید، خود را در معرض زیان هاي بی شماري از قبیل خستگی اعصاب و ضعف تحرك 
قرار می دهد. در بسیاري از موارد، مخالفت با این سنت، یعنی خواب در روز و کار در شب، باعث 

مبتال شدن فرد به بیماري روانی می گردد. 
اساسی جهت حفظ  فاکتورهای  از  تواند  مناسب، می  نتیجه گیری: داشتن خواب کافی در زمان 

سالمت روحی و جسمی افراد باشد.
واژگان کلیدی: سیره پیامبر اعظم )ص(، کار، خواب، مالتونین، سالمت
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خالصه مقاله
یکی از مهم ترین مسائلی که همیشه ذهن بشر را به خود مشغول داشته است سالمتی و ابزار ایجاد و 
نگهداری از آن است. تا آنجا که رشته ای مجزا تحت عنوان "طب پیشگیری" را به خود اختصاص 
داده است. دانشمندان طب سنتی و اسالمی در صدها سال پیش در زمینه طب سنتی با هدف حفظ 
سالمتی و پیشگیری از بیماری ها شش اصل را وضع کرده و به آنها "شش اصل ضروری" گفته اند. 
امور ضروری در سیره ی پیامبر)ص( آمده اند. از این رو یافتن اصول فوق در سخنان و سیره ی نبوی، 
هر چند در مشی و چارچوبی کلی نگر، مهر تاییدی بر صحت آن ها و مشوقی برای رعایت آن جهت 
حفظ سالمتی است. با توجه به اهمیت اصل پیشگیری در نظام بهداشت و درمان، هدف این مطالعه 
آگاهی یافتن از دیدگاه نبوی در رابطه با اثر رعایت کردن سته ضروریه در پیشگیری از بیماری ها و 

حفظ سالمتی است .
این پژوهش به روش بررسی کتابخانه ای و به شیوه ی مروری با بهره گیری از منابع طب سنتی ایران، 
پیشگیری و حفظ سالمتی در طب  انجام شده در مورد  مرور مطالعات  نهایتاً  و  احادیث  معتبر  منابع 

اسالمی و ایرانی می باشد. 
الزم به ذکر است که اصول ضروریه حفظ سالمتی ذکر شده در طب سنتی ایرانی   توسط پیامبر)ص( 
بیان شده اند و یا در سیره ی مبارکشان مورد تأکید قرار گرفته اند )هر چند بنا بر دعب عمومی ایشان به 

صورت کلی و بدون ورود به ریز جزئیات(.
واژگان کلیدی: سیره ی پیامبر اکرم)ص(، طب سنتی ایرانی، سته ضروریه، اصول زندگی سالم
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خالصه مقاله
مقدمه و هدف: بهداشت و سالمت از مهم ترین عوامل رشد و شکوفایی در هر تمدنی است. امروزه 
مطالعه  این  از  دارد. هدف  انسان  زندگی  با سبک  مستقیم  ارتباطی  است که سالمتی  مشخص شده 

بررسی جایگاه سالمت درسبک زندگی اسالمی و وضعیت امروز سالمت در دنیای اسالم می باشد.
روش ها: این پژوهش مروری با بررسی مقاالت در "Googlescholar" و آخرین رتبه بندی های 
سازمان بهداشت جهانی انجام شده است. قرآن کریم، روایات و احادیث پیامبر در زمینه سالمت نیز 

مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته ها: سالمت در فرهنگ اسالمی به عنوان یک ارزش مطرح شده و با تعبیراتی همچون برترین 
نعمت، نعمت قدر ناشناخته و نعمتی که بدون آن خیری در زندگی نیست و ده هاعنوان دیگر توصیف 
و اهمیت آن گوشزد شده است. تعریف سالمت از دیدگاه اسالم در 1400 سال پیش کامل و همه 
جانبه بوده و با تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمت درسال 1948 مبنی بر رفاه کامل جسمی، 
روانی و اجتماعی همخوانی و تطبیق دارد. در اسالم تنها به بیان اهمیت سالمتی اکتفا نشده و با بیان 
قانون کلی پیشگیری بهتر از درمان، درقالب آیات و احادیث بسیاری در زمینه های مختلف بهداشت 
فردی، اجتماعی، روانی و ...، راهکاره هایی پیش بینی و ارائه شده است. این راهکارها درقالب احکام 
ارائه  و  پیش بینی  فقهی  وقواعد  اصول  توصیه ها،  مباح(،  و  مکروه  مستحب،  حرام،  )حالل،  تکلیفی 
این موارد اشاره کرد. جامعیت  به  از جمله شاخص های نظام سالمت در اسالم می توان  شده است، 
تأکید  فطرت،  با  هماهنگی  مستمر،  و  مطمئن  اجرایی  پشتوانه  آسانی،  کل نگری،  رهنمودها،  داشتن 
معروف  به  امر  واجبی چون  احکام  درقالب  و آموزش آن  ترویج  راهکارهایی جهت  پیشگیری،  بر 
از  با وجود چنین نظام بهداشتی دقیق و کارآمد در اسالم بدون شک می توان یکی  و نهی ازمنکر، 
دالیل در اوج قرارداشتن تمدن اسالمی را در قرن های گذشته تبعیت از این سبک بهداشتی دانست و 
متقاباًل کمرنگ شدن و کنار گذاشته شدن آن را یکی از دالیل افول تمدن اسالمی در قرون اخیربه 
شمار آورد. بر اساس آخرین رتبه بندی سازمان بهداشت جهانی از سیستم های سالمت در جهان که 
پرداخت  در  مردم  مشارکت  ملی،   ناخالص  تولید  از  اساس شاخص های سالمت  بر  سال 2000  در 
هزینه های سالمت، هزینه های خانمان سوز درمان، ارائه شده است، رتبه کنونی نظام سالمت ایران و 

اغلب کشورهای اسالمی درسطح پایینی در دنیا قرار دارند. 
از  ناشی  پایین سالمت در اغلب کشورهای اسالمی  نظر می رسد سطح  به  نتیجه گیری وپیشنهاد: 
فاصله گرفتن سبک زندگی مسلمانان از سبک زندگی اسالمی است. لذا آسیب شناسی هرچه بیشتر و 
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بررسی جایگاه سالمت در سبک زندگی اسالمی و وضعیت 
امروز سالمت در دنیای اسالم
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سریع تر این خطرتهدیدکننده امری الزم و ضروری است.
واژگان کلیدی: سالمت، دنیای اسالم، سازمان بهداشت جهانی، سبک زندگی
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خالصه مقاله
مقدمه: مسائل مربوط به اخالق زیستی که از جمله مهمترین آنها شبیه سازی انسان است امروزه از 
موارد تبادل اندیشه وتقابل آزاد بین دانشمندان علوم زیستی و پزشکی وعلمای اخالق و کارشناسان 
ادیان و مسئولین امور سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف بوده است ،به همین جهت ضمن استفاده 
بیشترین بهره برداری  با آگاهی ازعوارض احتمالی  باید  این زمینه  ازمزایای پیشرفت های علمی در 
برای جامعه ی بشری حاصل گردد.در این مقاله به بررسی دیدگاه اسالم و دانشمندان علوم زیستی در 
رابطه با جواز یا عدم جواز برای شبیه سازی انسان و پیامدهای مثبت و منفی احتمالی همسانه سازی 

انسان پرداخته شده است و قضاوت دراین مورد مدنظر نمی باشد.
روش کار: پژوهش حاضر با بهره گیری از موتورجست و جوگرgoogle scholar ،متون اسالمی 

و استفاده از کتابخانه مجازی و با به کار گیری کلید واژگان محتمل انجام شده است.
است.از  انسان مطرح شده  با همسانه سازی  رابطه  مباحث زیادی در  و  :مسائل  نتیجه گیری  و  بحث 
دیدگاه نهادهای دینی شبیه سازی انسان برای روح وی احترام قایل نمی شود، زیرا شبیه سازی یک 
روش تولید مثل غیر طبیعی است و مغایر با اصل واحد بودن انسان است )human uniquenss( اما 
طرفداران همانند سازی این روش را غیراخالقی نمی دانند و دالیل خاص خود را دارند از جمله اینکه 
بین موجود دهنده اولیه و موجود کولون شده تفاوت محیطی وجود دارد که در شکل گیری شخصیت 
متفاوت کلون مؤثر است.حوزه های مختلف خصوصاً دین تحقیق و پژوهش در ارتباط با شبیه سازی 
را تا آنجا مجاز می داند که با کرامت های انسانی مغایر نباشد و منافع آن بیشتر از مضراتش باشد.شبیه 
سازی انسان به دلیل پیچیدگی ومشکالت فراوانی که دارد هم از نظر علمی هم از نظر اخالقی باید 
بیشتر مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.که از یک سو امیدهایی در رابطه با درمان بیماری های نیازمند 
به پیوند اعضا و ناباروری دارد و از سوی دیگر نگرانی هایی در رابطه با به مخاطره انداختن کرامت 

انسانی به وجود آورده است.
واژگان کلیدی: همانند سازی انسان، علوم زیستی،کرامت انسانی، فقه، حقوق، عدم جواز، درمان

Research on History of Medicine/ The First International Conference on 
Holy Prophet Mohammad’s Tradition (Sireye Nabavi) in Medicine and the 
First International Student Conference: Jan 21-23, 2014; Vol. 3 (Suppl. 1): 
53

abstract

Res Hist Med 2014; 3(Suppl. 1)

53
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Abstract
Introduction: The present study was conducted to evaluate the wound 
healing effect of Arnebia euchroma (AE) extract, which is traditionally 
used in some Indian, Chinese, and Iranian tribes, on histomorphomet-
rical parameters involved in the healing process of third-degree burn 
wounds by using stereological analyses.
Methods and Materials: In an experimental study, 48 female Sprague-
Dawley rats, each with a standard third-degree burn wound on the poste-
rior surface of the neck, were divided into four groups; AE10 and AE20 
groups were treated with carboxymethylcellulose (CMC) gels which 
contained AE hydroalcoholic extract at the concentration of 10% and 
20%, respectively; the untreated burned (UB) group, which received no 
treatment; and the gel-base treated group. Wound closure rate, fibroblast 
proliferation, volume density of collagen bundles, length density, and 
mean diameter of the vessels were measured.
Results: Wound closure rate, fibroblast population, volume density of 
collagen bundles, and length density of vessels were significantly im-
proved by AE10 and AE20 in comparison with the gel-base and UB 
groups (P value <0.05).
Conclusion: Although previous investigations on the different aspects 
of the wound healing effects of AE and the results of this study exhibited 
the positive effects of topical Arnebia euchroma on third-degree burn 
wound, introducing AE as an alternative wound healing agent requires 
more investigations on its efficacy on human, safety, and possible ad-
verse effects.

Elham Nadimi1

Soheil Ashkani-Esfahani2

Mohammad Hossein
Imanieh2

Aidin Meshksar2

Mahsima Khoshneviszadeh3

Ali Noorafshan4

Bita Geramizade5

Sedigheh Ebrahimi6

Farhad Handjani7

1- MS Student of Immunology. Shiraz 
University of Medical Science.( Histo-
morphometry & Stereology Research 
Center, Shiraz University of Medical Sci-
ences, Shiraz, Iran)
2- MD.Student of Shiraz University of 
Medical Sciences
3- Medicinal & Natural Product Chemis-
try Research Center, Shiraz University of 
Medical Sciences, Shiraz, Iran
4- Histomorphometry & Stereology 
Research Center, Shiraz University of 
Medical Sciences, Shiraz, Iran
5- Department of Pathology, Namazi 
Hospital, Shiraz University of Medical 

Enhancement of Fibroblast 
Proliferation,Vascularization and Collagen Synthesis in 
the Healing Process of Third-Degree Burn Wounds by 

Topical Arnebia euchroma, a Herbal Medicine



Keywords: Arnebia euchroma; Stereology; Vascularization; Fibro-
blast proliferation; Wound closure rate; Collagen synthesis

Research on History of Medicine/ The First International Conference 
on Holy Prophet Mohammad’s Tradition (Sireye Nabavi) in Medicine 
and the First International Student Conference: Jan 21-23, 2014; Vol. 3 
(Suppl. 1): 54-55

Sciences, Shiraz, Iran
6- Department of Medical Ethics, Shiraz 
University of Medical Sciences, Shiraz, 
Iran
7- Department of Dermatology, Shiraz 
University of Medical Sciences, Shiraz, 
Iran

Correspondence: 
Elham Nadimi
MS Student of Immunology. Shiraz Uni-
versity of Medical Science.( Histomor-
phometry & Stereology Research Center, 
Shiraz University of Medical Sciences, 
Shiraz, Iran), student research committee 
of Shiraz University of Medical Sciences
nadimi.sums@yahoo.com  

Elham Nadimi et al

Res Hist Med 2014; 3(Suppl. 1)

55



AbstrAct

Res Hist Med 2014; 3(Suppl. 1)

56

از طبابت راویان تا درایت حکیمان
)درنگی در سوءبرداشت ها از تعامل اسالم و طب(

امین کرباسی زاده1

1- طلبه حوزه علمیه قم

amin.k101@gmail.com

خالصه مقاله
پوشیده نیست که دین مبین اسالم نسبت به نیازهای جسمی انسان، بی اعتنا نبوده است. احادیث متعدد 
بر این مطلب  درباره آداب خوردن، آشامیدن، خوابیدن، خواص خوراکیها و توصیههای بهداشتی، 
داللت دارند. با این وجود مدتی است جریاناتی در تالش برای ارائه طب اسالمی به عنوان جایگزین 
پزشکی نوین هستند. ایشان بر این باورند که دین، همه نیازهای بشری را، آشکارا پاسخ داده و در 
نتیجه از عرصه نظام پزشکی درمانی نیز غفلت نورزیده است. این گروه با این مفروضات در استنباط 
طب اسالمی از قرآن، روایات معصومین)ع( و کتب پزشکان مسلمان، روش های خاصی را به کار 
می گیرند. در این مقاله، صحت و سقم مفروضات، استنادات و روش های استنباط این جریانات مورد 
نقد و بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب که ابتدا رویکردها و روش های ایشان در تفسیر قرآن 
نقد گردیده و سپس روش صحیح استفاده از قرآن در علوم پزشکی بیان شده است. آنگاه با گزارش 
نمونه هایی از سیره پیامبر )صلی اهلل علیه و اله( و اهل بیت )علیهم السالم( در استفاده از طبیب به هنگام 
بیماری، پندار لزوم اخذ روش درمانی از اسالم نقادی شده و در ادامه با بررسی اجمالی اسناد و داللت 
احادیث پزشکی، ضعف سندی و داللت ظنی بخش قابل توّجهی از این اخبار آشکار گردیده و سپس 
روش آزمایش و تجربه برای ارزیابی این احادیث پیشنهاد شده است. در پایان نیز به نقد استناد به تراث 
اطبای مسلمان در استنباط طب اسالمی پرداخته شده و لزوم دقت در تفکیک طب اسالمی از طب 

سنتی تذکر داده شده است.
السالم(،  )علیهم  معصومین  پزشکی  سیره  طب،  و  اسالم  تعامل  اسالمی،  طب  کلیدی:  واژگان 

احادیث پزشکی، روایات طبی.
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خالصه مقاله
در منابع ارزشمند دین مبین اسالم حقوقی برای انسان ها در نظر گفته شده است و همان طور که روشن 
برادری(  امور )حقوق  این  به  اهتمام ورزیدن  بر  داند و  برادر یکدیگر می  را  این دین مؤمنین  است 
تأکید دارد. همچنین آیین اسالمی به یار و یاور همدیگر بودن در بالها سفارش می نماید و الزم می 
داند مؤمن در این مواقع به برادر خود سود برساند و از دلتنگی اش بکاهد.طبیبی که با استفاده از علم 
طبابت کمر همت برای خدمت به هم نوعان خود می بندد، از بهترین و واالترین مصادیق این موضوع 

می باشد.
در این مقاله تالش شده تا با استفاده از قرآن و روایات، به بررسی طبیب و طبابت بپردازیم و تا حدودی 

اهمیت این علم در دین اسالم، وظیفه ی طبیب و آداب طبابت را از این منظر تشریح نماییم.
واژگان کلیدی: طب اسالمی،طبیب، دارو، شفا
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علم تشريح از منظر اسالم و دانشمندان مسلمان

خالصه مقاله
همان گونه که پزشکان به کالبدشناسی و وظایف االعضاء توجه می کردند، فقها، علما و متکلمان نیز 
به آن عالقمند بودند، زیرا آنها تن آدمی را از آیات و نشانه های خداوند می دانستند و علم تشریح 
یعنی شناختن بدن آدمی را به مثابه ی مقدمه ای برای شناخت خداوند، ضروری می دانستند. آیات و 
روایات فراوانی بر این نکته داللت دارند که کسی که خودش را نشناسد، به معرفت خداوند نمی رسد. 
در این آیات چگونگی خلقت و تکوین انسان وصف شده است. علما و فقهای بزرگی در موضوع 
کالبدشناسی و تشریح قلم فرسایی کردند و این مسئله سبب کشفیات بزرگی از سوی این فقها در زمینه 
پزشکی شد و به نوعی در رونق و پیشرفت پزشکی موثر بوده است. در این مطالعه دیدگاه فقه اسالمی 

بر کالبدشناسی و جایگاه علم تشریح در دین مبین اسالم مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: تشریح،کالبدشناسی، فقه اسالمی، پزشکی
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Abstract
An influential Persian scholar of the Islamic Golden Age of Medicine 
(9th-12th centuries AD), Ibn-e Sina (980-1037 AD), also known by the 
Latinized name of Avicenna, is best remembered for his contributions 
to various aspects of medicine, particularly surgery. In fact, the art of 
surgery was a major focus of his attention and practice, and one to which 
he devoted several chapters of his main medical encyclopedia, entitled 
Al-Qanun fi al-Tibb (The Canon of Medicine). This paper will briefly 
review Avicenna’s life, introduce his textbook of medicine, and present 
his significant contributions to the science of surgery.
Keywords: Avicenna, History of Medicine, Surgery
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نقش سنت حسنه وقف در شكوفایی دانش پزشكي در 
تمدن اسالمی
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خالصه مقاله
بنیادهاي خیریه وقفي از عناصري هستند که در طول تاریخ تمدن اسالمي و حتي  فرهنگ وقف و 
بشري نقش ارزنده و سازنده اي در شكوفایی دانش پزشكي داشته اند. موقوفات از نظر درآمد و بهره 
مستمري که همیشه داشته اند از بهترین و پایدارترین منابع مالي و حمایت کننده براي انجام پژوهش 
ها و توسعه علم و دانش در جوامع اسالمي در طول تاریخ و در کشورهاي غربي در یک قرن اخیر 
اند. حمایت از پژوهشگران و دانشمندان و به وجود آمدن نهادهاي بزرگ علمي و تحقیقاتي  بوده 
و آموزشي نظیر بیمارستان ها در پوشش فرهنگ اصیل وقف صورت گرفت و واقفان و نیكوکاران 
خداجو با ایجاد مراکز همگاني دانش و پژوهش تالش نمودند با برآوردن نیازهاي پژوهشگران زمینه 
اي را فراهم آورند که آنها بتوانند بدون دغدغه معاش و هزینه هاي زندگي به امر تحقیق و پژوهش 
و نگارش و توسعه علوم بپردازند.دراین مقاله ضمن مطالعه و پژوهش به وسیله کتاب ها، منابع ، متون 
تاریخي، علمي، فرهنگي، دیني، سفرنامه ها و وقف نامه ها و مقاالت مرتبط به بررسي جایگاه سنت 
وقف و موقوفات جهان اسالم به عنوان پشتوانه مالي و حمایتي از پزشكان و همچنین نقش ارزنده آنها 
در ایجاد بیمارستان ها، مراکز علمي و درمانی، تأمین مالي، نگهداري و اداره امور آنها پرداخته ایم.  و 
با ذکر نمونه هاي متعدد از این گونه موقوفات در ممالک اسالمي به تبیین نقش سنت حسنه وقف در 

شكوفایی دانش پزشكي مبادرت کرده ایم.
واژگان کلیدی: وقف، موقوفات، دانش پزشكی، دانش طب، تمدن اسالمی، بیمارستان
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خالصه مقاله
رابطه بین بیمار و پزشک از دیرباز مسئله ای کاماًل جدی و مورد توجه پزشکان و فیلسوفان اخالق بوده 
است، اما فناوری های نوین و شاخه های جدید علم پزشکی ، جامعه بشری را با چالش های کاماًل 
جدید و ناشناخته مواجه ساخته است و تعمق در این امور را کاماًل الزم وضروری می نماید. در این 
مقاله سعی شده است با نگاهی به تاریخ اخالق  پزشکی ، رد پایی از آنچه که اخالق پزشکی نامیده 
می شود ، به دست آید. و سپس به دنبال دستیابی به تعریفی روشن از اخالق پزشکی و اصول آن )با 
نیم نگاهی به روان شناسی و روان پزشکی( خواهیم بود . و در نهایت از چالش ها و مسائل مهم اخالق 

پزشکی بحث خواهیم کرد.
واژگان کلیدی: اخالق پزشکی ، اصول اخالقی
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خالصه مقاله
مقدمه: امروزه استفاده از روش های غیر دارویی و طب مکمل که واکنش محیطی را به درد کاهش 
داده همانند انحراف فکر، تجسم خالق، موسیقی و آواز درمانی بسیار حائز اهمیت می باشد، لذا در 
این مطالعه اثر تالوت قرآن کریم که زیباترین موسیقی هستی است بر تسکین درد بررسی شده است.

روش کار: مطالعه به روش پژوهشی مروری می باشد.
بحث ونتیجه گیری: موسیقی دارای اثرات مختلفی است که یکی از آنها، کاهش اضطراب در 
بیماران و کم کردن درد در آنهاست در مطالعه ای که مجیدی بر روی 108 بیمار پیش از آنژیوگرافي 
عروق کرونرانجام داد اثر آوای تالوت قرآن را در کاهش اضطراب بیماران بررسی نمودو به مؤثر 
بودن آوای قرآن در کاهش اضطراب و عالئم حیاتی ناشی از اضطراب در بیماران تحت آنژیوگرافی 
عروق کرونراشاره کرد. همچنین در مطالعه فروهری و همکاران اثرات شنیداري آواي قرآن کریم 
بر درد زایمان  ارزیابی شد؛ یافته هاي این پژوهش تأثیر شنیداري آواي قرآن کریم را به عنوان یکی 
از روش هاي مکمل درکاهش درد زایمان زنان نخست زا معرفی نمود. همچنین موسیقی می تواند به 
عنوان محرکی برای ایجاد پاسخ های فیزیولوژیک و روانی در شنونده محسوب شود و به نحوی بر 
فعالیت های فیزیولوژیک فرد مؤثر است، به ویژه وقتی آیات قرآنی با معنی آنها تالوت گردند؛ لذا 

این شیوه می تواند به عنوان شیوه کنترل و تسکین درد در مراکز درمانی مد نظر باشد.
واژگان کلیدی: تالوت قرآن، طب مکمل، تسکین درد
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خالصه مقاله
مقدمه: هلیکو باكتر پیلوری یکی از شایع ترین عفونت هایی بوده است كه حدود نیمی از جمعیت 
مصرف  مزمن  عفونی  های  بیماری  سایر  مانند  آن  معمول  هستند.درمان  ارگانیسم  این  حامل  جهان 
چندین آنتی بیوتیک همزمان می باشد، كه هم هزینه بر بوده و هم مقاومت های دارویی ایجاد می 
نماید و گاها نیز درمان ها باید تکرار گردند؛ لذا هنوز ریشه كنی هلیکو باكتر پیلوری جزء معضالت 
پزشکی است.از آنجایی كه در قرآن كریم سوره مباركه نحل ،عسل را درمان بیماریها معرفی كرده و 
رسول مکرم اسالم نیز مصرف عسل را بسیار مفید می دانستند، در این تحقیق كارآیی درمان های سه 

دارویی با عسل در ریشه كنی هلیکو باكتر پیلوری بررسی شده است.
روش کار: 33 بیمار مبتال به عفونت هلیکو باكتر پیلوری كه در طی اردیبهشت تا مرداد 1389 به 
درمانگاه داخلی بیمارستان امیر المومنین علی )ع( شهرستان گراش مراجعه نموده و توسط متخصص 
شامل  درمانی  رژیم  پزشک  توسط  شده،لذا  مطالعه  وارد  بود،  شده  شناسایی  عفونت  این  داخلی 
امیپرازول ،بیسموت ،آموكسی سیلین و عسل شروع گردید و نهایتاً پس از یک ماه دوره درمان ،از 
نظرمیزان ریشه كنی باكتری با انجام بیوپسی یا تست اوره آز تنفسی مورد ارزیابی قرار گرفتند.نوع 

مطالعه مقطعی مداخله ای بود و اطالعات توسط نرم افزار spss ورژن 16 آنالیز شد.
یافته ها: بیماران شامل 16 مرد و 14 زن بوده و میانگین سنی آنها 36/4 سال بود.در مجموع در 28 

بیمار )84/84(درصد ریشه كنی كامل دیده شد و در 5 بیمار)15/15(درصد ریشه كنی كامل نبود.
نتیجه گیری: درمانهای سه دارویی با عسل، جهت ریشه كنی هلیکو باكتر پیلوری می تواند حائز 

اهمیت باشد،به عالوه عوارض دارویی كمتری را ایجاد می نماید.
واژگان کلیدی: عسل، هلیکو باكتر پیلوری، مقاومت دارویی
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خالصه مقاله
مقدمه: استفاده از پیاز در سیره نبوی به عنوان عامل محرک قدرت جنسی و توانایی باروری در مردان 
مطرح می باشد. همچنین در طب سنتی پیازبه عنوان درمان ناتوانی جنسی مردان به کار می رود.هدف 
از این مطالعه بررسی تاًثیرپیاز بر شاخصه های باروری و پارامترهای اسپرمی در موش نر بالغ می باشد.  
ای  حیوانخانه  شرایط  در  که  گراش  پزشکی  دانشکده  حیوانخانه  در  بالغ  نر  15موش  کار:  روش 
یکسانی بودند وارد مطالعه شده و گروه کنترل )5 راس( آب مقطر و در گروه مورد )10 راس( آب 
پیاز تازه از طریق داخل صفاقی هر کدام به میزان mg/kg100 به مدت 35 روز دریافت نمودند.پس 
از بیهوشی، با جراحی اپیدیدیم خارج شده وبالفاصله پارامترهای اسپرمی در آن ثبت گردید.داده ها 

با نرم افزار spss ورژن 16و آزمونTتجزیه وتحلیل شد.  
دار  معنی  اختالف  که  گیری شده  اندازه   WHO دستورالعمل  طبق  اسپرمی  پارامترهای  ها:  یافته 
PH و ویسکوزیته تفاوت  بیشتر شده بودولی در میزان  بود،به طوری که تعداد و تحرک اسپرم ها 
بیشتر  تجربی  گروه  در  ساز  اسپرم  مجاری  داخلی  قطر  میانگین  بافتی  بررسی  نبود.در  دار  معنی 

بود))1/84±68/41(میکرومتر و درگروه شاهد)2/91±36/04(میکرومتر( تعیین گردید.  
نتیجه گیری: با افزایش و بهبود پارامترهای باروری در اسپرم موش، احتماالً مصرف پیازبه علت دارا 
بودن خواص آنتی اکسیدانی قوی، بتواند بر شاخصه قدرت باروری مردان نیز مؤثر باشدکه می توان 

جهت بررسی آن مطالعه دیگری را به صورت کارآزمایی بالینی بر روی انسان انجام داد.
واژگان کلیدی: سیره نبوی، پیاز، باروری
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خالصه مقاله
مقدمه: افسردگی پس از زایمان یک اختالل خلقی است که در طی سال اول پس از زایمان روی 
داده و مشکالت جدی را ایجاد می نماید.طبق سیره نبی مکرم که فرمودند در ماه های آخر بارداری و 
پس از آن به زنان زائو خرما بدهید، چرا که هیچ درختی عزیز تر از درختی که مریم )دختر عمران(در 

زیر آن فرود آمد نیست، اثر خرمارا بر افسردگی پس از زایمان بررسی نموده ایم. 
به درمانگاه شهرستان  باردار مراجعه کننده   روش کار: در یک مطالعه توصیفی مقطعی 101خانم 
گراش که در هفته های 28 تا 34 بارداری بوده به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند و توسط آزمون 
ادینبورگ میزان افسردگی آنان بررسی شد به نحوی که افرادی که نمره برابر یا بیش از 13 گرفته را 
افسرده تلقی کرده و از مطالعه حذف شدند)3نفر( و جمعاً 98 نفر که نمره کمتر از 13 گرفته  )با اطالع 
و کاماًل مختار( وارد مطالعه شدند. جهت 80 نفر روزانه 5 عدد خرما به صورت ناشتا تجویز شد ولی 
18 نفر دیگر بعنوان شاهد خرمایی استفاده نکردند. در سه نوبت بالفاصله پس از زایمان، 5 روز بعد و 
4 هفته پس از زایمان توسط پرسشنامه افسردگی بک و ادینبورگ اطالعات استخراج شده وبا روش 

های آماری توصیفی و استنباطی )مجذور کای و آزمونT( و spss آنالیز گردید.
یافته ها: میانگین سن آنها )3/18±24/13( سال بود. میزان افسردگی توسط آزمون ادینبورگ قبل از 
مصرف خرما به طور معنی داری بیشتر بود و میانگین نمره افسردگی در مورد)6/84( و شاهد)9/31( 

مشخص گردید.
نقش داشته که شاید علتش  افسردگی  بارداری در کاهش  اواخر  مصرف خرما در  نتیجه گیری: 
جایگزینی امالح توسط خرما بوده و یا به واسطه اکسی توسین خرماست که سبب بازگشت سریعتر 
رحم به حالت نرمال و تسهیل شیردهی در نوزاد می شود،که می تواند رضایت خاطر بیشتری را در 

مادر ایجاد نماید. 
واژگان کلیدی: خرما، افسردگی، بارداری.
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ابن ابی صادق نیشابوری پزشک و فیلسوف قرن پنجم 
هجری  قمری

خالصه مقاله
تألیف آثاری در  بر  پنجم هجری عالوه  ایرانی سده ی  فیلسوف  نیشابوری پزشک و  ابی صادق  ابن 
و  بقراط  یعنی  روم،  و  یونان  نامدار  پزشكان  از  دوتن  آثار  مهمترین  شارح  بزرگ ترین  سنتی،  طب 
جالینوس بوده است، از این حیث او را بقراط دوم لقب داده اند. از سوی دیگر ابن ابی صادق از طریق 
شاگردی نزد ابن سینا و استادی بر سید اسماعیل جرجانی، این دو پزشک معروف جهان اسالم را که 
یكی عربی نویس و دیگری پارسی نگار بود، به هم پیوند می دهد و از این جهت در تاریخ پزشكی 
با این حال اطالعات قابل توجهی در مورد او و آثارش در  اسالمی–ایرانی اهمیت بسزایی دارد، اما 
منابع نیامده است و برخالف شهرت استاد و شاگردش، حتی به جهان اسالم نیز آنگونه که باید معرفی 
و شناسانده نشده است. این نوشتار بر آن است ضمن کنكاش در زندگی این پزشک ایرانی – اسالمی، 

به معرفی آثار او نیز بپردازد.  
واژگان کلیدی: تاریخ پزشكی، ابن ابی صادق،  طب سنتی، بقراط دوم 
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خالصه مقاله
بررسی تاریخ و پیشینه های پزشکی در اسالم نشان می دهد که سطح وسیعی از فعالیت های علمی، 
پژوهشی و آموزشی و طب اسالمی و مبانی مطالعات میان رشته ای از طریق تعامل با علوم دیگر قرار 

دارد. طب نبوی)ص( و ائمه ی هدی )ع( نیز از این ویژگی برخوردار است. 
پزشکان مسلمان در تألیف کتب و تدوین رساله های پزشکی ضمن کاربست مفاهیم، اصطالحات و 
دستاوردهای دانش های دیگر، از نیاز پزشکان به مطالعه ی علوم دیگر و بهره برداری از دستاوردهای 

آنها در پزشکی به عنوان یک ضرورت سخن گفته اند.
عالوه بر این در مباحث مربوط به اخالق حرفه ای در پزشکی اسالمی و توصیف ویژگی های یک 
پزشک نمونه ی مسلمان بر لزوم آگاهی پزشک از دانش های دیگر و کاربرد آن علوم در پزشکی 

تأکید شده است.
با توجه به این مباحث، در مقاله ی حاضر ضمن انجام یک مطالعه ی تاریخی، شواهدی از رویکرد 
میان رشته ای پزشکی اسالمی و تعامالت این رشته با علوم دیگر نشان داده شده است. در این نوشتار 
پیوندها و تعامالت علم پزشکی با کشاورزی، علوم گیاهی، نجوم، فلسفه، ادبیات، ورزش، موسیقی، 
این رویکرد در پزشکی اسالمی  نشان داده شده است.  ارائه شواهد  با  قبیل  این  از  هندسه و علومی 
نشانگر جامعیت و پویایی متدولوژی علمی اسالم، نگرش عمیق و همه سویه ی پزشکان مسلمان و 

تأثیرپذیری آنها از طب نبوی )ص( و سنت های علمی و آموزه های ائمه هدی )ع( است.
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نگاهی به نقش توجه به "تکلیف دینی" بر اساس سیره 
نبوی در انجام وظایف پزشکی

بهزاد مقصودی1 
1- دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی شیراز

خالصه مقاله
با بهره گیری ازشیوه های مؤثرتبلیغ  بتواند  درعصرکنونیکه عصرنبرد فرهنگ هاست، هرمکتبیکه 
به نشر ايده های خود بپردازد، در اين عرصه پیشتازخواهدبود و بر انديشه جهانیان اثرخواهدگذاشت.

سوگندنامه بقراط نوشته شده ۴۰۰ پیش از میالد مسیح و نوشتار اصلی به زبان يونانی است.
من به آپولون، پزشک آسکلیپوس، هیژيا و پاناکیا سوگند ياد می کند و تمام خدايان و الهه ها را گواه 
می گیرد که در حدود قدرت و بر حسب قضاوت خود مفاد اين سوگند نامه و تعهد کتبی را اجرا 
نمايد. در ادامه سوگند ياد می کند خود را  به انجام وظايف شخصی در آموزش حرفه پزشکی و انجام 
تکالیف درمانی و حفظ اسرار بیماران  پايبند باشد. و در انتها می گويد اگر تمام اين سوگند و نامه را 
اجرا کنم و به آن افتخارکنم از ثمرات زندگی و حرفه خود برخوردار شوم و همیشه بین مردان مفتخر 
و سربلند باشم، ولی اگر آن را نقص کنم و به سوگند عمل نکنم از ثمرات زندگی و حرفه خود بهره 

نبرم و همیشه بین مردان سرافکنده و شرمسار باشم.
هنوز هم افتخار همه ما پزشکان به خوردن اين قسم در پايان تحصیالتمان می باشد.البته پايبندی به 
اصول علمی وحرفه ای درآموزه های دينی آمده و اما آيا ما با 25۰۰ سال تمدن مدون و1۴۰۰ سال 
ايم؟ اگر آری که چنین  بوده  بقراط در زمینه پزشکی موفق  به قسم  اکتفا  با  پذيرش کاملترين دين 
ما  دانشجويان پزشکی  ما و خصوصاً  نه، چرا جامعه پزشکی  اگر  کنگرهای چرا تشکیل می شود و 
شهرت- شوند)پول-  می  پزشک  ای..(چرا  رايانه  -منابع  کتاب  بخوانند)جزوه-  بايد  چه  يدانند  نم 

مهاجرت....( چرا بعضی سختی ها را تحمل کنند )ناچاری-غیرت-آينده خودشان....( و هزاران سوال 
اينچنین.

و سوال اصلی اينکه آيا نحوه  پاسخ به اين سؤاالت در جامعه ما با جوامعی که قسم بقراط را در جهان 
گسترانده اند بايد يکسان باشد؟

نقش  باال  سؤاالت  همه  به  پاسخ  و...در  -اجتماعی-سیاسی-فرهنگی  اقتصادی  عوامل  حتم  طور  به 
مؤثری دارند .اما بايد بخشی از پاسخ را  در کمبودهای ناشی از عدم استفاده صحیح -به جا و حتی 

حداقلی  از منابع خود داست.
باقری و  پیروزی ساختند؟شهید حسن  انقالب کردند؟چه کسانی در جنگ  اينکه چه کسانی  سؤال 
شهید همت و شهید خرازی و شهید تهرانی و... از کجا آمدند؟ بسیجیان که بودند؟چه منابعی برای 
پیروزی های خود داشتند؟اين همه غرور و افتخار حاصل توجه صرف به اکادمی)به عنوان مظهر علمی 
تمدن غربی(و ابزار حاصل از آن بوده است؟آيا ابزار رزمندگان گمنام خود را شناخته ايم و در ساير 

مسائل و از جمله مشکالت وکمبودهای جامعه پزشکی از آنها استفاده شده است؟
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“تکلیف شرعی”، عنوان شناخته شده در جامعه مؤمنین است که حجت قاطع و دلیل محکم برای 
توجیه تصمیم گیری ها و اقدامات به شمار می رود. شايد بتوان اين امر را تنها عامل جاودان شدن 

شهید حسن باقری-شهید چمران-صیاد شیرازی و دوران و جهان آرا ها دانست.
از طرف ديگر، دايره شمولیت شريعت اسالمی در شئون مختلف زندگی انسان، اعم از شئون فردی 
و اجتماعی، چنان گسترده است که هر فرد مسلمان در بسیاری از امور عماًل مواجه با مجموعه ای 
از تکالیف شرعی است و اساساً يکی از دالئلی که برای اثبات جامعیت و کاملیت دين مبین اسالم 

بیان می شود، همین فراگیر بودن احکام آن نسبت به تمام وجوه زندگی انسان است.
تزريق آگاهانه اين احساس به جوانان ما می تواند بخش عظیمی از مشکالت طبی اعم ازآموزشی-

درمانی- پژوهشی و... را کاهش داده و سرعت عظیمی به پیشرفت های جامعه پزشکی بدهد.
به َشَمرَدل طبیب می فرمايند: هیچ کس را  به پزشکان خطاب  با توصیه ای زيبا  پیامبر خدا )ص(   
درمان مکن، مگر آن گاه که بیماری او را بشناسی.اين جمله گران بها بايد مبنای همه اقدامات ما 

در حوزه پزشکی باشد.
البته نیاز امروز ما تشکیل کالس های تکلیف شرعی در آموزش پزشکی نیست، بلکه جذب جوانان 
به اين تفکر نیازمند روش شناسی مناسب و به طور حتم استفاده ازآموزش های غیر مستقیم است .
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دفع شبهات نابجا از سند و متن رساله ذهبیه امام رضا 
علیه السالم

خالصه مقاله
و  گرفته  صورت  رساله  متن  و  سند  مورد  در  زیادی  های  بحث  گذشته  های  سال  طی  در  مقدمه: 
مقاالتی نیز در این خصوص به رشته تحریر در آمده است که در برخی از آنها سند رساله مورد تردید 
واقع شده و متن آن غیر علمی یا غیر منطقی معرفی شده است. با توجه به اهمیت موضوع، نویسندگان 
مقاله پیش رو تصمیم گرفتند تا ضمن پژوهش در اسناد رساله، متن رساله را نیز در مواردی که مورد 
شبهه واقع شده است با متون طب سنتی تطبیق دهند. اهم مطالبی که در مقاله پیش رو مورد پژوهش 

و ارائه قرار گرفته است عبارتند از:
1( شواهد و ادله ای که رساله را مستند می کند.

2( بررسی دالیل ضعیف دانستن سند رساله ذهبیه و ارائه دالیل مربوط به تصحیح راوی اول آن: در 
نوری )صاحب  بیانات محدث  اساس  بر  است  بن جمهور«  » محمد  رساله که  اول  راوی  این بخش 

مستدرک الوسائل( مورد توثیق قرار گرفته است.
3( نظر کلی در مورد سند روایات طبی

4( پاسخ به شبهات وارد شده بر سند رساله ذهبیه
5( پاسخ به شبهات وارد شده بر متن رساله ذهبیه:در این بخش اشکاالتی مانند مشابهت متن رساله با 
سایر متون طبی معاصر، ادبیات رساله و واژگان به کار رفته در آن، مباحث مربوط به مکان برگزاری 
جلسه و افراد حاضر در آن، علل عدم استناد فقها و محدثان به رساله، تجویز مصرف تریاق اکبر بعد 
از انجام حجامت، فواصل انجام حجامت، وعده های غذایی، تفاوت عبارات رساله با مبادی علم امام 

علیه السالم مورد بحث و پاسخ قرار گرفته است. 
نتیجه: به نظر می رسد ناآشنایی منتقدان با مبانی علوم حدیث و متون طب سنتی باعث سوء برداشت 
ها و قضاوت های سطحی در مورد رساله ذهبیه امام رضا علیه السالم شده است. اگرچه مانند بسیاری 
دیگر از روایات فقهی و طبی به طور قطع نمی توان گفت خط به خط رساله ذهبیه از امام رضا علیه 
السالم صادر شده است، لیکن طبق اصول مسلم علوم حدیث، انتساب آن به حضرت قطعی و ثابت 
شده است و راوی اول این حدیث )محمد ابن جمهور( نیز توسط صاحب مستدرک مورد توثیق قرار 
گرفته است. ضمن آن که بر اساس اصول علم حدیث شهرت این رساله نزد علماء جبران کننده ضعف 
احتمالی در سند آن است. همچنین در این تحقیق مشخص شد که در متن رساله نیز مطلبی که مغایرت 
با کتاب خدا و سیره پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السالم داشته باشد وجود ندارد و ایرادهای گرفته 

شده بر آن یا از دیدگاه طب سنتی مردودند و یا صرفاً برخی احتماالت اثبات نشده را بیان کرده اند.
نابجا، سخنان مرحوم عالمه عسگری حدیث شناس بزرگ  به شبهات  پاسخگویی  بنابراین ما ضمن 

رضا کیانی1 
سید سعید اسماعیلی2

سید وحید فرزاد فر3
رضا منتظر4

شارح  سنتی؛  طب  و  روایی  طب  محقق  و  مدرس   -1
علمیه  حوزه  عالی  دروس  مدرس  ذهبیه؛  رساله  جامع 
مرکز  مدرس  حدیث؛  و  قرآن  دانشگاه  مدرس  قم؛ 

تخصصی امامت
2- پزشک و متخصص طب سنتی

3- پزشک و محقق طب اسالمی و سنتی
4- پزشک و محقق در طب ایرانی اسالمی

مسئول: رضا کیانی، مدرس و محقق طب  نویسنده 
روایی و طب سنتی؛ شارح جامع رساله ذهبیه؛ مدرس 
دروس عالی حوزه علمیه قم؛ مدرس دانشگاه قرآن و 

حدیث؛ مدرس مرکز تخصصی امامت، قم پردیسان
rezakiyany@gmail.com 



علیه  امام رضا  به  منسوب  مورد رساله  در  بالینی  تحقیق  به  پزشکی  ازجامعه  را در دعوت  معاصر 
السالم تکرار می کنیم که فرمود: »پیشنهاد می کنیم که عده ای از پزشکان انسان دوست، آزمایشاتی 
درباره آنچه که در این رساله آمده انجام بدهند تا روشن شود که این رساله یک اثر نفیس و با 
ارزش از طب قدیم می باشد تا شاید این آزمایش کنندگان موفق به کشف حقایق غامض علم طب 
باشند که در این رساله به آنها اشاره شده است، که مسلماً با این کار هم به انسانیت خدمت می کنند 

و هم نام آنان جزء مکتشفین بزرگ ضبط شود«.
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خواص انجیر دراحادیث نبوی، طب سنتی و نوین

خالصه مقاله
مقدمه: انجیر میوه ای است که هر دو حالت خشک و تر آن مفید و مغذی است. این میوه قرآنی سرشار 
 A ،B1از مواد معدنی، ویتامین، فیبر و حاوی مقادیر مناسبی از پتاسیم، آهن، کلسیم، فسفر و ویتامین های
و B2می باشد. هدف ازاین مطالعه مروری برخواص انجیردراحادیث ومتون اسالمی،طب سنتی وتحقیقات 

علمی می باشد. 
درپایگاه  الکترونیک  جستجوی  طریق  از  انجیر  خواص  با  رابطه  در  اطالعات  آوری  جمع  کار:  روش 
های اطالعاتی google scholar ،pubmed ،SID ،magiran  و جستجوی کتابخانه ای در قرآن 

کریم،کتب دینی واحادیث صورت گرفت.
یافته ها: انجیردرکتاب قانون شیخ الرئیس ابوعلی سینا مایه آرامش،سبب تعریق، فربهی ودردرمان سرفه 
و همچنین تر و خشک آن در درمان صرع مفید ذکر شده است.طبع انجیر گرم و تر است و حکماي طب 
سنتي معتقدند که ملین، معرق و مسکن حرارت و تشنگي است. همچنین براي رفع بواسیر، تقویت نیروي 
جنسي، رفع سرفه و رفع دل پیچه موثر است. در طب چیني از شیرابه ي انجیر براي درمان زگیل، بواسیر و 
میخچه استفاده مي شود.امام رضا)ع( فرمودند : انجیربوی بد دهان را می برد، استخوان ها را استحکام می 
بخشد، مو را می رویاند، درد را می برد و با وجود آن دیگر به دارویی نیاز نیست.پیامبر اسالم نیز فرموده اند 
: هر که می خواهد دلش نرم شود، پیوسته بلس)انجیر( بخورد. تحقیقات نشان داده اندکه انجیر در بیماری 
گلیسرید، حفاظت  وتری  کلسترول  اثر کاهش  با  ها  بیماری  سایر  در  و  قند خون(  کاهش  اثر  )با  دیابت 
ازکبد، اثرات آنتی اکسیدانی، اثرات ضد میکروبی مؤثر است. همچنین شیره انجیر بر سرطان معده، حافظه 
و یادگیری، گوارش وپیشگیری از بیماریهای قلب و عروق مفید می باشد. به عالوه مطالعات نشان می دهند 

که انجیر داراي خواص ضد جهش زایي، ضد اسپاسم و ضد تب است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج ذکر شده و تأکید علمای طب سنتی  و اسالمی در مورد فواید انجیر در 
پیشگیری و درمان بیماری ها، نداشتن عارضه جانبی و سهولت دسترسی به آن پیشنهاد می گردد که با  انجام 

مطالعات کاربردی بیشتر در این زمینه، آن را جایگزین داروهای شیمیایی نمود. 
واژگان کلیدی: انجیر، طب سنتی، میوه قرآنی 
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خالصه مقاله
مقدمه: دعا درمانی یکی از روش های نوین در طب است که امروزه بیشتر از گذشته مورد توجه و بررسی 
علمی واقع شده است. در متون مذهبی و اعتقادی مسلمانان تأثیرات درمانی آیات قرآن بیان شده و روایات 
معتبری از پیامبر و ائمه در این رابطه در دست است. لذا مطالعه حاضر با هدف مروری بر نقش دعا در درمان 

بیماری ها از نظر قرآن، سیره نبوی و مطالعات علمی انجام گرفت. 
 sid،نظیر اطالعاتی  های  پایگاه  به  مراجعه  با  مرتبط  مقاالت  به  دستیابی  برای  کار:  روش 
magiran،springer link ،google scholar و... با کلید واژه های دعا، سرطان و prayer جستجو 

انجام گرفت و 18 مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: قرآن کریم در سوره زمر می فرماید: "هنگامی که به انسان زیانی برسد، پروردگار خود را می 
خواند و به سوی او باز می گردد." دعا نقش مهمی در قبول و تحمل بیماری ها دارد. دکتر مائتوس می 
نویسد، تشویق بیمارانی که به دعا و نیایش اعتقاد دارند یکی از عوامل مؤثر در درمان آنها شمرده می شود. 
دعا کردن نقش مهمی در سازگاری با بیماری سرطان و سالمت بیماران همودیالیزی دارد. دکتر هریس و 
همکاران نشان داده اند که دعا باعث کاهش عوارض و مدت بستری در بیماران قلبی می شود. دعا همچنین 
نیز مؤثر است.شنیدن دعا مداخله ای مؤثر در  لقاح مصنوعی  نابارور و موفقیت روش  بیماران  در درمان 
کاهش اضطراب و کنترل عالیم حیاتی قبل از جراحی به شمار می رود.مطالعات نشان داده اند که دعا تأثیر 
مثبت در بهبودی بیماری های قلبی عروقی، ایدز، ناباروری، آرتریت روماتوئید و حوادث عروقی مغز دارد. 
پیامبر)ص( دعا و دارو را برای بهبود بیمارش ادغام می نمود به این ترتیب که پس از تجویز نسخه دست بر 
سر بیمار می گذاشت و در دل دعا می خواند.هر چند دعا برای درمان سنتی باستانی است ولی کاربرد آن 

در تمام دوران، اهمیت و تأثیر آن را در درمان بیماری ها به ما گوشزد می کند.
نتیجه گیری: نتایج مطالعات نشان می دهند که دعا دارای تأثیرات مثبتی بر بیماران می باشد. بنابراین با 
توجه به اعتقادات و مذهب اسالمی حاکم در کشور ما می توان با انجام مطالعات و تحقیقات بیشتر این 

روش را به صورت دقیق و علمی به کار گرفت.
prayer  ،واژگان کلیدی: دعا، سرطان
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خواص دارویی انار از دیدگاه سیره نبوی،طب سنتی و 
نوین

خالصه مقاله
مقدمه: انار یکی از مهم ترین گیاهان بومی ایران است که از زمان های دور تا به امروز قسمت های مختلف 
آن در طب سنتی و بر طبق احادیث اسالمی مصرف می شده است. مطالعه ی حاضر با هدف مروری بر 

خواص دارویی انار از دیدگاه سیره نبوی، طب سنتی و نوین انجام گرفت.
روش کار: برای  دست  یابی  به  مقاالت  مرتبط  در  این  زمینه  با  مراجعه   به   پایگاه  های  اطالعاتی

با  از  سال2005تا 2013  انجام شده  google scholar ،PubMed ،proquest ،SID و... مطالعات 
کلید واژه های انار، طب سنتی وPomegranate مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: در طب سنتی انار به عنوان ملین و مدر، در درمان یرقان و درد دستگاه تنفس و ریشه آن جهت 
جلوگیری از حاملگی و به عنوان قاعده آور به کار می رود. ریشه ها، آب میوه، برگ ها و گل های آن 
نیز در درمان اسهال، خونریزی، اسیدوز و عفونت های میکروبی استفاده می شود.پیامبر )ص( فرموده اند 
انار باعث افزایش مایع تولید نسل برای مرد شده و فرزند را زیبا و سالم می کند و نیز فرمودند "میوه را 
انار و ترنج است."مطالعات نشان می دهند که دریافت مکمل  ایام دولتش بخور که برترین میوه ها،  در 
آب انار در سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن، کاهش استرس اکسیداتیو و پیشگیری از بیماری های قلبی و 
عروقی نقش اساسی داردو باعث کاهش فشارخون سیستولی و دیاستولی در بیماران مبتال به دیابت نوع 2 
می شود. همچنین آب انار دارای فعالیت ضد سرطانی است و این فعالیت را از طریق تداخل با تکثیر سلول 
های سرطانی، سیکل سلولی و رگ زایی انجام می دهد. عصاره پوست انار باعث کاهش رفلکس تهوع 
می شود و در درمان آفت های دهانی و تسکین زخم های پمفیگوس مؤثر است. González و همکاران 

نیز به این نتیجه رسیدند که مصرف آب انار به مدت یک ماه می تواند روند ادامه چاقی را متوقف نماید.
بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعات نشان می دهند که قسمت های مختلف انار دارای اثرات مفیدی 
بر پیشگیری و درمان بیماری ها است که پیامبر اسالم نیز بر مصرف آن تأکید فرموده اند؛ لذا بازگشت به 
سیره نبوی و به کارگیری توصیه های ائمه اطهار در استفاده از خواص گیاهان دارویی خصوصاً میوه ها 

ضروری می باشد.
 Pomegranate ،واژگان کلیدی: انار، طب سنتی
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خالصه مقاله
مقدمه: در مکتب طب سنتی ایران،حفظ سالمتی وتندرستی در درجه ی اول اهمیت بوده و درمان بیماری 
ها در اولویت بعدقرار می گیرد.یکی از مهمترین عواملی که زمینه ساز سالمت می باشد،مبحث پیشگیری از 
بیماری ها در طب مدرن است که از آن در طب سنتی با عنوان »سته ی ضروریه« یاد می شود.سته ی ضروریه 
شامل این موارد است:هوا،حرکت وسکون،خواب وبیداری،طعام وشراب،استفراغ واحتقان،اغراض نفسانی 
که از میان این موارد،تغذیه وآداب غذا خوردن از اهمیت ویژه ای در حفظ سالمتی برخوردار است.از 

طرفی غذا یک نیاز دائمی است که مسلماً نقش مهمی را در حفظ سالمتی ایفا خواهد کرد.
هدف: با وجود اینکه طب مدرن پیشرفت چشمگیری در زمینه ی درمان بیماری ها داشته است اما کماکان 
در زمینه ی پیشگیری از بیماریها و به خصوص تغذیه وغذا درمانی مبانی فراوانی برای توسعه و پیشرفت 
علمی وجود دارد؛طب سنتی وسیره ی نبی اکرم )ص( نکات ارزشمندی را در رابطه با آداب غذا خوردن 
بیان می کند،که در این پژوهش سعی بر آن است که با تکیه بر سیره و سنت در بحث آداب غذا خوردن 
قدم موثری در تطبیق مبانی طب سنتی با سیره ی پیامبر)ص( و همچنین بیان مسائل مهم در حفظ سالمتی 

در باب پیشگیری، برداشته شود.
زمان غذا خوردن،مقدار مصرف غذا،ترتیب تناول غذاها،رعایت اصول مهم بعد از تناول غذا،ظروفی که 
این  در  است که  مباحثی  و...  در فصول مختلف  پخته و خورده شود،نوع غذای مصرفی  باید غذا درآن 
پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند،که طبق نتیجه به دست آمده رابطه ی تنگاتنگی میان احادیث وسیره 
ی پیامبر)ص( و مبانی طب سنتی در این مسائل وجود دارد.به عنوان مثال در کتاب الفردوس در حدیثی از 
پیامبر)ص( آمده است که فرمودند:»خوردن بدون گرسنگی وخوابیدن بدون بیداری کشیدن نزد خداوند 
ناصری و  الصحه  از جمله کتب حفظ  منابع مختلف طب سنتی  این مسئله در  به  گناهی سهمگین است.« 
خالصه الحکمه اشاره شده است. محمد بن زکریای رازی نیز در کتاب المنصوری فی الطب عنوان می 
کند که:»بهتر است هنگامی آدمی به خوردن روی بیاورد که سنگینی خوراک پیشین از میان رفته،اشتها 

برانگیخته وگرسنه شده باشد.«
واژگان کلیدی: طب سنتی،سالمت،آداب غذا خوردن،سیره ی نبی اکرم)ص(
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بررسي جايگاه بهداشت و سالمت دراسالم وسيره نبوي

خالصه مقاله
مقدمه: پیامبر اکرم )ص( و آئین الهی او از حیث هدایت به تمام جنبه ها و نیازها ی ضروری انسان 
توجه خاص داشت و این اهتمام تأمین کننده سعادت انسان در تمام زمینه های زندگی است. رعایت 
و توجه به بهداشت از مهمترین موضوعات فرهنگی است که پیوسته پیامبر)ص( همراه با ابالغ دین 

خود به آن توجه داشته اند.
هدف: بررسي تبیین بهداشت وسالمت دراسالم و سیره نبوي 

روش كار: به صورت مروري جمع آوري شده است
چکیده: رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در اسالم مطلوب و بسیار مورد توجه است. راجع به این 
رویکرد، ده ها آیه در قرآن هست که به روشنی در برخی از امور رعایت بهداشت را الزم می داند. 
به همین جهت، در سیره نبوی نیز اهتمام جدی در تمام امور به بهداشت دیده می شود. در سیره نبوی 
توجه به بهداشت در تغذیه و پوشش و محیط زندگی،  به عنوان برنامه دائمی رعایت شده و یکی از 

راه های ترقی معنوی انسان مطرح است. 
نتیجه: پیامبر اکرم )ص ( در پی این حقیقت بود که دین خود را همان گونه که بهداشت و سالمتی 
در آن به عنوان تکلیف و بنیان عبادات است، مطرح و معرفی کند. و دینش آن گونه که فطرت انسان 
به سوی آن گرایش دارد و از پاکیزگی استقبال و با آن مانوس است شناخته شود. پیامبر)ص(  با این 
سیره و تبیین عملی زیبا می خواست پیرایه هایی را که احتمال داشت بعد از خود دینش را به تحریف 
می  دیده  اسالمی  فرق  از  برخی  در  پیامبر)ص(  از  پس  آن چه  اساس  براین  بزداید.  بکشد  و خرافه 
شود که به پاکیزگی اهمیت نمی دهند، بیگانه از تعالیم و فرهنگ اسالم اصیل هستند؛ لذا اگر سیره 
پیامبر)ص( به درستی تبیین شود، فرهنِگ استواری جهت اصالح سبک زندگی مسلمانان خواهد بود. 
پیامبر رحمت، دین را که سرشار از زیبایی های خیره کننده است، در جامعه آن روز متبلور ساخت، 
به نحوی که از آن قوم فاقد بهداشت و زندگِی قابل توجه، انسان هایی ساخت که هر یک با عمل و 

کردار خود آینه تمام نمای دین شوند .
واژگان كلیدی: سیره نبوي، سالمت دراسالم، بهداشت وسیره نبوي
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خالصه مقاله
داده  سامان  اخالق  درباره  متنوعی  تحقیقات  و  ها  پژوهش  مختلف،  علوم  اندیشمندان  و  محققان  امروزه 
اند، در این راستا می توان سه حوزه ی پژوهشی و مطالعاتی را از یکدیگر باز شناخت. مطالعات توصیفی، 
هنجاری و تحلیلی یا فرا اخالقی. اخالق کاربردی  زیر مجموعه اخالق هنجاری می باشد. اخالق کاربردی  
در حقیقت درصدد آن است که کاربرد و اعمال منظم و منطقی نظریه ی اخالقی را در حوزه ی مسائل 
اخالقی نشان دهد. باید توجه داشت که مکاتب اخالقی مختلف هر یک دارای اخالق کاربردی خاص 
خود هستند. برای نمونه، اخالق کاربردی پذیرفته ی مکتب سودگرایی و قدرت گرایی، با اخالق کاربردی 
پذیرفته شده در مکتب اخالق اسالم کاماًل متفاوت است، زیرا هر مکتبی بر اساس اصول و ضوابط اخالقی 
خود به بررسی احکام اخالقی در موارد خاص و ارائه راه حل برای تعارض وظایف می پردازد. در این 
مقاله سعی شده بر اساس اصول اعتقادی مکتب اسالم و با تأکید بر سیره نبوی اخالق کاربردی پزشکی را 
در سه بخش: 1-پیش فرض های ارزشی و پژوهشی یک پزشک مسلمان 2-وظایف اخالقی یک پزشک 
3- آسیب شناسی اخالقی در حرفه پزشکی را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش ضمن تحقیق نظری 
و کتابخانه ای مطلب، از آیات و روایات و خصوصاً کتب معتبر حدیث همچون نهج البالغه، نهج الفصاحه 
و اصول کافی و... مدد جسته تا چگونگی اخالق پزشکی مورد تأیید سیره نبوی تبیین و توضیح داده شود.

واژگان کلیدی: اخالق پزشکی، سیره نبوی، آیات و روایات پزشکی اخالق پزشک مسلمان
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خواص درمانی زیتون با نگاهی به سیره نبوی

خالصه مقاله
مقدمه: درخت زیتون درختی است مبارک که خداوند به آن سوگند یاد کرده است و آن را صاحب منزلتی 
خاص فرموده و آن درختی است که نفع عامه در آن است. درخت زیتون به عنوان شجره مبارکه هفت بار در 
قرآن کریم آمده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی خواص درمانی زیتون با نگاهی به توصیه و سفارش پیامبر 

در این زمینه می باشد.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر با مروری بر جدیدترین منابع کتابخانه ای و اینترنتی  نگاشته شده است.

یافته ها: پیامبر در روایات زیادی توصیه به خوردن زیتون نموده اند و فرموده اند که زیتون بخورید و بدن خود را 
با زیتون چرب کنید که آن درختی خجسته است.ایشان می فرمایند:» روغن زیتون بخورید، زیرا صفرا و سودای 
بدن را متعادل می سازد، بلغم را از بین می برد، اعصاب را قوی و انسان را خوش اخالق و نیک نفس می کند، 

غم و اندوه را برطرف می نماید.«
همچنین رسول خدا)ص( به حضرت علی )ع( در وصیتی فرمود:»از روغن زیتون بخور و آن را به بدن خود بمال. 

هرکس روغن زیتون بخورد، چهل روز از شیطان در امان خواهد بود.«
پیامبر خدا )ص(:" چه نیکو مسواکی است زیتون ،از درختی خجسته ! دهان را خوش بو می کند ،جرم دندان را 

می برد ومسواک من و پیامبران پیشین است. بهترین دسرها نزد پیامبر سرکه و زیتون بود.
عالوه بر دیدگاه دین مبین اسالم در مورد زیتون این گیاه در رژیِم غذایی سواحل مدیترانه ای جایگاه خاصی 
باشد  مناطق می  بقیه  از  نواحی کمتر  این  قلبی عروقی در  بیماری  بروز  میزان  انجام شده  مطالعات  دارد و طبق 
که اکثر تحقیقات آن را مرتبط با رژیم غذایی آنها که اکثراً شامل زیتون و روغن زیتون می باشد می داند.در 
تحقیقات آمده است که ماساژ با روغن زیتون در بچه هایی که مبتال به نرمی استخوان و کم خونی هستند اثر 
مفیدی دارد.زیتون به عنوان کاهش دهنده چربی ،ملین و محرک ترشح صفرا به کار می رود. جوشانده برگ 
زیتون تب بر و آرامبخش است و روغن زیتون به صورت موضعی در سوختگی ها ،کوفتگی و گزیدگی حشرات 
و خارش شدید به کار می رود.یافته ها  هم چنین مؤید کاهش انواع بیماری قلبی و عروقی و سرطان ها در افرادی 

است که زیتون بخشی از رژیم غذایی آنها را تشکیل می دهد.
بحث و نتیجه گیری: ترکیبات روغن زیتون اثرات سودمندی بر پیشگیری و بهبود بیماری های مختلف دارد 
و به عنوان اندک نمونه ای از گنجینه بی انتهایی است که در قرآن و روایات اسالمی نهفته است و تنها افزایش 

علم وآگاهی بشر می تواند رمز گشای آن باشد .
واژگان کلیدی: زیتون، درمان، سیره نبوی
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خالصه مقاله
بغداد یکی از مراکز بزرگ پزشکی در تمدن اسالمی است که نقش و جایگاه ایرانیان در آن بسیار 
چشمگیر می باشد. در دوره آل بویه بغداد از لحاظ پزشکی به اوج فرهنگی و تمدنی خویش رسید و 

بسیاری از علما، دانشمندان و اطبا در آن امکان ظهور استعدادهای خویش را یافتند. 
پس از دستگاه خالفت در بغداد، حکومت آل بویه به تشویق دانشمندان و اطبا قیام کردند که شاهد 
به بررسی دوران شکوفایی  ایرانی در این خطه هستیم. در این تحقیق  رونق علوم و فنون اسالمی و 
تمدن اسالمی در دوره آل بویه در فواصل سال های 320 تا 447 هجری در حوزه پزشکی در بغداد 

می باشیم.
واژگان کلیدی: آل بویه، خالفت عباسی، بغداد، پزشکان، بیمارستان
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پزشکی از صدر اسالم تا ظهور عباسیان

خالصه مقاله
دورانی که علم پزشکی از صدر اسالم تا ظهور عباسیان دارای رونق و شکوفایی بوده و در این دوره 
که بیشتر به کشورگشایی اعراب همزمان بوده کمتر به موضوع دانش پزشکی پرداخته شده و به اشتباه 
بعضی مورخان به دوران سکوت تمدنی شناخته می شود. در حالی که بیشتر باید با طب پیشگیری 
کننده طب نبوی شناخته شود. که این طب به صورت اختصاصی در اختیار نبی مکرم )ص( و ائمه 
معصومین قرار داشته و بسیاری از مسلمین از آن تبعیت می کردند،که به طبی نبوی مشهور گشته است. 
در کنار طب نبوی، پزشکی سایر تمدن هایی چون طب ایرانی)جندی شاپور(، یونانی، رومی و سریانی 

نیز وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته است.
   در این پژوهش به بررسی پزشکی دوران جاهلیت، طب صدر اسالم )طب نبوی( و در نهایت پزشکی 

در دوره بنی امیه پرداخته می شود. 
واژگان کلیدی: پیامبر اکرم )ص(، معاویه، بنی امیه، پزشکان
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Abstract
Introduction and Objectives: The sacred law of Islam has a special 
attention to health issues. Islam is the religion alive and productive for 
their followers, and it has called for progress in all aspects of life for 
them. The miracle of the Quran and the book of divine guidance has such 
a complex and profound concepts that we humans can discover its mys-
teries and its beautiful new facts with more search and study. Principles 
of environmental health , involving concepts such as health, water, food, 
housing, waste disposal and maintaining the beauty and harmony in the 
environment and human health is aimed at controlling the environmental 
factors influencing the humans health and they are considered in Quran
and traditions. Identifying the secrets of the Quran is connected with 
aspects of environmental health and it is hoped that to use these concepts 
as a guidance light to live better.
Method of study: This study is a review of descriptive , structured doc-
uments based on original sources, including the Quran, authentic inter-
pretations and books about various aspects of environmental health, that 
have been collected as a subject in water sanitation , housing and public 
places, waste , public health and environmental protection.
Findings: God loves cleanliness(Repentance chapter 108) and Islam is 
founded based on cleanliness. God in the Quran with clear revelations 
expressed the order in nature. So in verses 7 and 8 sura Rahman warned
the man about raping the natural gifts so that to recall order and modera-
tion.
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Life and environmental health aspects including water elements are re-
peated in the Quran 63 times with different concepts and in some cases 
emphasized to points about health of water (do not pollute the water as 
the lifeblood of any living organism), saving and lack of wasting it. In 
Momenoon(believers)verses of Sura 18, 48 Forghan, 27 Morselat recom-
mend to detergenting factor of water and the importance of clean water 
and in verse 31 of sura Araaf criticized about extravagance and in some 
traditions as well as saving and do not polluting water has been ordered.
About 40 verses in the Quran are mentioned in relation to feeding. In 
verses 23 and 175 of sura Baghara , verse 88 of sura Maedeh and 24 Abas 
sura, are recommend to humans that eat lawful(Halal) foods and also no-
tice the food you eat. In addition to consider lawfulness and unlawfulness 
of food , it shall also comply with health aspects. Eat what is good and do 
good works. Due to importance the disposal of waste , this issue has been 
considered in some traditions. Imam Ali said that : do not put your gar-
bage in front of your house ,because they are a place for microbes(Satan) 
. In verses 80 and 17 Nahl and Kahaf chapters pointed to some features of 
hygienic housing including providing relaxation and protecting against 
sunlight and in 26 hajj sura ,cleanliness of Kaaba as a public place has 
been mentioned. Believers should keep clean mosque ( most important 
public place) for prayers, their clothes should be clean and smell good 
and plaster their houses. Sweep the yard and turn on the lights before 
sunset and avoid loud and annoying voice. Person who made mischief in 
the land and destroy plants, trees and animals is criminal and God does 
not love him.
Conclusion: Islam institutionalized sciences and made health as a duty. 
Prophet Mohammad (PBUH), called health as the base of Islam. Main-
tain purity in all areas is responsibility of a believer (a man with faith). 
Causing any pollution or damage to the environment is sin . with using 
the Quran and prophetic teachings of religious persons, it is understood 
that observing health standards have always emphasized. Therefore , di-
vine gifts such as water and hygiene aspects of housing, food and disposal
of waste can guarantee a healthy living for people in society. Prophetic 
teachings of health can play an effective role in increasing awareness of 
people and improve the health culture in community. 
Key words: Qur’an, environmental health, water sanitation, food , hous-
ing sanitation, environment.
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خالصه مقاله
سابقه وهدف: عسل مایعی شیرین، ترکیب محلول، ضد میکروب و آنتی اکسیدان قوي بوده که 
زنبورعسل آن را از شهد گل ها تولید می کند. از قدیم از عسل)که واژه عربی بوده و معادل فارسی 
آن انگبین و انگلیسی Honey می باشد( استفاده به عمل می آمده و مورد توصیه بوده کما اینکه در 
قرآن کریم و به نقل از پیامبر)ص( و بزرگان در سیره نبوی از آن به نیکی یاد و تأکید شده است؛ لذا با 
توجه به فعالیت های صورت گرفته جهت پرداختن کامل و همه جانبه به خواص درمانی عسل با توجه 

به نتایج تحقیقات و اشاره آن در قرآن و اسالم این پژوهش انجام پذیرفت.
روش كار: در این مطالعه و پژوهش مروری که اهمیت استفاده و خواص دارویی و درمانی عسل 
و  مراجعه  ملل مختلف و پزشکی قدیم ضمن  از عسل در مکاتب،  استفاده  به  توجه  با  بوده  نظر  مد 
استفاده از منابع مزبور، همچنین از قرآن، سیره نبوی، تفاسیر، فعالیت ها و پژوهش ها از منابع مختلف 
علمی، قرآنی و اسالمی کتابخانه ای، الکترونیکی، سایت ها و...گردآوری، جستجو و تحلیل صورت 

پذیرفت.
يافته ها: از دیرباز و در فرهنگ ها، کشورها و تمدن های مختلف و با قدمت جهان )مانند ایرانیان، 
مصریان، یونانیان و درکتب مذهبی یهودیان ومسیحیان( از عسل جهت تغذیه، طعم دهی یا تغییر مزه 
داروها، جایگزین الکل، درمان بیماران و... استفاده می شده است. عسل دارای ترکیباتی است. ویتامین 
های A, B, C, D, K, E و قند )فروکتوز، گلوکز، ساکاروز و...( نیز در عسل موجود می باشد. 
آلومینیوم، مس،  منگنز،  منیزیم، سرب،  ید،  فسفر،  آهن،  پتاسیم  شامل  موجود درعسل  معدنی  مواد 
سولفور، کرومیوم لیتیوم و... می باشد. مصرف خوراکی شربت عسل خرما می تواند موجب افزایش 
میزان پیشرفت طبیعی زایمان، انقباضات مؤثر رحم و کاهش نیاز به سزارین شود. جویدن موم عسل 
برای  مفید  باشد. عسل،  می  سینوزیت  درمان  و  آلرژی  بهبود گوارش،  در  مؤثر  و  استفاده  مورد  نیز 
کلیوی،  قلبي، گوارشی،  بیماري  امراضی همچون  بهبود  در  درمانی  تأثیرات  دارای  و  رشدکودکان 
دیابت، سوختگی، پوسیدگی دندان و نیز خواص آنتی باکتریال وآنتی اکسیدانی می باشد. در قرآن 
مجید به -زنبور-عسل در سوره نحل 68 و 69 )فِیِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس( و سوره محمد 15 )َوأَنَْهاٌر مِّْن َعَسٍل 
مَُّصفًّی( اشاره شده است. پیامبر)ص(می فرمایند: هیچ مریضی، به مانند نوشیدن عسل شفاء پیدا نمی 
کند. حضرت علی)ع( در مورد عسل و تأثیر آن در تقویت حافظه روایتی دارند و از برگزیدن گل 
)نور و  را، عسل )شفای هر درد( و موم  تولید دو گوهر گرانقدر  زنبور عسل،  زیبا توسط  وگیاهان 

روشنایی( دانسته و امام صادق)ع( شاگردشان را درباره عسل و زنبور عسل وادار به تفکر می کند.
بحث ونتيجه گيري: نظر به تحقیق انجام شده و مطالعه و تحلیل فعالیت های پیرامون عسل در طب 
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بررسی اهمیت استفاده از غذای دارويی عسل با توجه 
به اشاره آن در قرآن و سیره نبوی 

حامدفتحی1

1- مرکزتحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران

fatham010@yahoo.com



Hamed Fathi

سنتی و پزشکی نوین و البته اشاره و تاکید آن در قرآن و سیره نبوی، می توان دریافت عسل به عنوان 
غذایی مورد استفاده و مهم در رژیم غذایی، دارای خواص دارویی و درمانی بوده که جا دارد بیشتر 
مورد توجه و تحقیق پیرامون بحث علمی، تاریخی، قرآنی و اسالمی آن و استفاده اصولی و درست 

قراربگیرد.
واژگان كليدی: عسل، سیره نبوی، قرآن، خواص دارویی
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خالصه مقاله
طب اسالمی یا پزشکی اسالمی یکی از مشهورترین و شناخته ترین جنبه های تمدن اسالمی در جهان است 
و یکی از شاخه های علم است که مسلمانان در آن پیشرفت های بسیاری داشته اند. این مکتب پزشکی که 
در آغاز تاریخ اسالم پدید آمد، نه تنها به خودی خود ارزشمند است، بلکه پیوسته نزدیکی با دیگر دانش ها 
دارد. علم طب در دوره اسالمی   با ترجمه کتاب های یونانی و هندی در این رشته آغاز شد. جندی شاپور از 
اولین مراکز علمی   مسلمانان است که طرفدار ترجمه کتب پزشکی یونانی و احتماالً سنسکریت بود گرچه 
تلفیق بین غناي علمي دانشگاه جندي شاپور و اندیشه پویاي اسالمي، هنگام ورود اعراب مسلمان به ایران، 
توانست در سایه حمایت گروهي از حکام و خلفا ، دوران اوج شکوفایي علمي به خصوص علم پزشکي 
را در ایران ایجاد کند،  ولي پس از آن به دالیل مختلف از جمله عدم وجود ثبات سیاسي در کشور ، عدم 
حمایت سیاسي و اقتصادي از دانشمندان، ورود اوهام و خرافات به دنبال هجوم قبایل آسیاي میانه و مغوالن 

به ایران و... علم پزشکي دچار رکود نسبي شد.
با ایجاد ثبات سیاسي که در دوران سلسله صفویه در ایران ایجاد گشت، گرچه در بسیاري از زمینه هاي 
علمي و فرهنگي پیشرفت چشمگیر داشتیم ، ولي علم پزشکي دچار تحول عمده اي نشد. اقدامات پادشاهان 
اولیه صفویه در سازماندهي وضعیت بهداشتي و درماني و ایجاد بیمارستان خیریه که به آن »شربت خانه 
خیریه پادشاهي« مي گفتند و همچنین حمایت از گارگران و اهتمام به امور درماني آنان تا حدي وضعیت 
پزشکي را از نابساماني قبلي خارج کرد. سیاست حمایت از گروهي از پزشکان در دربار گرچه به صورت 
مقطعي موفقیت آمیز بود ولي در دراز مدت  نتوانست تغییر چشمگیري در پیشرفت علم پزشکي ایجاد کند. 
به  متعلق  مبتکرانه  و  اصیل  های  پژوهش  ارائه  در  سهم  مهم ترین  پزشکی،  به  وابسته  علوم  شاخه های  در 
پزشکان  بسط آرای  بر  افزون  اسالمی  است. چشم پزشکان  و گیاه داروشناسی  پزشکی، گیاه شناسی  چشم 
بیماري های متعددی را  بیماري های چشم و راههای درمان آنها، خود  و چشم پزشکان یونانی در مورد 
شناسایی و راه های درمان آنها را ارائه کردند. در زمینه گیاه شناسی و گیاه داروشناسی نیز وضع کمابیش به 
همین گونه است، تنها در بخش مربوط به گیاهان دارویی کتاب الحاوی نوشته رازی تقریباً خواص دارویی 
هفتصد گیاه بررسی شده است. این تعداد در دیگر اثر مهم گیاه شناسی اسالمی، نشانه بسیار مهم آشنایی 

پزشکان اسالمی با داروشناسی است.
واژگان کلیدی: تاریخ پزشکي، تمدن اسالمی، ایران، طب ایرانی، اسالم

Research on History of Medicine/ The First International Conference on 
Holy Prophet Mohammad’s Tradition (Sireye Nabavi) in Medicine and the 
First International Student Conference: Jan 21-23, 2014; Vol. 3 (Suppl. 1): 
85

ABSTRACT

Res Hist Med 2014; 3(Suppl. 1)

85

تکوین دانش پزشکی در تمدن اسالمی

سیده پریسا حسنین1
محسن پرویز2

محمد رضا شمس اردکانی3

دانشکده  فیزیولوژی گروه زیست شناسی،  دانشیار   -1
علوم پایه،  دانشگاه بوعلی سینای همدان

دانشکده  فیزیولوژی  گروه  فیزیولوژی  دانشیار   -2
طب  دانشکده  پزشکی  تاریخ  گروه  مدیر  و  پزشکی، 

سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
علوم  دانشگاه  سنتی  طب  دانشکده  رئیس  و  استاد   -3

پزشکی تهران

دانشیار  حسنین،  پریسا  سیده  مسئول:  نویسنده 
پایه،   علوم  دانشکده  شناسی،  زیست  گروه  فیزیولوژی 

دانشگاه بوعلی سینای همدان
parisa.hasanein@gmail.com



ABSTRACT

Res Hist Med 2014; 3(Suppl. 1)

86

تحليل سندی و محتوایی احادیث پزشکی
با تکيه بر احادیث طبی كتاب طب النبي )ص( ابو العباس، 

جعفر بن محمد المستغفری

سید حسین  حسینی کارنامی1

پزشکی  علوم  دانشگاه  اسالمی  معارف  استادیار   -1
مازندران

خالصه مقاله
یکی ازعرصه های یک سنت به مفهوم عام وسنت نبوی به مفهوم خاص بدان اهتمام ورزیده، عرصه 
وسند  منبع  به  باتوجه  عرصه  این  در  طب  روایات  است.  جسم  تغذیه  و  بهداشت  و  درمان  و  طب 
العباس  ابو  النبی  با محوریت کتاب طب  اند. نگارنده در این مقاله  آنها از نظر درجه اعتبار مختلف 
مستغفری،ضمن تقسیم روایات طبی به چهار دسته،کوشیده است تا به تحلیل یک بخش از آن همت 
گمارد و به صورت مشخص به بررسی سندی و تحلیل محتوای شش نوع از مأکوالت و مشروبات از 

نظر علوم پزشکی پرداخته است.
واژگان کلیدی: تحلیل سند،تحلیل داللت و محتوا، احادیث طبی، طب النبي )ص(
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Abstract
The designing and development of urinary catheter is indebted to the works 
and theories of scientists from various civilizations throughout the history 
of medicine. Nevertheless, the role of medieval Persian scholars in the ad-
vancement of this device and its applications has not yet been fully clarified. 
The Persian physician, Avicenna (980–1037 AD), one of the most influential 
scientists in the history of medicine, described urinary catheter and its dif-
ferent usages in his book, “Al-Qanun-fi-al-Tibb” (The Canon of Medicine). 
The present paper aims to review Avicenna’s viewpoints on different aspects 
of the urinary catheter and its applications.
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ماتریکس زمان، فضا، سالمتی در سیره نبوی 

خالصه مقاله
یکی از بحث انگیزترین مباحث مطرح شده در طب،وجود دیمانسیون های ناشناخته سالمت بشر است. امروزه 
بیماری  اپیدمی  که  است  معلوم شده  هستند.  ارتباط  در  زمان  عامل  با  ها  ازبیماری  بسیاری  وقوع  که  دانیم  می 
به عنوان یک  به رویدادهای نجومی کمتر  اما  پیروی می کنند.  الگو و روندهای زمانی خاص  از  های عفونی 
عامل تأثیر گذار در سالمتی توجه شده است.این در حالی است که در سیره نبوی و طب ائمه اطهار به موقعیت 
نجومی کواکب در ارتباط با سالمت اهمیت خاصی داده شده است. طب اسالمی با بهره گیری از سیره نبوی و 
معصومین )ع( برای شروع درمان هایی مانند فصد و حجامت ، ترکیب و تجویز داروها ، ساعات خواب و تغذیه 
، زمان ازدواج و انعقاد نطفه ، تغییرات مزاج ها و طبایع در فصول و بازه های زمانی توجه خاصی نموده است. 
طب اسالمی از این رویکرد با نگاهی کل نگر به چیستی سالمت و بیماری می پردازد، و هر بیمار را به صورت 

منحصربه فرد مورد توجه قرار می دهد.
به نظر می رسد که تغییرات جوی زمین تا حد زیادی تحت تأثیر طوفان های خورشیدی است. اکنون دالیلی در 
دست است که حکایت از آن داردکه خورشید اثر مستقیمی بر روی برخی از فعل و انفعاالت شیمیایی بدن و 
خون دارد. شواهدی وجود دارد که ریتم های ژئومغناطیسی در سازماندهی ریتم های فیزیولوژیک به عنوان یک 

راهنمای زمانی عمل می کنند.
به نظر می رسد جهان طب باید روی این نکته توجه ویژه ای داشته باشد و از این طریق مجموعه تأثیر فلکی بر 
بدن انسان را درك نموده و با رعایت ساعات و روزهای مناسب نقش عمده تأثیرات جاذبه خورشید و ماه بر 

انسان را درك نماید.
توصیه زمانی درخصوص زمان انعقاد نطفه می تواند گویای این فرضیه باشد که در لحظه لقاح که مواد وراثتی 
هنوز برای گذراندن آخرین مرحله پیوند به منظور شکل دادن انسان جدید جابجا میشوند. محیط کیهانی نقش 
مهمی را در آرایش ژنتیکی آنها بازی می کند. بی شک نیروهای کیهانی آنگاه بیشترین اثر را بر انسان می گذارند 

که در مراحل ابتدایی جنین تأثیر کنند و طرح اولیه جنین را به طریقی تغییر دهند . 
با اعتقاد بر اینکه اساساً بشر از فرآیندهای دینامیک موجودیت یافته است ونه اجزا جدا از هم، می توان به ارائه 
یک مدل فضا، زمان در سالمتی پرداخت که در آن سالمتی عبارت از هارمونی بین این جریانات پویا در داخل 

و خارج از بدن است .
اگرچه هنوز ذهن بشر امروزی نتوانسته است زمان و فضا را به عنوان یک دیمانسیون مهم وتأثیرگذار در سالمتی 
در نظر بگیرد، اما توصیه های بهداشتی معصومین علیهم السالم و در نظر گرفتن مسئله زمان و و موقعیت نجومی 

در وضعیت سالمتی نشانگر نگاهی دقیق و موشکافانه به تمام ابعاد هستی است.
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خالصه مقاله
مقدمه و اهداف : مذهب عامل پیشگیری کننده مهمی از بروز و شیوع بیماری های روانی است 
و می تواند باعث ارتقاء بهداشت روانی گردد که عالوه بر بهداشت روانی بر روی بهداشت عمومی 
نیز مؤثر است . وزن کم نوزاد بدو تولد می تواند مشكالت جدي براي مادر،کودك وخانواده ايجاد   

کند. هدف اين مطالعه بررسی رابطه التزام عملی به اسالم، مادر باردار با وزن نوزاد بدو تولد است.
در  ای  خوشه  تصادفی  گیري  نمونه  روش  به  مقطعي،  توصیفی  پژوهش  دراين   : اجرا  روش 
موردبررسي  ارومیه  عارفیان  شهید  بیمارستان  در  زايمان  مادربعداز  به200  مربوط  دسترس،اطالعات 
قرارگرفت. ابزارگردآوري داده هاشامل پرسشنامه استاندارد التزام عملی به اعتقادات  اسالم است که 
پس ازتأيید اعتبار و روايی علمي به کارگرفته شد. براساس آزمون التزام عملی به اعتقادات مذهبی ، 

مقیاس به دست آمده از مادر باردار با مقیاس وزن نوزاد بدو تولد بررسی شدند.
نتایج)یافته های پژوهش( : يافته ها نشان می دهند که بین التزام عملی به اعتقادات اسالمی مادر 
باردار و وزن نوزاد بدو تولد  رابطه معنی داری وجود دارد )R=17  P>0.01(. برای برسی داده ها 

ضريب همبستگی پیرسون به کار گرفته شد .
مادران  رواني  بهداشت  بر  بیشتر  توجه  برلزوم  پژوهش  نتايج  به  باتوجه   : گیری  نتیجه  و  بحث 
وگنجاندن برنامه هاي غربالگري،حمايتي و مشاورهاي بهداشت روان در حوزه مذهب درمراقبت هاي 

روتین قبل از زايمان تأکید مي گردد.
واژگان کلیدی: مادر باردار ،التزام عملی به اعتقادات مذهبی اسالمی،وزن نوزاد
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خالصه مقاله
مهمترین بحران زندگی اجتماعی انسان در دوره های مختلف تاریخ بشر، مسئله اخالق و نحوه سلوک 
انسان در جامعه با هم نوعان خود بوده است. پیچیدگی دنیای امروز و ابعاد مختلف زندگی باعث شده 
که اخالق در حرفه های مختلف از جمله در حرفه پزشکی مطرح گردد .علت مطرح شدن  مباحث 
اخالق پزشکی و تأکید بر اهمیت آن به این خاطر است که مسائل آن فراتر از اخالق عمومی است.  
آنچه به عنوان اخالق عمومی مطرح می شود نمی تواند جوابگوی نیاز های اخالق در حرفه پزشکی 
باشد ؛واین ناشی از اهمیت حرف پزشکی است که به عنوان امین ناموس و نگهبان سالمت انسان این 
مسئولیت به آنها واگذار شده است و برای نیل به این مهم اخالق پزشکی مطرح می گردد . در مجموع 
اخالق پزشکی ارزش ها و رهنمود های است که تعیین کننده روند تصمیم گیری فعالیت و اقدامات 
با کاربردی( یکی از حوزه های مطرح در  Applied ethics  )اخالق اصولی  باشد.  پزشکی می 
اخالق پزشکی می باشد که تعیین کننده استاندارد ها ،اصولی و قواعد اخالقی و مشخص نمودن رفتار 
درست و غلط را برعهده دارد و به عنوان وسیله ای برای راهنمایی ، تصمیم گیری حیطه عملی در 

موضوعات و مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. 
بدیهی است برای حفظ و نگه داشتن هر شیء با هرمخلوقی باید شناخت کامل از آن مخلوق وجود 

داشته باشد . درآیات قرآنی سوره تین ) لقد خلق االنسان فی احسن تقویم ( و در سوره بقره آیه 30
) اشاره به خلیفة اهلل بودن انسان دارد و وجود او را امانتی از طرف خدا می داند( که اشاره به شایستگی 

انسان دارد .
آنچه یک پزشک مسلمان معتقد را هویت می بخشد دیدگاه وی راجع به انسان و ماهیت وی اعتقاد به 
مفهوم دارا بودن کل هستی، اعتقاد وی به تکریم شخصیت انسان ، تساوی انسان ها در حقوق اساسی 
زندگی ، علیرغم ناهنجاری های جسمی بیماری ها و ده ها مورد دیگر است. مصداق عینی این روش 
ها و اعتقادات،  تربیت پزشکان است که هم خود و همه بیمارانش را علیرغم همه مشکالت مادی 

جسمی در محضر خدا احساس می کند .
حضرت علی )ع( می فرمایند : لغزش و انحرافی که در علم واقع شود جنایت عظیمی است.

همچنین پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: وقتی انسان می میرد ثواب عملش قطع می شود مگر از سه 
مورد : کاری نیکی که سود رسانی آن ادامه دارد، یا عملی که از آن سو د برده می شود، یا فرزند 
نیکوکاری که برای او دعا می کند. برکات چنین عباداتی تا آن روز ادامه دارد،و در فرمایشات امام 
تقوا  از  با شکوه است که عمل صالح در غالب  اشاره دارد: چقدر زیبا و  بدان  نیز  جعفر صادق)ع( 
وانگیزه و قرب و نزدیکی به پروردگار جاودانه شود. هرنفسی که در چار چوب چنین هدف و انگیزه 



ای به سر می برد در حال عبادت است .
مردم از سه چیز بی نیاز نمی شوند که نجات دهنده آنان است طبیب بینا و مطمئن و.... .)بحار انوار.

ج75.ص235(
قرار  از هر زمان در عرصه های مختلف مورد توجه جهانیان  بیش  مسئله اخالق در عصر حاضر 
دارد)اخالق پزشکی کاربردی به عنوان یکی از زیر شاخه های اخالق هنجاری پزشکی ، از شایع 

ترین مباحث اخالق در این فصل به شمار می رود.
 چهار اصل اخالق پزشکی شامل:1. احترام به اختیار انسان 2. سود رسانی 3. ضرر رسانی4. عدالت 
اخالق مبتنی بر اصول علمي به عنوان چهار چوبی برای تصمیم گیری مباحث اخالقی ،استقالل 
سودمند ،زیان رساندن ، راز داری همراه بااعتماد و راستگویی ، وفای به عهد ، رضایت  ، انصاف  
آگاهانه مطرح و به کادر حرف پزشکی کمک می نماید . رازداری یکی از ارکان مهم ارتباط بین 
پزشک وبیمار است واز انتظار بیمار در مقابل اعتماد به پزشک بر می خیزد. سر راز داری یکی 
از مهم ترین وظایف اخالقی در حیطه پزشکی است و در اعتقاد ات اسالمی به معنی امانت داری 
است؛ در سوره های مومن ،انفال ،نساء و...... .روایات واحادیث بسیار ی از پیامبر بزرگوار اسالم 
وامام علی )ع(امام موسی کاظم وامام صادق )ع( این موضوع به عنوان یکی از وظایف دینی هر 
مسلمان بیان شده است . در گذشته بحث ضرورت اسرار به طور مطلق و تحت هر شرایطی مطرح 
بوده ، اما امروزه آنجا که مصالح جامعه در میان است می توان با رعایت موازین شرعی واخالقی 

تنها در حد لزوم با مراجع ذی صالح افشاءنمود .
تا  است  در صدر  علمی  جهان  مجامع  در  پذیرفته شده  اخالقی  اصول  عنوان  به  پزشکی  اخالق 
پزشکان را در تصمیم گیري هاي اخالقي بالیني به رفتار صواب با بیماران داللت کند . لذا با توجه 
به نقش و اهمیت آن باید از نظر دیني نیز بررسي و مورد استفاده قرار گیرد. دستیابي به دیدگاه 
وحي در عرصه اخالق پزشکي از آن جهت اهمیت دارد که مي توان با نگاه جامع و کلي تر در 
مقایسه با دیدگاه بشري که نوعاً جزئي نگر است اصول و موازیني را تبیین و ارائه نمود . در این 
مقاله تالش شده است با رجوع به قرآن و سنت نبوي و امامان علیهم السالم به عنوان تنها منبع قابل 
اصول  با  آن  انطباق  و  سازگاري  میزان  و  مطرح  اسالمي  پزشکي،  اخالق  مباني  و  اصول  اعتماد، 
اخالق پزشکي پذیرفته شده در مجامع علمي جهان مورد بررسي قرار گرفته و اصول اخالقي منطبق 

با آموزه هاي اسالمي جهت تصمیم گیري هاي بالیني پزشکان ارائه گردد.
یافته ها: در بررسي آیات و روایات وارده درباره مباني و اصول اخالق پزشکي و مقایسه آن با 
اصول  اخالقي پذیرفته شده ، اصول اخالق پزشکي اسالمي را مي توان در پنج اصل به مجامع 
علمي و اخالقي جهان به شرح زیرمعرفي کرد: 1- اصل خیر » خلق « و » امر « عرضه داشتن - 2 
بیماري( 3- اصل  براي درمان  بیمار  و  اقدام پزشک   ( عالم،  بودن خداي سبحان در  اصل شافي 
پزشکي  به حرفه  نگري  تکلیف  و  وظیفه  اصل   -4 روح  و  پرتو سالمت جسم  در  انسان  سعادت 

5- اصل کرامت انسان درطول درمان .
قرآن کریم و روایات مهمترین اصل اخالقي، را اصل کرامت انسان تشخیص داده که در بردارنده 
زندگی همه  بودن  اعتقادبه هدفمند   -1 ( اخالق  اصول چهارگانه  از جمله  اخالقي  اصل  چندین 
به  اعتقاد  تفاوت ها ی فردی 4-  اعتقادبه وجود  انسان ها 3-  ارزشمند زندگی  اعتقاد  انسانها 2- 
با توانایی های خود ( و مطرح در جهان  توانایی و آمادگی هر فرد برای انجام کارهای متناسب 

است.
روش كار : این پژوهش با رجوع به منابع اصیل اسالم یعني قرآن کریم، احادیث پیامبر)ص( و 
اهل بیت علیهم السالم به صورت مطالعه وبررسی کتابخانه اي صورت گرفته است وتالش شده تا 
مباني و اصول اخالق پزشکي در اسالم با استفاده از منابع یاد شده تبیین و با پذیرفته ترین اصول 

اخالق پزشکي مقایسه شود تا وجوه تمایز و تشابه آن به درستي روشن گردد.
نتيجه گيري: با توجه به اعتقاد مسلمانان به اینکه دین اسالم کاملترین ادیان الهي است و در بخش 
اخالق نیز مفاهیم اخالقي را در سطح گسترده اي مورد توجه و تأکید قرار داده است به دست آمد 
که اصول اخالق پزشکي برگرفته از منابع اصیل دین اسالم بسیارگسترده تر و عام تر، از اصول 
اخالقي چهارگانه است و مي توان گفت که اصول اخالق پزشکي در یکي از اصول پنج گانه قرآن 
یعني اصل کرامت انسان در طول درمان قابل درج است . اما تفاوت و تمایز میان اصول چهارگانه 
اخالق پزشکي با آنچه اسالم به عنوان اصول اخالق پزشکي مطرح نموده است حائزاهمیت و تأمل 
برانگیز است و صرفاً با جهان بیني توحیدي اسالمي سازگار و قابل تبیین و ارائه مي باشد. از طرفی با 
توجه به اینکه روح انسان اشرف ارواح و نفوس و بدن او اشرف ابدان و ترکیب او محتوی بر جمیع 
قوای عالم آفریده شده است، می توان نتیجه گرفت که انسان موجودی برتر ومقدس به حکم سوره 
بقره خلیفه اهلل است، با توجه به فضیلت و شرافت انسان که چهار نوع می باشد )شامل : 1- فضیلت 
و شرافت ذاتی مختص به نوع  2- فضیلت و شرافت ذاتی مختص به شخص 3- فضیلت وشرافت 
شخصی مختص نوع 4- فضیلت و شرافت شخصی مختص به شخص( که اگر به کرامت انسانی در 
قرآن توجه کنیم حق انجام هیچ کدام از آن اعمال را نداریم به طور مثال : دستکاری های ژنتیکی ، 
قانون شدن آتانازی )کشتن از روی ترحم (، دیدگاه جزئی نگری در درمان بیماری ها، غفلت از در 
مان های روحی ، کنترل ویا سرکوب عالئم بیماری به جای درمان علت آن ، اعمال غیر ضروری 
و سودجویانه و...( وبه حکم آیه 30سوره بقره و اینکه وجود او امانتی است از خدا بنابراین باید در 

حرفه ای پزشکی به چهار اصول فوق توجه گردد. 
واژگان كليدی: قرآن کریم، احادیث وروایات، اخالق پزشکی
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بررسی مبانی معرفتی احادیث نبوی در باب پزشکی از 
منظر شیعه و سنی

شعبان علی خان صنمی1
علی رضا  علی نوری1

1- استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی قم   

خالصه مقاله
احادیثی که در حوزه دین و شریعت رسیده و مستند به وحی الهی است مورد پذیرش همه مسلمانان 
است. اما احادیثی که در بخش حرف، صنایع، معیشت و امور دنیایی مردم صادر شده و مستند به وحی 
نیست مورد خالف واقع شده است. اهل سنت غالباً به عدم وجوب اطاعت آنها حکم می دهند و امامیه 

به وجوب اطاعت مطلق اوامر و نواحی صادره از سوی رسول خدا )ص( معتقدند. 
یافته ها:  ادله ای که وجوب اطاعت رسول خدا )ص( را در حوزه وحیانی اثبات می کند در امور 
غیر وحیانی و دنیایی ـ در صورتی که مستندات توصیه و دستورات آن حضرت علمی و قطعی باشد ـ 
نیز اثبات مي کند، اما از منظر اهل سنت حرف و صنایع و امور دنیایی از جمله حرفه پزشکی و درمان 
در خصوص  رسیده  احادیث  بنابراین  گیرد.  نمی  قرار  وحیانی  در حوزه  جان  و  های جسم  بیماری 
امراض و درمان بیماری ها و توصیه های رسول خدا )ص( ضرورتاً الزم االتباع نیستند و اطالعات 
پزشکی نقل شده از آن حضرت که برگرفته از تجربیات و دانش آن روز جامعه است و مستند به وحی 

نمی باشد، رأی و اجتهاد شخصی اوست.
هدف: پژوهش حاضر با بررسی ادله طرفین در مجامع حدیثی و روایی شیعه و سنی ضمن اینکه به 
ناتمامی نظریه اهل سنت دست یافته، برای پذیرش احادیث نبوی نیز از منظر شیعه شرایط و قیودی را 

الزم دانسته است.
درباره  دینی  و  وحیانی  امور  در  )ص(  خدا  رسول  کالم  حجیت  بر  اتفاق  از  پس  مسلمانان  نتیجه: 
احادیث رسیده از آن حضرت در باب حرف، صنایع و امور دنیایی اختالف کردند. اغلب دانشمندان 
اهل سنت بر این عقیده اند که آنچه از رسول اسالم )ص( نقل شده از آنجا که مستند به وحی نیست، 
الزم االتباع نمی دانند و آن را ناشی از رأی، اجتهاد و تجربه شخصی آن حضرت می دانند. و امامیه 
بر خالف آنان معتقدند اگر ثابت شد رسول گرامی اسالم )ص( در باب حرف و صنایع و امور دنیوی 
به  اقرار  اند، ـ چه منشأ وحیانی داشته باشد و چه نداشته باشد ـ تصدیق آن مطلب و  مطلبی فرموده 

صحت آن الزم است و مخالفت با نظر مبارک آن حضرت در هیچ حالی جایز نمی باشد.
واژگان کلیدی: احادیث پزشکی، وحی، ِحَرف، بیماری
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خالصه مقاله
دانش های بشری در طول تاریخ رو به افزایش بوده اما به دالیل گوناگون امکان از بین رفتن این دانش 
ها وجود داشته است؛ در این میان برخی از دانشمندان دست به نگارش آن دانش ها زده اند که یکی از 
مهمترین آنها دانش طّب بوده، یکی از مهمترین مباحث آن هم در تمّدن اسالمی طّب نبوی)ص(بوده 
است ،در این پژوهش با روش کتابخانه ای - میدانی و به صورت توصیفی تحلیلی به بررسی مقدماتی 
سیر نگاشته های طبی با تأکید برطّب نبوی)ص(در تمّدن اسالمی پرداخته شده است. این تحقیق نشان 
از آن دارد که این موضوع در نگاشته های طبی در قالب های مختلف مورد توجه پزشکان بوده و 
فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. از نتایج این پژوهش این که متأسفانه برخی از فعاالن 
این زمینه از دانش پزشکی از بسیاری از دستاوردهای این نگاشته ها آگاهی الزم را ندارند که به این 
خاطر تعداد زیادی از این نگاشته ها را از ردیف بررسی های علمی خارج ساخته اند. این ناآگاهی 
صدمات جبران ناپذیر علمی و جانی را می تواند در بر داشته باشد که باعث دوباره کاری ها و اتالف 

هزینه های فراوان می گردد.
واژگان کلیدی: نگاشته های طبی، نگاشته های طّب نبوی)ص( ، تمّدن اسالمی، تاریخ علوم پزشکی
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 درآمدی برسیر نگاشته های طبی با تأکید بر طّب 
نبوی)ص( در تمّدن اسالمی

عادل خشنود و همکاران1
بررسی  پروژه«  کالن  از  بخشی  حاضر  نوشتار   -1
متدلوژیک سیر نگاشته های طبی در تمّدن بشری «است 
که در دست انجام است، که در این مجال به اختصار 
قسمتی از آن تقدیم می گردد؛ امید که فرهیختگان ،با 
پیش  باشند.  راه  روشنگر  ارزشمند  اقدامات  و  نظرات 

نویس تابستان 1392ش.
Adel.khoshnood@gmail.com



ABSTRACT

Res Hist Med 2014; 3(Suppl. 1)

94

مقایسه روانشناسی اخالق از منظر اسالم با طب 
روحانی رازی

صادق درگاهی1
مهرناز ذاکرشهرک2

بوشهر،  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی،  دانشجو   -1
کمیته تحقیقات دانشجویی، بوشهر، ایران 
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تحقیقات  کمیته  بوشهر،  پزشکی  علوم  دانشگاه 

دانشجویی، بوشهر، ایران
sadegh.dargahi@yahoo.com

خالصه مقاله
سابقه و هدف: روانشناسی اخالق شاخه ای از روانشناسی  است که به موضوعات مرتبط با ذات 
انسان ،غرایز و رفتار توجه دارد و به بررسی عوامل اصلی و تاثیرگذار بر قضاوت های اخالقی می 
پردازد.تاریخ روانشناسی به عنوان دانش مطالعه ی رفتار و ذهن انسان به یونان باستان بازمی گردد و 
به گفته ی جوزف ماک پاک ، مسلمانان نخستین کسانی بودند که علم روانشناسی را پدید آوردند.

رازی را می توان برجسته ترین چهره ی خردگرایی و تجربه گرایی در فرهنگ ایرانی و اسالمی نامید. 
رازی در کتاب طب روحانی عقل و هوس را پایه ی بحث خود قرار داده و فضایل و رذایل را نتیجه 

آن دو می داند.
از زکریای  مانده  بر جای  منابع طبی  بر  با مروری  تا  این پژوهش کوشیده شده است  روش ها: در 
رازی،همچنین منابع در دسترس از اسالم در زمینه روانشناسی اخالق به تشریح اندیشه های روانشناختی 
این پزشک پرداخته شود؛هر یک از مصادیق اصول بیست گانه مؤثر در حفظ سالمتی،مباحث مربوط 
به حفظ بهداشت و تدبیر بدن های ضعیف،از یکایک این آثار،استخراج و مورد بررسی قرار گرفته اند.

یافته ها: موارد بررسی شده در این کتاب که در این تحقیق به آنها پرداخته شده عبارتند از:جایگاه 
واالی خرد و چیره نکردن هوی برآن،مهار اراده انسانی و پیروی نکردن از آن که باعث کوتاهی در 
دین و دنیا می شود،دوری از خودبینی و غرور که باعث نافرمانی از خدا می شود،دوری از حسادت 
و آزمندی که زیان های بسیاری بر جسم نیز دارد و سالمتی را از بین می برد،خشمگین نشدن و انجام 
از دروغگویی که عدم اعتماد و شرمندگی در  نابخردانه در مواقع خشمگینی،پرهیز  ندادن کارهای 
از پرخوری و نوشیدن شراب که هر دو  از حد،پرهیز  پی دارد،عدم بخل ورزیدن و خساست بیش 
علت بسیاری از بیماری ها هستند و منجر به از بین رفتن خرد و فرو ماندگی از دین می شوند،رفتار 
با مهربانی و عدل و نیکی به مردم و نهراسیدن از مرگ.که اینها همگی در تایید مبانی ذکر شده در 

منابع اسالمی است.
بحث و نتيجه گيری: در همه ی این موضوعات هر دو نظر مشترکی دارند و منشأ بیشتر رذیلت ها 

را پیروی از هوی و شرط رسیدن به اهداف بلند و تعالی را توجه همیشگی به عقل می دانند.
واژگان کليدی: روانشناسی اخالق، طب روحانی رازی، طب اسالمی
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خالصه مقاله
بی شک پیدایش دین اسالم در سرزمین دور افتاده عربستان، تأثیرات شگرف و عظیمی در زندگی 
انسان  معنوی  و  مادی  زندگی  پردامنه، در دو جنبه ی  تغییرات  این  است.  به وجود آورده  بشر  نوع 
اسالمی گردیده  تمدن  و  فرهنگ  زمینه ساز شکل گیری  .و  است  بوده  مشهود  مسلمانان  ویژه  به  و 
است. در همین راستا نگرش های علمی به توانایی های دین اسالم برای اصالح بسیاری از رفتارهای 
پیروان دین  معیشت  نوع  تأمین  بشر،  مادی  بوده است. زندگی  برخوردار  ای  اهمیت ویژه  از  انسانی 
برنامه ریزی برای سالمت و رعایت بهداشت فردی  اسالم، اصالح عادت های غذایی، راهنمایی و 
و جمعی در دین اسالم بسیار مورد اهمیت و توجه واقع شده است. به طوری که در تعداد زیادی از 
آیات قرآن و همچنین سیره و سنت پیامبر اکرم و روش ائمه شیعه برای اصالح، ارتقاء و بهبود سطح 
زندگانی فردی و تأثیر آن بر افزایش کماالت روحی انسان تذکرات و راهنمایی های سودمندی ارائه 
شده است. در این مقاله سعی شده است تا به گوشه های محدودی از این ویژگی های قرآن و سیره 
ی نبوی و نقش آن در نوع تغذیه، تأمین سالمت و بهداشت جامعه و کاهش بیماری ها توجه گردد. 

حاصل این بررسی:  
1- توجه و اهمیت ویژه دین اسالم و سیره ی نبوی به بهداشت در دو بعد فردی و جمعی 2- راهنمایی 
و  )ص(  پیامبر  زندگانی  در  سالم  تغذیه  مهم  جایگاه   -3 حالل  روزی  کسب  برای  اسالمی  جامعه 
مسلمانان بر اساس آیات قرآن  4- مطابقت بسیاری از یافته های علمی و پزشکی در خصوص تغذیه 

با دستورات اسالم 
واژگان کلیدی : سالمت، قرآن، مسلمانان، تغذیه، بهداشت، سیره پیامبر 
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تغذیه از منظر قرآن و سیره نبوی

صدیقه معین موسوی1
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هوشنگ علیجانی رنانی1
ضیاء السادات  معین موسوی1

جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو   -1
شاپور اهواز ، اهواز، ایران  

مربی  موسوی،  معین  صدیقه  مسئول:  نویسنده 
علوم  اهواز-دانشگاه  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

پزشکی اهواز
sed _moa @yahoo.com

خالصه مقاله
ترین مسائل زندگی  اساسی  از مهمترین و  به عنوان یکی  تغذیه  انسان مسئله  تاریخ زندگی  از آغاز 
بشریت مورد توجه خاص قرار گرفته است. یکی از مهمترین جنبه های زندگی انسان سالمت انسان 
است. یکی از مهمترین علوم مرتبط با سالمت  علم تغذیه است. اسالم کامل ترین دین الهی از طریق 
قرآن مجید کامل ترین کتاب دینی، آیات بسیاری در تأکید بر اهمیت تغذیه ،شناخت انواع غذا های 
مفید و مضر و آداب غذا خوردن و ارزش غذایی آنها دارد . در حالی که درسایر مکاتب تغذیه اي و 

درماني یا مفقود شده ویا به صورت ناقص موجود است.
 در اینجا به تعدادي از مهمترین آیات که نقش اساسي و اهمیت مواد غذایی در  قرآن را مشخص مي 

کند اشاره مي گردد:
 1- شیر که در طبع همه نوشندگان گواراست و... )نحل 66-مومنون 21(

ومحصوالت  نحل  و7-5  -26ذاریات  هود  146-143و69  انعام  حیوانات)چهارپایان(  گوشت   -2
دریایی )61کهف -162 اعراف (وبر شما صید دریا و طعام را حالل کرده تا شما و...بهره مند شوند  

)مائده 96(.
شیرین  ی  ها  میوه  و  درختان  و  کوهها  از  که  کرد  وحی  عسل  زنبور  به  :خدا  کربن  3-هیدراتهای 
و..تغذیه کند.آنگاه از درون  آنها شربت های شیرین به رنگهای مختلف بیرون آید،که در شفای مردم 

موئر است )نحل 69-68 ( .
4- سبزیجات ومیوه ها: در آیات متعدد به برخی از مواد غذایی به ویژه میوه ها و...اشاره کرده که 
بیان گر ارزش تغذیه ای و دارویی آنها از دیدگاه قرآن مي باشد. میوه ها و سبزیجات از دیدگاه قران  
و روایات از نظر فواید غذایی از رشد و سالمتی مفید تر می باشند . خداوند در قرآن هر بار از مواد 
خوراکی سخن به میان آورده سبزیجات را مقدم بر گوشت مطرح کرده است و بنا به توصیه های 
متخصصین تغذیه بهتر است میوه را قبل از غذا تناول کرده، زیرا خواص میوه با معده خالی بیشتر ظاهر 
می شود تا با معده پر. در آیات 20 و 21 سوره واقعه آیه 22 سوره طور و11 تا 14 سوره نحل خداوند 

مصرف میوه ها بر گوشت مقدم دانسته و بیشتر از سبزیجات یاد می کند تا گوشت. 
 آن مقدارتوجهي که در قرآن وکالم پیامبران و ائمه اطهارنسبت به تغذیه صحیح و خواص خوراکي 
ها و طیبات اشاره شده است ، در هیچ مکتب درماني یافت نمي شود در توصیف جمله باال همین بس 
که در سوره عبس آیه 24 چنین می فرماید: "فلینظر االنسان الی طعامه"؛ یعنی آدمی باید دقت در غذا 



و خوراکش و به آنچه می خورد توجه داشته باشد؛ یعني دقت در ابعاد طعام که یکي از ابعاد آن  
دقت به نوع غذاست که از طیبات مي باشد  و از هر نظر پاک وتمیز ،حالل، مباح و قابل خوردن 
باشد و از نظر بهداشت و سالمتی باید دقت کافی مبذول دارد تا آنچه می خورد سالم باشد. ویا در 
قران آیه 51 سوره مومنون مي فرماید : اي رسول از طیبات تناول کنید و عمل صالح انجام بدهید 
که در اینجا خوردن غذاي طیب را زمینه موفق شدن به عمل صالح که میوه درخت ایمان مي باشد 
معرفي کرده است و امروزه از نظر علمی بخش قابل مالحظه ای از مشکالت روز مصرف غذای 
ناسالم که خود عامل مسمومیت ها ، سرطان ها، بیماری های مختلف است، لذا رعایت بهداشت 
باید مورد توجه قرار گیرد تا ماده غذایی  مواد غذایی در امر تولید، نگهداری، پخت و عرضه ، 
سالم و با کیفیت مناسب به مصرف برسد.  عالوه بر خوردن غذای سالم و یا به عبارتی غذای ایمن 
که از اهمیت بیشتری برخوردار بوده در آیات172-173 سوره بقره در خصوص مواد غذایی سالم 
اشاره شده وبیش از 80 بار تأکید بر غذای پاکیزه و موافق طبع سالم انسان توصیه شده است. ویکي 
از ابعادآن ، دقت به نوع غذاست که از طیبات مي باشد و ارزش خوردن دارد. همچنین قرآن در 
تذکری کوتاه و روشن به آگاهی داشتن و توجه کردن به غذای مضر است که به موقع غذا بخورید 
و تعادل و میانه روی رادر خوردن آن رعایت کنید که از جمله این موارد است: در قرآن کریم در 
آیات متعدد به برخی از مواد غذایی  به ویژه میوه وسبزیجات اشاره کرده که بیانگر ارزش تغذیه 
ای و دارویی آنها از دیدگاه قرآن می باشد . در آیات 141 انعام و 31 اعراف در مورد زیاده روی 
و افراط در امر تغذیه که خداوند بنای راز بشر یت رابه آن امر منتهی کرده است از طرفی پیامبر 
اکرم )ص( می فرمایند )المعده بیت کل داء( پر خوری موجب سستی اراده ،خمودی و رخوت 
شده و میل به خواب را زیاد می کند.ودانه های گوناگون ) زیتون – انار – میوه های مشابه و..سوره 
انعام آیه141؛  انگور)عنب( 22 نباء و آیه 67 سوره یس؛ موز 29 واقعه؛ پیاز )بصل( 61 بقره؛ سیر 
61 بقره؛ عدس 61 بقره؛ کدو 146 صافات؛ موز 29 واقعه؛ خردل 47 انبیاء؛ 16 لقمان؛ ریحان 12 
الرحمن؛ 89 واقعه؛ زنجبیل 17 انسان ؛ ترنجبین )من ( 57 بقره ، 160 اعراف و 80 طه  در قرآن 

بیان شده است. 
به عنوان نمونه خرما )رطب( 26 بار  در قرآن نام برده شده است .

گوشت  نمودن  ترد  وبرای  یتامین  و  پتاسیم  از  خوبی  منبع  خرما  که  ند  ا  کرده  ثابت  تحقیقات 
ویتامین  نوع  وپنج  حیاتي  ماد  نوع  سیزده  خرما  .در  است  شده  می  استفاد  پروتئین  ومحصوالت 
کشف شده است (A-E-B و... ( و خرما خونساز است  وتأمین کننده سالمتی کودکان ضعیف 
و ناتوان می باشد کورتي که در خرما است هورمن گیاهي مفید و طبیعي بوده و هیچ گونه ضرري 
ندارد ، التهابات را تسکین مي دهد و از ریزش مو جلوگیري مي کند؛ الغر را چاق و قوه بینایي 
را تقویت مي کند و همچنین مقوي غریزه جنسي و درمان درد مفاصل و سیاتیك است . عصاره 
تازه خرما رسیده باعث بازگشت کبد سمي شده به وضعیت نرمال از طریق CCL4باعث افزایش 

پالسما و سطح ALP-AST-ALTپروتئین است.  
انجیر)با تکرار 6 بار در قرآن(وهمچنین خرما به علت داشتن فوالت ومنیزیم برای کمك به خون 
سازی وپیشگیری از سرطان و به علت داشتن  موسیالژ و مواد پکتیك برای تسکین یافتن سرفه 
استفاده می شود . خرما گیاهي به طور بالقوه ایمن بوده و  فواید با ارزش هاي پزشکي مهمي دارد 

. حضرت علي )ع ( مي فرماید : خرما بخورید که شفاي بیماري هاست . 
فر  مي  نیز  و   . مي کشد  را  کرم شکم  که  را  بخورید خرما   : فرمایند  مي  نیز   ) اکرم )ص  پیامبر 
به  فرزند  فرماید: زن  . وهمچنین مي  را دور مي کند  ،زیرا که درد  برند است  مایندبهترین خرما 
دنیا مي آورد ، باید نخستین چیزي که مي خورد خرماتازه باشدومزایاي فراوان دارد )شیر را زیاد 
ودرد را کاهش مي دهد و...( . خوراک حضرت مریم هنگامي که حضرت عیسي)ع( رابه دنیا 

آوردهمین بود .
انار نام علمي آن بونیکاگرانتوم مي باشد. در ایران و چند کشور به صورت درختچه اي و

خودرو آن در هندوستان ،افغانستان و سوریه مي روید . در قرآن سوره انعام آیه 91 )هوالذي انزل 
من السماء ماء فاخرجنا منه خضرا نخرج...(از نظر خواص دارویي میوه آن سرد و قابض وآب انار 
سردو تر و پوست آن سردو خشك و بسیارقابض؛ پوست ریشه ازبقیه قسمت هاي دیگر قابض تر 
است . براي مصارف دارویي از گل ، برگ ، پوست درخت  ،  پوست ریشه ،  دانه انار استفاده مي 
شود، به عنوان میوه بهشتي وانواع و اقسام فراواني دارند ،هرکدام خاصیت مخصوص به خود را دارا 
مي باشد . اثار درماني این میوه نیز گفتنی است ، در انار موادی وجود دارد که شبیه به داروهای 

ضدسرطان سینه عمل می کند.
زنانی که به سرطان سینه مبتال می شوند،تحت درمان با داروهای ضداستروژن قرار می گیرند تا 
جلوی پیشرفت سرطان گرفته شود دکتر حاتم سلیمان در مرکز سرطان مافیت آمریکا می گوید، 

داروهایی وجود دارند که از تولید استروژن در بدن زنان پس از یائسگی جلوگیری می کنند.
مطالعات حاکی از آن است که این میوه آبدار مواد شیمیایی دارد و همان کار داروی ضداستروژن 
را انجام می دهد؛ البته این ماده تأثیر داروهای موجود در بازار را ندارد و در واقع نسخه ضعیف 
تر دارو محسوب می شود. دانشمندان اثر این میوه را بر سلول های سرطانی در محیط آزمایشگاه 
بررسی کردند،آنها امیدوارند با استفاده از عصاره انار بتوانند در آینده برخی از انواع سرطان سینه 
نیز قابل  انار غیر از جنبه خوراکی آن ، از دیدگاه دارویی و اثرات درمانی  را درمان کنند. میوه 
مالحظه است . این میوه دارای مواد شیمیایی بسیاری که در مبارزه با تصلب شرایین ، آماس سرطان 
و همچنین در کند کردن واکنش های پیر شدن سلول ها ) cellularaghngprocess ( مؤثر 
می باشد . مصرف انار غیر از جنبه خوراکي آن ، از دیدگاه دارویي دارد و روغن زیتون به  علت 
داشتن اسیدهای چرب غیر اشباع باعث کاهشL LDافزایش  HDL سرم خون وبه علت داشتن 
ترکیبات آنتی اکسیدانی قوی نظیر پلی فنول هاوفالنوئید ها باعث کاهش بیو اکسیداسیون چربی 
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ها در بدن و جلوگیری از تشکیل رادیکال های آزاد و نهایتاً کاهش چسبندگی LDL به دیواره 
سرخرگ ها می شود. 

انگور عالوه بر قند حاوی اسید تارتاریك ،اسید مالیك،امالح و آهن بوده و بوی مخصوص آن به 
علت ژرانیول و لینا لول موجود در آن است. و اخیراً ویتامین P از آن تهیه می شود که در جلوگیر 

ی از خونریزی ناشی از بیماری قند، تورم وریدی و تصلب شرائین موثر است. 
سیر: در عصر حاضر در یافته اند که سیر حاوي مواد مختلف ومفید براي بدن مي باشد . از جمله 
پروتیئنها،آنزیم ها ،مواد ویتامین هاي گروه  B-C امینواسیدها و ترکیبات سولفوردار مختلف و در 
بیمارانی که تورمبوز وریدی دارند و از داروهای ضد انعقاد استفاده می کند مصرف دارد و باید با 
احتیاط استفاده شود. سیر تأثیر اندک بر روی تجمع پالکت ها داشته و بطور کلی سیر باعث کاهش 
کلسترول کامل و LDL و قند خون و افزایش HDL در تسکین دردهاي قلبي وعروقي و پایین 
آورنده فشارخون باال، محرک سیستم ایمني بدن ،ایدز،سرماخوردگي ،دردهاي مفاصل، بیماران 
نقرس ،دیابت نوع دو مؤثرمی باشد. ضد سرطان ،  ضد باکتري و قارچ و انگل هاي روده اي،خلط 
آور، ضد اسهال ، ضد سل ریوي، ضد آماس کبد ،ضد عفونت از بین برنده میکروبهاي حصبه 
وپارا تیفوئیددرمان زگیل ها و واریس ها  مؤثر مي باشد .برخي از فرهنگ ها از آن براي دفع ارواح 
. واین در حالي است که اهمیت و خواص سیر در احادیث اسالمي  شیطاني استفاده مي کردند 
نیز مورد توجه بوده است ،به طوري که 1400 سال پیش رسول اکرم اسالم )ص ( فرمودند :سیر 
بخورید که شفاي 70 نوع بیماري است. و در حالي که سیر خورده ایدبه مسجد واماکن عمومي 
نروید. )کل الثوم فان فیها شفاءمن سبعین داء اال یقرب المسجد (.وامام رضا )ع ( مي فرمایند : در 

فصل بهار باید از خوردن سیر و پیاز و ترشي پرهیز کرد .
 عسل : )انگبین ( در قرآن فیه شفائ للناس است از محصوالت غذایي پر ارزش قدیمي ترین آثار 
تاریخي که به برداشت عسل توسط انسان تعبیر شده است مربوط به هفت هزار سال پیش قبل از 
میالد مسیح در اسپانیا یافت شده است، در قرآن به عنوان شفا دهنده یاد شده و حضرت رسول اکرم 
)ص( فرموده اند : عسل داراي اثر درماني براي هر بیماري جسمي است . ایشان درجاي دیگر مي 
فرمایند : هر کس با توجه به آنچه که در قرآن در باره شفا دهندگي عسل ذکر شده در هر ماه یك 
نوبت عسل تناول نمایند از 77 بیماري معاف است . براساس یافته هاي علمي عسل از بیش از هشت 
نوع قند ، مواد معدني )آهن ، منگنز، منزیم ، پتاسیم ، سدیم ( بیش از بیست نوع اسید امینه ،ویتامین 
ها ي گروه B-A-C-Eچندین نوع اسید چرب اشباع شده ،  مواد رنگین ) کارتن ، گزانتوفیل ، 
آنتوسیانین ( و آب تشکیل شده است . آثار درماني عسل بسیار زیاد است . تحریك ایمني ، درمان 
بیماري هاي سیستم تنفسي ،گوا رشي ،کلیه ، چشم ، دیابت ، زخم و اختالالت پوستي ، یبوست 
، توقف رشد ،تومور هاي سرطاني ) به علت آنتي اکسیدان ها و ... ( عالوه بر این سبب رفع کم 
خوني ، کاهش خستگي و کوفتگي عضالت اثرات قابل مالحظه اي دارد . با توجه به طعم مطبو 
ع و شیرین عسل ، و ویسکوزیته باال از آن در بسیاري از داروهاي خوراکي براي پوشاندن طعم 

نامطبوع آنها استفاده مي شود.
  زنجبیل :بر روي ارتریت رماتوئید ) مهار سنتز پروستاگلندین ها و لکوترین ( با گرم کردن، تورم 
ودرد والتهاب مفاصل را کاهش مي دهد، عالوه بر تأثیر آرتریت اثرات خوبي در درمان بیماري 
هاي گوارشي، ریشه زنجبیل )کپسول زینتوما ( بر روي سندرم پیش از قاعدگي و دیسمنوره مؤثر 

مي باشد . 
ترنجبین : manne نام علمي آن است و خاصیت سردي دارد و در زردي نوزادان مورد استعمال 

دارد در آیات 57 سوره بقره، 160اعراف و 80- 81 طه درقرآن با نام من برده مي شود.
درآیات و احادیث نبوي آنچه الزمه زندگي دیروز و امروز است ، بیان شده که از آن جمله مي 
توا ن به مقوله غذا خوردن اشار ه کرد. خداوند در قرآن کریم در ایات ومتعدد 118 آیه در مورد 

تغذیه با ما سخن گفته است .
 اولیاء گرامي اسالم نیز در 14 قرن قبل ، نکات دقیق بهداشتي ، تغذیه اي و طبي را به پیروان خود 
خاطر نشان کرده و براي درمان مردم از آنها استفاده کرده اند ودر طب اسالمي از اهمیت فوق 
تغذیه  اسالمي  جامع  است. طب  معروف  اشربه  و  اطعمه  بحث  به  که  است  بر خوردار  اي  العاده 
سالم و صحیح را ضامن سالمتي انسان مي داند .حتی تکنیك وروش صحیح خوردن غذا ها هم 
به شکلی ظریف در قرآن گوشزد شده است .کوچك گرفتن لقمه ، خوب جویدن غذا ، طوالني 
کردن نشستن بر سر سفره ودست کشیدن از خوردن غذا ، پیش از سیر شدن کامل ودر حالي که 
مقداري ازاشتها باقي است ، اجتناب از دمیدن درغذا ، پاک کردن کامل استخون هاي موجود در 
غذا ، اجتناب از آب خوردن در بین غذا و پس از خوردن گوشت فرد مقداري استراحت بر پشت 
و نخوابیدن بال فاصله  پس از خوردن غذا ، شستن گوشت پیش از پختن آن ، پرهیز از خوردن 
گوشت به طور پیوسته و زیاد ، نهي از خوردن مغز استوان ، پرهیز از خوردن چند میوه باهم ، جدا 
نکردن پوست میوه )قرآن خود را به عنوان دارو درمانگر معرفي مي کند (از نمونه ای این موارد 

است . 
نتیجه گیری : این مقاله ضمن بیان اثرات برخی از مواد غذایی ، میوه و سبزیجات و غیره که در 
آیات قرآنی و احادیث اشاره شده به توصیف های علمی آنها مخصوصاً از نظر درمانی) پزشکی( 
پرداخته است ، به طوری که با توجه به اثرات خوب مواد غذایی نامبرده در قرآن و با تأکید بر 
باورند که  این  بر  تغذیه وطب سنتی  )مثاًل: متخصصین علم  یافته های علمی  احادیث و روایات، 
اگر بیماران مبتال به دیابت از میوه هایی همچون سیب ، گالبی ،توت ،تمرهندی تازه ،شاتوت و 
به مقدار کمتر زرد آلو درمیان وعده های خود واز عسل مرغوب به عنوان شیرین کننده طبیعی 
استفاده کنند همچنین آلو وآش آبغوره از جمله غذاهایی هستند که خوردن آنها به دفع وپاکسازی 
بدن کمك می کند (، می توان دریافت رعایت اعتدال در مصرف غذایی و تصحیح الگوی غذایی 
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بیشتر آشکار  با این مواد قدرت خداوند را هرچه  انسان هاست و آشنایی  تضمین کننده سالمتی 
می سازد . 
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خالصه مقاله
زمینه : سیره پیامبراسالم وائمه معصومین که بر اساس وحی و دستورات خالق هستی رقم خورده است 
می تواند الگویی عملی و قابل اعتماد در همه ابعاد وجودی انسان خصوصاٌ در عرصه سالمت باشد.

الگوی خواب به عنوان یکی از فاکتورهای تأثیر گذار در سالمتی یکی ازموضوعاتی  است که در 
روایات معصومین به آن اشاره شده است. از طرفی از دیدگاه دانشمندان و طبیبان پر آوازه مسلمانی 
از اصول شش گانه حفظ  به عنوان یکی  بیداری   ابن سینا، رعایت جوانب خواب و  چون رازی و 
الگوی خواب مورد توجه  از اختالل  بیماری های ناشی  بیان شده است. در طب امروز هم  سالمتی 
قرار گرفته اند. ما در این مقاله به بررسی الگوی خواب از منظر روایات، نظریات دانشمندان مسلمان و 

شواهد پزشکی امروزی خواهیم پرداخت.
مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه مروری بر منابع کتابخانه ای است که درآن ازکتب مرجع 
حدیثی شیعه و کتب مرجع طب سنتی دانشکده طب سنتی شیراز از جمله حفظ الصحه ناصری، قانون 
و ذخیره ی خوارزمشاهی  استفاده شده است. همچنین پژوهش های جدید انجام شده از سایت های 

pubmed و google scholar استخراج شده است.
بحث: خوابیدن در بین الطلوعین و ابتدای روز کراراً در روایات معصومین مورد نکوهش قرار گرفته 
است.چنانکه از پیامبر)ص( و معصومین)علیهم السالم(نقل است که خوابیدن ابتدای روز مایه جهل و 
فقرو پریشانی در امور است1و2.در طب سنتی که قرابت گفتمانی و زمانی بیشتری با ائمه معصومین دارد 
نیز، خوابیدن در ابتدای روز را مضر سالمتی بدن می دانند. چنانکه حکمای بنام مسلمانی چون رازی، 
ابن سینا و جرجانی در کتب قانون، الحاوی و ذخیره خوارزمشاهی به آن اشاره کرده اند. ازدیدگاه 
دانشمندان مسلمان رعایت شش اصل ضروری عامل پایداری سالمتی بدن هستند که یکی از آن ها 
الگوی خواب است.حکمای طب سنتی خواب روز را ناپسند می شمارند به جهت آن که معتقدندکه 
روح طبی جوهری است صاف و شفاف و نورانی وبه خاطر تجانسی که بین روح طبی و نوردنیای 
بیرون وجود دارد، روح طبی تمایل به همگرایی با روشنایی عالم دارد و با خوابیدن روح طبی به عمق 
بدن باز می گردد و همگرایی مذکور بین بدن انسان و عالم بیرون حاصل نمی شود و این ناهماهنگی 
باعث تشویش و اضطراب خواهد شد.در روایات نیز به صورت دیگری به این مطلب اشاره شده است 
که در ابتدای روز که همه موجودات عالم روزی خود را دریافت می کنند، اگر انسان در خواب باشد، 
از روزی محروم و باعث فقر خواهد شد.حکمای طب سنتی معتقدند که انسان باید مانندسایراجزای 
عالم در شب که زمان سکون است بخوابد و در بین الطلوعین که تمام اجزای عالم بلند می شوند، 
بیدار شود چون در آن ساعت هوای صاف و سالم صبح باعث خنک شدن مغزو از بین رفتن کدورت 

1- Bahar al Anvar, Vol. 76: 
184-186.
2- Dar al Salam, Vol. 3: 243.



وکسلی می شود و خون را تازه می کند و برعکس خواب صبح، سر را سنگین می کند و اعصاب 
را تضعیف و بدن و نفس ناطقه را کاهل می کند.

در طب امروز هم به اثرات متفاوت نور وتابش در ساعات مختلف پرداخته شده است3.نور درمانی 
یکی از روش هایی است که در درمان بیماری های افسردگی، فراموشی واختالالت خواب به کار 
می رود4. مطالعات کارایی نور صبحگاهی از طریق تابش دربهبود اختالالت رفتاری و فراموشی 
سالمندان را به اثبات رسانده اند5. محققان کرونوتراپی استفاده از نور را جهت بهبود  بیماری های 

روانپزشکی و عملکرد کلی بدن پیشنهاد کرده اند6.
نتیجه گیری: با توجه به روایات پیامبر و معصومین پیرامون الگوی خواب ودیدگاه های ارائه 
شده توسط حکمای طب سنتی و همچنین مستندات پژوهشگران امروزی مبنی بر کارامدی الگوی 
خواب و بیداری در حفظ سالمتی و بهبود بیماری ها، صحت این ادعا که سیره نبوی در همه عرصه 
این  در  پژوهش  همچنین ضرورت  و  اثبات  پیش  از  بیش  است،  بشریت  راهگشای  زندگی  های 

عرصه را بیشتر می نماید.
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در آمدی بر بررسی ضرورت آگاهی و توجه به رفتار 
غیر مسلمانان نسبت به معارف طبی پیشوایان دینی در 

راستای فهم و رفع شبهات معاصر طب نبوی)ص(

عادل خشنود و همكاران
Adel.khoshnood@gmail.com

خالصه مقاله
پیشوایان هر دینی به خاطر ویژگی های خاص خود و سختی هایی که در ترویج و تثبیت آن دین 
داشته اند همواره نزد پیروان آن دین و آگاهان سایر ادیان مورد احترام بوده اند ؛ در دین اسالم به ویژه 
مذهب تشیع رسول خدا)ص( و خاندان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( نیز همواره به نیكی یاد می 
شده اند و برای نشان دادن این احترام و پیروی آموزه های آنان به ویژه در زمینه طب در بیشتر مناطق 
دنیای اسالم مورد توّجه بوده که البته شبهاتی نیز در طول زمان به همراه داشته است؛از سوی دیگر 
این ادب و احترام در میان غیرمسلمانان نسبت به آموزه های طبی پیشوایان دینی با فرهنگ خاص آنان 
وجود داشته است؛ در این میان آگاهی و توجه به رفتار و فرهنگ غیر مسلمانان نسبت به معارف طبّی 
پیشوایان و وابستگان آنان در فهم بیشتر طب نبوی)ص( و ائمه )ع(و رفع شبهات معاصر به عنوان یک 
ضرورت می تواند مورد بحث قرار گیرد ؛ این پژوهش که به روش تحلیلی – توصیفی به سامان رسیده 
است نشان می دهدکه توجه به آموزه های طبی پیشوایان و وابستگان آنان نزد غیر مسلمانان وجود 
داشته و دارد که آگاهی از این موضوع از جنبه های مختلف قابل بهره برداری می باشد، از جمله می 
تواند با تایید آموزه های اسالمی و نشانگر همان فرآیند به کار گیری از این معارف در بهبود سبک 
زندگی انسانی اسالمی باشد و یا در فهم و رفع برخی از شبهات و نكاتی که به مسائل مطرح شده 
نسبت به فهم آموزه های طبی در سیره نبوی)ص( ارتباط دارد ، تأثیر بسزایی داشته باشد؛ از نتایج این 
پژوهش این که برای روشن شدن هر چه بیشتر فرهنگ و آداب و آموزه های اسالمی شایسته است 
از ابزارهای درونی و بیرونی بهره برد؛ آشنایی و توجه به رفتار و فرهنگ غیر مسلمانان یكی از این 

ابزارهاست که نیاز به مطالعه بیشتری دارد .
فرهنگ  فهم  اسالمی،  فرهنگ  فهم  مسلمانان،  غیر  پیشوایان  نبوی)ص(،  طب  کلیدی:  واژگان 

غیرمسلمانان ، اسالم در جهان امروز، ادیان ، شبهات معاصر،سیره نبوی)ص(
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خالصه مقاله
نیز  ناطقه(  )نفس  روح  داراي  مادي،  کالبد  بر  عالوه  انسان  اسالم،  شريعت  آموزه هاي  با  مطابق  مقدمه: 
می باشد. از نظر ابوعلي سینا، اگر در فرآيند تعلیم و تعلّم پزشکی، شناسايي نفس را بر شناسايي تن پیش 
اندازيم بهتر است، زيرا کمِک معرفت نفس در شناسايي احوال بدن، از کمک معرفت تن در احوال نفس 
بیشترست. اين در حالي است که پزشکی مرسوم از بررسي جنبه  روحاني انسان غافل است و لذا پزشکان  
از ديدگاه اسالمی، روح  اند.  مانده  از جمله خواب عاجز  با روح،  از پديده هاي مرتبط  بسیاري  از تفسیر 
مي تواند در حالت خواب، به عالم ملکوت متصل شود؛ البته اعتدال مزاج شخصي و مغزي شرط الزم است. 
شیرازي،  قطب الدين  عاّلمه  دّره التّاج  کتاب  طبیعیات  بخش  از  کريم،  قرآن  آموزه هاي  بر  عالوه  روش: 
خالصه الحکمه عقیلي خراساني ، رساله در نوم سلطان الحکما نائیني، کتاب شفاي ابن سینا و همچنین مقاالت 
امروزي، موضوع خواب تحقیق شد. در اين مقاله سعی شد موضوع خواب، از ديدگاه حکمای قديمی و 
دانش معاصر بررسی شود و با توجه به شواهد موجود، فرضیات جديدی بیان شد که هر کدام می تواند به 

عنوان ايده هايی کاربردی  برای طراحی آزمايش های تجربی باشد.
با تغییرات سطح نوروترنسمیترهاي خاصي در بدن  نتيجه: با توجه به اينکه چهار مزاج سنتي را مي توان 
توصیف کرد )غلبه صفرا= افزايش سروتونین، غلبه دم= افزايش اندورفین، غلبه بلغم= افزايش استیل کولین، 
زبان  به  را  طبیعیات وصف شده  در  روان تني که  امور  از  بسیاري  مي توان  دوپامین(،  غلبه سودا= کاهش 
پزشکی معیار ترجمه نمود. طبق گفته  حکیمان، خواب انسان مي تواند تحت تأثیر مزاج قّوه متخیله باشد. لذا 
فزوني نوروترنسمیترهاي خاصي در بطن سوم مغز، مي تواند بر سیگنال هايي که در حالت خواب به وجود 
مي آيند اثرگذار باشد. به عالوه مسیرهاي انتقال اطالعات در بین قواي باطني، با مقاالت امروزی در مورد 

سیگنال هاي مغزي هنگام خواب قابل تفسیر می باشد.
بحث: با درک مفاهیم عمیق حکمت اسالمی و تالش برای  پاسخگويی به معماهای دانش امروز، می توان 
به  پاسخگويی  برای  آن  در  که  نوروفلسفه،  رشته ای  بین   موضوع  نمود.  ايجاد  دانش  پارادايم  در  تحّولی 
معماهای علوم اعصاب و بررسی کیفیت ارتباط بین مغز و روح، از فلسفه و حکمت قديم استفاده می شود، 
يکی از موضوعاتی است که با آن می توان در دنیا پیشرو بود، زيرا تمدن اسالمی دارای فالسفه  قدرتمندی 

بوده است که شهرت جهانی دارند. 
واژگان کليدی: حکمت اسالمي، روح، خواب، نوروفلسفه
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از حکمت اسالمی تا نوروفلسفه: رمزگشایی پدیده 
خواب

غزاله مصلح1
سید ضیاءالّدين تابعي2
عبدالعلي محقق زاده 1

داروسازی،  دانشکده  سنتي،  داروسازي  گروه   -1
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دانشگاه  پزشکي،  دانشکده  پزشکي،  اخالق  گروه   -2
علوم پزشکي شیراز، شیراز، ايران
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سنگ مثانه از منظراحادیث، طب سنتی و طب نوین

عباس حسن پور1
بهروز به نژاد2

پز شکی  استادیار بخش یورولوژی، دانشگاه علوم   -1
شیراز

ارشد علوم حدیث، دانشگاه  2- دانشجوی کارشناسی 
قرآن و حدیث مدیر مرکز قرآن و عترت دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز  

بخش  استادیار  پور،  حسن  عباس  مسئول:  نویسنده 
یورولوژی، دانشگاه علوم پز شکی شیراز

hassanpour74@yahoo.com

خالصه مقاله
مقدمه: سنگ مثانه یکی از قدیمی ترین بیماری های شناخته شده در تاریخ پزشکی می باشد که عمل 
جراحی آن نیز جزء اولین اعمال جراحی انجام شده بر روی انسان می باشد. در سوگندنامه پزشکی 
قابل  یاد شده است. در طب جدید در زمینه درمان جراحی پیشرفت های  از جراحی آن  نیز  بقراط 
توجهی حاصل شده است ولی در علت یابی و پیشگیری این سنگ ها همچنان نقاط مبهم و متناقض 

فراوانی وجود دارد. 
روش مطالعه: بررسی جامع کتب طب اسالمی، طب سنتی و همچنین کتب ومقاالت معتبر طب نوین 

زمینه این تحقیق می باشد.
بحث و جمع بندی: درطب سنتی ازعلل ایجاد سنگ مثانه چندان بحثی به عمل نیامده و بیشتر بر 
جنبه های درمان دارویی آن بحث شده است. در طب نوین علل سنگ مثانه عبارتند از سنگ های 
اولیه، استاز ادراری مانند بزرگی خوش خیم پروستات)45 تا75% کل سنگ ها(، سنگ های  مثانه 

کلیوی، وجود جسم خارجی در مثانه و همچنین مثانه های نوروژنیک.
 بر طبق متون طب نوین در تعداد اندکی از موارد علت استاز ادراری بزرگی خوش خیم پروستات می 

باشد و ما بقی چندان روشن نمی باشد.
 در طب اسالمی واحادیث آمیزش بدون انزال ، طول دادن آمیزش جنسی و عدم ادرار کردن پس 
از آمیزش به عنوان علل سنگ مثانه مطرح می باشند. بر طبق اصول فیزیولوژی گیرنده های آلفای 
آدرنرژیک گردن مثانه در طی تحریک جنسی و سپس انزال فعال شده ودر صورت آمیزش طوالنی 
یا ادرار نکردن پس از آمیزش هیپرتونیسته گردن مثانه که منجر به انسداد راه خروجی ادرار می باشد 
ممکن است. از طرفی در طب اسالمی در بحث درمان دارویی نیز مطالبی مطرح گردیده که قابل بحث 
می باشد، ولی در طب نوین بر خالف سنگ های سیستم ادراری فوقانی تقریباً هیچ جایگاهی برای 

درمان دارویی سنگ های مثانه مطرح نمی باشد.
نتیجه گیری: آمیزش طوالنی مدت، آمیزش بدون انزال و ادرار نکردن پس از آمیزش از نکات پر 

رنگ در طب اسالمی به عنوان  علت ایجاد سنگ مثانه می باشند.
واژگان کلیدی: سنگ مثانه، انزال، طب اسالمی، طب سنتی
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خالصه مقاله
اقدامات  بيمار،  معاينه  جمله  از  اي  گسترده  اقدامات   بيمار،شامل  يک  روحي  و  جسمي  هاي  بيماري  درمان 
تشخيصي و پاراکلينيکي، مراقبت ها ي پرستاري، تأمين و استفاده به موقع دارو و... می باشد. دراين ميان نقش 
ارتباط پزشک و بيمار کليدي و حائز اهميت است، چرا که هرگونه پيشرفت در امر درمان منوط به اعتماد، روابط 
حسنه اعضاي تيم درمان و مهم تر از همه اعتماد و اعتقاد بيمار به پزشک است  و از اين روست که پزشک بايد 
از  قدرت نفوذ و مهارت های ارتباطی بااليي برخوردار  باشد.اين در حالی است که در سال های اخير يکی از 
شکايات عمده بيماران از پزشکان بد اخالقی با بيمار يا همراهان وی بوده است.نگاهی به اخالق کريمه پيامبر 

رحمت )ص( وتبعيت از آن حضرت می تواند راه گشای پزشکان در برقراری ارتباط سازنده با بيماران باشد.
اميرالمؤمنين )ع( از پيامبر به عنوان طبيبي ياد مي کند که در گوشه و کنار به دنبال مداواي بيماران مي گردند.

ِة الْبَْطَحاِء َو َمَصابِيِح الظُّْلَمِة َو يَنَابِيِع اْلِحْكَمةِ يَاِء َو ُذَؤابَةِ الَْعلْيَاِء َو ُسرَّ اْختَاَرُه مِْن َشَجَرِة اْلَنْبِيَاِء َو مِْشَکاِة الضِّ
اٌر بِِطبِِّه قَْد أَْحَکَم َمَراِهَمُه َو أَْحَمی َمَواِسَمُه يََضُع َذلَِک َحيُْث اْلَحاَجُة إِلَيِْه مِْن قُلُوٍب ُعْمٍي َو آَذاٍن ُصمٍّ  َطبِيٌب َدوَّ

َو أَْلِسنٍَة بُْکٍم مُتَتَبٌِّع بَِدَوائِِه َمَواِضَع اْلَغْفلَِة َو َمَواِطَن الَْحيَْرة« )نهج البالغه دشتی، خطبه 108(
و  بلند  جايگاه  از  هدايت،  نور  سرچشمه  از  پيامبران،  تنومند  درخت  از  را  سلّم  و  آله  و  عليه  الّل  صلّی  »پيامبر 
بی همانند، از سرزمين بطحاء از چراغ های بر افروخته در تاريکی ها، و از سر چشمه های حکمت برگزيد. پيامبر 
صلّی الّل عليه و آله و سلّم طبيبی است که برای درمان بيماران سيّار است. مرهم های شفا بخش او آماده و ابزار 
داغ کردن زخم ها را گداخته. برای شفای قلب های کور و گوش های ناشنوا و زبان های الل، آماده، و با داروی 

خود در پی يافتن بيماران فراموش شده و سرگردان است.«
قرآن کريم نيز در آيات بسياري به ويژگي هاي اخالقي پيامبر اسالم)ص( پرداخته است .پيامبري که با تأييد خدا 
"انک علي خلق عظيم "است،"عزيز عليه ما عنتم" وحريص بر هدايت مردم ،"وبالمومنين رئوف رحيم"،اسوه 
حسنه اي "لقد کان لکم في رسول الل اسوه حسنه"که اجتماع خلق گرد وجود نازنينش به واسطه حسن خلق 
"الم نشرح لک صدرک"از غصه گمراهي  وسيره پاکش بود"فبما رحمه من الل لنت لهم" وقلب دريايي اش 
مردم نزديک است که از طپش باز ايستد"لعلک باخع  نفسک اال يکون مومنين"وآنقدر به کار اصالح ايشان 
مشغول که خدايش خطاب نمود" طه ما انزلنا عليک القرآن لتشقي"و...   .در مقاله اصلی به تشريح اخالق کريمه 

پيامبر )ص( مرتبط با پزشکان پرداخته می شود.
واژگان کلیدی: ارتباط پزشک- بيمار، پيامبر اسالم)ص(، ويژگي هاي اخالقي، پزشکان؛ قرآن کريم
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آداب غذا خوردن در سیره نبوی

علیرضا البرزی1
امیرحسین بابائی1

معین الدین عابدینی راد1
آرمین اکبرزاده، علی ادیب1

پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  تحقیقات  1-کمیته 
شیراز، شیراز، ایران  

تحقیقات  کمیته  البرزی،  علیرضا  مسئول:  نویسنده 
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران

خالصه مقاله
مقدمه: اسالم ، دین خاتم االنبیا محمد مصطفی)ص( ، به عنوان اکمل دین ها بر نقش تغذیه به عنوان 
یکی از مهم ترین جنبه های سالمت تأکید زیادی دارد. امروزه بسیاری از بیماری ها در جهان ناشی 
از تغذیه غیر صحیح می باشد. این بیماری ها طیف وسیعی را در بر می گیرد که چاقی، بیماری های 
قلبی و عروقی، سرطان و حتی آلزایمر را شامل می شود. این مطالعه براساس آیات و احادیث موجود 

درباره دستورات تغذیه ای اسالم نگاشته شده است.
روش: با جستجو در آیات قرآن و منابع معتبر شیعی مانند بحار االنوار، تفسیر نمونه، طب النبی، سفینه 

البحار و ماده طب نتایج زیر استخراج شد.
امر مهم می  نتیجه تغذیه بعضی اوقات یک  نتایج: در تعالیم اسالمی رعایت مسائل بهداشتی و در 
شود، زیرا در اسالم حفظ جان واجب است و اگر عدم رعایت مسائل بهداشتی سبب به خطر افتادن 
جان انسان ها شود در این صورت رعایت اصول و مسائل بهداشتی الزم است. بهره گیری از نعمت 
های حالل خداوند در سالمت انسان و رفاه او نقش زیادی دارد. یکی از نعمت های خداوند »آب« 
است که نقش آن در بهداشت و سالمتی بر همه روشن است. پرخوری،کم خوری و بدخوری از مهم 
ترین مشکالت جامعه امروز است که در اسالم هر سه اینها نهی شده است. اسالم با تشویق به استفاده 
از نعمت های پاکیزه خداوند، نهی اسراف و دستوارات دیگر راه حل این مشکالت را  ارائه می دهد. 
دستوراتی مانند نخوردن غذای داغ، نخوردن گوشت حرام، نیاشامیدن مشروبات الکلی و ایستاده غذا 

نخوردن همگی اشاره به آداب تغذیه ای دارد.
 : اَعط ُکل ما عودته  َو  الحمیه َرأس ُکل دواء  َو  بَیت ُکل داء  »الِمعده  بنابر حدیث  بحث و گفتو: 
معده خانه همه بیماری ها است و امساک سرآمد همه داروها است و آنچه بدنت را عادت داده ای 
)از عادت صحیح و مناسب( آن را از او دریغ مدار« از پیامبر اکرم )ص(، تغذیه نقش اساسی در ایجاد 
و درمان بیماری ها ایفا می کند.پس باید به دستورات تغذیه ای برای پیشگیری و درمان بیماری ها 

توجه کافی نمود.
واژگان کلیدی: سنگ مثانه، انزال، طب اسالمی، طب سنتی
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خالصه مقاله
سالمتی و تندرستی از دوران نوزادی و کودکی با تغذیه ی مناسب، بهداشت و محیط سالم به خصوص کانون 
گرم خانواده شروع می شود. ساعات بدو تولد زمان طالیی برای سالمتی شیر خوار بوده که خوراندن آغوز به 
نظر اکثریت علمای اسالم و دانشمندان علوم پزشکی، واجب و الزم است. رشد جسمی و فکری  به  بنا  نوزاد 
همزمان و هماهنگ کودکان، مد نظر قرآن و مبانی اسالمی بوده و احادیث بسیار زیادی در این راستا به دست ما 
رسیده است. همچنین سرمایه گذاری برای پرورش کودکان طبق دستورات اسالم عزیز موجب پرورش مغزهایی 
خواهد شد که تأثیرگذار در رشد و توسعه ی بهینه در تمامی ابعاد خواهد بود. اهتمامی که دین مقدس اسالم بر 
نقش و اهمیت تغذیه به ویژه در خردسالی قائل است در هیچ یک از ادیان و مکاتب بشری دیده نمی شود، چرا 
که آیین و روش زندگی و رشد انسان را فقط و فقط خداوند متعال که سازنده و تکوین گر آدمی است، تهیه 

کرده و به وسیله ی پیامبران در اختیار بشریت قرار داده است. 
در مطالعه حاضر که از طریق بررسی و غور در قرآن کریم، کتب اربعه، بحار االنوار و نیز مفاتیح الحیاه، جامع 
احادیث پزشکی، نهج الفصاحه و... انجام شد، به این مبانی دست پیدا کردیم که: تغذیه ی جسم در مسیر رشد و 
تغذیه روح است، حفظ کرامت انسان از نوزادی مورد توجه می باشد، تغذیه با شیر مادر بهترین و با برکت ترین 
غذای نوزاد با شرایط معتبر در روایات است، گناه از عوامل خنثی کننده غذای روح محسوب می شود، وظایف 
پدران و مادران در تغذیه و رشد ذهنی و جسمی کودکان و التزام عملی برای به کاربردن واژگان صحیح ارتباط 

با آن ها بسیار مورد تأکید است.
بنا بر نتایج به دست آمده در راستای تغذیه ی معنوی و بدنی و رسیدن به جامعه سالم و ایده آل اسالمی و تمدن 
مطلوب جهانی نکات و دستورالعمل های بسیار مهم و نورانی و جامع را در زمینه ی تغذیه از همان ابتدای انعقاد 
نطفه باید عملی کرد تا در تکون جامعه ی سالم و عاری از بیماری های روحی و جسمی با داشتن بدن و جان سالم 

در مسیر خدمت به خلق خدا بوده و در طریق اطاعت محض پروردگار متعال قرار گرفت.
واژگان کلیدی: قرآن، احادیث سالمتی، کودک، تغذیه، شیر مادر، سالمت جسم و روح
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اصول درمان در طب نبوی
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ايران 

خالصه مقاله
مقدمه: اين مقاله از نوع مروری بوده و مطالب آن با توجه به آيات و روايات تحلیل و دسته بندی شده است . 

بیان مسئله : اصول درمان در طب نبوی مبتنی بر پیشگیری و درمان با شیوه ای است که آن را از طب بشری 
ممتاز کرده است و به اختصار مورد اشاره قرار می گیرند :

1( توجه به تغذيه ی درست برای پیشگیری از پیدايش بیماری ها ، چنانچه امام علی )ع( به فرزندش فرموده " با 
رعايت چهار چیز از مراجعه به طبیب بی نیاز می شوی : جز به وقت گرسنگی غذا نخور ، سیر نشده از غذا دست 
بکش ، غذا را خوب جويده و قبل از خوابیدن خود را تخلیه کن1."  و نیز فرموده: "غذا خوردنت را با نام خدا 

اغاز کن 2." و  "در ابتدا و پايان غذا نمک بخور 3." 
رسول خدا فرموده : "کم غذا بخوريد4 " و "خوردن شام را ترک نکنید5" 

با رعايت اين امور زمینه ی بسیاری از بیماری ها از بین می رود .
2( تا حد امکان بیماری را تحمل کردن و مصرف نکردن دارو برای مبتال نشدن به عوارض جانبی داروها . امام 
هفتم در اين باره فرموده : " لیس من داء اال و هو يهیج داء " هیچ دارويی نیست مگر اينکه بیماری ديگری را 

تحريک می کند.6
3( استفاده از درمان به عنوان وسیله ی الهی . رسول خدا فرموده :" خودتان را مداوا کنید ، زيرا خداوند دردی 

را نازل نفرمود مگر اينکه برای آن شفايی فرو فرستاد."7
4( پرهیز از درمان با حرام مثل شراب . امام صادق )ع( فرموده : "ما جعل اهلل عزوجل فی ما حرم شفاء" خدای 

عزوجل شفا را در آنچه حرام کرده ، قرار نداده است.8
5( توجه به عوامل غیر مادی بیماری ها در کنار عوامل مادی چنانچه خداوند در کتابش فرموده : "ما اصابکم من 
مصیبة فبما کسبت ايديکم و يعفو عن کثیر" هر مصیبتی )مانند بیماری يا غیر آن( که به شما می رسد به خاطر 

اعمالی )بد( است که مرتکب شده ايد و خداوند بسیاری را می بخشد.9
در اين شرايط تنها درمان مادی پاسخگو نیست و بايد مردم عالوه بر آن ، با دعا و استغفار از عواقب زيانبار گناهان 
، خود را رها کنند و طبق روايات صدقه بال را دفع می کند .امام صادق )ع( فرموده: "کسی که ابتدای روز صدقه 

دهد خداوند شری را که ازآسمان درآن روز نازل می شود از او دفع می کند."10
طبق اين روايت عوامل مادی بیماری ها تحت تأثیر عامل معنوی صدقه خنثی شده و از بروز بیماری ها و حوادث 

بد جلوگیری می شود و اين ، همان پیشگیری با عامل معنوی است .
واژگان کلیدی: آداب غذا خوردن ، پرهیز از مصرف دارو و تحمل بیماری تا حد امکان ، پرهیز از درمان به 

حرام، توجه به عوامل غیر مادی بیماری ها ، استفاده از عوامل معنوی در پیشگیری و درمان 
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خالصه مقاله
ابزارهاي مهم و اساسي در پزشكي فرا مدرن مديريت سالمتي در جامعه است. و  يكي از  مقدمه: 
همچنين يكي از تفاوت هاي اساسي كشورهاي پيشرفته و عقب مانده در حوزه سالمتي نوع نگرش 
آنها نسبت به مديريت سالمتی مي باشد. در طب اسالمي مسئله مديريت سالمتی نسبت به جنبه های 
اسالم در مديريت سالمتی  اينكه  قرار گرفته است، علی رغم  توجه  تكنيكي آن كمتر مورد  فني و 
جامعه حرف هاي جدي، نو و قابل توجه ای دارد و مديريت اسالمي طب براي ارتقای سطح سالمت 
جوامع مسلمان ابزار مناسبی می باشد. در اين مقاله هدف پرداختن و ايجاد زمينه براي توجه به مديريت 

اسالمي درسالمتی با توجه به سيره نبوی است.
روش ها: اين مطالعه به روش جمع آوري اطالعات و كتابخانه اي است.

نتايج: با توجه به اسناد و منابع گوناگون پزشكي فرامدرن بر خالف پزشكي سنتي فقط به بيمار و 
بيماری او نگاه نمي كند، بلكه در چارچوب فلسفه نوين سالمت و با استراتژي هاي سه گانه پيشگيري 
اوليه، ثانويه و ثالثيه، انسان را به عنوان يک كل و سالمتي و ارتقای آن را براي همه افراد جامعه ودر 

همه ابعاد آن مد نظر دارد.
در قرآن كريم و احاديث نبوي، مخصوصاً كتب طب النبي و كتب پزشكي دانشمندان اسالمي عناصر 
مهم مديريت اسالمي طب  به وضوح و با تأكيد ديده می شود كه سالمتی انسان را با در نظر گرفتن 
اصول پيشگيری در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی و ارتقای آن را مورد توجه قرار می دهد 

و سالمتی را پايه و اساس زندگی سعادتمند می داند. به عنوان نمونه:
پيامبراكرم )ص( می فرمايند: )الخير فی الحياه اال مع الصحه(  »در زندگی بدون سالمت خيری نيست.«

 و باز می فرمايند: )ان فی صحه البدن فرح المالئكه و مرضاه الرب و تثبيت السنه(
»از سالمت انسان ها فرشتگان خوشحال، خداوند راضی و دين تثبيت می شود.« 

نتیجه گیری: در مجموع نتيجه تحقيق نشان می دهد كه بانگاه اسالمي و با رجوع به منابع اسالمی 
از جمله سيره نبوی مي توان مديريت جديدي را تحت عنوان مديريت اسالمي سالمتی، تعريف و 
تبيين كرد. براي اين مهم ضروري است عالمان دين و عالمان بدن در داخل و در كشورهای اسالمی با 

نگرشی نوين به سالمتی، همكاري جدي براي تهيه مباني تئوريک آن فراهم كنند.
واژگان کلیدی: طب، مديريت، اسالم، پزشكی فرامدرن، سيره نبوی 
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مديريت سالمتی در سیره نبوی و پزشکی فرا مدرن
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 جايگاه بارداري در اسالم

محبوبه حاجی فقها

خالصه مقاله
دين اسالم، تمام جنبه هاي حيات انساني را در نظر گرفته و اسالم عالي ترين رهنمودها را در همة زمينه 
هاي فردي و اجتماعي در اختيار او قـرار داده و قوانيني را تنظيم كرده است كه مي تواند پاسخگوي 
تمام نيازمندي هاي مختلف جوامع بشري باشد. چگونگي آفرينش انسان، مسائل بارداري و زايمان 
از مباحث مهمي مي باشد كه در كتاب آسماني و احاديث به آنها توجه خاصي شده است. با خلقت 
رسول  از  فرزنددارشدن  و  بارداري  اهميت  در  و  گفته  آفرين  خود  بر  خداوند  انسان،  آميز  معجزه 
اكرم )ص( نقل شده كه : "قسم به كسي كه مرا به حق، پيامبر، فرستاده، بشارت دهنده و بيم دهنده 
برانگيخته، هيچ زني نيست كه از همسرش باردار گردد مگر اينکه در سايه خداوند عزوجل باشد تا 
اينکه درد زايمان او برسد كه به ازاي هر دردي، خداوند ثواب آزاد كردن بنده مؤمني را به او مي 
دهد." و در پاداش شيردهي فرمودند:" در مقابل هر بار كه فرزندش را شير مي دهد ثواب آزاد كردن 
يک بنده از فرزندان حضرت اسماعيل را به آن زن مي دهند و بعد از اين كه دوران شير دهي تمام شد 

و كودک را از شير گرفت، خداوند تمام گناهان گذشته اش را مي بخشد."
به دليل اهميت زيادي كه دين و حکومت اسالمی براي بارداري قائل شده، در اين مطالعه آنچه در 
بارداري، سقط جنين و زايمان در آيات قرآن، احاديث، احکام و قوانين كشور مطرح شده،  مورد 
جمع آوري گرديده و سعي بر آن خواهد شد كه در طي برنامه مراقبتـــهاي دوران بارداري، به مادران 
باردار آموزش داده شود تا بدين ترتيب مادران بتوانند با تکيه بر قدرت مذهب و آگاهي از مسائل و 

قوانين ضروري، اين مرحلة حساس زندگي خود را به بهترين نحو پشت سر بگذارند.
واژگان کليدی: بارداري، قانون، اسالم، قرآن
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خالصه مقاله
اما مشکالت  انسان شده است،  به حفظ سالمت  ای  الهی توجه ویژه  : در روایات و آیات  مقدمه 
در جوامع بشری، سالمت انسان به خصوص سالمت روحی و روانی وی را تهدید می کند. در این 
پژوهش نقش تفکر در آیات قرآن مبتنی بر سیره نبوی و تأثیر آن بر مدت اقامت بستری بیماران بخش 

راونپزشکی بررسی شد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفي تحلیلي و محیط پژوهش بخش روانپزشکی بیمارستان 
ولی عصر بروجن بود. جامعه آماری بیماران بستری در بخش روانپزشکی بودند. معیار ورود شامل 
سابقه بستری بیش از 2 بار و مشابه بودن تشخیص و نوع داروی تجویزی در زمان دوم بستری با زمان 
اول بود. سن و جنس افراد و تعداد روزهای اقامت در بیمارستان در  بستری اول و همچنین تشخیص 
بیماری و نوع داروهای تجویزی در بستری اول در چک لیست مربوطه ثبت شد. سپس در بستری 
دوم روزانه به مدت نیم ساعت در فاصله زمانی بین ساعت هاي 9 تا 11 صبح تالوت و تفسیر قرآن به 
صورت دسته جمعی داشتند، در نهایت اطالعات وارد نرم افزار spss16 شد و با استفاده از آزمون 

های آماری توصیفی تحلیلی و آزمون تی زوج مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. 
یافته ها: در کل 10 نفر وارد مطالعه شدند که 5 نفر مذکر و 5 نفر مؤنث بودند. میانگین سن افراد 
16/21±35 سال و طیف سنی آنها 17تا 65 سال بود. درصد بیشتری)30%( از افراد اختالل افسردگی 
شدید داشتند. میانگین و انحراف معیار روزهای بستری 5/60±12/90 روز و در دوره تالوت و تفسیر 
قرآن 4/63±10/80روز بود و آزمون تی زوج نشان داد متوسط زمان بستری در دوره ای که تالوت 

.)p>0/05(قرآن وجود داشت به طور معنی داری کمتر بوده است
نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود که برقراری دوره های تالوت قرآن روزهای اقامت بیماران را 
کاهش داده است. لذا به نظر می رسد برگزاری چنین جلساتی برای بیماران به خصوص در بیماران 

روانپزشکی مفید و مؤثر واقع شود.
واژگان کلیدی: تالوت قرآن، اقامت بستری، بیماران، روانپزشکی
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نقش تفکر در آیات قرآن مبتنی بر سیره نبوی و تأثیر آن 
بر مدت اقامت بستری بیماران بخش راونپزشکی بیمارستان 
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بررسی تطبیقی سته ضروریه از دیدگاه قرآن، حدیث، طب 
سنتی ایران و دانش امروز

مهدی اژدری تفتی1
عاطفه عرب زاده1

عبدالرضا محمودی2
آرمان زرگران1و3
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داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

خالصه مقاله
اصل  شش  جهت  همین  به  دارد.  بیماری  از  پیشگیری  بر  خاصی  تأکید  ایران  سنتی  طب  مقدمه: 

ضروری)سته ضروریه( را به عنوان پایه و اساس مورد بحث قرار می دهد که این اصول عبارتند از: 
1( هوا و هرآنچه به آن تعلق دارد 2( اغذیه و اشربه 3( اعراض نفسانی 4( حرکت و سکون 5( احتباس 
و استفراغ 6( خواب و بیداری. دین مبین اسالم نیز با  تأکید بر حفظ سالمتی به عنوان افضل نعمت 
ها دستورات فراوانی در این خصوص دارد. در این تحقیق موارد شش گانه طب سنتی با سفارشات 
اسالمی و همچنین موارد مورد اهمیت در زندگی امروزی بررسی و مقایسه گردید. با توجه به اینکه 
طب سنتی ایران در قرون گذشته اهمیت و رواج خاصی داشته است با در نظر گرفتن موارد مطرح 
شده آن در زمینه حفظ سالمتی و مقایسه با دستورات اسالمی و همچنین دانش طب امروزی می توان 
راهکارهایی در جهت داشتن زندگی سالمتر و پیشگیری از بیماری ها ارائه داد.در ضمن این پژوهش 

نگاهی تاریخی به حفظ سالمت در پزشکی تمدن اسالمی از چهارده قرن پیش تا امروز دارد.
روش: بامراجعه به کتب طب سنتی در قرون مختلف از قبیل قانون در طب، ذخیره خوارزمشاهی، 
ضروریه  سته  به  مربوط  نکات  دست،  این  از  دیگری  موارد  و  اکبری  طب  گیالنی،  الصحه  حفظ 
استخراج و با موارد مطرح شده در قرآن کریم و منابع حدیث همچون تحف العقول،کافی،غررالحکم  

و نیز با یافته های امروزی مستخرج از کتب مرجع و مقاالت مقایسه شد.
نتایج: بخش عمده ای از سته ضروریه مواردی است که دین مبین اسالم بر آن تاکید فراوانی به شکل 
مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم با دید کلی دارد. در زندگی امروزی هم نقش بسیاری از این موارد 
در سالمتی غیرقابل انکار است. هوا به عنوان اولین جزء سته ضروریه  در طب سنتی مطرح است که 
امروزه ثابت شده است که آلودگی آن در بروز و یا تشدید برخی بیماری ها مؤثر است.بحث تغذیه از 
دیر باز با توجه به سفارشات مکرر در اسالم بسیارمورد اهمیت بوده و از آن به عنوان یکی از مهمترین 
ابزارهای درمان یاد شده است. امروزه نیز علم تغذیه با شناخت اهمیت موضوع شکل گرفته است.در 
خصوص اعراض نفسانی و یا همان حالت روحی امروزه نقش سالمت روح بر سالمت جسم مشخص 
شده است، اما در برخی جزئیات طب سنتی موارد دقیق تری را با توجه به سفارشات دینی نسبت به 

دانش امروزی مطرح کرده است.
بحث و نتیجه گیری: در اکثر موارد کلیات طب سنتی در زمینه حفظ سالمت در دانش امروزی  
هم شناخته شده است اما گاهاً با تعریفی دیگر مطرح می شوند.گاهی دربرخی زمینه ها مفاهیم گسترده 
تری در گذشته مطرح بوده است که امروزه توجه کمتری بر آن می شود.مثاًل در زمینه استفراغات 
مانند جماع، عرق، وسخ، خون قاعدگی  و یا اثرات سوء برخی مواد خوراکی درعده ای از اشخاص و 
یا بعضی حالت روحی مغایر با سالمت، دانش سنتی با آنچه در دانش امروزی مورد توجه است تفاوت 



چشمگیری دارد. لذا احتماالً می توان با مطالعه بیشتر در این زمینه ها به مجموعه ای از اطالعات 
دست یافت که بتوان در تعریف سبک امروزی زندگی از آن بهره برد.

واژگان کلیدی:  سبک زندگی، اسالم، سته ضروریه، حفظ سالمت،  طب سنتی، سیره نبوی
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خالصه مقاله
ايرانيان در ايجاد، مديريت و توسعه بيمارستان ها در طول تاريخ پيشرو ساير ملل بوده و واژه بيمارستان 
در دنيا از طريق ايران شناخته مي شود. همچنين اين بيمارستان ها در زمان اعتالي خود جايگاه درمان،  
پژوهش و آموزش پزشكي بوده و در اين بيمارستان ها دانشجويان پزشكي زير نظر استادان به فراگيري 
نظري و عملي بنيان هاي پزشكي مي پرداختند. از آنجايي كه پژوهش پيرامون تاريخ پزشكي و دانش 
پس گردي نبوده و بلعكس خود پايه اي براي كسب دانش هاي جديد و نقد شيوه هاي علمي است،  لذا 
انجام مطالعاتي از اين دست ضروري به نظر مي رسد. در اين مطالعه نيز سير تحول بيمارستان هاي ايران 

به همراه دوران هاي تاريخي آن بيان شده و مورد بررسي قرار گرفته است. 
مطالعه حاضر نيز از نوع مروري-مقايسه اي بوده كه اطالعات آن از موتورهاي جستجوگر، كتب و 

مقاالت موجود استخراج شده است.
از زمان ايجاد اولين بيمارستان تا به امروز، بيمارستان ها در طول تاريخ دستخوش تغييرات اساسي در 
ساختار، امكانات و تجهيزات، نيروي متخصص و ... شده اند. در دوره قبل از اسالم اولين بيمارستان 
در شهر جندي شاپور ايجاد شد كه مهمترين و نخستين بيمارستان در دنياي متمدن آن روز بود. در 
احداث شد.  محمد )ص(  دستور حضرت  به  پنجم هجري  سال  در  بيمارستان  اولين  نيز  اسالم  عالم 
از اين زمان به بعد نيز كه كشور ايران توسط حاكمان مختلفي اداره مي شده نيز به ساخت و توسعه 

بيمارستان ها اهميت داده شده است،  اگرچه بعضي حاكمان در اين باره تالش زيادي نكرده اند. 
واژگان کلیدی: تاريخچه بيمارستان،  ايران، بيمارستان
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Abstract
Islam and the Holly Quran is a man worthy of respect and the respect of 
human embryos is even dead. So abortion is unlawful and illegal; killing a 
person is equivalent to killing all human being. Exhumation and desecration 
of dead bodies is also prohibited and illegal. On the other hand, some ge-
netic diseases such as thalassemia, hemophilia, Down syndrome, Duchene 
muscular dystrophy and Gaucher’s disease ,… for patients and their families 
and the economy of the society. Prevention from birth of these patients will 
cause mental health of the families and improvement of the budget of the 
Ministry of Health to be consumed in in other parts of the health system. 
Given disagreements on the time of inspiration (Volouj) of The Spirit be-
tween Islamic scholars and jurists, the time has come to different diagnostic 
and therapeutic abortion. If the human spirit inspiration (Volouj) occurs at 
conception not only therapeutic abortion until the third month of pregnancy 
is not permitted, but also intrauterine device (IUD) insertion for the preven-
tion of pregnancy is also forbidden. But if (Volouj) or inspiration of the 
human spirit is when the meat cover the bone, and the fetus is capable of 
moving or shaking the hands and feet (scholars believe so many verses in the 
Holy Quran cited).For prevention of the sever genetic disease, religion will 
permit therapeutic abortion for prevention of the adverse effects on children 
and families, and society. This paper attempts to be the views of commen-
tators and philosophers about the soul and its analysis in simple language; 
understandable to the general public, patients, physicians and family mem-
bers are expressed. Then methods including Prenatal Diagnosis and Pre im-
plantation genetic diagnosis identifying severe inherited disease prevention 
will be explained.
Key words: genetic disease, prevention of thalassemia, prenatal diagnosis, 
genetic diagnosis, pre-implantation embryos; Spirit
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خالصه مقاله
ساختار فلسفي و چارچوب رفتار پزشكي را مي توان از آموزه هاي ديني استنباط و تدوين كرد. حال 
اگر همزمان و هماهنگ با تحقيق در نظام آفرينش و دستيابي به نظامات و يافته هاي قابل استفاده در 
پزشكي، از آموزه هاي ديني ناظر بر رفتار پزشكي استفاده شود، در حقيقت طب الهي يا همان طب 

اسالمي شكل مي گيرد.
طرح مسئله طب اسالمي با نگاهي همه سو نگر و با الهام از آموزه ها و رهنمودهاي پيامبر اكرم )ص(

و اهل بيت مكرمشان عليهم السالم ضرورت و اهميتي خاص دارد تا به دور از هرگونه افراط و تفريط 
تصويري روشن تر از سامانة طب اسالمي ارائه شود.در باب اهميت طب در آموزه های دينی همين 
بس كه احاديث فراوانی طب را جزء علوم ضروری و موردنياز انسان برشمرده اند،از آن جمله پيامبر 

گرامی اسالم )ص( می فرمايند:دانش بر دو گونه است:دانش دين ها و دانش بدن ها.
طب اسالمی برای شكل گيری همه جانبه و همگام شدن با طب مدرن نيازمند بستری مناسب می باشد 
كه بتواند تمام ابعاد وجودی و گسترده ی خود را به عرصه ظهور در آورد،در طب اسالمی جايگاه 
برای  بيان ويژگی های الزم  به  با ذكر جزئيات  بيان شده و  به روشنی  پزشک،بيمار و كادر درمانی 

داشتن يک مركز درمانی اسالمی با مديريتی اسالمی پرداخته شده است.
اسالم پزشک را از دو جنبه ملزم به كسب فضايل اخالقی دانسته است:اول آنكه او خود يک انسان 
كسب  و  نفس  تزكيه  سايه  در  نيز  آن  كه  باشد  می  كمال  به  رسيدن  او  آفرينش  از  هدف  و  است 
انسان است كه در  نيكو امكان پذير است.دوماً موضوع شغل او حيات،سالمت و حيثيت  اخالقيات 

آيات و روايات بسيار بر ارزش آن تأكيد شده است.
دين مبين اسالم ومكتب پربار اهل بيت تا آنجا همه جانبه نگر و مو شكافانه به مسائل مربوط به پزشكان 
و بيماران پرداخته است كه عالوه بر بيان وظايف در قبال بيماران،برای خود بيماران نيز وظايفی در 
نظر گرفته است.همچنين در باب مديريت در مراكز درمانی معتقد است كه مديريت از ديدگاه اسالم 
تكليف و وظيفه است نه حق و پست، خدمت و هدايت است نه حكومت و فرماندهی.اساس ارزش 

های مديريت اسالمی رضايت الهی است.
واژگان کلیدی: طب اسالمی، پيامبر اكرم )ص(، پزشک و بيمار
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خالصه مقاله
مراقبت های دوران بارداری از مهم ترین مداخالت سالمت در کشورهای توسعه یافته است که هدف 
اصلی از انجام آن اطمینان از سالمتی محصول بارداری است. این مراقبت ها می تواند باعث کاهش 

عوارض احتمالی حاملگی به ویژه از طریق دادن آموزش های الزم به مادر شود.
ابن سینا در کتاب ارزشمند قانون در مبحث دستورات عمومی در اطراف بارداری به این مقوله پرداخته 
است.وی در ابتدا تغییرات فیزیولوژیک ایجاد شده در طول بارداری را شرح داده و سپس به بیان روش 

های تشخیص بارداری می پردازد.
ابن سینا با بیان توصیه های الزم غذایی و ورزشی به مادران باردار،بهداشت مورد نیاز این دوران را 
به تفصیل شرح داده، سپس به بررسی عوارض و بیماری های شایع این دوران از جمله اشتهای تباه، 
)Edema Pica(  مشکالت ادراری و ....  می پردازد که بسیاری از موارد ذکر شده با طب کالسیک 

امروزی هم خوانی و هم پوشانی دارد.
واژگان کلیدی: طب سنتی، مراقبت های دوران بارداری، ابن سینا، طب مدرن
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خالصه مقاله
آنچه اسالم برای پیروان خویش به ارمغان آورده است سعادت دنیوی و اخروی انسان است. تعالیم و دستورات 
اسالمی با طبیعت و سرشت آدمی که همگی از یک منبع الهی سرچشمه گرفته است گره می خورد و این همان 
رمز جاودانگی و حیات تمدن ساز اسالم است. در پرتو همین تعادل، جامعیّت و سازگاری قوانین اسالمی با دیگر 
دست آوردهای علمی بود که مسلمانان در قرون اولیّه ی پس از اسالم همه ی تمدن های کهن را پشت سر نهادند 
و در فاصله ای اندک چنان تحّولی را در عرصه های مختلف به وجود  آوردند که موجب شگفتی همگان  گردید. 
اگر چه بسیاری از مسلمانان با روایات و آیات قرآنی آشنایی دارند اما چه بسا به عمق قوانین اسالمی نسبت به 
تأثیرات فردی و اجتماعی آنها و به وجود آوردن تمدن و همچنین تطبیق این قوانین با سرشت و طبیعت انسان و 
سازگاری آنها با دست آوردهای علمی بشری آگاهی چندانی نداشته باشند. از جمله تأثیرات این تمدن بی بدیل 
و آموزه های آن به وجود آوردن تحوالتی شگرف در عرصه ی تمامی علوم و از آنجمله پزشکی بود که باعث 
ظهور دانشمندانی شد که تا قرن گذشته نظریات آنها پایه گذار بسیاری از نظریات علمی و مطرح در مجامع علمی 
جهان بود. آنچه به طور قطع دانش پزشکی را در تمدن اسالمی حایز اهمیت می کند نه تنها بُعد علم االبدان بودن 
آن است بلکه توجه ویژه و بی بدیل آن به بهداشت روان فرد و جامعه مسأله ای است که بدون شک در هیچ 
یک از دست آوردهای بشری برای آن همتایی یافت نمی گردد. در واقع باید تأکید داشت از آنجا که مسأله ی 
بهداشت روان فرد و جامعه با بُعد روحانی انسان روبروست و متغیرهای فراوانی می تواند در آن نقش داشته باشد 
آزمون و خطا در بسیاری از مسائل مرتبط با آن به سادگی امکان پذیر نبوده بلکه چه بسا نسل ها به طول انجامد 
و نهایتا جز سراب دست آوردی دیگر نداشته باشد؛ بر خالف بّعد جسمانی طب که همواره در طول تاریخ بنابر 
تجربه های بشری رو به رشد و تعالی بوده است. مصداق گویای این موضوع پیشرفت حیرت انگیز پزشکی در 
تمدن های ماّدی امروز و بر خالف آن سردرگمی و مذبذب بودن آنها در عرصه های روحی و روانی افراد و 
جامعه و همچنین افول ارزش های اخالقی در جوامع به اصطالح متمدن امروزی می باشد.در این مقاله سعی شده 
است ضمن نگاه مقایسه ای نسبت به دیگر آموزه های تمدن های هم عصِر تمدن اسالمی با بهره گیری از برخی 
گفته های مستشرقین مُنصف و بیان گام به گام مفاهیم اسالمی و طرح مصادیق تمدن ساز آن؛ به نقش و جایگاه 

تمدن اسالمی در پیشرفت علوم و از آنجمله پزشکی در دو بخش جسم و روان اشاره کنیم.
در  اسالمی  تمدن  نقش  و  اسالمی  طب  تاریخ  اسالمی،  تمدن  در  پزشکی  اسالمی،  تمدن  کلیدی:  واژگان 

توسعه علم
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خالصه مقاله
مورد  ها  بیماری  از  بسیاری  درمان  برای  دور  گذشتگان  از  که  دارویی  گیاهان  از  استفاده  مقدمه: 
استفاده قرار می گرفته در آیات قرآن و سیره نبوی هم به استفاده از آنها بسیار تأکید شده است. گیاه 
تهوع و  به عنوان کاهنده چربی خون، ضد  از جمله گیاهانی است که خواص آن  دارویی زنجفیل 
کاهش کلسترول و... در طب نوین به اثبات رسیده است و در عین حال در احادیث و آیات و روایات 
مختلفی از جمله سوره انسان)آیه17( و مطففین)آیه 26( و...  اثرات مفید و استفاده از آن ذکر شده 

است.
روش کار: با بررسی هایی که در تفاسیر مختلف از جمله تفسیر المیزان و سوره های قرآن نظیر سوره 
انسان انجام گرفت ، کاربردهای درمانی بسیار مفیدی برای زنجبیل ذکر شده است که هماهنگ با 
این مطالعات ، تحقیقات جامع و کاملی به کمک منابع کتابخانه ای و الکترونیکی جدید در منابع طب 

نوین بر روی این گیاه انجام شد .
نتایج و بحث: بررسی ها نشان می دهد که خواص و کاربردهای بیان شده برای گیاه زنجبیل در 
منابع سیره نبوی و آیات سوره های انسان و مطففین و ... در قرآن با منابع طب نوین مطابقت داشته و 
برای معالجه در درمان بیماری ها قابل استفاده بوده و می توانند مکمل خوبی برای بهبود هر چه سریعتر 
بیماری باشند.این گیاه دارای مواد شیمیایي فعال زینجیبرن،بنزابولن، جینجرول، شوگائول می باشد که 

باعث خواص دارویی آن شده است.
واژگان کلیدی: زنجبیل، سیره نبوی،کاهش کلسترول، خواص دارویی، سوره انسان
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تأثیر آیات قرآن کریم بر کاهش درد بر اساس یافته 
های 16 مقاله پژوهشی انجام گرفته در کشور ایران

خالصه مقاله
از  . یکی  است  اسالمی  ارزش های  از  متأثر  از جوامعی است که عمیقاً  ایران یکی  مقدمه: کشور 
زیباترین، دلنشین ترین، جذاب ترین و با شکوه ترین موسیقی ها ، موسیقی روح افزای ناشی از تالوت 
قرآن کریم می باشد. آهنگ موزون قرآن کریم و آواي دلنشین آن به عنوان یك موسیقي عرفاني 

دلپذیر ، به عنوان تسکین دهنده دردها شناخته شده است. 
روش کار: مطالب این مقاله با مرور آیات و احادیث نبوی و همچنین مطالعه مقاالت پژوهشی اصیل 

در ایران در زمینه تأثیر آوای قرآن بر شدت درد  تدوین و گردآوری شده است.
یافته ها:  در متون اسالمی احادیث زیادی از ائمه معصوم نقل شده است که تأثیر تالوت و شنیدن 
آیات قرآنی را بر درد بیان فرموده اند .  سوره تبّت، سوره حمد ، سوره حجرات ، سوره قصص ، سوره 
سجده، سوره تکاثر ، سوره سجده از جمله سوره هایی است که خواندن آنها جهت کاهش و رفع درد 
اعضای بدن توصیه شده اند. یافته های 16 مقاله پژوهشی انجام گرفته در کشور ایران نشان داد که 
تالوت قرآن کریم و شنیدن آهنگ موزون و دلنشین آن باعث کاهش درد، اضطراب ، افسردگی و 

کاهش بی ثباتی عالئم حیاتی و .... در بیماران با اختالالت جسمی و روحی شده است. 
مطالعه طهماسبی نشان داد که استماع قرآن سبب کاهش درد زایمان می شود. مطالعه میر موالیی ط. 
نیز تأثیر مثبت آوای قرآن کریم بر شدت درد زایمان در فاز فعال مرحله اول زایمان در زنان نخست 
زا را نشان داده است. نتایج مطالعه نیکبخت نصرآبادی و همکاران حاکی از میزان تأثیر آواي دلنشین 

قرآن کریم در کاهش درد بعد از اعمال جراحي شکم بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به احادیث و نتایج تحقیقات مختلف ، مي توان از آواي قرآن کریم به عنوان 
یك روش درماني غیر دارویي در درمان بیمارانی که مبتال به درد یا اختالالت جسمی و روحی هستند 

استفاده کرد.
واژگان کلیدی: تالوت  قرآن ،  درد، بیماری های جسمی ، بیماری های روحی
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خالصه مقاله
بیماری ها از جمله صرع و دیابت  امروزه اهمیت ورزش و جایگاه آن در پیشگیری و حتی درمان 
و  شخصی  روزمره  کارهای  انجام  رابرای  انسان  توان  ورزش  در  نیست.مشارکت  پوشیده  برکسی 
اجتماعی باال می برد و عامل تقویت و آرامش روح و روان است.مشارکت در ورزش به نظم فردی و 
اجتماعی مردم کمک می کند و همچنین بین مهارت های شغلی و اجتماعی  و مدیریت و خودباوری 

آنان در تعامل با یکدیگر رابطه ی معنا داری وجود دارد .
در طب سنتی نیز مانند طب مدرن با توجه به این موضوع که حفظ سالمتی در درجه ی اول اهمیت قرار  
داردو درمان بیماری وظیفه ی دوم پزشک است، بیان می شود که سالم بودن نیز همانند بیمارشدن نیاز 
به عواملی دارد. این علل تحت عنوان سته ضروریه مورد بحث واقع شده است که یکی از این عوامل 
شش گانه حرکت و سکون »ورزش« است.اهمیت و توجه به ورزش تا آنجاست که ابن سینا اولین قدم 
درمانی برای بیماران را ورزش و انجام فعالیت های مناسب بدنی می داند.خوردن بدون فعالیت زمینه 
ساز بسیاری از بیماری ها است.افراد مختلف نیازهای متفاوتی به فعالیت و حرکت دارند و رعایت 

تعادل حرکت و سکون با توجه به وضعیت مزاجی فرد ضروری می باشد.
تفریحات سالم و در رأس آنها ورزش در روایات اهل بیت جایگاه ویژه ای دارد و برای آنها مصادیقی 
انجام  انسان در  یاری  تقویت و  تفریحات سالم و حالل  از  بهره مندی  آثار  از  ذکر شده است.یکی 
دیگر امور دینی و زندگی است.چنانچه پیامبراکرم)ص( می فرمایند:محبوب ترین سرگرمی نزد خدا 

تیراندازی و سوارکاری است.
نبی اکرم)ص( در کالم دیگری می فرمایند : » مؤمن قوی نزد خداوند محبوب تر از مؤمن ضعیف 

است.«
با توجه به اهمیت ورزش در روایات و طب سنتی وهم پوشانی آن با طب مدرن به نظر می رسد که این 

مهم نیازمند تحقیق و مطالعه ی بیشتری به منظورارتقا سطح سالمت روانی و بدنی آحاد جامعه باشد.
واژگان کلیدی: ورزش، سته ضروریه،پیامبر اکرم)ص(
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Abstract
End-of-life care (EOL) care is defined as an active, compassionate ap-
proach that treats, comforts, and supports persons who are living with, or 
dying from progressive or chronic life threatening conditions.
 The Responsibilities of the nurses who caring from these patients in-
cludes:
1. Assesses and takes appropriate actions to alleviate the client’s pain 
and discomfort.
2. Respects the client’s right to know and to obtain information about 
his/her illness and prognosis. 
3. Acknowledges that making decision to forgo life-sustaining treatment 
is a process built on trust and requires time, information, honesty, and 
empathy. 
4. Conveys the client’s choices and wishes to the health care team. 
5. Maintains good relationship and effective communication with the 
client and their familys.
Islamic advises for person at the End of life are these following subjects:
1. Tashahud:  It is highly recommended to encourage the dying Muslim 
to affirm his/her faith prior to death by pronouncing Shahada or testi-
mony of faith.  The phrase “Ash-hadu an Lᾱ Ilᾱha ilᾱ Allah, wa ana 
Muhammad rasūlu Allah” is what a person says when embracing Islam.
2. Dua:  Dua is often translated as supplication
3. Quran Recitation: A non-Muslim chaplain may provide the family 
with a copy of the Quran. It is recommended to read Sura 36 (Yᾱsīn) at 
the time of death or immediately after.  Other recitations may include 
the opening (Sura al-Fᾱtiḥa) and a set of the Mo’awithat suras of (Sura 
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al-Ikhlᾱṣ), (Sura an-Nᾱs), and (Sura al-Falaq). 
4. Burial Preparation: A non-Muslim chaplain can expedite the re-
lease of the deceased to be buried. 
When a person dies, the following rituals should be observed:
-Close the eyes and mouth;
-Straighten the body and limbs;
-Turn the head towards the right shoulder, facing Mecca;
-The body should not be washed but covered completely with a plain 
sheet;
-A complete Ghusal should be performed by the family as soon as 
possible;
-Some Muslims may request that non-Muslims do not touch the body. 
If this is the case, use disposable gloves.
Keywords: End of life, care, prophet’s character
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خالصه مقاله
مسئله حجت بودن سياق در فهم متن به معناي اعتبار و امکان تکيه برآن جهت نيل به مقصود گوينده 
از مباحث زيربنايی در حوزۀ فهم روايات و از جمله روايات طبی است.توجه به سياق به عنوان يکی 
از قراين متصل به کالم از دير باز مورد اهتمام تمام پژوهندگان معنای روايات پيامبر اکرم و اهل بيت 

عليهم السالم بوده است.
در حوزۀ فهم متن و از جمله روايات به هر آنچه که با متن مورد فهم به نحوي ارتباط لفظي يا معنوي 
داشته و مخاطب را در فهم مفاد کالم و درک مقصود متکلم ياري برساند،قرينه اطالق مي شود.قرائن 
به دو دسته قرائن پيوسته يا متصل و قرائن ناپيوسته يا منفصل تقسيم می شود.قرائن متصل ياپيوسته به 
قرائني گفته  مي شود که چسبيدۀ به کالم بوده و از ابتدا در داللت الفاظ و عبارات متن بر مقصود و 
مراد گوينده نقش ايفا  مي کند.قرائن پيوسته خود به دو نوع لفظي و غيرلفظي)قرائن لبّي(تقسيم مي 
شود.»سياق« که تنهامصداق قرينۀ پيوستۀ لفظي است،ازدير زمان مورد توجه صاحبان فهم و انديشه در 
متون وحياني)آيات وروايات(بوده است.جستاري کوتاه درآثار برجاي مانده از انديشمندان حوزه فهم 
حديث ازآغاز دورۀ تدوين مباحث تفسيري و روايي، گواه صادقي بر حجيت سياق در فهم روايات 
است. عنصر سياق گاه به صورت»تعليل«و گاه به صورت »تبيين«وگاه برای »صرف از معنای ظاهر« به 

مدد مخاطب آمده  و وي را در رسيدن به معناي کالم ياري مي رساند. 
واژگان کلیدی: قرينه، سياق، حجيت، روايات

 Research on History of Medicine/ The First International Conference on
 Holy Prophet Mohammad’s Tradition (Sireye Nabavi) in Medicine and the
 First International Student Conference: Jan 21-23, 2014; Vol. 3 (Suppl. 1):
124

نيکزاد عيسی زاده1

)مرکز  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاديار   -1
تحقيقات علوم قرآن،حديث وطب(

nikzadesazadeh@yahoo.com



خالصه مقاله
تاریخ نگاری محلی ایران که ازقرون اولیه اسالم آغاز شد وتاکنون با فراز ونشیب های گوناگون ادامه 
داشته است دارای مؤلفه های مختلف تاریخ نگاری می باشد که هر کدام ویژگی های خاص خود 
را دارند ،اما در البه الی این نوع از تاریخ نگاری های محلی به مطالب بسیار با ارزش از پیشرفت 
علوم پزشکی وطب سنتی بر می خوریم که در هیچ یک از منابع دیگر تاریخی نمی توان اثری از 
آنها یافت. یکی از مؤلفه های تاریخ های محلی این است که پدیده های هر محل ازجمله :مسائل 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی وفرهنگی را مورد کنکاش قرار داده و به صحنه تاریخ می آورد. 
تمدن اسالمی  در نقاط مختلف سرزمین های اسالمی شکل گرفت وبر اساس محور های اصلی آن 
در مناطق جغرافیایی وبا توجه به استعدادها وپتانسیل های محلی پرورش یافت. باز شناسی ومعرفت به 
مؤلفه های اصلی پیشرفت علوم پزشکی در دورهای اسالمی واستفاده از سیره نبوی درپیشرفت علوم 
پزشکی می تواند پژوهشگران را به این سمت سوق دهد که چگونه می توان این ویژگی های محلی 

را با زندگی امروز مطابقت داده و استفاده کرد.
پیشرفت های علوم پزشکی در دوره اسالمی ورمز گشایی از آنها در منابع تاریخ های محلی به این 
منظور صورت می گیرد که هر منطقه مستعد چه نوع گیاهان دارویی می باشد، چه نوع بیماری هایی 
وجود داشته است وپزشکان هر دوره با توجه به نوع آب وهوا ی منطقه ونوع تغذیه وهمچنین ویژگی 
های نژادی وانسانی چگونه به درمان بیماران می پرداختند .گاه مؤلفان تاریخ های محلی خود از طبیبان 
یا وزیران هردوره ای بوده اند که باز شناسی منابع آنها می تواند ما رادر ارائه مطالب مستند یاری کند 

و نقشه راهی برای استفاده از منابع دیگر باشد .
بوده وتالش  به کار گرفته شده درآن ،کتابخانه ای وآرشیوی  این تحقیق ،شیوه  ماهیت  به  با توجه 
شده تادر بررسی های مؤلفه های موضوع مربوطه از منابع مرتبط ودر دسترس به خصوص تاریخ های 

محلی هردوره،کتاب های مرجع ،مجموعه مقاالت وپایگاه های اطالعاتی استفاده شود .
واژگان کلیدی: رمز گشایی محلی ،پیشرفت های پزشکی ،تاریخ های محلی 
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روزی یک آسپرین بخوریم یا یک سیب؟

خالصه مقاله
های  درمان  در  توجه  قابل  های  پیشرفت  وجود  با  و  است  انسان  بدن  عضو  مهمترین  قلب  مقدمه: 
دارویی و جراحی بیماری های قلب، پیشگیری های اولیه و ثانویه پیشرفت چشمگیری نداشته اند و 
"آسپرین" به عنوان یکی از داروهای ارزشمند در درمان و پیشگیری،کماکان نقش برجسته ای دارد.

روش کار: در این مقاله پس از بررسی پایگاه های داده ها "پاب مد" و"گوگل اسکوالر" منابع 
 Apple”, “Cardiovascular”از کلمات کلیدی بررسی  این  بررسی شدند.در  ایران  سنتی  طب 
و"طب سنتی" استفاده و  "حدیث"  "آسپرین"،  "بیماری قلبی"،  disease”,“A.S.A“ و"سیب"، 

نتایج زیر حاصل شد.
یافته ها: آسپرین یکی از قدیمی ترین داروهای قلبی است که نقش عمده ای در پیشگیری و درمان 
بیماری های قلبی دارد. با این حال ،این دارو دارای عوارضی خطرناک مانند خونریزی گوارشی است. 

این موضوع باعث شده است تا تحقیقات برای جانشینی آن انجام شود.
در منابع حدیثی و طب سنتی ایران برای پیشگیری از بیماری های قلب توصیه های مختلفی دیده می 
شود. نکته ای که در این میان دیده می شود،توصیه به بوییدن و مصرف سیب است که به عنوان یکی 
از درمان های رایج برای بیماران قلبی مطرح بوده،در اکثر داروهایی که برای بیماران قلبی می ساخته 

اند،"سیب" یا آب آن را به کار می برده اند.
تحقیقات جدید هم نشانگر تاثیر سیب در درمان و پیشگیری از بیماری های قلبی و مغزی می باشد.

در این تحقیقات نشان داده شده است که یکی از ترکیبات سیب به نام "فالوونوئید" نقش مؤثری در 
پیشگیری از ایجاد لخته در عروق خونی را بر عهده دارد. 

نتیجه گیری: به نظر می رسد با توجه به عوارض آسپرین، توصیه به تمام مردم و به خصوص افراد 
مسن برای استفاده روزانه از آن،خالی از خطر نباشد و به جای آن می توان در افرادی که فقط برای 
پیشگیری از بروز بیماری های قلبی آسپرین مصرف می کنند،توصیه کرد که روزانه چند عدد سیب 

استفاده کنند. 
واژگان کلیدی: بیماری های قلبی، پیشگیری، طب سنتی ایران، آسپیرین، سیب
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خالصه مقاله
صورت  به  سیاهرگ ها  بیماری  این  در  که  است  انسان  عروقی  بیماری  شایع ترین  واریس  بیماری 
شوند.  می  دیده  تحتانی  اندام  درونی  سطوح  در  وغالباً  وخم  پیچ  پر  و  شده  گشاد  دراز،  رگ های 
به وامدار  با توجه  . طب اسالمی  را تجربه می کنند  بیماری  این  افراد در طول عمر خود  درصد   30
بودن خود به منابعی نظیر قرآن کریم و سیره نبوی و ائمه معصومین ) ع( از نظر مبانی نظری دارای 
ویژگی های منحصر به فردی می باشد که از آن جمله می توان به اصول تقدم پیشگیری بر درمان و تقدم 
درمان های ساده و طبیعی بر سایر درمان ها و همچنین برخورد ریشه ای با بیماری اشاره کرد. هدف از 
این مطالعه بررسی درمان های بیماری واریس از دیدگاه اطباء اسالمی و تطابق آن با طب کالسیک بر 
اساس اصول ذکر شده می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که رویکرد درمانی غالب این بیماری 
در طب کالسیک درمان جراحی است که خود دارای عوارض بوده و از طرفی عود مجدد بیماری 
در بسیاری از موارد تحت درمان اتفاق می افتد. در حالی که از دیدگاه طب اسالمی اولویت درمان 
با درمان های غذایی و دارویی بوده و درمان جراحی در صورت مؤثر نبودن درمان های نگه دارنده 
اتخاذ می شده است. عالوه بر آن در منابع طب اسالمی تدابیر پیشگیرانه این بیماری بسیار حائز اهمیت 
می باشد که این موارد می توانند ایده های جذاب و البته کاربردی برای مطالعات بیشتر را فراهم آورند.

واژگان کلیدی: بیماری واریس، طب اسالمی ، طب کالسیک 
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بررسی بیماری واریس ) Varicose vein disease ( از 
دیدگاه طب اسالمی و انطباق آن با منابع علمی جدید
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 بررسی اثرات بادرنجبویه بر سطح قند خون و حفاظت
 سلول های بتای پانکراس در دیابت القا شده به وسیله

استرپتوزوسین

خالصه مقاله
مقدمه: بادرنجبویه )Melissa Officinalis( گیاهی است پایا، پر شاخه به ارتفاع 30 تا 80 سانتی متر كه به 
حالت خودرو و وحشی در ایران می روید. از نظر طبیعت گیاهی گرم و خشك است و در آرام كردن معده با 
منشأ عصبی، احساس چنگ زدگی معده، تپش قلب، سردردهای یك طرفه، سرگیجه وحتی آلزایمر نیز مفید 

است.
ابوعلی سینا دانشمند بزرگ مسلمان ایرانی در كتاب قانون درطب خود به آن اشاره واز آن به عنوان گیاه مورد 

عالقه خود یاد كرده و خواصی از جمله تقویت قلب وانبساط روح رابرای آن برشمرده است.
در كتب واحادیث اسالمی این گیاه با نام حوک یا باذروج به عنوان چای امام علی )ع(نخستین پیشوای شیعیان 
معروف است.وایشان در این باره فرموده اندكه:حوک سبزی من و پیامبران پیش از من است و من آن را دوست 
دارم ومی خورم. همچنین حدیثی از امام صادق نقل است كه می فرمایند:حوک )باذروج( سبزی پیامبران است. 
بدان كه در آن هفت ویژگی است: هضم كننده است؛ گرفتگی عروق و مجاری را می گشاید؛ دهان را بوی 
خوش می بخشد؛ غذا را دوست داشتنی می سازد؛ درد و بیماری را از درون بدن بیرون می كشد؛ و امان انسان 
از جذام است؛ ]و[ چون در درون انسان جای گیرد، همه بیماری ها را فرو نشاند. در این مطالعه برآن شدیم به 

بررسی اثرات حفاظتی عصاره بادرنجبویه بر سلول های بتای پانکراس در رات های صحرایی دیابتی بپردازیم.
مواد و روش ها: تعداد 36 سر رات آزمایشگاهی انتخاب و به سه گروه تقسیم گردیدند )n=12(. به وسیله ماده 
استرپتوزوسین mg/kg 300 دیابت در حیوانات القا شد. در یك گروه نرمال سالین )كنترل(، یك گروه عصاره 
هیدروالکلی بادرنجبویه با دوز mg/kg 200 و در یك گروه با غلظت mg/kg 400 به صورت خوراكی داده 
شد. در نهایت با استفاده از روش های استریولوژیك و هیستومورفومتریك سلول های بتا پانکراس بررسی و در 

میان گروه ها مقایسه انجام شد. همچنین قند خون در میان گروه ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
از  ناشی  پانکراس  بتای  های  بر آسیب سلول  بادرنجبویه  توجه حفاظتی  قابل  اثرات  از  نتایج حاكی  ها:  یافته 
استرپتوزوسین بود )P>0.05( كه این تأثیر وابسته به غلظت دارو نبوده است. همچنین بادرنجبویه باعث كاهش 

قابل توجه قند خون نسبت به گروه كنترل گردید.
نتیجه گیری: نتیاج حاكی از اثرات درمانی بادرنجبویه بر دیابت در رات های آزمایشگاهی بود كه عالوه بر 
تایید گزارشات موجود در طب سنتی نشانگر امکان بررسی بیشتر به منظور استفاده از این خواص بادرنجبویه در 

طب می باشد.
واژگان کلیدی: بادرنجبویه، دیابت، استرپتوزوسین، طب سنتی، قند خون
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خالصه مقاله
مقدمه: گسترش کارکردهای فناوری اطالعات و ارتباطات، موجب تغییراتی چشمگیر در ابعاد زندگی انسان 
ها شده است که در نگاهی کالن منجر به تغییر سبک زندگی در عصر اطالعات شده است. در چنین شرایطی 
کامال طبیعی است که به سه جنبه وجودی انسان )روحSpirit، روانSole و تنBody( به طور متناسب توجه 
نشود. نظر به اینکه قشر نسبتا پرجمعیت و بااهمیت جامعه ایرانی دانشجویان بوده و دنیای مجازی و ماشینی غربی 
بر آنان تأثیرگذار است، بر آن شدیم تا برنامه زندگی دانشجویی را بر اساس آموزه های دو میراث گران بهای 

پیامبر خوبی ها )ص(، کالم اهلل مجید و سیره زندگانی اهل بیت)ع(، طرح ریزی کنیم.
روش کار: جهت ارائه برنامه زندگی دانشجویی، محدوده سنی 30-18 سال و جنبه های جسمی )تغذیه، خواب 
و بیداری، حرکت و سکون( و روحی-روانی )عبادت، اخالقیات، روش تفکر( در نظر گرفته شد. عالوه بر کالم 
اهلل مجید از کتبی که در برگیرنده  جوانب سه گانه انسان می باشند، همچون مفاتیح الحیات اثر آیت اهلل جوادی 
آملی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم اثر شهید ثانی، ادب الطبیب اثر اسحق ابن علی الرهاوی، مباحث حفظ الصحه، 

مقاالت و یافته های عقالنی انتشاریافته امروزی موجود در پایگاه های اطالعاتی استفاده گردید.
نتایج: بر اساس تعالیم ارزشمند کاربردی دین مبین اسالم، برنامه زندگی تمامی آفریدگان عرضه شده از این 
رو سعادت انسان در این دنیای فانی و هم در آن جهان باقی تضمین شده است. از جمله این تعالیم می توان به 
داشتن برنامه برای عبادت و اخالقیات )نماز، روزه، صله رحم، نیکی به والدین، حقوق برادران و خواهران دینی، 
زکات و خمس، و عبادت روحی  که نامش تفکر است(، خواب و بیداری )آداب خوابیدن، مکان و وقت خواب، 
میانه روی(، تغذیه )وعده های غذایی، آداب غذاخوردن و نوشیدن(، حرکت و سکون )سفر، تفریحات سالم، 

ورزش( اشاره داشت.
بحث: نقش مهم قشر جوان دانشجو واضح و مبرهن است، چرا که نبض تپنده حیات و آینده هر ملتی در دستان 
توانمند و خالق آنان جای گرفته است. آیا حقیقتاً آنچه به عنوان دانشجو، در دانشگاه در حال تربیت به عنوان 
نیروی حرفه ای کار می باشد، انسانی است که سالمت تن، روح و روانش تضمین شده و با رها شدن در جامعه، 
آن را به سوی آرمان های مثبت خواهد کشاند؟ امید است با پیروی از روش زندگی سالم منتج مبتنی بر فطرت 

که از قرآن و عترت برداشت می شود، دانشگاه، آینده سازان سالم و صالحی را تربیت نماید.
واژگان کلیدی: دانشجوی علوم پزشکی، سبک زندگی سالم، سیره نبوی 
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خواب و رویا در آرای حکمای اسالمی

خالصه مقاله
از زمانی که بشر پا به عرصه ی وجود گذاشت، خواب و رویا با او همراه بوده است. از دیدگاه منابع 
با دید سکوالر جوامع غربی بسیار متفاوت است. مردم ایران باستان  روایی و قرآنی، خواب و رؤیا 
بر  به آنان می داد. همچنین  از آینده  بشارتی  از جانب پروردگار می دانستند که  خواب را موهبتی 
اساس فرهنگ های زبان فارسی، رویا صورتی است که در خواب بر فرد ظاهر می شود. خواب بر 
اساس منابع روایی شامل دو گونه راست یا دروغ می باشد. خواب راست همان رویای صادقه است 
که فضل پروردگار است. خواب های راست خود بر سه گونه اند: اول، یا تماماً آشکارند و نیازی به 
تفسیر و تعبیر ندارند؛ دوم، خواب هایی که قسمت هایی از آن نیاز به تعبیر دارد؛ و سوم، خواب هایی 
اند: همت، علت و شیطانی. مکتب  نیز بر سه قسم  به تعبیر دارند. خواب های دروغ  نیاز  که سراسر 
مادی گرا، پیام های خواب را به صورت مطلق در ارتباط با جهان خاکی می داند و رویا را بازتابی از 
زندگی، تالشی برای بهتر زندگی کردن و یا آرزویی برای رسیدن به خواسته ها و امیال دنیایی می 
بیند. در حالی که مکتب اسالمی این قسمت را جزئی کوچک از پیام رویا می داند و حقیقت رویا را 

آرزوی فطری انسان برای گسستن از کالبد جسمی و رسیدن به کمال انسانی و مقام بندگی می داند.
واژگان کليدی: رویا، احادیث نبوی، طب سنتی
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خالصه مقاله
آنجا که بحث از تمدن است می توان دو جزء برای آن در نظر گرفت؛ یکی نظام حکومتی )در این جا 
ادوار مختلف حکومت اسالمی( و دیگری فرهنگ حاکم بر آن جامعه )در این جا فرهنگ  اسالمی که 
تمام اقشار آن جامعه اعم از عرب و غیر عرب، مسلمان و غیر مسلمان را در بر می گرفت(. حکومت اسالمی 
بنی عباس و  بنی امیه، دوره  به پنج دوره تقسیم می گردد: دوره رسالت، دوره خلفای نخستین، دوره  خود 
دوران پس از آن. در این جا ما توجه خود را به دوره اول )که دوره پایه گذاری فرهنگ اسالمی بود( و 
دوره چهارم )مخصوصاً از قرن هشتم تا سیزدهم میالدی که دوره اوج شکوه و اقتدار طب اسالمی بود( 

معطوف می کنیم.
فرهنگ اسالمی تعلیمات و آموزه های قرآن کریم، پیامبر)ص( و ائمه معصومین)ع( را در بر می  گیرد که از 
زمان بعثت پیامبر اکرم)ص( در مکه پایه گذاری شد و تا جایی پیش رفت که از رود سند در شرق تا اندلس 
)اسپانیای امروزی( در غرب را در بر می گرفت. اسالم عناصر شرک و خرافات عصر جاهلیت را زدود و 

توحید و خداپرستی، عدل و احسان، تفکر، عقالنیت و نگاه علمی را ترویج داد.
هر چند در قرآن به طور مستقیم اشاره ای به طب و پزشکی نشده است ولی آیات متعددی می توان یافت که 
انسان را به تفکر در آفاق و انفس و مظاهر طبیعت و خلقت انسان و موجودات فرا می خواند؛ همچنین با منع 
و حرمت اعمالی )مانند اسراف، پرخوری، شراب خواری و خوردن گوشت خوک( و وجوب امر و توصیه 
به اعمالی )مانند روزه( بر ارتقاء سطح سالمتی تأثیرگذار است. به عالوه احادیث متعددی نیز از پیامبر)ص( 
درباره ی جایگاه و اهمیت طب، نکات بهداشتی جهت پیشگیری و درمان بیماری ها و استفاده از گیاهان 
دارویی به دست ما رسیده است. به طور خالصه در دوران نخست حکومت اسالمی، عالوه بر توجهات 

مستقیم به سالمت و بهداشت، مسلمانان به علم آموزی، ژرف بینی و پرهیز از خرافه تشویق می شدند.
در دوره ی چهارم یا همان عصر طالیی اسالمی نیز مهم ترین اقدامات پزشکان مسلمان در موارد زیر خالصه 

می شود :
جمع آوری و ساختار بخشیدن به علم موجود، تقویت جنبه ی علمی و تجربی طب، گسترش دامنه بیماری 

های شناخته شده و رشد علم األمراض و مرتّب ساختن اثر دارو ها بر اساس وظایف األعضاء.
در مجموع می توان با بررسی عوامل مورد اشاره، به تحلیل پیشرفت علم پزشکی در تمدن اسالمی پرداخت 

و حتّی سعی در بازآفرینی این پدیده داشت.
واژگان کلیدی:تمدن اسالمی، علوم پزشکی، پزشکان مسلمان، احادیث طبی
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 رابطه بین شادکامی با انجام اعمال مذهبی در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1389

خالصه مقاله
به  هاي شخصيت  ويژگي  از  بخشي  ديني،  رفتار  و  روحيه   ، بودن  مذهبي  رسد  مي  نظر  به  مقدمه: 
حساب مي آيد وبايد به مطالعه ي رابطه آن با ساير سازه هاي رواني پرداخته شود. اسالم برنامه سالم 
حيات  قوانين  و  دستورات  اجرای  و  الهی  مشيت  برابر  در  تسليم  سايه  در  اين سالمت  است.  سازی 
بخش او بدست می آيد. بنابراين بديهی است که همه قوانين، مقررات و برنامه های اسالمی، راه را 
برای آرامش خيال و سالمت انسان و تحقق خليفه ا...بودن او، هموار و آماده می سازد. پژوهش هاي 
پژوهشگران متعدد در بررسي رابطه دين با سالمت رواني و سازش يافتگي غالباً بر ارتباط مثبت دين با 

سازش يافتگي و سالمت رواني و رابطه منفي دين با اختالالت رواني صحه گذاشته است.
هدف: هدف از پژوهش حاضر تعيين رابطه بهزيستی معنوی و شادکامی با انجام اعمال مذهبی در 

دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قزوين در سال 1389 می باشد. 
روش  به  قزوين  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجويان  از  نفر   302 مقطعی  مطالعه  اين  در  کار:  روش 
تصادفی طبقه ای متناسب با اندازه هر دانشکده انتخاب شدند. آزمودنی ها به سه پرسشنامه بهزيستی 

معنوی پالوتزين و اليسون، شادکامی آکسفورد و محقق ساخته انجام اعمال مذهبی پاسخ دادند.
يافته ها ونتيجه گيری: از 302 نفر آزمودنی، 205 نفر )67/9 درصد( زن و 97 نفر )32/1 درصد( مرد 
بين شادکامی وانجام اعمال  نتايج نشان داد رابطه  اند. ميانگين سنی آنها2/06±20/2 سال بود.  بوده 
مذهبی)  انجام اعمال عبادی روزانه، شرکت در مراسم هاي مذهبی، خواندن کتاب مقدس و ادعيه( 
معنادار می باشد)p>0.05(. اما بين رشته تحصيلی، جنسيت، وضعيت تأهل با شادکامی و انجام اعمال 

مذهبی رابطه معناداری يافت نشد.
نتیجه گیری: باتوجه به اين که نتايج پژوهش حاضر نشان داده است که شادکامی با انجام اعمال 
مذهبی در دانشجويان ارتباط دارد و باتوجه به مذهبی بودن جامعه ما اميد است با عنايت بيشتر مسئولين 
شاهد کاهش مشکالت افسردگی و ساير اختالالت روانشناختی در جامعه خصوصاً نسل جوان دانشجو 

باشيم.
واژگان کلیدی: شادکامی، دانشجو، اعمال مذهبی
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Abstract
Avicenna (980-1037 AD) was a revered Persian scholar whose remarkable, 
original contributions greatly impacted medicine in the Islamic world and 
the West for centuries after his death. Avicenna’s Al-Qanun-fi-al-Tibb (The 
Canon of Medicine) has been compiled into five books and covers a wide 
variety of medical issues. Several chapters of the 3rd book of the Canon 
are devoted to a detailed description of gastrointestinal diseases including 
bowel obstruction, hemorrhoids, anal fissures, perianal fistulas, and perianal 
itching. Additionally, that same volume contains the illustration of an enema 
device. In this paper, our goal is to briefly review Avicenna’s 11th century 
views on the previously mentioned diseases and present his enema device 
which has remained mostly unnoticed up to the present time.
Keywords: Avicenna, Canon, Enema, Gastrointestinal Diseases
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بهداشت و سالمت در سفرنامه ابن بطوطه

خالصه مقاله
بهداشت در جوامع بشری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. سالمت و اهمیّت آن نیز در دین اسالم  
مورد توجه بوده به طوری که این امر در متون مقدس اسالمی مکرر ذکر شده است. امروزه توسعه 
جوامع براساس میزان توسعه بهداشت و سالمت آن جامعه است. این امر به خاطر اهمیت فراوانش، 
در تاریخ فرهنگی گذشتگان نیز منعکس شده است به نحوی که سفرنامه نویسان هم از بیان آن غافل 
به مشهورترین شهرهای  تا 754  از سال 729  بطوطه سیاح مسلمان قرن هشتم قمری که  ابن  نبودند. 
دوران خود سفر کرده است در کتاب »رحلة ابن بطوطه« موارد متعددی ازامور پزشکی و بهداشتی 
ملت های گوناگون را مطرح کرده است. این پژوهش که با بهره گیری از روش توصیفی-  تحلیلی 
رعایت  میزان  بطوطه  ابن  نظر  مورد  تاریخی  در جغرافیای  که  است  آن  بیانگر  است  گرفته  صورت 
بهداشت با عواملی  نظیر اقتصاد، دین ، فرهنگ و...در ارتباط بود، ایجاد گرمابه ها، استفاده از میوه 
های گوناگون، بهره گیری از گیاهان دارویی و استمال عطور جهت دفع آفات و بیماری ها از جمله 

شاخص های مهم مردم در گذشته درامربهداشت وسالمت بوده است.
واژگان کلیدی:  طب سنتی، بهداشت،سالمتی، سفرنامه ابن بطوطه
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خالصه مقاله
سابقه و هدف : یکی از مباحث بنیادین در دانش حدیث ، شناخت کیفیت و محتوای متن حدیث 
و رازگشایی از مراد دقیق آن می باشد. گونه های مختلف حدیثی ، ژرف کاوی فقه الحدیثی خاص 
خود را می طلبد که در این میان ، روایات پزشکی جایگاه مهمی دارد . تالش این پژوهش آن بوده 
بررسی  به   ، نبی مکرم اسالم )ص(  از سیره  منقول  الحدیثی روایات پزشکی  فقه  با تحلیل  است که 
اعتماد بدین روایات برای همه جوامع به طور یکسان بپردازد و این که آیا در این روایات نقل به معنا 
صورت پذیرفته است و آیا این روایات برای بیماری خاصی که اشاره شده است امروزه هم کاربرد 

دارد و آیا آن حضرت در مقام بیان دستورات پزشکی بوده اند ؟
مواد و روش ها : روش پژوهش در این نوشتار ، توصیفی - تحلیلی می باشد که با گردآوری از 

کتاب های معتبر حدیثی شیعه و تحلیل فقه الحدیثی آن انجام پذیرفته است.
یافته ها :شمار باالی روایات پزشکی از سیره نبوی )ص( ، نیازمند توجه ویژه بدان از حدیث مفهوم 
، کاربرد و داللت می باشد اما کمتر در میان پژوهشگران حدیثی ،بدان توجه شده است. عمده روایات 
بر خالف روایات فقهی از سند معتبر و قابل اعتمادی برخوردار نیستند و در کتاب های معتبر بدان 
اشارت نرفته است و نیز کمتر طبیبان مسلمان از آنها بهره جسته اند، اما سه نگاه را در مواجهه با این 
روایات می توان از کتاب های حدیثی به دست آورد: ا. اعتماد کامل به صحت صدور این روایات 
و عمل بدان برای همه بیماران 2.  بی اعتمادی به این دسته از روایات به علت ضعیف بودن سند  3. 
تفصیل قائل شدن میان روایات و اعتماد به برخی از روایات و تحلیل فقه الحدیثی آنها و بی اعتنایی 

به برخی دیگر.  
با بررسی فقه الحدیثی  نتیجه دست یافته است که  به این  : پژوهش حاضر  بحث و نتیجه گیری 
روایات پزشکی از پیامبر اکرم )ص(  ، صحت صدور برخی از آنها و اعتماد بدان در درمان بیماران با 

فهم دقیق شرایط بیمار ، ناحیه جغرافیایی و مراد امام از آن دستور ، تایید می شود. 
واژگان کلیدی: سیره نبوی )ص( ،  روایات ، پزشکی ، فقه الحدیثی
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 مروری بر سالمت "خواب" از دیدگاه سیره نبوی و
منابع روایی شیعه

خالصه مقاله
نسبی  تعلیق  هوشیاری،  فقدان سطح  تا  کاهش  شامل  فیزیولوژیک  فرآیندی  است  عبارت  "خواب" 
تنگانگی  ارتباط  بودن خواب  طبیعی  ارادی.  تمام عضالت  تقریباً  فعال شدن  غیر  و  ادراکات حسی 
با سالمت روحی- روانی و جسمی انسان دارد. اختالل خواب با بیماری های مختلفی ارتباط دارد. 
گذشته از بیماری های مستقیم ناشی از اختالالت خواب از جمله بی خوابی و پرخوابی، بیماری های 
روانپزشکی از جمله افسردگی سردسته ی بیماری های مرتبط با خواب است. از سوی دیگر سندرم 

پاهای بی قرار، آپنه، اختالالت تیروئید، اختالالت گوارشی و ... با اختالل خواب همراهی دارند. 
در منابع اسالمی سالمت روحی و جسمی خواب مورد توجه قرار گرفته است. عبارات "نوم" و "رویا" 
مجموعاً در 16 آیه قرآن کریم به کار رفته است. بیش از 300 حدیث در چهار منبع اصلی روایی 
شیعه )الکافی، من ال یحضره الفقیه، تهذیب و االستبصار( به موضوع سالمت خواب اشاره کرده است.

روش کار: در این پژوهش ضمن بررسی کلید واژه "نوم" و مشتقات آن از منظر سیره نبوی و ائمه 
اطهار در چهار منبع روایی شیعه، روایاتی که پیرامون موضوع سالمت خواب بودند انتخاب و از لحاظ 
مفهومی تقسیم بندی شدند. در هر موضوع ضمن تبیین و بحث در مورد گزاره روایی، تطابق آن با 

منابع طب سنتی و کالسیک مورد بررسی قرار گرفت. 
نتایج:گزاره های منابع روایی شیعه در مورد خواب در 10 موضوع قابل طبقه بندی است که عبارتند 
از: زمان خوابیدن، نوع خوابیدن، ذکر قبل از خواب، مسواک قبل از خواب، طهارت قبل از خواب، 
افراط در خواب، استمداد از قرآن برای بیدار شدن در زمانی خاص، مخدوش کننده های روحی و 
روانی خواب، تجدید قوا در خواب و بستر خواب کودکان. هیچ گونه تضادی بین گزاره های منابع 
روایی شیعه در مورد خواب با منابع طب سنتی و کالسیک مشاهده نشد. همچنین عمده ی گزاره ها 

قابلیت تطبیق با مفاهیم طب سنتی و کالسیک را داشتند.
های جدیدی  افق  تواند  می  مورد خواب  در  شیعه  روایی  منابع  های  بررسی گزاره  گیری:  نتیجه 

در پژوهش های خواب ایجاد شده و به ارتقای سالمت روحی و جسمی خواب کمک کننده باشد.
واژگان کلیدی: خواب، سیره نبوی، منابع روایی شیعه، طب سنتی، تاریخ پزشکی
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خالصه مقاله
مقدمه: با توجه به تغییر الگوی بیماری ها از بیماری های واگیر و عفونی به بیماری های غیر واگیر، 
مزمن و روانی در دهه های اخیر و نقش مذهب در پیشگیری و درمان بیماری ها و اختالالت روانی و 
خصوصاً اهمیت نقش نماز در این زمینه، پژوهش حاضر جهت تعیین میزان افسردگی در دانشجویان 

نمازگزار و غیر نمازگزار دانشگاه جندی شاپور اهواز انجام گرفت. 
روش کار: این پژوهش توصیفی تحلیلی بر روی 250 نفر از دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز 
که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند در سال 1392 انجام شد. جهت گردآوری اطالعات از 
پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه محقق ساخته نگرش نسبت به نماز و پرسشنامه استاندارد 
افسردگی بک استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS19 از طریق آزمون 

های آماری کای دو، آنالیز واریانس، تی و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. 
نتایج: بر اساس نتایج نمره افسردگی در کسانی که نگرش مثبت نسبت به نماز داشتند، آنهایی که 
هر روز و مرتب نماز می خواندند، کسانی که نگرش آنها نسبت به خود فردی مذهبی است و کسانی 
تر  پایین  معناداری  طور  به  دهند  می  اهمیت  دینی  تکالیف  انجام  و  مساجد  در  نماز  خواندن  به  که 
است)P>0/05(. اگر چه بین نماز خواندن و نخواندن و میزان افسردگی ارتباط وجود داشت اما از 

نظر آماری معنا دار نبود. 
نتیجه گیری: با توجه به نتایج که نشان داد نماز خواندن و اهمیت دادن به سایر مستحبات موجب 
فواید  از  برخورداری  برای  شود  می  پیشنهاد  شود،  می  دانشجویان  افسردگی  نمره  میانگین  کاهش 
اقامه آن  نماز و  به ترویج فرهنگ  افسردگی نسبت  نماز در کاهش  و رفع  جسمی و روحی روانی 

اقدامات موثر تری صورت گیرد. 
واژگان کلیدی: نماز، افسردگی، درمان، دانشجو، جندی شاپور
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صحت و سالمتی، پایه و اساس زندگی است. از نظر اسالم صحت و سالمتی یک سرمایه است و قرآن 
زکات سالمتی بدن را اطاعت از فرمان خدا معرفی کرده است و علم سالمت جویی را برترین علم 
دانسته است. ابن سینا و بسیاری از حکیمان طب سنتی، رفع بیماری وحفظ صحت را قوام طب و غایت 
هر طبیبی دانسته اند. صحت وسالمت در اسالم نه تنها به معنای تندرستی است، بلکه معانی گسترده 
تری مانند روان درستی، خرد درستی ، مردم درستی ، جهان درستی را هم دربرمی گیرد. در اصول 
اسالمی آمده است که درد، دارو و درمان همه در انحصار خداست و پزشک تنها واسطه ای است که 
دارو و درمان به دست او فرستاده شده است، پس خدا خود طبیب است. با توجه به اینکه اسالم، مبدا 
سالمت را خدا می داند، سالم که یکی از نام های خداوند است را در میان آدمیان قرار داده است و 
خداوند را نیز در مقوله های مختلف به عنوان بهترین طبیب، امیدوار کننده ترین طبیب، طبیب االولیا 
و طبیب القلوب معرفی کرده است و در جایی دیگر، عالم را طبیب دین و طبیبان را فقیهان بدن دانسته 
است. عالمه مجلسی نیز می فرماید که نامیدن طبیب به این نام، به دلیل درمان بیماری جسم نیست، 
بلکه از این جهت است که اندوه را از دل می زداید و آن را خوش و خرم می سازد. همچنین ، ریشه 
طب به معنای وفق و مدارا در کار و لطف ورزیدن است و طبیب را از آن روی طبیب می نامند که 
با مدارا و تدبیر لطیف خود، اندوه را از دل می گیرد؛ اما شفای بدن در نهایت به طبیب تعلق ندارد، 

زیرا طبیب واقعی خداست.
واژگان کلیدی: طبیب، مکتب اسالمی، طب
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مقدمه: رسول خدا )ص( به اصحاب خود می فرمودند : مقید کنید خود را به نوشتن احادیث، زیرا 
خدای تعالی به خاطر کسانی که احادیث را ثبت می کنند و سپس نشر می دهند هربال و بدی را از 
مردم دور می کند و آنان در میان شیعیان ما مانند ستارگان اند چه در حال زنده بودن و چه پس از 
مرگشان و خدا به خاطر ایشان هر بدعتی را که در دین گزارده شود، از بین می برد. از نظر اسالم 
استفاده از زیور آالتی مانند انگشتر، گردن بند ، دستبند و ... که از جنس نقره باشد ، حرام نیست . بر 

خالف طال که برای مردان حرام و سبب بطالن نماز است . 
روش كار: این پژوهش مروري،با استفاده از قرآن کریم، احادیث ائمه اطهار ، کتب کتابخانه علوم 

پزشكي ،جستجوي اینترنتي با واژه هاي کلیدي " طال،اثرات طال بر مردان، " صورت گرفته است.
التین  به  و   gold آن  آنگلوساکسون  واژه  شود  می  گرفته    Jvalسانسكریت واژه  از  طال  ها:  یافته 
aurum  گفته می شود. از دوران هیروگلیف مصری از 2600 قبل از میالد در کتاب عهد عتیق فلز 
طال برای اولین بار به عنوان یک فلز درخشان با ارزش مورد اشاره قرار می گیرد. پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله و معصومان علیه السالم نیز از انگشتر استفاده می کردند و استفاده از فلزات به ویژه طالرا برای 
زینت حرام  می دانستند .در روایتی امام صادق علیه الّسالم می فرمایند :اَِنّ اهلَلّ یُِحُبّ الَْجَماَل َوالتََّجُمّل 
خداوند جمال و زیبایی را دوست دارد. از حضرت امیر المومنین علی علیه السالم منقول است که 
فرمودند: به غیر از انگشتر نقره چیز دیگری در دست نكنید، همانا رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم 
فرمود: پاک نیست دستی که در آن انگشتر آهن باشد. سنت است که انگشتر از نقره باشد انگشتر طال 
دردست مردان حرام است و انگشتر آهن و برنج و فوالد برای مردان وزنان مكروه می باشد در چندین 
حدیث معتبر منقول است که حضرت رسول صلي اهلل علیه و آله به حضرت امیرالمؤمنین فرمود یا علی 

انگشتر طال در دست مكن که آن زینت تو است در بهشت.
مضرات استفاده از طال برای مردان از نظر پزشكی:

طبق بررسی های متعددی که صورت گرفته، تعداد گلبول های سفید خون در مردان بیشتر از زن هاست، 
حال آن که تماس بدن مرد با طال باعث باال رفتن میزان گلبول های سفید می شود. به طور طبیعی با 
افزایش شمار گلبول های سفید، جا برای گلبول های قرمز خون کم شده و تعداد آنها به طور محسوسی 
کاهش پیدا می کند.در واقع استفاده از طال در مردان باعث بر هم خوردن تعادل میان گلبول های سفید 
و قرمز خون می شود. همین امر باعث بروز کم خونی در مردان و از سوی دیگر باعث بروز سرطان 
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طال ، آفتی برای سالمت جسمی مردان با تاکید بر سیره 
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Marjan Farvardin, Mahmood Rezaei

با پوست  اثر اختالل در گلبول های بدن مردان ایجاد می شود. وقتی طال  بر  خون می شود که همگی 
مردان تماس پیدا کند ، یون های آن وارد بدن می شود. مقدار چربی پوست آقایان کمتر از خانم ها 
از پوست مردان عبور کرده و در کبد آنها  به صورت یون  تواند  به راحتی می  این رو طال  از  است 

موجب اختالل شود.
دلیل دیگری که از اهمیت زیادی هم برخوردار است، تأثیر منفی اشعه های فلز طال روی هورمون های 
جنسی مردان است. استفاده از طال توسط مردان باعث بروز اختالالت هورمونی شده و حرکت اسپرم ها 
را با مشكل مواجه می کند، به طوری که سرعت حرکت آنها به قدری کاهش پیدا می کند که قدرت 
کافی برای باروری تخمک نداشته و موجب ناباروری مرد می شود. در واقع بررسی های صورت گرفته 
حاکی از آن است که بیشترین تأثیر طال در بافت های مختلف بدن، روی اندام های تناسلی است. طال 
بیشترین اثر منفی خود را در مردان در بخشی از دستگاه تناسلی می گذارد که محل تجمع اسپرم هاست. 
اسپرم ها مدت زمانی را در این مكان می گذرانند تا قدرت باروری و تحرک یابند. بنابراین اشعه های 

مضر طال با تأثیر بر این بخش به شدت از سرعت حرکت و باروری اسپرم ها می کاهد.
عالوه بر ناباروری که پیامد مهمی در استفاده از طالست، مشكالت روحی و خانوادگی ناشی از آن 
به هم خوردن  ناباروری و حتی  برای درمان  زیاد  هزینه های  باعث  اضافه کرد که گاهی  باید  را هم 
زندگی ها می شود. در این میان حتی افرادی که از طال به عنوان زینت استفاده نمی کنند و تنها شغل 
آنها ایجاب می کند که با طال در ارتباط باشند هم از این خطرات در امان نیستند و اختالالت هورمونی 

گریبان آنها را نیز ممكن است بگیرد.
نتیجه گیری: طال حس زیبایی و گرایش به جمال  ،  یكی از احساس های چهارگانه است که دست 
آفرینش در نهاد انسان قرار داده ، خداوند تبارک و تعالی آسمان ها را به ستارگان و زمین را به درختان 
و سبزه زارها و گل های زیبا تزیین نموده و آراسته تا به زندگی بشر لطافت و شیرینی خاصی ببخشد 
. قرآن به مسلمانان دستور می دهد که در مراکز عمومی بسان مسجد با زینت و آرایش حاضر شوندیا 
بَنی آَدَم ُخُذوا زینَتَُكْم ِعنَْد ُکِلّ َمْسِجٍد …اعراف آیه 31. اما باید توجه داشت که در تحقیقات انجام 
شده در سال 2010 در دانشگاه های معتبر پزشكی جهان مشخص شد طال دارای خاصیت شبه القایی 
است که بر پوست و خون مردان اثر منفی دارد می تواند عالوه بر اثر منفی در کبد، موجب غلظت 
خون شده و به مرور زمان به امراض قلبی و سكته برای آقان منتهی می شود.از نظر پزشكی طال روی 
گلبول های قرمز خون مردان اثرگذار است و سیستم ایمنی بدن آنها را دچار مشكل می کند، که تمام 
موارد تحقیقاتی در احادیث پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار )ع( به عدم استفاده از طال برای مردان تاکید 

فراوان شده است.
واژگان كلیدی:  احادیث پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار )ع( ، مردان ، طال 
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رابطه  به  توجه  با  می شود.  شناخته  جهانی  واگیر  غیر  بیماری  یک  عنوان  به  فیزیکی  فعالیت  عدم 
بیماری های مزمن و سبک زندگی بی تحرک، این نکته در جامعه امروز حائز اهمیت شده است. تأثیر 
ورزش بر سیستم قلبی- عروقی، تنفسی و اسکلتی- عضالنی از مهم ترین بحث های مطرح شده در 
طب ورزش است. به عالوه توصیه های غذایی برای ورزشکاران، چه در سطح عمومی و چه در سطح 

حرفه ای از نکات بحث برانگیز در طب کالسیک است.
در سیره نبوی احادیث بسیاری در تأکید بر لزوم فعالیت بدنی و ارجحیت برخی مانند سوارکاری، 
تیراندازی وشنا به چشم می خورد. رابطه ی سالمت بدن و عقل و نفس، از دیگر نکات کلیدی در طب 
اسالمی است. همچنین ورزش و فعالیت بدنی در طب سنتی ایران به عمومی و مخصوص به عضوی 
تقسیم می شود. زمان ورزش و رعایت فاصله و نوع غذا با ورزش دارای آداب و شرایطی است. اثرات 
ذکر شده برای ورزش و چگونگی تجویز ورزش به عنوان بخشی از نسخه ی درمانی بیمار، از دیگر 
نکات قابل توجه است. در این تحقیق مقایسه ای بین آداب و تاثیر ورزش بر بدن از نگاه طب سنتی و 

مدرن، و لزوم آن از دیدگاه سیره نبوی صورت گرفته است.
با توجه به افزایش بی فعالیتی و سبک زندگی بی تحرک وعوارض ناشی از آن، انجام تحقیقی جامع در 
موضوع راهکارهای طب نبوی و سنتی برای ترغیب جامعه به ارتقای سطح فعالیت بدنی و راهکارهای 

آن برای چگونگی ورزش کردن می تواند مطرح کننده پیشنهادهای قابل تأملی باشد.
واژگان کلیدی: ورزش، احادیث نبوی، طب سنتی، سبک زندگی بی تحرک
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ABSTRACT

حکمت وضو از منظر علم نوروفیزیولوژی
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خالصه مقاله
احکام و قوانین الهی که در دنیا به صورت دین و دستورات عبادي ظهور کرده، اسرار و باطنی دارند. 
وضو یکی از دستوراتی است که در دین مبین اسالم براي عبادت و طهارت ظاهر و وسیله حصول 
طهارت باطن بر آن تأکید فراوان شده است. در فلسفه وضو دو نوع فایده اخالقی و معنوي، و فایده 
بهداشتی وجود دارد. انسان طاهر محبوب خداست و خداوند در قرآن فرموده افراد مطهر و پاك از 
معارف قرآن بهره می گیرند. عالوه بر فایده معنوی، شستن دست و صورت حداقل سه بار در شبانه 
باعث  پا  بر اساس کتب علوم پزشکی مسح کردن سر و  بر سالمتی دارد.  قابل مالحظه اي  اثر  روز 
تحریک اعصاب آن ناحیه می شود. امروزه در علم نوروفیزیولوژي ثابت شده تحریکات حسی میزان 
هوشیاري را باال می برد. یکی از حکمت هاي بهداشتی وضو این است که اگر چه قسمت هایی از 
بدن که در وضو شسته می شوند 20 درصد سطح بدن را تشکیل می دهند، اما قسمت اعظم قشر حسی 
مغز)آدمک حسی( با این عمل تحریک می شود. بنابراین وضو عالوه بر طهارت باطن و صفاي روح 
باعث تحریک سیستم اعصاب مرکزي و افزایش هوشیاري نیز می شود که نقش مهمی در شادابی و 

سالمتی انسان دارد.
واژگان کلیدی:  وضو، علم پزشکی، نوروفیزیولوژی، سالمتی
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Abstract
For many years, the natural products as simple and compound medicines 
have been used in several traditional systems of medicines in the world. 
Cichorium intybus belongs to Asteraceae family and is one of the most 
important medicinal plants. It has been recommended by Tibb-e-Nabwi 
(Prophetic Medicine), since prophet Muhammad said “the Cichoriumis the 
remedy for a thousand of diseases”. In addition, Chicory traditionally used 
as hepatoprotective, appetizer and in the treatment of gallstones, gastro-
enteritis and constipation. The pharmacological studies demonstrated that 
this herb has several effects like antihyperlipidemic, anti-inflammatory, an-
thelmintic (antimalarial), antibacterial and antiviral, hypoglycemic, wound 
healing, spermatogenesis, immunostimulatory activity (via antiallergic), 
calcium homeostasis activity,  cytochrome P450 activity (antihepatotoxic) 
and prebiotic effect (prevention of gastrointestinal infections), hypourice-
mic (useful for hemodialysis patients), anti-ulcer, etc. Moreover, chicory 
extract is Generally Regarded as Safe (GRAS) by the Food and Drug Ad-
ministration (FDA) and is shown on the Everything Added to Food in the 
United States (EAFUS) list. Chicory contains several bioactive compounds 
including inulin, sesquiterpene lactones, vitamins, minerals, fat, mannitol 
and latex. Also, the root extract has fructans. So, Cichorium intybus as an 
important herb can be used in the scientific trials under the Traditional Per-
sian Medicine protocols, to discovering new drugs for the treatment of many 
diseases.
Key words: Cichorium intybus, Pharmacological effects, Prophetic Medi-
cine, Iranian Medicine
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ABSTRACT

نقش اعتقاد به  قرائت قرآن و دعا در بیماران مزمن 
کلیوی

Res Hist Med 2014; 3(Suppl. 1)

144

خالصه مقاله
مقدمه: نارسایی مزمن  کلیه به شرایطی که در آن کلیه نتواند به طور الزم عمل کند گفته می شود. 

بسیاری از بیماران مبتال به نارسایی کلیه جهت درمان به دیالیز و پیوند کلیه نیاز دارند.
افسردگی یکی از شایع ترین اختالالت روانپزشکی در این بیماران است. در این مطالعه به نقش اعتقاد 

به دعا و قرائت قرآن در این بیماران  و اثر آن بر افسردگی پرداخته ایم.
روش اجرا: 142 بیمار مبتال به نارسایی مزمن کلیه در مراکز دیالیز بیمارستان های نمازی و شهید 

فقیهی شیراز به  صورت تصادفی انتخاب شدند.
با استفاده از پرسشنامه استاندارد بک شدت افسردگی در این بیماران اندازه گیری شد. در پرسشنامه 
های جداگانه ای از بیماران خواسته شد  سن جنس واعتقاد به  قرائت قرآن و دعا در بهبودی خود را 

بیان  نمایند از کلیه بیماران این مطالعه جهت شرکت رضایت آگاهانه اخذ شد.
نتایج: کاًل 135 بیمار در مطالعه شرکت کردند. میانگین سن ایشان 52.4 سال بود . در مجموع 75% 
از بیماران از درجاتی از افسردگی بر اساس پرسشنامه استاندارد بک رنج می بردند . شیوع افسردگی 
در بیمارانی که اعتقاد به  قرائت قرآن و دعا در بهبودی خود را بیان کرده بودند به صورت معنی داری 

کم تر بود .
بهبود  سالمت رواني فرد مي شود. وجود  با مکانیسم هاي مختلف موجب  اعتقادات دینی  بحث: 
امید، انگیزه و مثبت نگري در دین، به طور واضح سالمت روان افراد خصوصاً بیماران مزمن را تقویت 

می کند.
دعا و قرائت قرآن راه ارتباط مستقیم با خداوند است که در قرآن و در سنت نبوی نیز بسیار مورد 

سفارش قرار گرفته است.
داروهای ضد  از  استفاده  کلیوی جهت  بیماران  متعدد  های  محدودیت  به  توجه  با  رسد  می  نظر  به 
افسردگی اعتقادات صحیح مذهبی در این افراد ممکن است منجر به بهبود سالمت روان و کاهش 

بروز افسردگی شود.
واژگان کلیدی:  افسردگی  بیماران کلیوی، قرائت قرآن و دعا 
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خالصه مقاله
زمینه وهدف: برای رهایی بیماران از اثرات درمانی بیماری سرطان و تطابق با مشکالت طبی به طور 
مکرر در جستجوی مداخالتی می باشند، از جمله آنها مداخالت معنوی)مراقبت معنوی( می باشد و 
برای این بیماران به دلیل شرایط خاص بیماری ومزمن بودن آن ارائه مراقبت معنوی حائز اهمیت است. 
هدف از این مطالعه، تعیین تأثیر مراقبت معنوی بر سالمت عمومی بیماران مبتال به سرطان در درمانگاه 

مراقبت های تسکینی بیمارستان سیدالشهداء)ع( می باشد. 
روش کار: این مطالعه به صورت نیمه تجربی، دوگروهی، دومرحله ای و با طرح پیش آزمون- پس 
آزمون می باشد. 60 بیمار سرطانی  مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا)ع( ومرکزطب تسکینی مستقر 
در آنجا، به صورت روش سرشماری در دوگروه مداخله ومقایسه قرار گرفتند ومدت 3ماه صورت 
کلیه  تکمیل شد.  دو گروه  هر  در  معنوی  مراقبت  از  وبعد  قبل  پرسشنامه سالمت عمومی  و  گرفت 
18SPSS و  افزار کامپیوتری  اطالعات به دست آمده از پرسشنامه کدگذاری شده وبا کمک نرم 
همچنین با روش های آمار توصیفی واستنباطی )کای اسکوئر، تی زوج وتی مستقل( مورد تجزیه و 

تحلیل قرار گرفت.
نتایج: میانگین  نمرات پیش آزمون سالمت عمومی گروه مداخله و مقایسه تفاوت آماری  معناداری 
ندارند )P=0/685(. ولی میانگین نمرات  سالمت عمومی در گروه مداخله قبل وبعد از مداخله معنوی 

.)P=0/001( تفاوت معنی داری دارد
بیماران مبتال به سرطان  نتیجه گیری: براساس یافته ها، نشان می دهد که ارائه مراقبت معنوی در 
باعث کاهش مشکالت عالئم جسمانی، اضطراب واختالل خواب، افسردگی، واختالل در کارکرد 
اجتماعی می شود وهمچنین باعث ارتقاء سطح سالمتی بیماران می گردد و پرستاران می توانند جهت 

ارتقاء سطح سالمتی این بیماران از برنامه مراقبت معنوی استفاده نمایند.
واژگان کلیدی: مراقبت معنوی، بیماری سرطان، سالمت عمومی، مراقبت پرستاری.
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Abstract
Since the last century, many scientists have worked with Islamic Tradi-
tional Medicine in parallel of modern medicine to discover new reme-
dies. Nowadays, some plants as natural products are used for therapeutic 
applications. Nigella sativa (N. sativa) is used widely as a medicinal 
herb in the world.Traditionally, Seeds of N. sativa were also used in the 
Middle East and some Asian countries (Iranian, Ayurvedic and Chinese 
Medicines) for the treatment of many diseases like fever, the common 
cold, asthma, diarrhea and in the treatment of worms. The seed is known 
in Prophetic Medicine and Iranian Medicineas‘‘Habbah Sawda’’ (black 
seed) or ‘‘Habbat el Baraka’’ (Seeds of blessing).The seeds are the com-
mon drug usedin Tibb-e-Nabwi (Prophetic Medicine), since Prophet 
Muhammad said “the black seed is the treatment for all diseases except 
of death” (Al-Bukhari, 1976). Nowadays, according to a large number 
of in vitro and in vivo studies, several beneficial pharmacological ef-
fects of its seed, its oil and various extracts have been found, including 
antioxidant, antihistaminic (antiasthmatic), antihypertensive, antimi-
crobial (antifungal and antibacterial), anthelmintic, anti-inflammatory, 
antidiabeticand immunomodulatory (immune stimulation). The thera-
peutic properties of this plant are due to the presence of many active 
components, including thymoquinone, thymohydroquinone, dithymo-
quinone, thymol, carvacrol, nigellimine-N-oxide,nigellicine,nigellidine 
and alpha-hederin. This is also revealed that its oil and thymoquinone 
are quite safe, especially orally.
It is hoped that according to the present article, the scientific researchers 
will notice for more laboratory and clinical investigations to discover N. 
sativa’s useful effects as a valuable natural remedy and to explore new 
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drugs from its active components for various diseases.
Key words: Nigella sativa, Pharmacological effects, Prophetic Medi-
cine, Iranian Medicine
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Abstract
Cancer is the second cause of death in both developed and develop-
ing countries. The remedy of cancers is so complicated. Nowadays, Is-
lamic Traditional Medicine (ITM) which was made 14 centuries ago, 
as a complementary and alternative therapy is used to prevention, treat 
and remission of cancer. Nigella sativa (black seed), Cichorium inty-
bus (Chicory) and Olea europea (olive) are widely used as medicinal 
herbs in the world that the extracts benefits of these herbs have been 
propounded in Prophetic medicine. Since Prophet Muhammad said “the 
black seed is the remedy for every disease except death”, “the Cicho-
rium is the treament for a thousand diseases” and “Take olive oil and do 
massage with it – its tree is a blessed one. It includes the treatment of 
seventy diseases like leprosy”. Moreover, according to several studies, 
it has been revealed that the extracts of them, have antineoplastic effects 
due to the presence of active components especially antioxidative, like 
polyphenols, carotenoids, chlorophylls, and ascorbic acid in C. intybus, 
oleocanthal, tyrosol, hydroxytyrosol, oleuropein in O. europea, and thy-
moquinone (TQ) and alpha-hederin in N. sativa. Oxidants are essential 
in the genesis of many diseases such as cancer. Furthermore, Chicory 
derived beta (2-1) fructans and Olea derived Oleic acid have been illus-
trated anticancer effects in vivo. These herbs showed a selective antipro-
liferative activity on melanoma, breast tumor and colon cancer for Chic-
ory, on colon cancer and breast cancer for olive, and on hematologic, 
lung, kidney, liver, prostate, breast, cervix and skin cancers for Nigella.
It seems that herbal medicines, like these three herbs, could be appropri-
ate for research projects to discover newanticancer drugs.
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ABSTRACT

بررسی تحلیلی تأثیرپذیری اروپاییان از آثار رازی و ابن سینا 
در طب اسالمی 

)از قرن پنجم تا دوازدهم هجری/یازدهم تا هجدهم میالدی(
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خالصه مقاله
طب اسالمی یکی از مشهور ترین و شناخته ترین جنبه های تمدن اسالمی و یکی از شاخصه های 
علم بود که مسلمانان در آن درخشندگی فراوانی پیدا کردند.این علم از قرن پنجم هجری/یازدهم 
میالدی از انحصار جهان اسالم خارج شد، و در غرب تأثیر و نفوذ پیدا کرد. به طور مثال از جمله نفوذ 
و اهمیت این علم را در مدرسه ی پزشکی سالرنو می توان مشاهده کرد. رازی و ابن سینا، دو نابغه ی 
مشهور ایرانی، از جمله برجسته ترین و بزرگ ترین دانشمندان جهان اسالم می باشند که نفوذ آن ها 
در طب اروپا قابل توجه است. مع الوصف اگر این علم را از قرن 5تا12هجری/11تا18میالدی که به 
عصر طالیی آثار این دو در نزد اروپاییان معروف است دنبال کنیم، به ارزش آنان پی برده می شود. در 
این پژوهش تالش شده است تا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با استناد به منابع اصلی و ارزیابی 

آنها تأثیرپذیری اروپاییان از آثار این دو دانشمند مورد تحلیل قرار گیرد.
واژگان کلیدی: طب، ابن سینا، رازی، مدرسه ی پزشکی، اروپا
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خالصه مقاله
که  است  شده  برخوردار  اهميتي  چنان  از  آن،  و ضرورت حفظ  بهداشت  موضوع  امروزه  مقدمه: 
سازمان ها و نهادهايي در سطح جهاني، منطقه اي و  کشوري درباره اين موضوع، مشغول فعاليت شده 
اند و تالش وسيعي صورت گرفته است تا با بيان برنامه هاي مناسب، ارائه راهکارها وتشويق افراد، 

سطح بهداشت را در تمامي زمينه ها باال ببرند. 
در دين مبين اسالم به مسئله ايمني، سالمتي و بهداشت توجه ويژه اي شده است. به طوري که در 
خصوص بهداشت فردي، بهداشت عمومي و طب پيشگيري و بهداشت محيط که شامل: بهداشت 
آب، تصفيه فاضالب،تغذيه و بهداشت مواد غذايي ، دفع بهداشتي پسماند، بهداشت مسکن و اماکن 
ناقلين و... می باشد.  عمومي، بهداشت هوا، ايمني و بهداشت محيط کار، حشرات مسموم کننده و 
خالصه طبق تعريف سازمان جهانی بهداشت،بهداشت محيط عبارت است از کنترل عواملي از محيط 

زندگي که به گونه اي روي سالمت جسمي، رواني و اجتماعي انسان تأثير مي گذارد.
بهشتي است و شيرين ترين و اساسي ترين  نظر قرآن زيباترين و آرماني ترين زندگي، زندگي  در 
کمال بهشت، ايمني و سالمتي آن است. ادخلوها بسالم آمنين1. داخل شويد به بهشت با سالمتي و 
ايمني. يا حديث معروف از پيامبر اکرم)ص( نعمتان مکفورتان االمن و العافيه2. دو نعمت که قدرشان 
شناخته نمي شود: ايمني و عافيت)سالمتي(. يا در ارتباط با بهداشت آب در قرآن کريم آمده: افرايتم 
الماء الذي تشربون3. آيا آبي که هر روز از آن مي نوشيد بر اهميت آن متوجه ايد؟  يا در خصوص 
دفع بهداشتي پسماند امام علي)ع( مي فرمايد: التّووا التراب خلف الباب فانّه ماوي الّشيطان4 خاکروبه 

را پشت در، جاي ندهيد، زيرا آن خانه شيطان است. 
در تحقيق حاضر با استفاده از منابع معتبر و تحقيقات صورت گرفته براي اولين بار به مسئله ايمني، 
سالمتي و بهداشت در اسالم و سيره نبوي به صورت عمومي و بهداشت محيط به صورت تخصصي 

پرداخته مي شود.
واژگان کلیدی:  ايمني، بهداشت، بهداشت محيط، اسالم، سيره نبوي
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خالصه مقاله
در دوران پرافتخار تمدن اسالمي به اخالق به طور عام به عنوان هدف اصلي بعثت پيامبر اكرم )ص( و 
در منابع ارزشمند طب دوران اسالمي به موضوع اخالق پزشكي به عنوان يكي از مهمترين حوزه هاي 
اخالق كاربردي توجه خاصي وجود داشته است. به اهم محور هاي اخالقي تعامل پزشك مسلمان با 

بيمار اشارتي مي شود. 
1(توجه به قدرت اليزال الهي به عنوان شفا دهنده اصلي

٢( احترام به استادان
٣( تعامل مناسب با همكاران

• تنبه از خطاي همكار به جاي تقبيح وي
• مشورت در صورت لزوم

• عدم تحقير همكار به واسطه اختالف نظر
• ارجاع به پزشك قبلي در صورت اشراف وي به بيماري

• ارجاع به همكار در صورت ناتواني يا عدم اعتماد بيمار يا تمايل بيمار
• پرهيز از ادعاي برتري نسبت به همكاران به واسطه تعهد به درمان بيماري كه از همكاران پزشك 

نااميد شده است 
٤( ارتباط مناسب با بيمار

• رعايت ادب و صبور بودن در تعامل با بيمار
• رازداري

• اتهام نزدن به بيماران قبلي در بيماري مسري در حضور بيمار
• قبول اشتباه و عذرخواهي

• پرهيز از نخوت
• عدم تبعيض در درمان بيماران
• عدم مطالبه اجر و مزد از بيمار

• عدم دريافت از نيازمندان
• اميد نابه جا ندادن

• پاك چشمي
٥( مطالعه و رفتار عالمانه در درمان و آموزش

• جديت در مطالعه

معصومه زارعی1
بهناز انوشه پور٢

1- كارشناس بهبود كيفيت و حاكميت بالينی معاونت 
درمان، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران

٢- سوپروايزر بالينی، دانشجوی كارشناسی ارشد روان 
پرستاری  

محور هاي اخالقي تعامل پزشك مسلمان با بيمار



• درمان مبتني بر شواهد
حقوق بيماران

• عامل درماني نه عالمت درماني
• عدم تبعيض در آموزش پزشكي

• عدم مطالبه مزد از دانشجويان
٦( عدم تحميل هزينه و عوارض غير ضروري به بيمار

• اول داروي مفرد بعد مركب
• عدم تجويز داروهاي پرعارضه و پرخطر

٧( خصوصيات فردي
• مناعت طبع، قناعت، مهرباني و تعهد نسبت به بيمار و شاگرد

• دوري از حرص، بخل و حسد، طمع، كبر
• عدم پرگويي، شكم بارگي، نظر بازي، هوس بازي و دوري از شراب و كارهاي خالف 

واژگان کلیدی: پزشك،اخالق،اسالم،بيمار
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خالصه مقاله
در دنیا مکاتب اخالقی متفاوتی وجود دارد که هر کدام تفسیر خاص خود را از اخالق و کارهای 
پزشکي،  اخالق  در  مطرح  اخالقي  اصل  چهار  با  اسالمي   اخالق  مکتب  اند.  داده  ارائه  اخالقی 
بسیاري  که  طور  همان  اما  دارد  سازگاري  عدالت،  و  فردي  اختیار  اضرار،  عدم  سودمندي،  شامل: 
از انديشمندان غربي نیز به اين نکته اشاره کرده اند در عمل به اين اصول در فرهنگ هاي مختلف، 
تعاريفي متناسب با آنها وجود دارد. اسالم از اصول اخالقي جامعي برخوردار است که اين چهار اصل 

در آن بستر بايد تفسیر گردد.
اين مقاله با رجوع به مقاالت معتبر  يافت شده در موتورهاي جستجو، پايگاه هاي معتبر علمي و رجوع 

به برخي کتب تدوين شده است.
انديشه اخالق پزشکي متداول در جوامع غربي) و پیروان آن در ساير جوامع ( با مباني سکوالر بودن 
رويکردي  تواند  مي  که  دارد  اسالمي  نگرش  با  متفاوتي  مباني  فرض  پیش  اين  است.  شده  تدوين 
متفاوت به مسائل اخالقي ايجاد نمايد. مبانی اخالق اسالم، اخالق را امري دروني ) عقالني ، وحیاني 

و قلبي ، شهودي(مي داند که فقط در مکتب خدا پرستي قابل توجیه است. 
غربي،  اخالق  و  فلسفه  با  اسالمي  اخالق  و  فلسفه  هاي  تفاوت  و  اسالمي  غني  فرهنگ  به  توجه  با 
ضرورت توجه سريع تر مجامع اسالمي به اين موضوع به منظور جلوگیري از نفوذ اخالق با تفکرات 
اخالقیون و  فقها، حکما، فالسفه،  با  پزشکان  تعامل  احساس مي شود.  اسالمي  غربي در کشورهاي 
انديشمندان علوم اسالمي مرتبط در اين حوزه امري است که مي تواند در پايه گذاري اصولي يك 
نظام اخالق پزشکي و تعیین چارچوب هاي تصمیم گیري اخالقي در طب  ارزشمند و تأثیر گذار 
باشد. آنچه از انديشمندان علوم مختلف از فالسفه تا صاحب نظران علوم پزشکي انتظار مي رود در 
دو جنبه بیان مي گردد:الف( بیان شفاف و تدوين مناسب مفاهیم فلسفه اخالق در علوم پزشکي، ب(

تبیین چهارچوب اخالقي براي تصمیم گیري پزشکان در موارد مشکل و تعريف حدود و کاربردهاي 
آن و اين دو میسر نمي شود مگر با تعامل و همفکري اساتید حوزه و دانشگاه .  

واژگان کلیدی:  اخالق پزشکی، اسالم ، سکوالر ،فلسفه اخالق
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خالصه مقاله
است.  نفس  باشد عزت  می  مطرح  افراد  روانی  در سالمت  که  مهمی  مسائل  از  یکی  و هدف:  مقدمه 
عزت نفس، از دو بخش به هم مرتبط تشکيل مي شود: داشتن احساس اطمينان در برخورد با چالش هاي 
زندگي، احساس داشتن صالحيت براي خوشبخت شدن و ميزان آن بر تمام سطوح زندگی اعم از نحوه 
تفکر، احساس و عمل تأثير می گذارد. اخيراً به تأثير باورهای مذهبی در سالمت روان افراد توجه بيشتری 
می شود، زیرا که مشخص شده باورهای مذهبی مانع ایجاد نگرش منفی و در نتيجه کاهش اختالل تفکر و 
بيماری های روانی در فرد می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط باورهای مذهبی با عزت نفس 

در دانشجویان پرستاری- مامایی دانشگاه علوم پزشکی جيرفت است.
مواد و روش ها: تحقيق حاضر یك مطالعه تحليلی مي باشد که در دانشگاه علوم پزشکی جيرفت انجام 
شد. با استفاده از روش سرشماری 360 دانشجو مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقيق شامل چك ليست 
مشخصات جمعيت شناختی و دو پرسشنامه استاندارد، باورهای مذهبي جورج و عزت نفس کوپر اسميت 
SPSS 19  و آزمون های توصيفی و  برنامه آماری  از   بود. جهت تجزیه و تحليل داده های پژوهش 

استنباطی استفاده گردید و سطح معنی داری )p >0/05( در نظر گرفته شد.
یافته ها: ميانگين سنی نمونه ها 93/2±20/71 بود. 8/2%، 60/6% و 36/6% نمونه ها به ترتيب عزت نفس 
بيشتر بود ولی  به دانشجویان دختر  پایين، متوسط و باالیی داشتند. عزت نفس در دانشجویان پسر نسبت 
این رابطه معنی دار نبود. 7/9% از نمونه ها باور مذهبی متوسط و 92/1% نمونه ها باور مذهبی باال داشتند. 
آزمون فيشر ارتباط معنی داری بين باورهای مذهبی و جنسيت نشان داد به طوری که سطح باورهای مذهبی 
در دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر بيشتر بود )p =0/047(. همچنين آزمون آماری کائسکوور 

.)p =0/00( ارتباط مثبت و معناداری بين باورهای مذهبی و عزت نفس نشان داد
نتیجه گیری: یافته هاي پژوهش بر اهميت باورهاي مذهبي بر عزت نفس افراد تأکيد دارد. بنابراین جهت 

ارتقای عزت نفس دانشجویان توجه به باورهای مذهبی ضروری است.
واژگان کلیدی: باورهای مذهبی، عزت نفس، دانشجو
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خالصه مقاله
عيادت از بيمار در سيره پيامبر اعظم)ص(جايگاه ويژه اي داشته است ؛ چون عيادت از بيمار نه تنها 
عامل تقويت كننده روحيه و نشاط براي بيمار است بلكه عامل تذكر و بيداري  براي عيادت كننده 
ْرُكُم اْلِخَرة؛ به عيادت بيمار  نيز مي باشد.پيامبر اكرم)ص(فرمود : ُعُوُدوا الَْمريَض َو اَتْبُِْعوا الْجنازَة يَُذكِّ
برويد و در تشييع جنازه شركت كنيد كه شما را به يادآخرت مي اندازد. همچنين پيامبر اعظم)ص(  

ْحَمة عيادت كننده را در رحمت الهي غوطه ور مي بيند و مي فرمايد : عائُِد الَْمريِض يَُخوُض في الرَّ
رسول خدا)ص(با تأكيد بر عيادت بيمار ، پاداش آن را در پيشگاه خداي متعال ، چنين يادآور مي شود 
: َمْن عاَد َمريضاً فََجلََس ِعنَْدُه ساَعًة أَْجَري الّل لَُه َعَمَل أَلِْف َسنَة ال يْعصي اللَّ فيها َطْرفََة َعيْن؛ كسي كه 
بيماري را عيادت كند و ساعتي نزد او بنشيند،خداوند پاداش عمل هزار سال را كه لحظه اي در آن 

معصيت نكرده باشد ، به او ارزاني مي دارد . 
همچنين پرستاري و كمک به كساني كه از نظر جسمي ناتوانند ، پاداش فراواني دارد . رسول رحمت 

در اين باره مي فرمايد : 
َمْن اَعاَن َضعيفاً في بََدنِِه َعلي اَمِْرهِ ، اَعانَُه اللُ َعلي اَمِْرهِ و نََصَب لَُه في القياَمِة َمالئَِكًة يُعينُونَُه َعلي اَمِْرهِ 
َحتّي   ، النّاِر  مَِن  الَْخناِدِق  تِلَْک  ُعبُوِر  اْلَْهواِل و  تِلَْک  قَْطع  يُعينُونَُه َعلي  الِْقياَمِة َمالئَكًة  لَُه في  نََصَب  َو 
انساني را كه  امِناً؛ هركس  الَجنِّة سالِماً  اِلَي  راِط  الصِّ ُعبُوِر  َو َعلي  َسُمومِها  َو َعلي  مِْن ُدخانِها  اليُصيبَُه 
ناتواني جسمي دارد ، ياري كند ، خداوند او را در كارهايش ياري مي دهد و در قيامت  فرشتگاني 
مي گمارد تا او را در پيمودن مسير هولناک قيامت و گذر از گودال هاي آتش ـ به گونه اي كه از 
سموم آنها آسيب نبيند ـ نيز در گذر از صراط به سوي بهشت ، با سالمت و امنيت كامل ياري دهند .و 
نيز در خصوص اجر معنوي پرستاري از بيمار ، رسول اكرم )ص( مي فرمايد:َمْن قاَم َعلي َمريض يَْوماً 
راط َكالْبَْرِق الاّلمِِع َو َمْن َسعي لَِمريض في  َو لَيْلًَة بََعثَُه اللُ َمَع ابراهيَم الَْخليِل )عليه السالم(فَجاَز َعلَي الصِّ
حاَجة فََقضاها َخَرَج مِْن ُذنُوبِِه َكيَْوم َولََدتُْه اُّمُه كسي كه يک روز و يک شب پرستاري بيماري را به 
عهده بگيرد ، خداوند ، او را با ابراهيم خليل )عليه السالم (محشور مي كند . پس همچون درخشش 
برقي از صراط مي گذرد و كسي كه در برطرف كردن نيازهاي بيمار تالش كند و نياز او را برآورد ، 

همانند روزي كه از مادر متولد شده است ، از گناهان پاک مي شود . 
رسول رحمت درباره آداب عيادت از بيمار مي فرمايد :تَماُم ِعياَدةِ الَمريِض أْن يََضَع أََحُدُكم يََده َعلَيْه 
َو يَْسألََه َكيَْف اَنَْت ؟ َكيَْف اَْصبَْحَت ؟ َو َكيَْف أَمَْسيَْت ؟كمال عيادت بيمار در آن است كه دست بر 
) سر ( او بنهي ، حالش را بپرسي و از اينكه شب و روز خود را چگونه مي گذراند ، بپرسي و نيز در 
اين خصوص مي فرمايد:خوب است عيادت از بيمار سبک و كوتاه باشد تا مايه ناراحتي بيمار نگردد 

)َخيُْر الِْعياَدةِ أََخّفها (.

اهميت عيادت و پرستاري از بيمار در سيره نبوي



قابل ذكر است كه نتايج تحقيقات علمي امروز نتايج مشابهي را در رابطه با آثار و فوايد مالقات و 
عيادت از بيماران را بدست آورده و برآن تأكيد دارند. نتايج يک مطالعه نشان داد كه اجرای برنامه 
نتيجه  به عارضه قلبی باعث كاهش چشمگير اضطراب و در  بيماران مبتال  بيشتر برای  ی مالقات 
بهبود عملكرد قلبی آنان گرديده است.كه در اصل مقاله به طور كامل تر موضوع تأثير عيادت و 

مالقات بر بهبودي بيمار از منظر سيره نبوي و علوم تجربي مورد بحث قرار گرفته است.
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سکینه باقری1
محمدرضا یزدان پناه2

مریم طبیبی3
اکرم حیدری4

شمسی دارابی5
1- لیسانس بیولوژی، کارشناس EDC ، دانشگاه علوم 

پزشکی قم، قم، ایران
2- عضو هیأت علمی گروه ایمنولوژی و میکروبیولوژی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ارشد  کارشناس  میکروبیولوژی،  ارشد  کارشناس   -3
علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  پزشکی،  آموزش 

پزشکی قم، قم، ایران
4- پزشکی اجتماعی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 

پزشکی قم، قم، ایران
پژوهشی  کارشناس  فیزیولوژی،  ارشد  کارشناس   -5

دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

خالصه مقاله
زمینه و هدف : این تحقیق با هدف تعیین وزن حجمي آغوز مادران داراي فرزند دختر و پسر و 
مقایسه آنها انجام گردیده است. در حدیثی از امام باقر)ع( که می فرمایند: در زمان حضرت علی)ع( 
دو زن همزمان در یک مکان زایمان نمودند که جنس نوزادها، یکی پسر و دیگری دختر بود. هر دو 
زن ادعا داشتند که فرزند پسر متعلق به آنان است حضرت دستور داد : شیر مادران آن دو بچه را وزن 

کردند، مادری که شیرش سنگین تر بود، پسر را به وی واگذار کرد1.
بر  باقری و محمدرضا فرتوک زاده  از حدیث حضرت محمد)ص( که سکینه  برگرفته  در تحقیقی 
اساس “ ترکیب شیر مادر از یک سینه به سینه دیگر از مادری به مادر دیگر متفاوت است” انجام دادند 

که دال بر نتیجه حدیث پیامبر)ص( بود2.
وزن حجمی شیر مادر تابعی از ترکیب آن است و نیز شواهدی در دست است که وزن حجمی آغوز 
در مادران داراي فرزند پسر با  وزن حجمی آغوز در مادران داراي فرزند دختر با هم تفاوت دارد. 
به دلیل اختالف ساختمان جسمانی زن و مرد، خداوند متعال در تغذیه  همان طور که اطالع دارید 
بیشتری  از امالح و فلزات  باید  نیز اختالف قائل شده است. شیری که پسر تغذیه می کند،  نوزادان 
برخوردار باشد تا استخوان بندی و همچنین عضالت  محکم تر و نیرومندتری داشته باشند را فراهم 

سازد. پس باید در مورد شیر مادر دقت نمود.
قابل ذکر است در آن زمان که ترازوی دقیق و این همه امکانات موجود نبود، حضرت علی)ع( این 
نتیجه را گرفتند که” شیر مادر پسرزا سنگین تر از شیر مادر دخترزا است”. این مسئله توسط محققین 

این تحقیق نیزبه اثبات رسیده است.
نازل و معرفی شده است که در  انسان  بر  برترین کالمی است که  کتاب قرآن، سخنان و احادیث، 

آن اطالعات گران بهای دینی نهفته است که نقش شیر در تشخیص  نیز جای بحث و مطالعه است.
روش بررسی: مطالعه از نوع مورد شاهد برروي 144 مادر زایمان اول، دوم و سوم مي باشد. محیط 

پژوهش زایشگاه ایزدي ، حضرت زهرا)س( و حضرت معصومه)س(  قم بود.
=ρ استفاده شد.  M

V
نمونه از روز اول تا چهارم تهیه و پس از توزین نمونه ها از فرمول 

نتایج نشان مي دهد که :
اختالف  داراي  دختر  و  پسر  فرزند  داراي  مادران  در  راست  سینه  آغوز  حجمي  وزن  میانگین   -

معني داري با )P<0.0001 ( است.
اختالف  داراي  دختر  و  پسر  فرزند  داراي  مادران  در  چپ  سینه  در  آغوز  حجمي  وزن  میانگین   -

معني داري بود. )P<0.0001 ( است.

بررسی اختالف وزن حجمی آغوز در مادران دارای 
فرزند پسر با دختر

1- Sharh man la yahzarat al 
Faghih. Vol. 6: 6; Vasael al Shie. 
Vol. 18: 210.
2- Bagheri S. Fartookzadeh M. 



اختالف  داراي  دختر  و  پسر  فرزند  داراي  مادران  در  سینه  دو  هر  آغوز  وزن حجمي  میانگین   -
معني داري بود. )P<0.0001 ( است.

نتیجه گیري: نتیجه این که ترکیب آغوز بر اساس جنسیت متفاوت می باشد. تمامی  نتایج حاکي 
داراي  مادران  با وزن حجمي آغوز  پسر  فرزند  داراي  مادران  در  اختالف وزن حجمي آغوز  از 
فرزند دختر بوده و گویاي متفاوت بودن ترکیب آغوز براساس جنسیت نوزاد مي باشد. این یافته 
با فرمایش حضرت علی)ع( که استفاده از وزن شیر را جهت افتراق جنسیت نوزاد توصیه نمودند 

هم خوانی دارد.
واژگان کلیدی: آغوز، وزن حجمی، دختر، پسر، نوزاد
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عاطفه عرب زاده1
مهدی اژدری تفتی1

آرمان زرگران1و2
عبدالرضا محمودی3

عبدالعلی محقق زاده1
داروسازی،  دانشکده  سنتی،  داروسازی  گروه   -1

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
2- دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران،  دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز، شیراز، ایران
دانشگاه  پزشکی،  اسالمی،دانشکده  معارف  3-گروه 

علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

خالصه مقاله
مقدمه: رعایت بهداشت دهان و دندان در دین مبین اسالم بسیار سفارش شده است.از این منظر دهان 
به عنوان معبر قرآن معرفی شده و مواردی همچون مسواک زدن عالوه بر کمک به سالمتی دارای 
آثار معنوی در برخی عبادات مثل نماز می باشد. در طب سنتی ایران نیز این موضوع مورد اهمیت 
قرارگرفته و دربرخی کتب، بخشی به این موضوع اختصاص یافته است. بررسی نکات ذکر شده در هر 
دو بخش مذکور و مقایسه این موارد با یافته های امروزی در زمینه دندانپزشکی، می تواند در سالمت 
دهان و دندان و کاهش هزینه های درمان و همچنین تغییر شیوه زندگی کمک شایانی نماید.از زاویه 
دیگر این موضوع می تواند به لحاظ تاریخی، سیر تحوالت در زمینه بهداشت دهان و دندان را از چند 

قرن گذشته تا کنون بررسی نماید.
روش: با مطالعه کتب طب سنتی از قبیل قانون فی الطب، منصوری فی الطب، ذخیره خوارزمشاهی، 
تحف  درغررالحکم،کافی،  گردید.  استخراج  مربوطه  مطالب  منابع  سایر  و  اکبری  طب  االغراض، 

العقول و کتب حدیث نیزمطالب بررسی و با یافته های امروزی مقایسه شد.
نتایج: در طب سنتی و همچنین احادیث معتبر مواردی ذکر شده و مورد اهمیت قرار گرفته که امروزه 
برخی از این موارد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مواردی نظیر شیوه مسواک زدن، خالل کردن 
و جنس خالل، مضمضه کردن، ارتباط بهداشت دهان و دندان با سالمتی برخی اعضا همچون چشم، 

نقش مسواک و بهداشت دهان و دندان در تقویت اشتها و...از موارد ذکر شده می باشد. 
بحث و نتیجه گیری: در اکثر موارد کلیات طب سنتی و همچنین احادیث در زمینه حفظ سالمت 
و بهداشت دهان و دندان در دانش امروزی  هم شناخته شده است ،اما گاهاً با تعریفی دیگر مطرح می 
شوند.گاهی دربرخی زمینه ها مفاهیم گسترده تری در گذشته مطرح بوده است. لذا احتماالً می توان 
با مطالعه بیشتر در این زمینه ها به مجموعه ای از اطالعات دست یافت که بتوان امروزه در رعایت 

بهداشت دهان و دندان از آن بهره برد.
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یافته های دندانپزشکی نوین



خالصه مقاله
طب روحانی عنوانی است که زکریاَی رازی دانشمند و پزشک قرن 3 ه.ق آن را در مقابل و مکمل 
طب جسدانی در کتاب المنصوری خود قرار می دهد. قبل از رازی این اصطالح رایج نبود و پس وی 
بر سر زبان ها افتاد چنان که میرسید شریف جرجانی، طب روحانی را چنین تعریف کرده است: " 
وحانی هَو الِعلُم بِکماالِت القلوِب َو آفاتِها و اَمراِضها َو ادوائِها َو بِکیفیة صّحتِها َو اعتِدالِها".  الطبُّ الرُّ
است.  نمانده  باقی  که  داشته  الروحانی  الطب  نام  به  کتابی  کندی  اسحاق  بن  یعقوب  رازی  از  قبل 
همچنین افرادی چون ابن حزم، ابن سینا و ابن مسکویه نیز به صورت پراکنده برخی از وجوه این علم 

را بررسی کرده اند.
آنچه مسلم است این است که در مورد این علم چهارچوب مشخصی وجود ندارد. چرا که نمی توان 
از تعاریف این دانشمندان حیطه دقیق آن را مشخص کرد؛ برای مثال این علم را در حوزه علم اخالق، 
علوم غریبه،    زمُّ الهوی )نکوهش هوای نفس( و یا حتی سیاست مُُدن نیز آورده اند. در برخی موارد 

نیز می توان آثاری از پزشکی و حتی روان شناسی در آن مشاهده کرد.
در این پژوهش تالش می شود تا در ابتدا با بررسی آثار این دانشمندان، تعریفی همه جانبه از این علم 
ارائه کرد. سپس وجوه مختلف آن معرفی می گردد. در نهایت هدف اصلی این تحقیق آن است که 
شاخصه ها ی طب روحانی در سیره و احادیث پیامبر گرامی اسالم تمییز داده شود و مورد بررسی 

قرار گیرد.
بنا بر اهداف و موارد فوق روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیف و تحلیل اطالعات و منابع 
مربوط به طب روحانی در میان پزشکان بزرگ جهان اسالم است و در پایان با دیدگاه های حضرت 

پیامبر)ص( مقایسه می گردد.
واژگان کلیدی : پیامبر اکرم )ص(، طب روحانی، زکریای رازی، پزشکی
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اثرات عصاره هیدروالکلی مریم گلی بر سطح قند خون و 
تعداد سلولهای بتای پانکراس در دیابت القا شده به وسیله 

استرپتوزوسین

خالصه مقاله
نعنا ازخانواده    Salvia officinalis علمی  نام  با   Common sage گلی،   مریم  گیاه  مقدمه: 

Labiatae است. در کتب طب سنتی از آن به »مریمی« و »مریم گلی«، یا لسان االبل نام برده می شود. 
گیاهي با قدمت بسیار طوالني است  و در حدود ۱٠٠٠ سال پیش به وجود این گیاه پي برده و از آن استفاده 
مي کرده اند . این گیاه از روزگاران کهن در مجموعه گیاهان طبی مورد شناخت و توجه خاص بوده است 
و ابتدا به عنوان داروی مؤثر برای معالجه عوارض نیش حشرات به عنوان ضد سم، مولد خون تازه به کار 
می رفته است.از جمله ابوعلي سینا دانشمند بزرگ ایرانی مسلمان درکتاب هاي خود به این گیاه اشاره کرده 
و خواص درمانی آن را برشمرده و از جمله خواص این گیاه ضد درد، آرامش بخش، تونیک و مقوی، 
ضد عفونی کننده بسیار قوی برای التیام زخم ها و خراش های پوستی و براي کاهش قند خون استفاده مي 
شود.هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات عصاره گیاه مریم گلی بر سطح قند خون و تعداد سلول های بتای 

پانکراس و جزایر النگرهانس در رات های دیابتی می باشد.
روش کار: تعداد 36 سر رات آزمایشگاهی انتخاب و به سه گروه تقسیم گردیدند )n=۱2(. به وسیله ماده 
استرپتوزوسین mg/kg 3٠٠ دیابت در حیوانات القا شد. در یک گروه نرمال سالین )کنترل(، یک گروه 
عصاره هیدروالکلی مریم گلی با دوز mg/kg 2٠٠ و در یک گروه با غلظت mg/kg 4٠٠ به صورت 
خوراکی داده شد. در نهایت با استفاده از روش های استریولوژیک  و هیستومورفومتریک سلول های بتا 
پانکراس بررسی و در میان گروه ها مقایسه انجام پذیرفت. همچنین قند خون در میان گروه ها مورد بررسی 

و مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاکی از اثرات قابل توجه حفاظتی مریم گلی بر آسیب سلول های بتای پانکراس ناشی از 
استرپتوزوسین بود )P>0.05( که این تأثیر وابسته به غلظت دارو نبوده است و تفاوت قابل توجهی در دو 
گروه دریافت کننده غلظت های متفاوت از دارو مشاهده نشد. همچنین بادرنجبویه باعث کاهش قابل توجه 

.)P>0.05( قند خون نسبت به گروه کنترل گردید
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده اثرات درمانی مریم گلی بر دیابت در رات های آزمایشگاهی 
بود که عالوه بر تایید گزارشات ارائه شده در کتب طب سنتی  نشانگر امکان بررسی بیشتر مریم گلی به 

منظور استفاده از خواص آن در طب به عنوان درمان کمکی یا حتی جایگزین می باشد.
واژگان کلیدی: مریم گلی، دیابت، استرپتوزوسین، طب سنتی، قند خون
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خالصه مقاله
قرن های  در طول  و  اسالمی  دوره های  در  همجوار  به سرزمین های  اسالمی  فتوحات  دامنة  گسترش 
علم آموزان  و  دانشجویان  برای  را  گوناگون  علوم  در  تفحص  و  تحقیق  مناسب  فرصت  متمادی، 
با فتح  بیشتر آثار این دوره ها را از سال21 هجری - مصادف  عرب زبان آن زمان فراهم نموده بود. 
ایران به دست اعراب مسلمان - تألیف و تدوین شده می یابیم،  اگرچه تألیفاتی نیز به پیشتر از این سال 
بازمی گردد یا دست کم سال ها پس از این رویداد تاریخی تدوین و تألیف گردیده است؛ بنابراین ما 
شاهد یک جنبش بی مانند در عرصه های گوناگون علمی و ادبی هستیم. اُفت وخیزهای پیاپی در ارتباط 
با علوم گوناگون نوعی جنبش پیچیده را در این دوره ها به وجود آورده است . از مهمترین این پدیده ها 
گرایش فراگیر کتابت به زبان عربی در میان اهل علم و ادبیات است. علوم طبی در این میان به دلیل 
شرایط حاکم و میل و گرایش اعراب در جهت پیشرفت و اخذ مظاهر تمدن آن دوران، نزد محققان 
دارای اهمیت بسیاری گردیده است. با گذشت زمان و با گسترش فتوحات و فتح اندلس در سال 92 
هجری، که در حدود اسپانیای امروزی قرار داشته است، این رویدادها به راهیابی زبان عربی به اندلس 
و اشتیاق به تألیف کتاب های طبی به این زبان انجامید. با رسوخ علم در سراسر سرزمین های اسالمی 
فتح شده، رونق علم پزشکی را در قرن ششم هجری شاهد هستیم. ابن ُزهر که در زمرۀ این طبیبان است 
با تألیف کتاب “التیسیر فی المداواه و التدبیر” به انتقال علوم زمانه خود با سبک نوشتاری علمی ویژه ای 
می پردازد. ما در این مقاله به تبیین آثار و شیوه های علمی و ادبی نوشته های ابن ُزهر، در کنار  تحلیل 

مختصری از اهمیّت سبک نوشتار طبّی  این کتاب ارزشمند می پردازیم.
واژگان کلیدی: طب ایرانی، سبک نگارش، ابن ُزهر، اندلس
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بررسی نوشتار و شخصیت ابن ُزهر ِاشبیلی اندلسی درسایه 
اندیشه های طّبی کتاب "التیسیر فی المداواه و التدبیر"
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الملخص
الوسواس هو نوع من اإلكتئاب أو انعدام الراحة لدى اإلنسان مما يدفعه للبحث 
عن أي شيء غريب يمكن أن يفعله ال شعورياً للترويح عن نفسه واإلحساس 

بنوع من تفريغ الطاقة حتى بشيء غير معقول.                
تشير بعض الدراسات الطبية أن مرض الوسواس هو خلل في انتقال الرسائل 
الرسائل يقومون األطباء بإعطاء  إلی أعماقه و لالنتقال هذه  المخ  من مقدمة 

أدوية لعالج المرض.
ولكن تشير الدراسات اإلسالمية بأنها داء خطير ابتلي به بعض الناس بسبب 
الضعف في إيمانهم، و ارتفاع المعنويات  له أثر قوي في تخلص منها  و يأمر 
هللا سبحانه تعالی في قوله:" من شر الوسواس الخناس" و في هذه المقاله نسعی 

لتبين هذا الموضوع بإذن هللا تعالی.
الکلمات األساسية: الوسواس - القرآن الكريم - المعنويات
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خالصه مقاله
از مصادیق   به فرصت. یکی  تبدیل آن  نهایت  به معنی کنترل تحریم های خارجی و در  اقتصاد مقاومتی 
اجرای این نوع اقتصاد در حوزه بهداشت و درمان، رویکرد به طب کهن ایرانی و اسالمی است. موارد ذیل 

مقایسه ای با نگرش فوق میان طب سنتی و طب رایج است.
1- نگاه پیشگیرانه: در طب رایج در باب پیشگیری فقط توصیه های بسیارکلی و محدود دارد، درحالی که 
نگرش طب سنتی به پیشگیری بیش از درمان است. این طب با آموزش تدبیرهایی که به فرد در زمینه های 
مختلف نسبت به مزاج خاص وی یعنی خوردنی ها و آشامیدنی ها، اقلیم محل سکونت، خواب و بیداری، 
حرکت وسکون، احتباسات و استفراغات و اعراض نفسانی می دهد، باعث شده که سالمتی خود را حفظ 
کند و این مساله مهمی است که طبیب  بتواند طول عمر انسان سالم را افزایش دهد نه طول عمر بیماری 

مزمن وبدیهی ست که هزینه های حفظ سالمت از هزینه های درمان بیماری بسیار بیشتر است.
2-تشخیص با هزینه کم: سبک در طب رایج این ست که برای تشخیص بیماری ها بجز معاینه ساده در 
مواردی نیازمند به آزمایشات و تصویر برداری های متعدد و با هزینه های هنگفت است، در صورتی که در 
طب سنتی با شرح حال مفصل جسمی و روحی و همچنین معاینات دقیق نبض و بررسی ترشحات بیمار، می 

تواند کمک فراوانی در تشخیص بیماری با هزینه بسیار اندک کند.
3- درمان های طبیعی: علیرغم نگاه پیشگیرانه طب سنتی، درمان براساس غذا درمانی و درمان با داروهای 
با منشاءگیاهی، حیوانی، معدنی و اقدامات دستی ازجمله فصد، حجامت، دلک )ماساژ( و غیره است که 
انسان است ولی طب رایج  البته موافق طبیعت  به سادگی در دسترس وکم هزینه تر و  این موارد معموال 
با نگاه بسیار جزءگرایانه خود با تحمل هزینه های سنگین به تولید یک دارو آن هم با عوارض ناشناخته، 

دست می زند.
بحث: باتوجه به شرایط کنونی کشور که دشمنان دست به جنگ اقتصادی زده اند و حتی از تحریم های 
دارویی و تجهیزات پزشکی دست نکشیده اند، نیاز جامعه ما به ارتقاء و حمایت مادی و معنوی این مکتب 
کهن که سالها به علل مختلف، مهجور مانده روز به روز بیشتر شده است.با توجه به اقبال روز افزون مردم 

جامعه، مسئوالن  میتوانند از این ظرفیت در خنثی کردن تحریم های دشمن بکار ببرند.
واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی، طب سنتی، طب رایج
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نقش طب سنتی در اقتصاد مقاومتی

سید حامد موسوی اصیل1

1-دانشجوی دکترای طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی 
تهران

moosaviasil@gmail.com



ABSTRACT

جايگاه سالمت در سبك زندگي اسالمي

محمود متوسل آرانی1

1- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Motavassel@tums.ac.ir
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خالصه مقاله
ابعاد جسمي، رواني و اجتماعي و اخیراً  در تعريف سازمان بهداشت جهاني )WHO( از سالمت، 
بعد معنوي لحاظ گرديده است. در انسان شناسي اسالمي، جسم آدمي به منزله ي مركب و روح او 
به منزله ي راكب و وصول به مقصد، در گرو سالمت هر دو شمرده شده است. عافیت، واژه اي است 
كه در فرهنگ ديني، ابعاد چهارگانه سالمت را در بر مي گیرد و سیره رسول خدا و خاندان پاكش، 

همواره طلب عافیت از خدا بوده است. 
در بعد جسمي، حفظ سالمت وظیفه اي ديني به شمار مي آيد و انجام تکالیف عبادي، هرگاه موجب 
بروز بیماري يا تشديد آن شود، تعطیل يا تخفیف می يابد. هر چیز كه براي بدن مضر بوده و موجب 
فساد و تباهي جسم گردد، در شريعت اسالم حرام شمرده شده و در آنچه براي حفظ سالمتي مفید و 

الزم باشد، اسراف نیست.
در بعد رواني، حرص، بخل، حسد، بدبیني، كینه توزي، يأس، غرور و تکبر، اموري ناپسند و مذموم 

شمرده شده و انسان مؤمن، صاحب قلب سلیم معرفي شده است.
در بعد اجتماعي: فرهنگ و اقتصاد سالم در سبك زندگي اسالمي جايگاه وااليي دارد. ربا، اسراف، 
احتکار، كم فروشي، غش، تقلب و رشوه از بیماري هاي رايج اقتصادي است كه دين براي درمان آن ها 

و رسیدن به سالمت اقتصادي برنامه دارد. 
در سبك زندگي اسالمي، روابط اجتماعي با سالم آغاز مي شود و آحاد جامعه براي يکديگر سالمت 
امان و  او در  از دست و زبان  طلب مي كنند. در كالم رسول خدا، مسلمان كسي است كه ديگران 

سالمت باشند. 
و در بعد معنوي،  سالمت باورهاي ديني از هرگونه شرك، خرافه، غلّو، تحجر، رهبانیت،  نفاق، زمینه 

الم( فراهم مي سازد. را براي ورود در راه هاي زندگي سالم و ايمن )ُسبل السَّ
واژگان کلیدی:  عافیت، سالمت، سبك زندگي
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تبیین مفهوم سالمت و ابعاد آن در قرآن و سنت 

سید حمید رضا میرعظیمی1

1-استادیار دانشگاه تهران
hmirazimi@ut.ac.ir

خالصه مقاله
مقدمه: در این پژوهش میان رشته ای که الزمه آن، تبیین دقیق و روشن از مفاهیم به کار رفته در 
هر رشته و پیوند و تعامل میان آنها و مصادیق مربوطه است، با هدف دستیابی به ساختاری نظام مند و 
کامل از این مفاهیم بر اساس}قرآن و تبیین آن در{ سیره و حدیث ، به عنوان مبانی و مبادی اصلی 
پزشکی اسالمی )بعنوان بعدی از آن(  بلکه پیوند آن با تمامی ابعاد و جودی انسان پرداخته شده است.                                                                                  
این امر، ضرورت اساسی برای بهره گیری ازآن در سبک زندگی اسالمی خواهد بود. به عبارت دیگر 
در هر شرائط زمانی، مکانی و خاص بتوان بر اساس تبیین درست این مفهوم و ابعاد آن سبک زندگی 

اسالمی متناسب با آن شرائط را بگونه ای خردپذیر و کارآمد برای انسان ها عرضه نمود.
روش تحقیق: در انجام روند یادشده؛ در این پژوهش  با مراجعه به منابع اصلی دین اسالم یعنی قرآن 
کریم و سنت و سیره پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( )آمده در احادیث(و "تحلیل معنایی" آنچه در 
آنها آمده همراه با "دیدی تطبیقی" با شاخه های علوم پزشکی، روانشناسی، اخالق، محیط زیست، 
این  از  ارائه ساختاری نظام مند و هماهنگ  ارتباطات؛ سعی شده مبانی الزم برای  علوم اجتماعی و 

مفاهیم و مصادیق مربوطه فراهم گردد.
یافته ها: آنچه از منابع یاد شده به دست می آید اینکه اوال: پیوند مستقیم میان مفهوم سالمت، سلم، 
سالم، اسالم و دیگر مشتقات وکاربردهای آنها در این منابع بوده که در ارتباط با تعریف انسان و ابعاد 
و مراتب وجودی و شئون مختلف زندگی و حیات اوست؛ در نتیجه مفهوم "سالمت" نیز متوجه همه 
آن ابعاد و مراتب و شئون}به عبارتی؛ جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی{ و دوری از آفات}آسیب 
و گزند{، عیوب، نقائص}کاستی ها{، عدم تعادل ها، امراض}بیماری ها{،  فساد}اختالل{ و عوامل 
آنها می باشد و با توجه به پیوند و تعامل آن ابعاد و شئون با یکدیگر به صورتی قانونمند و نظام مند، 
این مفهوم نیزگسترده شده و عمق و دقت بیشتری پیدا می کند. به کوتاه ترین عبارت ها؛ یکی از نام 
های نیکوی خداوند، "سالم" است )سالم از هر عیب و نقص در ذات و فنا در صفات و "سالمتی 
دهنده" در همه افعالش( و نظام هستی"تسلیم" و منقاد او و اوامر تکوینی اش؛  و الزمه عبودیت آدمی 
در پیشگاه ربوبیت او و "سالمت"  در این مسیر)در دنیا که عالم تعارضها و و تزاحمها است( در همه 
ابعاد و شئون حیات و زندگی خود از همه آفات و امراض، همین تسلیم او و امر و حکم او بودن )و 
بر طبق آن عمل کردن و زیستن ( است. این همان "اسالم" )که دین و روش طی کردن این مسیر 
"دارالسالم"   یا راه های سالمتی در هر بخش آن و ورود به  "سبل السالم"  به سالمت، و راهنما به 

)جایگاه سالمتی( در نزد پروردگاراست( می باشد.
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Abstract
Background: As human knowledge continually increases over time under-
standing of its needs has witnessed dramatic change or modification. One 
such concept is the definition of proper health status or health in general. By 
the same analogy we are certain that the current understanding and defini-
tion of health will be soon modified, at least partially. Imam Sadjad peace 
be upon him (PBUH), the fourth leader of Shiaat Muslims, a descendant 
progeny of the Prophet (PBUH), has stated various aspects of health and 
proper health status comprehensively in the from of various supplications.
Methods:  The sayings of Imam Sadjad about health have been studied and 
analyzed by the authors and a new definition of health has been presented.
Results:  Health is a steady and dynamic state of wellbeing characterized 
by thorough individualized physical, spiritual and social tranquility, while 
encompassing man’s entity as a whole, and therefore results in prosperity of 
mind, soul and body.
Conclusion: In the new proposed definition of health provided in this ar-
ticle, based on Imam Sadjad’s supplications, we tried to emphasize and in-
corporate the neglected aspects (spiritual aspects and the need for it being 
individualized, dynamic and prosperous) in the definition of health.
Key words: Health; definition; Imam Sadjad
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بررسی تطبیقی الگوی خواب در سیره نبوی و معصومین 
با طب سنتی و دانش امروز 

خالصه مقاله
مقدمه وهدف: علم اخالق در دنیا تاریخچه ی طوالنی وسابقه ای بیش از2500 سال دارد.علم اخالق ازنظر 
اسالم یکی از مهمترین و واالترین علوم است و این حقیقت در آیات و احادیث مختلف متبلور است. خداوند 
دریکی از آیات قران “پیامبر را به سبب اخالق نیکویش می ستاید”درآیه دیگر ، اخالق نیک را موجب آمرزش 

گناهان قرار میدهد.
درتمدن اسالم، اخالق پزشکی تحت تعالیم دین مبین اسالم،از درخشش واالیی برخوردار گردیده و به دانش و 

حرفه پزشکی بسیار بهاداده است، بطوریکه دانش پزشکی را معادل و همتراز دانش دین قرار داده است.
درروایات اسالمی شغل دانش پزشکی درکنارعلوم الهی عنوان شده است.پیشرفتهای علمی وبشری زمانی برای 
بشر مفید و ثمربخش است که ازپشتوانه اخالق برخوردار باشد.علم و تخصص بدون بهره مندی از اخالقیات 
به  اخالق  باشدکه  جهت  و  هدف  دارای  باید  پیشرفت  هرنوع  زیرا  نمیباشد،  بشری  فطری  نیازهای  پاسخگوی 

پیشرفت علمی جهت وهدف می بخشد.
مواد وروش کار: اطالعات این مقاله با جستجوی مقاالت متعدد از سایتهای مختلف اینترنت و کتابخانه ای 

گردآوری و مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها:در بررسی مکاتب اخالق گوناگون معلوم شد شغل دانش پزشکی در کنار علوم الهی عنوان شده است.

در این رابطه نکاتی که باید توسط پزشکان رعایت شود عبارتند از:عدم کوتاهی در انجام وظیفه حساس پزشکی، 
تالش درمعالجه و راهنمایی بیماران، در نظرداشتن قداست و معنویت طبابت درتقویت روحیه وحفظ سالمتی 
وحدود  احکام  به  شیطانی،احترام  وسوسه  و  نفسانی  هوای  به  طبابت  قداست  شدن  آلوده  از  اجتناب  بیماران، 

الهی،پرهیز از تضییع حقوق بیماران،حفظ اسراربیماران جز در مواقع ضرورت وناظر دانستن خدا در همه حال
بحث ونتیجه گیری: طب یک فریضه ویک وظیفه شرعی و یک واجب کفائی است.در اسالم علم پزشکی 
همتای علم دین ارزشمند بشمار آمده ،چنانکه دانش بر دونوع است:دانش دین و دانش بدن. اولی در تعدیل 
پزشک  میکند.یک  تالش  انسان  جسمی  تندرستی  و  سالمت  برای  دومی  و  میکوشد  آدمی  روح  سالمت  و 
بایدخصوصیات و ریزه کاریهای نظام خلقت را در بدن مورد مطالعه قرار دهد.حرفه پزشکی بیشتر از سایر حرفه 
تاریکی است. از مکارم و سجایای اخالقی حرکت در  با خدا مرتبط میکند.پیشرفت علمی عاری  انسان را  ها 

حرکت طب بر محور اخالق بوده و پایه های آن بر مبنای اخالق استوار است.کوشش برای نجات جان انسانها و 
اعاده حیات وسالمت آنان به درمان بیماریها و دردمندان وتالش در بقای نسل و سالم سازی محیط انسانی خود 

از ارزشهای اخالقی است.
واژگان کلیدی: اخالق پزشکی، مبانی اخالق اسالمی، اختیار، عدالت
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Abstract
Ramadan is a month of fasting in Islam. It is a religious duty of all 
healthy adult Muslims. During this month, strong persons abstain from 
different kinds of food and beverage from sunrise till sunset. They usu-
ally eat a larger (300-700 kcal) meal after sunset and a lighter meal (200-
500 kcal) before sunrise. Fasting lowers body weight, body fat percent-
age and BMI (body mass index). It can elevate high-density lipoprotein 
cholesterol (HDL-c) in human. Al-Hourani HM studies show that body 
weight and BMI decrease significantly during fasting. Body weight re-
duction has been reported quite frequently; whereas, the relationship 
between weight reduction and loss of body fat is not studied. The basic 
information regarding changes in dietary intake and body composition 
are as follows: the majority of Muslims typically consume two meals per 
day during this month including one just before dawn and the other one 
after sunset. However, most of studies demonstrate that fasting without 
any health problems causes dramatically changes in body composition. 
The aim of this review is the description of the effects of fasting on 
several anthropometric parameters in human which is supported by the 
evidence-based scientific manuscripts.
Key words: Ramadan fasting, Body weight, Body mass index, Muslim
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بهداشت سحرخیزی در سیره نبوی

خالصه مقاله
شریعت اسالم اهتمام ویژه ای برای بهداشت و حفظ الصحه قائل شده است. پیامبر اسالم در سخنان 
بسیاری، مسلمانان را به رعایت بهداشت در بدن و در تمام شئون زندگی تشویق کرده است. آنچه از 
پیامبر و ائمه درباره طب روایت شده بهترین راهگشای زندگی و عالج بخش بیماری هاست، زیرا 
ایشان علم خود را از آفریننده انسان فرا گرفته اند او که به مرحله نطفه تا اجل انسان آگاهی دارد. 
مشاهده موفقیت ها و ناکامی های مکاتب مختلف پزشکی، انسان دارای باورهای مذهبی را به این 
فکر می اندازد که آیا خداوند رحمان و رحیم راهی برای تأمین بهداشت و سالمت مردم معرفی نکرده 
است، چگونه ممکن است دینی که انجام تکالیفش بستگی کامل به سالمت جسم و عقل دارد تعالیمی 
برای حفظ سالمتی و بهداشت و درمان پیروان خود نداشته باشد؟ این نیازی است که امروز برای بشر 
بسیار محسوس شده است و اعتقاد بر این است که بتوان با مفاهیم اسالمی موجود در زمینه بهداشت و 
درمان به این نیاز پاسخ داد. یکی از امور مهمی که اسالم بسیار به آن توجه کرده مسئله وقت و استفاده 
کامل ازآن است. برای تحقق این امرانسان مسلمان باید وقتش را در رابطه با خواب و بیداری و سکون 
و حرکتش تنظیم نماید. از مظاهر رحمت خداوند بر بندگانش این است که حیات انسان را به شب و 
روز و تاریکی و روشنایی تقسیم نموده. پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم دراین زمینه نمونه ای کامل 
برای ما می باشد. ایشان خواب قبل از وقت عشاء و بیدارماندن و سخن گفتن بعد ازآن را مکروه می 
دانستند و بسیار به آن تاکید می کردند. ایشان فرموده اند از خواب بامداد بپرهیزید، زیرا دهان را بد 
بو و نیروی مردانگی را سست می کند. خواب پس از سحر و در اوقات نزدیک به صبح خاصیت دم 
زا دارد و تولید دم می کند و موجب بیماری می شود، لذا بیدار بودن در آن اوقات مورد تاکید است. 
از این رو نشاط فرد مسلمان در طی روز با عمل به تعالیم دینی مبنی بر سحرخیزی تامین خواهد شد. 
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خالصه مقاله
مقدمه: خانواده به عنوان اصلي ترين نهاد اجتماعي و زيربنايي جوامع و منشاء فرهنگ ها و تمدن ها 
در تاريخ بشر بوده است. شالوده هر جامعه خانواده است و در واقع هسته ي اوليه تشكيل جوامع نيز 
محسوب مي شود. در جهان بيني اسالمي اهميت و ارزش شايان توجهي به آن داده مي شود. اسالم از 
براي سالمت  با كودكان و همسران  ارتباط  براي  را  برنامه ها و دستورات خاصي  تولد  ابتداي  همان 
خانواده ارائه نموده است. خانواده درماني يك رويكرد سيستمي است كه ريشه مشكالت و اختالفات 
تعاملي  الگوهاي  متقابل و  تعامل  فاميلي و  نوجوانان درون  زناشويي و مشكالت رفتاري كودكان و 
بهبود  بر  ديني  هاي  آموزه  با  همراه  درماني  خانواده  تأثير  بررسي  مطالعه  اين  از  هدف  دارد.  تأكيد 

اختالفات خانوادگي مشكالت رفتاري فرزندان بوده است.
مراجعه  داداگاه  به  خانوادگي  مشكالت  خاطر  به  كه  خانواده  اي10  مداخله  مطالعه  اين  در  روش : 
كردند به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.خانواده ها طي 8 جلسه 45 دقيقه اي تحت 
خانواده درماني براساس تئوري جي هي لي قرار گرفتند. در اين مطالعه به جاي دستورالعمل هاي تئوري 
جي هي لي جهت ارائه تكاليف در فواصل مالقات ها از نمونه ها خواسته شد تا آموزه هاي ديني را به 
كار گيرند و در جلسات مالقات بعدي تكاليف آنها مورد بحث و گفتگو قرار مي گرفت. اطالعات 

با روش كيفي تحليل محتوي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتيجه : نتايج حاصله نشان داد كه استفاده از احاديث و آزمون هاي ديني به جاي تكاليف جي هي لي با 
توجه به فرهنگ اسالمي ايراني در بهبود روابط خانواده مؤثر واقع گرديد و رابطه فرزندان با خانواده 
مستحكم تر شد و رفتارهاي ناهنجار نوجوانان به طور مؤثري تغيير يافته بود. درون مايه هاي به دست 

آمده در مقاله اصلي ارائه خواهد شد.
واژگان کليدی: خانواده، آموزهاي ديني، اختالفات خانوادگي ، مشكالت رفتاري فرزندان

Research on History of Medicine/ The First International Conference on 
Holy Prophet Mohammad’s Tradition (Sireye Nabavi) in Medicine and the 
First International Student Conference: Jan 21-23, 2014; Vol. 3 (Suppl. 1): 
173

ABSTRACT

Res Hist Med 2014; 3(Suppl. 1)

173

تاثير خانواده درماني همراه با آموزه هاي ديني بر 
بهبود اختالفات خانوادگي و مشكالت رفتاري فرزندان

ثريا قدك پور1 
زهرا مالزم2 

شيراز،  شيراز،  پزشكي  علوم  دانشگاه  علمي  هيأت   -1
ايران

شيراز،  پزشكي  علوم  دانشگاه  علمي  هيأت  عضو   -2
شيراز، ايران

ghadakpors@sums.ac.ir
molazem@sums.ac.ir



ABSTRACT

بررسي جنبه هاي حق اهلل و حق الناس بودن سالمتي 
در اسالم

احمد دهقان فر1 
آذر زارع2

آزاده دهقان فر3

1- دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه شيراز
2- پژوهشگر تاريخ علوم پزشكي و كارشناس ادبيات 

عرب
آزاد  دانشگاه  حقوق،  گروه  علمي  هيات  عضو   -3

اسالمي، واحد كازرون، گروه حقوق، كازرون، ايران

Res Hist Med 2014; 3(Suppl. 1)

174

خالصه مقاله
موضوع سالمتي يكي از مهمترين مباحثي است كه از گذشته هاي دور مورد توجه همه مردم و به 
خصوص دانشمندان بوده است. از آنجا كه دين اسالم، ديني جامع و كامل است، اين موضوع در دين 
اسالم اهميت ويژه اي دارد. دين اسالم به جاي اينكه انسان محور باشد، خداوند محور است، در نتيجه 

بايد موضوعات مختلف و از جمله سالمتي با توجه به اين مهم مورد مداقه قرار گيرد.
از جمله مباحثي كه مي توان در خصوص سالمتي و بيماري با استفاده از اين رويكرد مطرح نمود، 

بحث جنبه هاي حق اهلل و حق الناس بودن آنها است.
اين پژوهش به روش توصيفي و اسنادي كتابخانه اي انجام شده است. ابتدا به روايات و آيات مربوط 
به اهميت سالمتي جسم و روح و نيز حيات دنيوي پرداخته شده است. سپس با بررسي روايات پيامبر 
)ص( در رابطه با اهميت زمان و همچنين خدمت به مردم و نيز احاديث در ارتباط با موضوع حق اهلل و 

حق الناس، رابطه سالمتي و بيماري و حق اهلل و حق الناس بودن آن بررسي شده است.
از روي كاهلي  به سالمتي توجه نشود و شخص  نتيجه گيري شده است كه چنانچه  پايان چنين  در 
دچار بيماري گردد، نه تنها نمي تواند عبادات خود را همچون نماز و روزه انجام دهد، بلكه اوقاتي را 
كه بايد در جهت تعالي روح خود صرف مي كرد، بايد براي بهبود بيماري خود  بگذراند؛ به عبارتي 
ديگر حق اهلل بر گردن وي مي باشد. از طرف ديگر به جهت اينكه فرد بيمار براي خانواده و جامعه اش 
هزينه هاي مادي و معنوي ايجاد مي كند، به جاي اينكه با كسب علم و پيشبرد دانش به پيشرفت جامعه 
كمك كند، چنانچه بيماري وي ناشي از كاهلي وي بوده باشد، به نحوي حق الناس را پايمال كرده و 

نه تنها براي ديگران مفيد نبوده،  بلكه موجب از بين رفتن وقت و مال آنها نيز شده است.
واژگان کلیدی: سالمتي و حق اهلل، سالمتي و حق الناس، اسالم، سالمتي و اسالم
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Abstract
For early Muslims, knowledge was a treasure they would eagerly seek, 
Medical science was not exceptions. The impact of Islamic civilization on 
the development of medicine in the lands of Islam was enormous and Is-
lamic medicine is one of the most famous and best known facets of Islamic 
civilization. Studying history, we can see that medicine within the Islamic 
civilization passed through three main stages. The first stage started in the 
early 7th century by collecting and translating the medical knowledge of 
the Greeks, Persians, Assyrian Syriacs, Indians and Byzantines. During the 
second stage, many physicians, Arabs as well as non-Arabs, contributed to 
the flourishing of the medicine. Physicians like Al-Razi, or Razes (841 – 926 
AD), and Ibn-Sina, known as Avicenna (980–1037 AD) were pioneers in 
the medical fields. Their books and teachings were used as bases for medi-
cal study in Europe for centuries to come. During the last stage, however, 
decline occurred which reflected the stagnation and gradual deterioration of 
the whole Islamic nation. Fortunately Allah has given a bounty to many Is-
lamic countries- an income over 100 billion dollars per year. Hence, Islamic 
countries have the opportunity and resources to make Islamic science and 
medicine number one in the world, once again. The aim of this paper is to 
prove that Islamic civilization was effective on development of medicine 
and was ahead of its times until  nineteen century. The paper describes major 
aspects of progress of medicine by Islamic physicians in past centuries.
Key words: Muslims, Islamic civilization, Medicine. Islam
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خالصه مقاله
طب در لغت به معنی طبیعت و سحر آمده است و طبیب کسی است که مزاج آدمی را که از حالت 
طبیعی بیرون آمده است، به حالت اصلی باز می گرداند و گویی در این امر سحر و جادو به کار می 
بندد. این واژه در اصطالح به صناعتی اطالق می گردد که تندرستی موجود با آن حفظ، و سالمتی از 
دست رفته بدان باز می گردد. در اسالم به دانش پزشکی اهمیت فراوان داده شده و در حدیث منسوب 
به پیغمبر)ص(، علم ابدان بر علم ادیان مقدم قرار گرفته است. دانشمندان اسالمی که به تقسیم بندی 
علوم پرداختند، طب را جزء علوم طبیعی قرار داده اند. تاریخ و سرنوشت دین اسالم همراه با پستی ها و 
بلندی های فراوانی بوده است. چنان که در مقاطعی از تاریخ مسلمانان در حال افول بوده و در مقاطعی 
دیگر شاهد اوج گیری آن هستیم. یکی از دوران هایی که اسالم در اوج شکوفایی قرار داشته است، 
دورانی است که شامل دو قرن چهارم و پنجم است و هم زمان با دولت شیعی آل بویه می باشد. دوران 
طالیی اسالم یا عصر شکوفایی و ترقی اسالمی، بنا بر آثار برجای مانده و نوشته های کهن، قرن چهارم 
و پنجم هجری )بین میانه قرن هشتم میالدی تا میانه قرن سیزدهم میالدی( تعریف می شود. هنرمندان، 
صنعت گران، فیلسوفان، دانش پژوهان، شاعران، جغرافی دانان، مهندسان، نویسندگان، شیمی دانان، 
فیزیک دانان، پزشکان، بازرگانان و دیگر دانشمندان جهان اسالم، نقش بسزایی در رشد، پیشرفت و 
تکامل دانش ها و فنون از قبیل پزشکی، و غیره ایفا کردند. این دستاوردها علی رغم رعایت و حفظ 
دانشمندان ممالک اسالمی و  اختراعات  ابتکارات و  نوآوری ها،  با گسترش  فرهنگ و سنن گذشته 
بدون وابستگی و اتکاء به تحقیقات دیگران، صورت پذیرفت. در این تحقیق سعی بر آن است تا با 
روش توصیفی تحلیلی و با استناد به مطالعات کتابخانه ای اوضاع علمی در این دوران و همچنین نقش 

اندیشه های علوی و نبوی در پیشرفت علم در این دوران بررسی شود.
واژگان کلیدی: دانش طب، قرن چهارم و پنجم، اوضاع علمی، چهره های شاخص، تأثیر اندیشه 

های علوی و نبوی
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خالصه مقاله
زمینه و هدف: دین حیات بخش اسالم،دینی زنده و سازنده است كه به تمام ابعاد زندگی بشر توجه كرده 
است.در آموزه های پیامبر اعظم )ص( به پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های چشم  
توجه بسیاری شده كه در این پژوهش به بیان احادیث و روایات  در زمینه ی پیشگیری و درمان بیماری های 

چشم پرداخته شده   و با علم امروز تطابق داده شده است.
مواد و روش: این نوشتار،یک تحقیق مروری است كه با تکیه بر اسناد و منابع معتبر با قدمت اصیل در 
زمینه پیشگیری و درمان بیماری های چشم در آموزه های پیامبر اعظم صورت گرفته  و تالش شده به منابع 
بیماری های  اولیه مراجعه  و از آیات و روایات ،سیره و آموزه های آن در زمینه ی پیشگیری و درمان 

چشم پرداخته شود. 
یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد كه در اسالم و سیره ی فردی پیامبر به پیشگیری و درمان بیماری 

های چشم توجه خاصی شده است.
1- سنگ سرمه ی اثمر نوع احمر،تركیبی است با درجه خلوص نامشخص كه در احادیث  زیادی بر استفاده 

از آن تاكید شده و فواید بسیاری  برای سالمت دستگاه بینایی برای آن ذكر شده است.
2- پیامبر به استفاده از سرمه اثمد با تاكید بر تاثیر آن بر روشنایی چشم سفارش زیادی می كردند و خود 

نیز به استفاده از آن مداومت می ورزیدند.
3- در سخنان پیامبر رحمت ،توصیه ی زیادی به استفاده ازمیوه ی  به شده است كه امروزه به خاصیت  
میوه ی به و ویتامین های موجود در آن همچون ویتامین A وB و تأثیر آن بر پیشگیری از شب كوری 

رسیده ایم. 
4- در احادیث و روایات در مورد استفاده از قارچ ،انگور،خرما،كندر،كافور،صبر زرد و تاثیر آن بر بینایی 

توصیه ی زیادی شده است.
نتیجه گیری: سیره ی عملی پیامبر و آموزه های اسالم الگو و دستور مناسبی در مورد پیشگیری و درمان 

انواع بیماری ها،از جمله بیماری های چشم می باشد.
واژگان کلیدی: بیماریهای چشم، سیره ی نبوی، درمان بیماری، اصول پیشگیری

Research on History of Medicine/ The First International Conference on 
Holy Prophet Mohammad’s Tradition (Sireye Nabavi) in Medicine and the 
First International Student Conference: Jan 21-23, 2014; Vol. 3 (Suppl. 1): 
177

ABSTRACT

Res Hist Med 2014; 3(Suppl. 1)

177

اصول پیشگیری و درمان بیماری های چشم در سیره ی نبوی

اعظم شریفی كوشه1
زكیه فرهمند صاریانی2

معصومه ایزانلو3 
فهیمه كاملی4 

تحقیقات  پرستاری،كمیته  كارشناسی  1-دانشجوی 
دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد، ایران

تحقیقات  كمیته  پرستاری،  كارشناسی  2-دانشجوی 
دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد، ایران

تحقیقات  كمیته  پرستاری،  كارشناسی  دانشجوی   -3
دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد، ایران

تحقیقات  كمیته  پرستاری،  كارشناسی  دانشجوی   -  4
دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد، ایران

كوشه،  شریفی  اعظم  مسئول:  نویسنده 
تحقیقات  پرستاری،كمیته  كارشناسی  دانشجوی 

دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد،ایران
azamsharifi33@yahoo.com



AbstrAct

Res Hist Med 2014; 3(Suppl. 1)

178

شاخص هاي بهداشت محيط از ديدگاه قرآن و احاديث 
مذهبي

سيد محمد هاشمي1
حسن مكارم1

زهرا راعي2
محمد رضا وفادار مقدم3 

1- پزشك عمومي، مركز بهداشت خليل آباد، دانشگاه 
علوم پزشكي مشهد، مشهد، ایران

2- كارشناس مامایي، واحد سالمت خانواده و جمعيت، 
مركز بهداشت خليل آباد، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 

مشهد، ایران
محيط  بهداشت  واحد  محيط،  بهداشت  كارشناس   -3
علوم  دانشگاه  آباد،  بهداشت خليل  مركز  اي،  و حرفه 

پزشكي مشهد، مشهد، ایران

پزشك  هاشمي،  محمد  سيد  مسئول:  نویسنده 
علوم  دانشگاه  آباد،  خليل  بهداشت  مركز  عمومي، 

پزشكي مشهد، مشهد، ایران
hashemim3@mums.ac.ir

خالصه مقاله
زمينه واهداف: در شریعت مقدس اسالم به مسئله سالمتي و بهداشت توجه خاصي شده است. اسالم 
دیني زنده و سازنده بوده كه براي پيروان خود، پيشرفت در تمام جنبه هاي حيات را خواستار است.  
قرآن این معجزه الهي و كتاب هدایت ما انسانها از چنان مفاهيم عميق و پيچيده اي برخوردار بوده 
كه با تحقيق و مطالعه بيشتر اسرار آن آشكارتر شده و هر روز حقایق زیبا و تازه تري از آن كشف 
مي گردد. اصول بهداشت محيط در برگيرنده مفاهيمي نظير بهداشت آب، مواد غذایي، مسكن، دفع 
بهداشتي مواد زائد و حفظ زیبایي و نظم در محيط زیست بوده و هدفش كنترل عوامل محيطي اثر 
گذار بر سالمت انسانها ست كه در قرآن و روایات نيز مورد توجه قرار گرفته است. شناسایي هرچه 
بيشتر رموز علمي قرآن در ارتباط با جنبه هاي بهداشت محيطي بوده، هرچند اميد است به كارگيري 

این مفاهيم چراغ هدایتي براي بهتر زیستن ما انسانها باشد.
روش كار: این پژوهش، یك مطالعه مروري،  توصيفي، اسنادي هدفمند با تكيه بر منابع اصيل، شامل 
قرآن، تفاسير و كتب معتبر حدیث است و اطالعات مربوط به جنبه هاي مختلف بهداشت محيط، به 
صورت موضوعي در بهداشت آب، مسكن و اماكن عمومي، زباله و موادزاید، بهداشت عمومي و 

حفظ محيط زیست، جمع آوري گردیده است .
یافته ها: خداوند، پاكيزگان را دوست دارد) سوره توبه 108(  و اسالم را بر پاكيزگي، بنيان نهاده 
است. خداوند متعال در قرآن كریم با بيان آیاتي روشن، نظم در طبيعت را بيان نموده است. به طوریكه 
در آیات 7و8 سوره الرحمن انسان را به تجاوز در استفاده از مواهب طبيعي هشدار داده تا نظم و اعتدال 
را یاد آوري نماید. آب عنصر حيات و ازجمله جوانب بهداشت محيطي است كه در قرآن كریم 63 
بار با مفاهيم مختلفي تكرار شده است كه در بعضي از موارد به نكاتي در زمينه بهداشت آب )آب 
به عنوان مایه حيات هر موجود زنده را آلوده نكنيد(، صرفه جویي و عدم اسراف تاكيد شده است. 
در آیات سوره 18 مومنون، 48 فرقان، 27 مرسالت به پاك كننده بودن و معين بودن آب و اهميت 
آب تصفيه شده و گوارا اشاره شده و در آیه 31 سوره اعراف اسراف مورد نكوهش قرارگرفته و در 
روایات نيز به مواردي چون صرفه جویي و آلوده نكردن آب سفارش شده است. در قرآن كریم به 
حدود 40 آیه در ارتباط با تغذیه اشاره شده، در آیات 23 و 175 سوره بقره، 88 سوره مائده و 24 
سوره عبس، انسان به برخور داري از غذاهاي حالل و مناسب و به نگریستن در غذا امر شده است تا 
عالوه بر حالل و حرام بودن، جنبه هاي بهداشتي آن را نيز رعایت كند. از آنچه پاكيزه است بخورد 
و كارهاي شایسته انجام دهد. به دليل اهميت دفع بهداشتي مواد زائد، این مسئله در برخي روایات 
امام علي)ع( مي فرمایند: خاكروبه ها را پشت در خانه نگذارید زیرا  مورد توجه قرار گرفته است. 
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جایگاه شياطين )ميكروبها( است. در آیات 80 سوره نحل و 17 كهف، به برخي از ویژگي هاي 
مسكن بهداشتي از جمله تأمين آرامش و آفتابگير بودن آن و در آیه 26 حج به پاكيزگي خانه كعبه 
به عنوان یك مكان عمومي اشاره شده است. مومن باید مسجد )مهمترین مكان عمومي( را براي 
نمازگزاران پاكيزه نگه دارد. جامه اش را پاكيزه، بویش را خوش، خانه اش را گچ كاري كند. و 
حياط را بروبد و چراغ را پيش از غروب، روشن كند. از صداي آزار دهنده و بلند بپرهيزد. كسي 
كه در زمين فساد كرده، و گياهان، درختان و حيوانات را نابود سازد، تبهكار است و خداوند او 

را دوست ندارد.
بهداشت  اعظم ) ص(  پيامبر  نهادینه كرد.  را  تكليف و علوم  را  بهداشت  اسالم،  نتيجه گيري: 
نوع  هر  ایجاد  است.  ایمان  با  فرد  وظایف  از  ها  زمينه  همه  در  پاكي  خواند. حفظ  اسالم  پایه  را 
آلودگي و یا آسيب به محيط، گناه مي باشد. با بهره گيري از قرآن كریم و روایات ائمه اطهار مي 
توان دریافت كه رعایت موازین بهداشتي هميشه مورد تاكيد بوده، لذا مواهب الهي نظير آب و 
جوانبي مثل رعایت بهداشت مسكن، توجه به نوع غذا و دفع زباله مي تواند متضمن سالم زیستن 
افراد اجتماع باشد. آموزه هاي بهداشتي سيره نبوي مي تواند در افزایش آگاهي و بهبود فرهنگ 

بهداشتي جامعه نقش موثري ایفاء نماید.
مسكن،  بهداشت  غذایي،  مواد  بهداشت آب،  محيط،  بهداشت  قرآن كریم،  كليدي:  واژگان 

محيط زیست
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خالصه مقاله
مسواك هنگام وضو: امام صادق عليه السالم مي فرمايند: از سفارش هاي رسول خدا صلي اهلل عليه 
وآله وسلم به اميرالمومنين علي بن ابيطالب عليه السالم اين بود " بر تو باد مسواك زدن هنگام وضو 
گرفتن ". آنقدر مسواك زدن هنگام وضوگرفتن ارزش و اهميت دارد كه رسول خدا صلي اهلل عليه 
وآله وسلم فرموده اند:اگر سخت و مشكل نبود و امت در مشقت نمي افتادند آنها را به مسواك زدن 
به هنگام هر وضوي نماز امر مي كردم . در تاكيد مسواك زدن هنگام هر وضو پيامبر اعظم صلي اهلل 

عليه وآله وسلم فرموده اند : مسواك زدن بخشي از وضو است  .
 مسواك زدن و نماز: نماز بزرگ ترين عبادت دائمي روزانه هر مسلمان است . عالوه بر مسواك 
در هنگام وضو، براي برپايي نمازها نيز مسواك مستحب است . مرحوم شيخ صدوق نقل كرده است: 
پيامبر براي هر نماز مسواك مي كرد. پيامبر اسالم فرموده اند : خداي متعال دو ركعت نماز با مسواك 

را بيشتر از هفتاد ركعت بدون مسواك دوست دارد . 
اهميت  بيانگر  با دهان مسواك زده  اين كتاب آسماني  قرائت  بر  تاكيد  قرآن:  و  مسواك زدن 

بهداشت دهان و دندان از منظر قرآن كريم است . 
رسول خدا می فرمايد طريق و راه قرآن را پاكيزه كنيم. پرسيده شد طريق قرآن كدام است ؟ فرمودند 
: دهان هاي شما. پرسيده شد با چه چيز دهان را پاكيزه كنيم؟ فرمودند : با مسواك .پيامبراسالم )ص(
فرمودند دهان هاي شما راهي از راه هاي پروردگارتان است . بهترين دهان ها آن دهاني است كه از 

همه خوشبوتر باشد پس دهان هايتان را به ميزان توانايي پاك كنيد. 
آداب و چگونگي مسواك زدن: در سيره و روش مسواك نمودن پيامبر و راهنمايي هاي آن 
حضرت پيرامون آداب مسواك ذكر شده است . درباره روش مسواك زدن پيامبر چنين آمده است 

زماني كه پيامبر مسواك مي زد عرضي و به عرض دندان ها مسواك مي زد. 
درباره مسواك با چوب درخت زيتون فرموده اند زيتون مسواك خوب از درخت مباركي است فساد 
دندان را مي برد و آن مسواك من و مسواك پيامبران پيش از من است . پيامبر اعظم به ياران خويش 

در آموزش روش مسواك فرموده اند : عرضي مسواك بزنيد و طولي مسواك نزنيد!
واژگان کلیدی: سيره نبوی، مسواك، نماز، وضو ، قرآن
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بهداشت دهان و دندان در آموزه هاي پیامبر اعظم )ص(



خالصه مقاله
مقدمه: یکی از وظایف اصلی طب، درمان بیماری های انسان است اما گستره ی بیماری انسان چه 

قدر است و طب چه مقدار از آن را پاسخگو است این پژوهش در صدد بیان آن است.
بحث و هدف: طب نوین به بیماری های انسان که اغلب در محدوده بدن است همت گماشته ، 
لکن هنوز خیلی از منشأء بیماری ها برای او مجهول است که به تبع آن از درمان کامل ناتوان است و 
همچنین غالب توجه طب سنتی هم بر محور بیماری های بدن متمرکز است اما آیا نگرانی،استرس،غم 
و اندوه که از آنها به اعراض نفسانیه در طب سنتی یاد می شود و هم چنین بیماری های خلقی مثل 
انسان  شود.برای  می  یاد  اخالق  علم  در  رذیله  به صفات  آنها  از  و...که  شهوت  کبر،حسد، غضب، 
بیماری به حساب نمي آید ؟ کسی که اینها را بیماری نداند تصویر صحیحی از انسان ندارد و انسانیت 
انسان را نشناخته و انسان را محصور در بدن کرده است پس درمان این بیماری ها وظیفه ی چه علمی 
است ؟ خیلی ها وظیفه درمان این بیماری ها را علم اخالق و روانشناسی می دانند. لذا این بیماری ها 
در حوزه ی طب نوین و طب سنتی قرار نگرفته است . اما آموزه های طب وحیاني خصوصا آموزه 
های طب االئمه ما را به منشئیت بدن برای این بیماری سوق می دهد و چنین مي آموزد که هیچ بیماری 
در روح و روان انسان نیست مگر آن که ریشه در جسم دارد در این نوشتار از روایات معصومین)ع( 

مخصوصا حضرت رضا)ع( بر این مدعا دلیل اقامه شده است.
نتایج: الف(گسترده موضوع درمان در طب نوین و طب سنتی جسم انسان و آن هم بیماری هایي که 
شناخته شده و قابل درمان است اما درمان بیماری هایي که علت آن نا معلوم یا بیماری هایي که ال 
عالج است از حوزه این دو علم خارج است برعکس گسترده موضوع طب اسالمی در ابعاد فیزیکی 
و متافیزیکی بسیار وسیع تر است و عالوه بر بیماری های جسم  بیماری های روح و روان و خلق انسان 
را نیز در بر می گیرد و در درمان بیماریهای ال عالج نه تنها اظهار عجز نمی کند بلکه در درمان آنها 

نور امید را در دل انسانها می تاباند .
اسالمی  نظر گرفتن دستورات طب  در  بدون  نفس  تزکیه ی  به  پرداختن  و  اخالق  به علم  ب(توجه 

حرکتی ناقص به سوی کمال است چرا که اکثر صفات رذیله ریشه در جسم دارد .
ج(پذیرش این مبنای روائي که هر بیماری روحی و خلقی ریشه در جسم دارد انقالبی عظیم در طب 
پدید می آورد که مکاتب طبی را در کنار طب اسالمی مانند ستارگان در برابر خورشید قرار می دهد.     
د( گستره طب اسالمی پس از مرگ را نیز  تحت پوشش خود دارد و برای آن نیز  برنامه هایی را ارائه 
می دهد ولی نهایت گستره مکاتب طبی دیگر به قبل از مرگ ختم می شود و پس از آن را خارج از 
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بررسی گستره موضوع طب نبوی صلی اهلل علیه و آله
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حوزه دسترس می خواند.
البیت علیهم السالم و  البیت )ع(و استقراء فرمایشات اهل  با تمسک به روایات اهل  روش تحقيق: 
بررسی جهات ثالثه در روایات و با توجه به فقه الحدیث آنها به نقد و بررسی آنها پرداخته شده است..

واژه های کليدی : طب اسالمی،  طب سنتی،  بیماری های روانی، صفات رذیله، انقالب طبی 
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خالصه مقاله
مقدمه: شناخت صحیح هدف و راه های رسیدن به آن و موانع موجود در راه ، قبل از حرکت و 
رسیدن به هدف امری ضروری است لذا در این نوشتار به راهکار های احیاء و توسعه طب اسالمی و 

نیز سرعت بخشیدن به آن و رفع موانع فراروی آن پرداخته می شود.
بحث و هدف: راهکار های رسیدن به طب اسالمی و توسعه آن در بخش های مختلف قابل بررسی 
است که یکی از مهمترین آن ها غفلت از این موضوع نبود متولی مشخص در راستای احیاء و توجه 
به سالمت معنوی جامعه است و البته بخشی از آن هم به خالء قانونی و عدم توجه و رویکرد مسئولین 
علمی و اجرائی ذیربط مربوط است و بخشی هم به جامعه بر می گردد و این مساله مبرهن است که 
عوامل مختلفی در این مسیر می توانند به احیاء و توجه بیش از پیش به این مساله کمک نمایند که به 

برخی از آن ها اشاره می رود:
الف: نقش عالمان طب اسالمی؛ که بایستی احیاء و نشر و ترویج این طب را در اولویت کاری خود 

قراردهند.
ب: نقش دانشجویان این رشته؛که باید با عزمی راسخ و قصدی خالص عالوه بر مطالعه مکاتب دیگر 

طبی از فراگیری این طب غفلت نورزند.   
تصویر  آن  از  و  روشن  آنها  برای  طب  این  ماهیت  باید  ؛که  طب  این  به  کننده  مراجعه  بیماران  ج: 

صحیحی داشته باشند.                                           
د: جایگاه متون و شروح کتب مرتبط با این مکتب طبی؛ که الزم است در قالب کتب آموزشی در 

سطوح مختلف تدوین شود.  
هـ : نحوه اجراء و درمان ؛ باید ضابطه ای در تعریف بیماری و متدهای درمانی و هزینه های دریافتی 

ارائه شود.
و: نقش موسسات و ارگان های دولتی و خصوصی ؛ در این بین دانشگاه ها و دانشکده ها که باید بستر 
تعلیم و تعلم و ترویج این طب را برای عالقه مندان فراهم نماید در ضمن این که از تعصب خشک 
مدرک گرائی فاصله گرفته و طبق فرموده پیامبر اکرم)ص( خذ الحکمه و لومن منافق از شخصیت 

هاي علمي در این علم استفاده کنند .
ز: نقش صدا و سیما ؛ با پخش برنامه های مستند و صحیح زمینه رشد این طب را فراهم نماید.  

ح: حوزه های علمیه ؛ به عنوان سرپرست و حافظ روایات اهل بیت)ع( در نشر صحیح اهداف عالیه 
اهل بیت)ع( در ایجاد نظارت،شرح و تفسیر روایات و جلوگیری از تفاسیر به رای در این امر مهم 
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رضا کیانی1
سید وحید فرزادفر2

مهدی صیادی3  
1- حوزه علمیه قم

2- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبط  علوم  و  مکمل  و  سنتی  طب  دپارتمان   -3

پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران 

نویسنده مسئول: رضا کیانی، حوزه علمیه قم
rezakiyani@gmail.com



همکاری نماید. 
    از راهکارهای مختلف ارائه شده موانع ترویج این طب نیز فهمیده می شود عالوه برآن ها موانع مهم 

دیگری سرراه است که به بعضی از آنها  اشاره می شود.  
الف: موانع برون مرزی که ایجاد این موانع ازکشورهای غربی و استعمار است تا همچنان مسلمانان 

باالخص شیعیان را در نقطه ی ضعف و وابستگی در طب نگاه دارند.  
آید  می  به وجود  غربی  یا کشورهای  داروسازی صهیونیستي  های  از طرف شرکت  که  موانعی  ب: 

چراکه شبکه مافیایی دارویی، احیاء این طب را به ضرر منافع خود می داند.
ج: موانعی که از طرف دوستان جاهل و فرصت طلب پدید می آید که چه بسا به خاطر عدم اعتقاد به 

چنین مکتب طبی، وارد درمان شده و روحیه بیمار و... را به انحطاط می کشانند.
د: موانعی که از طرف متصدیان ، مدرسان و محققان این طب به علت رعایت نکردن شوؤنات اسالمی 

و دستورات دینی به وجود می آید.
هـ: موانعی که از طرف نبودن ضابطه صحیح در اخذ هزینه های درمان در این طب پدید می آید.
نتایج: الف: بررسی راهکارها و موانع طب اسالمی قبل از اقدام به احیاء آن امری ضروری است.

ب: راهکارهای طب اسالمی در بخش های مختلف قابل تصور است لذا برای ارائه هر راهکار باید 
شیوه مناسب با آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.   

ج: موانع ترویج طب اسالمی درون مرزی و برون مرزی است و هر کدام در بخش های مختلفی قابل 
بررسی است که برای رفع آن ها باید از اشخاص، و سازمان های ، مختلف مناسب با آن کمک گرفت.
د: تراکم موانع ترویج طب اسالمی نشان می دهد که در راه رسیدن به احیاء این طب باید با عزم راسخ 
و استوار و توکل بر حضرت حق تبارک و تعالی از هرگونه سستی دوری جسته و پیوسته دراحیاء این 

امر مهم باشیم.
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خالصه مقاله
مقدمه: كلمه دعا و مشتقات آن در حدود بيش از دويست بار در آيات قرآن كريم  به كار رفته است 
و از ريشه “دعو” به معني خواندن و حاجت خواستن است. لغت انگليسی دعا ) Prayer( از كلمه 
التين  Precarious به معنی “ به دست آمده به درخواست و تمنّا” و Precari به معنی “خالصانه 
درخواست كردن” منشأ گرفته است.  در سال هاي اخير پژوهشگران علوم سالمت در سراسر جهان 
تأثير دعا را در درمان بيماري ها به طور جدي مورد توجه قرار داده اند و كارآزمايي هاي متعددي 

در اين راستا انجام شده است.
مواد و روشها: اين مطالعه، به روش مروری انجام شده است. داده ها با روش اسنادی و جستجو در 

پايگاه ها و منابع اطالعاتی علمی اينترنتی گردآوری شده است.
یافته ها: طی بررسی دكترهريس و همكاران در يک كارآزمايي باليني تأثير دعا بر پيامد و مدت 
بستری شدن در بخش مراقبتهای ويژه قلبی، نشان دادند كه متوسط مدت بستری گروهی كه برای آنها 
دعا شده بود كمتر از گروه كنترل بوده و همچنين عوارض كمتری نيز در آنها مشاهده شده است. 
نا بارور و موفقيت روش لقاح  پژوهش ديگري در كشور كره اثر بخشي دعا را در درمان بيماران  
مصنوعي را مورد ارزيابي قرار داد، ميزان موفقيت النه گزيني در گروه مداخله 3/16درصد و در گروه 
كنترل1/8 درصد بود كه اين اختالف از نظر آماری معنا دار است. مطالعه ديگری كه در كشور ايران 
انجام شد به بررسی تأثير دعا بر هموگلوبين بيماران مبتال به تاالسمی ماژور همچنين بررسی تأثير دعا 
بر كيفيت زندگی بيماران مولتيپل اسكلروزيس پرداخته است كه تأثير آن به لحاظ آماری بين گروه 

شاهد و كنترل معنی دار بوده است.  
نتیجه گیری: با توجه به دستاوردهاي فوق پيشنهاد مي شود موضوع چگونگي كاربرد دعا در حوزه 
سالمت كشور ما در سطح وسيع تري مورد پژوهش قرار گرفته و طبق برنامه اي مدون و سازمان يافته، 
زمينه احياي اين شاخه از طب اسالمي فراهم شود، به گونه اي كه براي كمک به بيماران بتوان از آن 

به عنوان يک روش مكمل در كنار ساير روش هاي دعا درماني استفاده كرد.
واژگان کلیدی: دعا، بيماری، درمان، پژوهش
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بررسی تأثیر دعا بر درمان بیماری

عباس ولی زاده1
مهدی اميرخانی2

شيما شيدايی3

1- متخصص قلب و عروق و فلوشيپ فوق تخصصی 
دانشگاه  علمی  هيأت  عضو  و  استاديار   , آنژيوپالستی 

علوم پزشكی فسا، فسا، ايران 
 ICU ويژه  مراقبتهای  پرستاری  ارشد  كارشناسی   -2

و CCU، مربی دانشگاه علوم پزشكی فسا، فسا، ايران
بالينی  حاكميت  كارشناس  و  پرستاری  كارشناس   -3

بيمارستان حضرت وليعصر )عج( فسا، فسا، ايران

كارشناسی  اميرخانی،  مهدی  مسئول:  نویسنده 
ارشد پرستاری مراقبتهای ويژه ICU و CCU، مربی 

دانشگاه علوم پزشكی فسا، فسا، ايران
m.amir2006@yahoo.com
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بررسی اثربخشی نوای قرآن بر سالمت معنوی بیماران 
مبتال به سرطان

مهدی امیرخانی1
شیما شیدایی2
مریم شیدائی3

 ICU ویژه  مراقبتهای  پرستاری  ارشد  کارشناسی   -1
و CCU، مربی دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

بالینی  حاکمیت  کارشناس  و  پرستاری  کارشناس   -2
بیمارستان حضرت ولیعصر )عج( فسا، فسا، ایران

فوق  بیمارستان   ICU بخش   پرستاری  کارشناس   -3
تخصصی حضرت ولیعصر)عج( فسا، فسا، ایران 

کارشناسی  امیرخانی،  مهدی  مسئول:  نویسنده 
ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه ICU و CCU، مربی 

دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران
m.amir2006@yahoo.com
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خالصه مقاله
باشد. در بهداشت  بیماری های قلبی- عروقی می  از  بعد  مقدمه: سرطان دومین علت مرگ و میر 
رواني تمرکز بر روي انسان به عنوان موجودي رواني-اجتماعي و معنوي روز به روز از اهمیت بیشتري 
برخوردار می باشد . هیچ شکافي بین علم و معنویت در درمان انسانها وجود ندارد.  شکي نیست که 
به هم هستند. قرآن یك فرآیند شفابخش  انسان بسیار نزدیك  معنویت و سالمت جسمی و روحی 
است که در سال هاي اخیر تأثیر آن و نحوه هاي مختلف برگزاري آن در درمان بیماري ها به طور 
جدي توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. تالوت قرآن اثر شگرفی بر حالت مزاجی فرد 
دارد و نقش عمده اي در کاهش مشکالت و بیماریهاي روانی بازي می کند. بررسیها نشان می دهد 
که قرائت منظم قرآن، از انسان در  مقابل تمامی مشکالت روانی دفاع می کند و نیز نقش مهمی در 

معالجه بیماریهاي روانی دارد.
روش ها: این پژوهش نیمه تجربی بر روی 60 نفر از بیماران سرطانی در دوگروه )30 نفره گروه 
آزمون و30 نفر گروه شاهد( مراجعه کننده به بخش آنکولوژی بیمارستان باهنر کرمان در سال 1391 
انجام شد .برای گروه آزمون هر روز عصرها  به مدت 8 هفته و هر بار سی دقیقه نوای قرآن پخش شد. 
بعد سالمت معنوی توسط پرسشنامه استاندارد سالمت معنوی پولوتزین و الیسون در دوگروه سنجیده 

شد. نتایج توسط آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی گروه آزمون 84/43 که در میان آنها 63 درصد سواد قرآنی داشتند و 56 
قرآنی  آنان سواد  از  میانگین سنی گروه شاهد 11±46 که 59 درصد  بودند،  متأهل  آنان  از  درصد 
داشتند و67 درصد متأهل بودند.یافته ها سالمت معنوی را در گروه آزمون5±99 به میزان باال و در 

گروه شاهد11±84 در حد متوسطی نشان داد. 
اثربخش بوده و مقایسه دو گروه شاهد و آزمون،   نتیجه گیری: قرآن از جهت محتوا و مضمون 
نشانگر بیشتر بودن سالمت معنوی در گروه آزمون است که این بیانگر تأثیر دعا بر سالمت معنوی در 

بیماران سرطانی بود .   
واژگان کلیدی: نوای قرآن، سالمت معنوی، سرطان 
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خالصه مقاله
این  از  دارد،  قرار  اهمیت  اول  ی  درجه  در  تندرستی  و  سالمت  ایران، حفظ  سنتی  مکتب طب  در 
به  این اصول  این مکتب وجود دارد که اگر  رو عللی تحت عنوان سته ی ضروریه در آموزه های 
درستی مورد توجه قرار گیرند، موجب حفظ سالمتی (حفظ الصحه) می شوند وگرنه زمینه ی بروز 
بیماریهای گوناگون فراهم می شود. یکی از این شش اصل ضروری، خواب و بیداری می باشد. در 
روایات اهل بیت (ع) نیز دستورهای ویژه ای درباره ی رعایت برخی حالت ها در انجام دادن کارها، 
آداب خوابیدن و پرهیز از افراط و تفریط در خواب آورده شده است. در این مقاله پس از تعریف 
خواب و توصیف فرآیند آن از نگاه منابع طب سنتی، دستوراتی درباره ی خوابیدن از جمله آداب 
خواب، مکان خواب، وقت خواب، مقدار خواب، فواید و مضرات خواب از نگاه طب سنتی و روایات 

معصومین علیهم السالم نقل شده است.
واژگان کلیدی: خواب، بیداری، روایات، طب سنتی، سالمتی، بیماری
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خواب و بیداری از منظر کتب طب سنتی و روایات

محدثه استوار1
مهدیه حاجی منفرد نژاد2

1- دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز، شیراز، ایران

دانشگاه  پزشکی،  دانشکده  سنتی،  طب  دانشجوی   -2
علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

نویسنده مسئول: محدثه استوار، دانشجوی پزشکی، 
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، 

ایران
ostovarm@sums.ac.ir



بسم اهلل الرحمن الرحیم
»و ما ارسلناک اال رحمه للعالمین «

با تاییدات ایزد متعال و در ظل توجهات حضرت رسول اکرم ) ص ( و اهل بیت مکرم ایشان ، اولین کنگره بین المللی 
سیره نبوی ) ص(  در طب در شیراز ، شهر سومین حرم اهل بیت ) ع ( و مهد علم و فرهنگ ایران اسالمی  برگزار گردید.

و  مسئولین   ، اعالم  علمای  و  اساتید گرانقدر   ، فرهیخته  دانشمندان   به حضور  مزین   ، پرمعرفت  و  این کنگره عظیم  
دانشجویان عزیز و همه عالقه مندان به سیره نبوی ) ص( در طب بوده که از تاریخ اول لغایت سوم بهمن ماه سال 92 و 

مقارن با ایام والدت  باسعادت حضرتش برگزار گردید.
شرکت کنندگان در این همایش علمی ، ضمن تاکید بر جایگاه رفیع سیره نبوی ) ص( در طب ، اهتمام ویژه مسئولین 
و سیاستگزاران و پژوهشگران عرصه سالمت کشور را به مفاد بیانیه پایانی این کنگره اثر بخش به شرح زیر اعالم می 

دارند :
1_ لزوم بازنگری در محتوای آموزش کتب علوم پزشکی با هدف ایجاد نگرش جامع با تاکید بر هویت جسمانی _ 

روحانی انسان و بهره مندی از آموزه های دینی در این راستا.
2- بهره مندی از جدید ترین اصالحات علمی آموزشی – پژوهشی روزآمد و تجارب میراث پزشکی ایرانی ، اسالمی 
با حفظ ساختار اندیشه و تربیت اسالمی براساس رهنمودهای نبوی ) ص(   » اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه «.

3- احیا ارزشهای فراموش شده آثار حکمای دوران  اسالمی و گنجاندن این نگرش بصورت متناسب با زمان در محتوای 
متون علمی  جدید .

4- اصالح منابع آموزشی از طریق استفاده از رهنمودهای قرآنی  و روائی  در منابع فوق و پرهیز از مطرح کردن رهنمودها 
در شرایط غیر تلفیق ، و گنجاندن گزیده حکمت اسالمی متناسب با نیاز های علوم پزشکی در دروس مختلف مرتبط.

در  هدفمند  و حضور  نقش  پذیرش  برای  و طالب  دانشجویان  و  دانشگاه  و  اساتید  حوزه  مشارکت جدی  5- جلب 
تحقیقات میان رشته ای علوم  اسالمی و علوم پزشکی  و نیز فلسفه و حکمت اسالمی  و جایگاه رفیع سیره نبوی ) ص( 

در طب اسالمی .
6-اعالم فراخوان برای جمع آوری پیشنهاد های اساتید و اندیشمندان  در زمینه تحقیقات میان رشته ای علوم دینی و علوم 
پزشکی  در قالب تحقیقات کوتاه مدت و بلند مدت و ارائه  نتایج تحقیقات مزبور به دانشجویان  و اساتید دانشگاهی 

داخلی و خارجی و حوزه های علمیه با برنامه پژوهشی مشخص و ساختار پژوهش شبکه ای.
7-  تعامل گسترده بین دانشگاههای علوم پزشکی و حوزه های علمیه با هدف تعمیق فرهنگ سیره نبوی  درطب و بهره 

مندی از ظرفیت های هر دو بخش
8- توجه و اهتمام ویژه به فقه پزشکی در ابعاد نظری  وعلمی  و دقت نظر روسای دانشگاههای علوم پزشکی و روسای 

محترم حوزه علمیه بر اجرای روند فوق
همه  بکارگیری  با  سالمت  و  بهداشت  حوزه  در  پیشرفت  ایرانی   – اسالمی  الگوهای  تبیین  اندیشکده  اندازی  راه   -9

نیروهای علمی کشور در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
                                                                                                                                                                   

والسالم علینا و علی عباد اله الصالحین 

بیانیه پایانی همایش بین المللی سیره نبوی ) ص( در طب



پیام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی  )مد ظله العالی( 
به همایش سیره نبوی )ص( درطب

بسم اهلل الرحمن الرحیم

قبل از هر چیز تشکیل این همایش باشکوه را به همه شما برادران و خواهران عزیز که در شعاع ایام والدت حضرت 
ختمی مرتبت و امام صادق ) ع( واقع شده تبریک و تهنیت می گویم و نیز از دست اندرکاران و موسسان محترم بسیار 

متشکرم و بر حسن انتخاب آنها نسبت به موضوع همایش آفرین می گویم.
بدون شک انسان ترکیبی از جسم و جان و روح و ماده ومعنی است و آئینی می تواند آسمانی باشد که فراگیر و ناظر 
بر جنبه های جسمانی و روحانی انسان باشد ، نادیده گرفتن یکی از آن دو دلیل بر نقصان آن آئین است و البته پرورش 

جنبه های جسمانی و مادی انسان مقدمه ای است برای تعالی روحانی و معنوی .
به همین دلیل هنگامی که در آیات قرآن مجید و سنت پیغمبر گرامی اسالم ) ص( دقیق می شویم می بینیم سالمت روح 

و جسم را تواما مورد توجه قرار داده است :
در یک طرف » کلو و اشربوا وال تسرفوا «  می گوید و در طرف دیگر » تزودو خیر الزاد التقوی « حتی در مورد بهشت 

برین در یک سو انواع نعمت های مادی را می شمرد و از سوی دیگر » رضوان من اهلل اکبر « را یادآور می شود .
در عبادات اسالمی از یک سو رعایت طهارت و پاکی جسم را از طریق وضو و غسل توصیه می کند و از سوی دیگر 
مساله تقرب به ذات پاک خداوند را از طریق رکوع و سجود و اذکار نماز و حضور قلب . در مورد روزه از یک سو » 

صوموا تصلحوا « می فرماید و از سوی دیگر » الصوم لی و انا اجری به «.
بنابراین جای تعجب نیست که پیغمبر اکرم ) ص( عالوه بر برنامه وسیعی که برای روح و جان انسان آورده ، یک سلسله 

دستورات طبی داده باشد که در کتاب طب النبی گردآوری شده است .
جالب این که گاه دریک جمله اشاره  به هر دو جنبه شده است مثال در آیه شریفه  » فلینظر االنسان الی طعامه « در سوره 
عبس می فرماید : انسان به غذای خود بنگرد ، اشاره به این که  از یک سو غذا سالم  و مفید برای بدن و موجب تقویت 
و سالمت آن گردد و از سوی دیگر غذای حاللی باشد که از طرق  مشروع و مباح به دست آید  واز سوی سوم قرینه 
آیات بعد از  آن ، می فرماید: به غذای خود بنگرد که چگونه از آسمان ، آبی نازل می کنیم  وز مین را می شکافیم  و 
انواع  میوه ها و دانه های غذایی خلق می کنیم یعنی از آب بی رنگ هزاران رنگ و از خاک  تیره انواع غذاهای لذیذ 

و سالم برای شما بیرون می آوریم.
امیدوارم شما نخبگان و دانشمندان متعهد بتوانید در پرتو آیات شریف  قرآن مجید و رهنمودهای پیامبر گرامی اسالم ) 
ص( و امامان راستین اهل بیت ) ع ( حقایق جدیدی را در این راستا کشف کنید و در اختیار عموم عالقه مندان بگذارید.

درسایه لطف پروردگار و عنایات حضرت ولی عصر ) ارواحنا فداه ( همیشه موفق و موید باشید.

و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته 
ناصر مکارم شیراز ی        
                1392/11/1



پیام حضرت آیت اهلل عالمه حسن زاده آملی به همایش 
سیره نبوی )ص( درطب

بسم اهلل الرحمن الرحیم

قوله تعالی  : » لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم « حضور انور ارباب خرد طبیبان بنیه احسن تقویم انسانی که افتخار 
مظهریت اسمای شریف » الطبیب و الشافی  والمحیی « آن محیی علی االطالق را خط شریف و سرمایه جاودانی خویش 
ساخته اند. حال  که سخن عنوان عرشی » طب نبوی «  زینت بخش آن محفل مکرم قرارگرفته است که اسامی از آسمان 
عرش نازل می شوند؛ شایسته است از صاحب نفس مکتفی ختمی مرتبت اسم مستاثر الهی ، متحد با صادر نخستین، برزخ 
برازخ و تجلی اعظم اعلی حضرت محمد  مصطفی ) ص ( سخن گفته  آید که صاحب اعدل امزجه در عالم انسانی تلقی 
وحی است ، چون قلب حضرتش اوسع قلوب بود و مزاج وی اعدل امزجه خدای سبحان یعنی حقیقه الحقایق و صوره 
الصور قرآن کریم یعنی کاملترین کتاب محافظ  صورت انسانی را به او عطا فرموده است که بزرگترین دستور العمل 
صنعت انسان سازی است . صد البته که در این ظرف غیر واسع  زمانی  مجال داد سخن در طب چنین طبیب  جسمانی 
و روحانی با این بضاعت مزجات و مزاج غیر مستوفی نیست که در ارج نهادن به دانش گرانقدر طب و طبیب وقتی خبر 
درگذشت یک طبیب یهودی به حضرت رسید اظهار تاسف کرد ، عرض نمودند : یا رسول اهلل این متوفی یهودی بوده 
است ، فرمود : » مگر نمی گوئید طبیب بود ه است « . چون این خجسته مجمع علمی در شهر عالم پرور شیراز است ، نقل 
به ترجعت تقریری دلپذیر از صائن الدین الیاسی شیرازی در آغاز کتاب بسیار بسیار ارزشمند » حاوی صغیر « در علم 
طب که زبده و برگزیده حاوی کبیر محمد بن زکریای رازی است ، مناسب اسماع آن جان های شیق  به علم گرانقدر 
طب است : » موضوع علم طب بدن انسان است  و از بدیهیات است که این موضوع در عالم کون و فساد اجل واشرف از 
دیگر کائنات است . پس حتما علم به این موضوع نیز اجل و اشرف از دیگر علوم است . به خصوص که در خبر ماثور از 
پیامبر ) ص ( فرمود : » العلم علمان علم االبدان و علم االدیان  « و علم ابدان را بر علم ادیان مقدم داشت زیرا به ضرورت 
اکتساب دیگر علوم نیازمند به فهم سلیم و زاج مستقیم است ، پس ما به علمی نیازمندیم که بدان صحت نگهداری گردد 
که همان علم طب است .» آری پیکر اجتماع را حکومت  عدل الهی  ، روان را عالم پارسای دینی ، تن را طبیب بصیر 
ثقه باید ؛ که این اطبای سه گانه اصول و ارکانند. ابن بایویه قمی از ابوسعید خدری از رسول اهلل ) ص( آدابی را در 
موضوع نکاح و اموری چند در تاثیر اوقات و اوضاع و احوال والدین به خوی و روی فرزند روایت کرده است که هر 
یک بستری از اسرار طبیعت است .الحمداهلل که همگان اهل تحقیق اند و می دانند که عصر اتم محمدی ) ص( راصاحب 
نفسی است که اعدل امزجه است  و روح قدسی او روح االرواح ، و خیال او همانند دیگر قوایش در کمال استواری و 
غایت اعتدال است که هم حاکم این حکومت عدل الهی  و هم عالم عین دین و هم طبیب بصیر عین یقین است . این 
داعی متمسک به ذیل والیت و عصمت و طهارت محمد و آل اطهارش توفیق مزید آن ذوات انور اطبای این اجتماع 

انسانی را از خداوند منان مسئلت دارد.

و آخر دعوانا الحمدهلل رب  العالمین           
حسن حسن زاده آملی                   


	000
	001-037
	038-047
	048-101
	102-150
	151-187
	188-190



