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 دولت اسالمى و سالمت

 دولت اسالمیجایگاه 
 اوست و ،است راستین و سرپرستی ولیّ که خداست اند؟گرفته خود برای و سرپرستی ولیّ او جای به آیا »خداوند متعال: 

 خدا به داوریش ، کردید پیدا اختالف چیزی هر درباره و( 9) .تواناست چیزی هر بر که هموست و کند،می زنده را مردگان که

 («11) .گردمبازمی او سوی به و کردم توکل او بر. است من پروردگار خدایی چنین[ .  گردد می ارجاع] 

 فَحُکْمُهُ  ءٍشَیْ مِنْ فیهِ اخَْتلَفْتُمْ َما وَ( 9) قَدیرٌ ءٍشَیْ کُلِّ عَلی هُوَ وَ الَْموْتی یُحْیِ هُوَ وَ الْوَلِیُّ هُوَ  فَاللَّهُ أَوْلِیاءَ دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُوا أَمِ]

 [شوری سوره کریم، قرآن]([ 11) أُنیبُ إِلَیْهِ وَ تَوَکَّْلتُ عَلَیْهِ رَبِّی اللَّهُ ذلِکُمُ اللَّهِ إِلَی

 

با انقالب شکوهمند اسالمی، نظام مقدس اسالمی در ایران پایه گذاری شده و مقدمات الزم برای تشکیل دولت اسالمی 

ی اسالمی است و امید است با تحقق این دو امر؛ ظهور تمدن فراهم گردیده است. امری که ایجاد آن الزم و ملزوم جامعه

 اسالمی پدیدار شود.نوین 

 

است که بر اساس قواعد و اصول دین مبین اسالم، جامعه اسالمی را اداره کرده و حکم الهی را در دولت اسالمی؛ دولتی 

 زمین جاری می کند.

 

 سالمت و وابستگی آن به دیگر موضوعات

سازی از برخی اهلل نمونهشاءبایست با تصویرسازی و إنی چهارم از عمر نظام مقدس اسالمی، میحال در پایان دهه

 ی اسالمی شرایط را برای تحقق کامل آن فراهم سازیم.در دولت و جامعهموضوعات 

 

های گوناگون بشری باشد، چرا که تحقق آن مستقل نیست و ترین مباحث در تمدنشاید موضوع سالمت از چالشی

 های دیگر است. وابسته به بسیاری از کالن موضوعات و ابَر مسئله

 

بررسی مفهوم سالمت در مکتب اسالم، سبب شد؛ راه تقلید و اقتباس از غرب یا شرق در توان با نادیده گرفتن اما نمی

 های گوناگون کند.ی سالمت باز شده و ما را در دیگر موضوعات و مسائل نیز وابسته به تمدنحوزه

ی اسالمی تبیین عهلذا تالش ما در این نوشته این است که مفهوم سالمت را در دولت اسالمی و روش تحقّق آن را در جام

 های موّفق از آن، الگویی برای بسط و گسترش سالمت ایجاد نماییم.نموده و تالش کنیم تا با اجرای نمونه

...«  یدبیندیش سپس خیزید، پا به خدا برای تنهایی به و دو دو ؛که دهممی اندرز یک شما به فقط من: گوب»خداوند متعال: 

 [سباء سوره کریم، قرآن]([ 46... ) تَتَفَکَّرُوا ثُمَّ فُرادى وَ مَثْنى لِلَّهِ تَقُومُوا أَنْ بِواحِدَةٍ أَعِظُکُمْ إِنَّما قُلْ]
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 کلى ل و راه حلئ مسا
 سالمت یراهبردی ما در حوزه لمسائ

 در آنچه بر را خدا و داردمى وا تعجب به را تو سخنش دنیا این زندگى در که است کسى مردم میان از و: »متعال خداوند

 فساد زمین در که کندمى کوشش یابد ریاستى چون و( 114) است دشمنان ترینسخت او آنکه حال و گیردمى گواه دارد دل

 («115)ندارد دوست را تباهکارى خداوند و سازد نابود را نسل و کشت و نماید

 الْأَرْضِ فِی سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا( 114) الْخِصَامِ أَلَدُّ وَهُوَ قَلْبِهِ فِی َما عَلَى اللَّهَ وَیُشْهِدُ الدُّنْیَا اْلحَیَاةِ فِی قَوْلُهُ یُعْجِبُکَ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ]

 [بقره سوره: کریم قرآن([ ]115) الْفَسَادَ یُحِبُّ لَا وَاللَّهُ وَالنَّْسلَ  الْحَرْثَ وَُیهْلِکَ فِیهَا لِیُفْسِدَ

 جنین و ازدیاد آمار ناباروری در زوجین ایرانیافزایش چشمگیر سقط  .1

 های ناگهانیگسترش بی سابقه بیماری های صعب العالج و مرگ .2

 نیکاهش بی سابقه آرامش روحی و روا .3

 فقر کیفی مواد غذایی و محصوالت گوناگون کشاورزی .4

ی اسالمی مانند پزشکی و کشاورز یوابستگی مبنایی در علوم گوناگون به ویژه علوم کاربردی و مورد نیاز جامعه .5

 به تمدن غرب

 های مستکبر جهانو کشاورزی به دولتوابستگی شدید در صنعت پزشکی  .6

 

 اصلی انسازان و دشمنلهئمس WHOفائو و 
 است تزش چه راستى گرفتند، خود والیت به را اندورزیده کفر که کسانى که بینىمى را آنان از بسیارى: »متعال خداوند

 پیامبر و خدا به اگر و( 81) مانندمى عذاب در پیوسته و گرفت خشم ایشان بر خدا[ نتیجه در] که فرستادند پیش خود براى آنچه

 مسلما  ( 81) نافرمانند ایشان از بسیارى لیکن گرفتندنمى والیت به را آنان آوردندمى ایمان آمده فرود او سوى به که آنچه و

 نصرانى ام گفتند که را کسانى قطعا و یافت خواهى مؤمنان به نسبت مردم تریندشمن اندورزیده شرك که را کسانى و یهودیان

 («81) ورزندنمى تکبر که اندرهبانانى و دانشمندان آنان از برخى زیرا یافت خواهى مؤمنان با دوستى در مردم نزدیکترین هستیم

 کَانُوا وَلَوْ( 81) خَالِدُونَ هُمْ الْعَذَابِ وَفِی عَلَْیهِمْ اللَّهُ سَخِطَ أَنْ أَنْفُسُهُمْ لَهُمْ قَدَّمَتْ  َما لَبِئْسَ کَفَرُوا الَّذِینَ َیتَوَلَّوْنَ ِمنْهُمْ َکثِیر ا تَرَى]

 الْیَهُودَ  آمَنُوا لِلَّذِینَ عَدَاوَة  النَّاسِ أَشَدَّ لَتَجِدَنَّ( 81) فَاسِقُونَ نُْهمْمِ  کَثِیر ا وَلَکِنَّ أَوْلِیَاءَ اتَّخَذُوهُمْ َما إِلَیْهِ أُنْزِلَ وَمَا وَالنَّبِیِّ بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ

([ 81) رُونَیَسْتَکْبِ لَا وَأَنَّهُمْ وَرُهَْبان ا قِسِّیسِینَ مِنْهُمْ بِأَنَّ ذَلِکَ نَصَارَى إِنَّا قَالُوا الَّذِینَ آمَنُوا لِلَّذِینَ مََودَّة  أَقْرَبَهُمْ وَلَتَجِدَنَّ أَشْرَکُوا وَالَّذِینَ

 [مائده سوره: کریم قرآن]

ضعف های مستو مشرکان یعنی کسانی که در ربوبیت الهی شریک قائل هستند؛ دشمنان اصلی بشریت و ملت یهود .1

 اند.جهان

وریسم و بیوتر ترین برنامه دشمنان است.نابودکردن نسل بشر با عناوین گوناگون از جمله عدم گنجایش زمین؛ اصلی .1

 از جمله مصادیق آن است. جهانی هایکشتار
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عدم شناخت و معرفت دشمنان نسبت به محیط زیست و خلقت الهی باعث آن می شود که نه تنها تالش ایشان برای  .3

 ،مرمث، ترویج درختان غیرتغییر در خلقتحفظ محیط زیست، نتیجه ندهد بلکه باعث نابودی آن گردیده است. 

 و فروریخته ها از جمله مصادیق این موضوع است.ها تراریخته

تمام تالش خود را در ترویج مصرف  «کاشر»یهود با رعایت مصرف طیبات برای مردم خود در قالب نشان تجاری  .4

های جات مصنوعی و روغنهای گوناگون، ژله و پاستیل، شیرینیدهد. نوشابهخبیثات برای دیگر مردم جهان انجام می

 تراریخته از جمله مصادیق آن است.

ونیسم ( هر دو تحت تسلط صهیWHO) جهانی بهداشت متحد و سازمان ملل کشاورزی و خواربار سازمان یا فائو .5

 آلود یهود در مورد بشریت را در جهان محقق کنند.های خباثتجهانی، در تالش هستند سیاست

 

 لباس که زمانی تا هستند نجات و سعادت و خوبی و خیر در پیوسته اسالم امت این: »فرمودند السالم علیه علی المؤمنینامیر

و اگر چنین کنند به قهر الهی  خورندنمی را هاعجم غذای و اندنپوشیده را( ایرانیان نه غیرعرب، کفار یعنی عجم) هاعجم

 عَنْ عا جَمِی سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ وَ الْمُغِیرَةِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْمَحَاسِنِ فِی الْبَرْقِیُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنُ أَحْمَدُ]« شوند.ذلیل می

 مَا خَیْرٍبِ الْأُمَّةُ هَذِهِ َتزَالُ لَا یَقُولُ ع کَانَ وَ الدَّقِیقُ  لَهُ یُنْخَلُ لَا َکانَ ع الْمُؤِْمنِینَ أَمِیرَ أَنَّ ع آبَائِهِ عَنْ  اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ زَیْدٍ بْنِ طَلْحَةَ

 [17: ص ،5ج الشیعة، وسائل.[ ]بِالذُّلِّ اللَّهُ ضََرَبهُمُ ذَلِکَ فَعَلُوا فَإِذَا -الْعَجَمِ أَطْعِمَةَ یَطْعَمُوا وَ الْعَجَمِ لِبَاسَ یَلْبَسُوا لَمْ

 

 مرجعیت علمی قرآن و سنت بازگشت به ل راهبردی در حوزه سالمت با ئحل مسا
 وَ  الْکافِرینَ تُطِعِ فَال« ]پس هرگز از کافران پیروی نکن و با این )کتاب( با آن ها جهادی بزرگ انجام ده: »متعال خداوند

 [فرقان سوره: کریم قرآن][ (51) کَبیرا  جِهادا  بِهِ جاهِدْهُمْ

الی و منطق اقتصاد لیبرآموزه های بر اساس  ؛ توانستهنسبت به مفهوم سالمت بشر امروزی با تغییر در نگرشدشمن در واقع 

های جامعه را مجبور به پرداخت هزینه، کاسبِ درد مردم باشد و با ترس و تبلیغات آحاد دارینظام سرمایه طلبِو منفعتگرا سود

 ی سالمت خود نماید.گوناگون برای احیا

بایست با ارتقای علمی مردم بر اساس مرجعیت علمی قرآن و سنت، تعریف درستی از سالمت را در لذا نخست می

ضمن ارتقای را در ذهن های مستضعفین جهان جایگزین نمود تا  این مفهوم درست از سالمتجامعه نهادینه کرد و 

 سالمت جامعه، میزان وابستگی به دشمنان بشریت به حداقل ممکن برسد.

 

یریم! گکمک می اسالمی، یعنی وحی لئموضوعات و مسا فهم در شناخت و برای تعریف سالمت از منبع اصلی معرفت .1

 ترین مشخصه در تمدن اسالمی است.؛ اصلیسنتمرجعیت علمی قرآن و چرا که اعتقاد به 

ها و مؤثرترین عامل در حقیقت انسان، علل اصلی بیماریبا نگاهی استظهاری از آیات و روایات به معرفی اجمالی  .1

 پرداخته ایم تا مفهوم سالمت با بیان این چند مؤلفه تبیین شود. سالمت 

 زد،ور کفر طاغوت به کس هر پس. است شده آشکار خوبیه ب بیراهه از راه و. نیست اجباری هیچ دین در»خداوند متعال: 

 ال]« .داناست شنوایِ خداوند و. است زده چنگ نیست، گسستن را آن که استوار، دستاویزی به یقین، به آورد، ایمان خدا به و

 سَمیعٌ  اللَّهُ وَ لَها صامَانْفِ  الَ الْوُثْقى بِالْعُرْوَةِ استَمْسَکَ فقد ِباللَّهِ یُؤْمِنْ وَ بِالطَّاغُوتِ یَکْفُرْ فَمَنْ الْغَیِّ مِنَ الرُّشْدُ تَبَیَّنَ قَدْ الدِّینِ فِی إِکْراهَ

 [بقره سوره کریم، قرآن([ ]156) عَلیمٌ
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کنیم؛ و طاغوت نیز تبین شود. لذا اشاره می« غیّ»بایست مسیر و حرکت در مسیر حق می« رشد»برای تشخیص دقیق  .3

 درنم طب شناسی،ها و مؤثرترین عوامل در سالمت؛ زیستبیماری درست بر خالف نگاه وحیانی اسالم به انسان، علل

 پذیرفته پایه هنظری عنوان به را داروین تکامل یو استقرای ناقص خود؛ فرضیه شناخت تجربیبر اساس  بیوتکنولوژی و

 .برندمی سوال زیر عمل در را الهی ربوبیت و

دهد انش آموختگان بیوتکنولوژی میتکامل داروین؛ نگاهی است که جسارت دخالت در نظام ژنتیک را به د یفرضیه .4

 و موجب ظهور فساد در خشکی و دریا شده است.

 ناختش به تو آنکه مگر نیست حرکت هیچ کمیل؛ اى. باشى ما از تا مگیر ما از جز کمیل؛ اى: »السالم علیه امیرالمؤمنین علی

 نص،ال العقول، تحف[ ]مَعْرَِفةٍ إِلَى فِیهَا مُحْتَاجٌ أَنْتَ وَ إِلَّا حَرََکةٍ مِنْ مَا ُکمَیْلُ یَا مِنَّا تَکُنْ عَنَّا إِلَّا تَأْخُذْ لَا کُمَیْلُ یَا.« ]نیازمندى آن

 [171: ص

 

 یمارى مفهوم سالمت؛ نظرهی مبناى ما رد انسان شناسى و تعریف ما از سالمت و ب 
 انسان فرماندهی مرکز قلب،اول؛ 

 بنمایند، ار اطاعتش باید همه که مردم براى است امام یمنزله به انسانى جسد به نسبت قلب که بدان: »السّالم علیه صادق امام

 بِمَنْزِلَةِ الْجَسَدِ مِنَ الْقَلْبِ مَنْزَِلةَ أَنَّ فَُلانُ یَا اعْلَمْ]« .هستند قلب مفسّر و ایادى و اعوان جسد اعضاء و جوارح تمام که بینىنمى مگر

 ،1ج الشرائع، علل.[ ]مُؤَدِّیَةٌ لَهُ تَرَاجِمَةٌ وَ لِلْقَلْبِ شُرَطٌ الْجَسَدِ جَوَارِحِ جَمِیعَ أَنَّ تَرَى لَا أَ عََلیْهِمْ الطَّاعَةِ الْوَاِجبِ النَّاسِ مِنَ الْإِمَامِ

 [119: ص

 

روح و مرکز پاسخ به نیازهای عقل یا خواسته های نفس از طریق دیگر اعضای انسان، آیینه  فرماندهی مرکز قلب .1

 داند.بدن می باشد. طب مدرن؛ مغز را مرکز بدن انسان می

 است. طب مدرن فقط نسبت به جسم، آن هم با نگاه داروینی شناخت دارد. نفس و جسم عقل، روح، دارای انسان .2

 .است انسان بر قلب تسلط ابزار اراده وعزم  حزم، نیت، .3

 

 قَوَِیتْ  مَّاعَ بَدَنٌ ضَعُفَ َما] .«است نشده ناتوان باشد، داشته را آن توان نیّت؛ آنچه تحمّل از بدنى هیچ: »السّالم علیه صادق امام

 [411: ص ،4ج الفقیه، یحضره ال من.[ ]النِّیَّةُ عَلَیْهِ

 

 هابیماری یدوم؛ معده، خانه
 بدان هآنچ به را بدنت و داروهاست سأر پرهیز و هاستبیماری یخانه معده: »آله و علیه اهلل صلی اسالم نالشأعظیم پیامبر

 زیةالعزی اللئالی عوالی[ ]عَوَّدَْته مَا بَدَنٍ کُلَّ  أَعْطِ وَ  الدَّوَاءِ رَأْسُ الْحِمْیَةُ وَ الدَّاءِ بَیْتُ الْمَعِدَةُ ص النَّبِیُّ قَالَ وَ ] «گذار وا کرده خو

 [31: ص ،1ج الدینیة، األحادیث فی

 .له استئثر در این مسؤهای طیب و خبیث و روش مصرف آن مها و خوردنیمعده خانه بیماری هاست و نوشیدنی .1
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 و طب اسالمی؛ وحی منظر از انسان هایبیماری از دیگر علل اصلی

 و ظلم گناه .2

 .است الهی آزمایش و ابتال .3

 

 ما وَ « ].گذرددرمی بسیاری از[ خدا] و شماست، خود دستاورد سبب به برسد شما به مصیبتی[ گونه] هر و: »متعال خداوند

 [شوری سوره: کریم قرآن([ ]31) کَثیرٍ عَنْ یَعْفُوا وَ أَیْدیکُمْ کَسَبَتْ فَبِما مُصیبَةٍ مِنْ أَصابَکُمْ

ها، . عدم توازن در ریز مغزی3و باکتری  . میکروب، ویروس، انگل1. ژن و سلول 1ها در طب مدرن؛ مهمترین علل بیماری

م مربوط به جسدر دایره مسایل فقط  ،ل مادی نظیر مزاجئدیگر مساحتی که با یک نگاه حداقلی و بدون در نظر گرفتن 

 .خالصه می شود

 

 سوم؛ قلب، مؤثرترین عامل در سالمت
 باشد سالم و صحیح اگر که است )قلب صنوبری( گوشتى پاره انسان وجود در: »آله و علیه اهلل صلی اسالم نأالشعظیم پیامبر

 ِفی] .«است قلب آن و بود خواهد فاسد و مریض نیز بدن اعضاى سایر باشد مریض اگر و است سالم نیز بدن اعضاى سایر

 خصال،ال.[ ]الْقَلْبُ هِیَ وَ فَسَدَ وَ الْجَسَدِ سَائِرُ ِبهَا سَقُمَ سَُقمَتْ فَإِذَا الْجَسَدِ سَائِرُ  ِبهَا سَلِمَ َصحَّتْ وَ  سَلِمَتْ  هِیَ إِذَا مُضْغَةٌ الْإِنْسَانِ

 [31: ص ،1ج

 

 ت.هاسقلب؛ مرکز فرماندهی، حافظ سالمت و مدیر بدن در رفع بیماری .است قلب سالمت به وابسته انسان سالمت

ست همین پاره گوشت صنوبری شکل ا قلب؛ نرم افزار و سخت افزار دارد. مثل موبایل یا کامپیوتر! یعنی منظور از قلب

 افزاری روی آن سوار است.که نرم

 نظیر؛ عواملی به و طب اسالمی وابسته وحی منظر از قلب سالمت

 تفکر و علم .1

 نفس هوای .2

 محبت و فقرِ .3

 .خبیثات است از پرهیز و مصرف آداب رعایت طیبات، مصرف .4

 

 شدن ردو جز چیزى سیر سرعت که است، صحیح راه غیر در رونده مانند بصیرت؛ بدون کار کننده: »السالم علیه صادق امام

 ،(اإلسالمیة - ط) الکافی.[ ]بُعْدا  إِلَّا السَّیْرِ ُسرْعَةُ یَزِیدُهُ لَا الطَّرِیقِ غَیْرِ عَلَى کَالسَّائِرِ بَصِیرَةٍ غَیْرِ َعَلى الْعَامِلُ.« ]افزایدنمى او بر راه از

 [411: ص ،4ج الفقیه، یحضره ال من. 43: ص ،1ج

 لعل سکوالر و عدم جامع نگری به انسان، بخشی، جزءگرا، مادی و سرمایه داری، تجربی، کامال  البته طب مدرن با نگاه

 معتقدان به این مکتب طبی تالش نتیجه در و شده معرفتی نظام در اختالل دچار سالمت، بر موثر عوامل کل در و ها بیماری

 .است در بر نداشته دیگری محصول روانی، و جسمی روحی، ناپذیر جبران خسارات جز بشریت سالمت ارتقای برای
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 نقشه راه  
 سَلِیمٍ  بِقَلْبٍ اللَّهَ أَتَى مَنْ إِلَّا

 شعراء سوره 89آیه : کریم قرآن

 چشم انداز:
 نفس، فرمانبرداریروح، حاکمیت عقل،  قلب سلیم، آرامش با اسالمی یجامعه و خانواده فرد، تعالی و رشد

 هابیماری در نهایت بهبود و آن معایب با سازش و جسم تقویت

 سوره: کریم قرآن[ ](18الْقُلُوبُ ) تَطْمَئِنُّ اللَّهِ بِذِکْرِ ]أَال« .یابدمی آرامش هاقلب خدا یاد با که تنها باش آگاه»خداوند متعال: 

 [شوری
به صورت و حس خوب صحت جسمی  ،تسکین موضعی، این آرامش روحیشود با عالمت درمانی و در طب مدرن سعی می

 طلبی، حسّراحت آورد.میو راحتی جسمی و مادی را برای آدمی به ارمغان  آسایشمصنوعی به انسان منتقل شده و در نهایت 

 ی این سالمت تقلّبی خواهد بود.خوشی و غفلت، نتیجه

 

 اصول کلی:
 قرآن و سنت ؛ مرجعیت علمیاول

 و داند، می دریاست و خشکی در آنچه و داند، نمی را آن[ کسی] او جز. اوست نزد تنها غیب، کلیدهای و: »متعال خداوند

 گرم نیست خشکی و تر هیچ و زمین، های تاریکی در ای دانه هیچ و داند، می را آن[ که این] مگر افتد نمی فرو برگی هیچ

 .است[ ثبت] روشن کتابی در که این

 لْأَرْضِ ا ظُلُماتِ فی حَبَّةٍ ال وَ یَعْلَمُها إاِلَّ  وَرَقَةٍ مِنْ تَسْقُطُ ما وَ الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ  فِی ما یَعْلَمُ وَ هُوَ إِالَّ یَعْلَمُها ال الْغَیْبِ مَفاتِحُ عِنْدَهُ وَ]

 [انعام سوره: کریم قرآن([ ]59) مُبینٍ کِتابٍ  فی إِالَّ یابِسٍ ال وَ رَطْبٍ ال وَ

 توسط دشمندوم؛ سلب سالمت جامعه 

 انپروردگارت جانب از خیرى دارندنمى دوست[ کدام هیچ] مشرکان نه و اندشده کافر کتاب اهل از که کسانى نه: »متعال خداوند

 َما] («115) است عظیم بخشىفزون داراى خدا و دهد اختصاص خود رحمت به خواهد را که هر خدا آنکه با آید فرود شما بر

 الْفَضْلِ وذُ  وَاللَّهُ یَشَاءُ  مَنْ ِبرَحْمَتِهِ  یَخْتَصُّ َواللَّهُ رَبِّکُمْ مِنْ َخیْرٍ مِنْ عَلَْیکُمْ یُنَزَّلَ أَنْ الْمُشْرِکِینَ  َولَا الْکَِتابِ أَهْلِ مِنْ کَفَرُوا الَّذِینَ یَوَدُّ

 [بقره سوره: کریم قرآن( [ ]115) الْعَظِیمِ

 

 ها:سیاست 
 اول؛ تمرکز بر حفظ و ارتقای سطح سالمت جامعه اسالمی

 گری در امر درماندوم؛ عدم تصدی

 تَّىحَ بِقَوْمٍ ما یُغَیِّرُ ال اللَّهَ إِنَّ« ].دهند تغییر را خود حال آنان تا دهدنمی تغییر را قومی حال خدا حقیقت، در»خداوند متعال: 

 [رعد سوره: کریم قرآن][ (11... ) بِأَنْفُسِهِم ما یُغَیِّرُوا
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کند. چرا که دولت حمایت و نظارت را ایفا می مسئولیت سالمت در جامعه با مردم است و دولت اسالمی تنها نقش هدایت،

های اجتماعات بشری و عنایت پروردگار، اهداف خویش را به اسالمی؛ دولتی مردمی است و بر اساس تکیه بر نیروها و اراده

 برد.پیش می

« .ستیده مسئول خویش مردم و رعیت برابر در شما همه و نگهبانید شما همه: »آله و علیه اهلل صلی اسالم نالشأعظیم پیامبر

 [119: ص ،(للشعیری)األخبار جامع[ ].رَعِیَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٌ کُلُُّکمْ وَ رَاعٍ کُلُّکُمْ اللَّهِ رَُسولُ قَالَ وَ]

ها با فقط با دادن رأی و انتخاب حُکام از خود رفع مسئولیت نکرده و در همه عرصه در واقع مردم در دولت اسالمی

 سازند.های کالن دولت، امور را به دست خود اجرایی کرده و آن را محقق میهدایت

 زا قلیمست امر سالمتحوزه سالمت هم نه تنها مستثنی از این روش در دولت اسالمی نیست بلکه به واسطه آن که موضوع 

 امر در میاسال دولت لذا، است گسترده بشریت حیات ساختار کل در سالمت بر ثرؤم عوامل و نبوده بشر زندگی نئوش دیگر

نداشته و مردم باید مسئولیت سالمت و درمان را به عهده بگیرند و دولت  گریتصدی رایج، معنای به پیشگیری حتی و درمان

 موقع در تحقق آن ایفای نقش کند.اسالمی با هدایت، حمایت و نظارت به 

انگاری در پیشگیری به امید جوی آدمی با سهلشود. چرا که خوی لذتمی گسترش بیماریحاکمیتی شدن درمان باعث 

 اندازد.خویش؛ در تکاپوی لذت جویی بیشتر، سالمت خود را به خطر می یاست نه وظیفه دولتدرمانی که بر عهده 

الشعاع حتیت انسانی تن درمان؛ میزان وابستگی مردم به حکومت افزایش یافته و استقالل و حرّضمن آن که با حاکمیتی شد

یکی از عوامل اصلی استضعاف و محرومیت است که پس از حکومتی شدن درمان در جامعه  ،گیرد. در واقع وابستگیقرار می

 فراگیر خواهد شد.

مفهوم رایج از سالمت را در جامعه تغییر دهد تا با اصالح این مفهوم یکی  ،ارتقای علمیبا؛  کندمی سعی اسالمی دولت اما

مردم است. همچنین با  اصالح تغذیهاز شرایط تحقق جامعه اسالمی محقق شود. نمود عملی این تغییر در مفهوم سالمت؛ 

وده و ه حداکثر کمال خود نزدیک نماسالمی ب یاء کیفیت درمان را در جامعهدر بستر آزاد رقابتی مابین اطبّ احیای نقش طبیب

 گیرد.های احتمالی را میاستفادهقدرت خود در امر نظارت جلوی سوء با استفاده از

 

 ها:ماموریت
 اصالح نگرش مردم نسبت به مفهوم سالمت؛ اول

 ندمان سالمتى هیچ نه و نیست،[ خواهى سالمت] سالمت طلب همچون دانشى هیچ که بدان را این: »السّالم علیه باقر امام

 [186: ص النص، العقول، تحف[ ]...الْقَلْبِ کَسََلامَةِ َسلَامَةَ لَا وَ السََّلامَةِ کَطَلَبِ عِلْمَ لَا أَنَّهُ اعْلَمْ وَ] ...«قلب بودن سالم

 بوده علم دنیازمن باشد تجهیزات و دارو به وابسته که آن از بیشتر هابیماری رفع حتی و جامعه سالمت سطح ارتقای و حفظ

 ، امری الزم و ضروری است.سالمت مفهوم به نسبت مردم نگرش اصالح تعلیم و تربیت برای اصالح نظام و

 

 ؛ اصالح تغذیهدوم

 خوراك اب قلب و تراود قلب از زبان !کمیل اى: »نخعی زیاد بن کمیل به طوالنی ایتوصیه در السالمعلیه علی امیرالمؤمنین

 را وت شکر و تسبیح خداوند نباشد حالل اگر چون بنگر، کنىمى تغذیه را جسمت و قلب که غذایى در رو این از گیرد، جان

 لَمْ حََلال ا ذَلِکَ نْیَکُ لَمْ َفإِنْ جِسْمَکَ وَ قَلْبَکَ  تُغَذِّی فِیمَا فَانْظُرْ ِبالْغِذَاءِ یَقُومُ الْقَلْبُ وَ  الْقَلْبِ مِنَ یَنْزَحُ  اللَِّسانُ کَُمیْلُ یَا] .«نکند قبول

 [175: ص النص، العقول، تحف[ ]شُکْرَك لَا وَ تَسْبِیحَکَ اللَّهُ یَقْبَلِ
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ق حقّبرای ت نخست اولویت تغذیه؛ اصالح یعنی آن به عمل و خبیثات و باتطیّ به علم و آشامیدن و خوردن آداب رعایت

 شود.تعلیم و تربیت دنبال می نظام اصالح و به تبع معیشت مردم نظاماست که از طریق اصالح  اسالمی دولت در سالمت

ترین مصادیق آن است که با حذف جات از جمله مهمها و شیرینیها، گوشتاصالح؛ آب، نمک، نان، سرکه، شیر، روغن

ه تکمیل ختهای تراریجات مصنوعی و روغنهای گوناگون، ژله و پاستیل، شیرینیهای مضر مانند: نوشابهها و آشامیدنیخوراکی

 می شود.

 ؛ رعایت آداب مصرفالف

 وَ  ااشْرَُبو وَ کُُلوا وَ.« ]داردنمی دوست را اسرافکاران او که مکنید رویزیاده[ لی] و بیاشامید و بخورید و ...: »متعال خداوند

 [اعراف سوره: کریم قرآن([ ]31) الْمُسْرِفینَ یُحِبُّ ال إِنَّهُ تُسْرِفُوا ال

 جویدن غذا تا مقدار و نوع ترکیب غذااصالح خوردن از  .1

 جوشاندن آب تا نحوه مصرف در فواصل زمانی گوناگوناصالح نوشیدن از  .1

 شکر نعمت های پروردگار یکتا .3

 خبیثاتب؛ پرهیز از 

 [عبس سوره: کریم قرآن([ ]14) طَعامِهِ إِلی الْإِْنسانُ َفلْیَنْظُرِ.« ]بنگرد خود خوراك به باید انسان پس: »متعال خداوند

 پرهیز از رایج ترین محصوالت آسیب زا:

 های تراریختهروغن  .1

 جات صنعتیقند و شکر چقندر قند و دیگر شیرینی .1

  تنقالت خطرناك مانند: ژله و پاستیل، نوشابه، چای سیاه وارداتی .3

 باتطیّمصرف ؛ ج

 أَیُّهَا یا.« ]دانایم دهیدمی انجام آنچه به من که ، کنید شایسته کار و بخورید پاکیزه چیزهای از پیامبران، ای: »متعال خداوند

 [مومنون سوره: کریم قرآن([ ]51) َعلیم تَعْمَلُونَ بِما إِنِّی صالِحا  اعْمَُلوا وَ الطَّیِّباتِ مِنَ کُُلوا الرُّسُلُ

 ترین طیبات:تمرکز بر اصلی

 نان سبوسدار گندم و جو با پخت خانگی .1

 نمک طبیعی .1

 سرکه خَمری .3

 

 نقش طبیباحیای ؛ سوم

 برند ناهپ ایشان به خویش آخرت و دنیا کار در که نیستند نیاز بى گروه، سه از اىآبادى هیچ مردم: »السالم علیه صادق امام

 .«عتمادا مورد و آگاه طبیب و روا، فرمان و نیکوکار امیر پرهیزگار، و دانا فقیه: باشند شوربخت باشند، نداشته را آنان چون و

 خَیِّرٍ  مِیرٍأَ وَ  وََرعٍ عَالِمٍ فَقِیهٍ هَمَجا   کَانُوا ذَلِکَ عَدِمُوا فَإِنْ آخِرَتِِهمْ وَ دُنْیَاهُمْ أَمْرِ ِفی إِلَیْهِمْ َیفْزَعُ ثََلاثَةٍ عَنْ  بَلَدٍ کُلِّ أَهْلُ یَْستَغْنِی لَا]

 [178: ص ،5ج حار،الب سفینة. 311: ص النص، العقول، تحف] [ثِقَة بَصِیرٍ طَبِیبٍ وَ مُطَاعٍ

 است. اسالمی یجامعه از ثرؤم بسیار عنصری بلکه !نیستاسالمی  دولت عامل طبیب .1

 و ثر در سالمتؤ، عوامل مهام هستی، انسان، علل بیماریکه با شناخت از عالَ شناسخدامی مهربان عالِ به عنوان طبیب .1

 او را در مسیر سالمت قرار دهد. ،بیمار یرفتهکند با تقویت قلبِ تحلیلشخص بیمار، سعی میشناخت 

 ابزار اصلی طبیب؛ رفق و محبت اوست. .3
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 باشد تا مردم به او و کارش اعتقاد داشته باشند. اعتمادو  و مورد وثوق تیزبین، آگاه، طبیب باید بصیر .4

در کار  اولویت ؛و صبر در بیماری ، صدقهیب به استغفار، دعاخوردن و آشامیدن، ترغروش اصالح تغذیه و تصحیح در  .5

 طبیب است.

توصیه به دارو و اعمال یداوی از دیگر فعالیت های طبیب برای بازگشت تسلط کامل قلب بیمار به عنوان فرمانده بدن  .6

 اوست.

 خواهد وناگونگ طبی مکاتب از مکتبی حتی یا خاص طبیبی به عمومی اقبال عدم یا اقبال سبب اطباء بر مردمی نظارت .7

 .شد

 مقام طریق از مردم خواست طبق بر خاص شرایط درقضاییه خود با تقویت قوه برای نظارت بیشتر  اسالمی دولت .8

 رتقاءا و فاتتخلّ از پیشگیری در امر این که کندمی برخورد جاهل و متخلف اءاطبّ با و کرده دفاع مردم حق از قضاوت

 .است ثرؤم طبابت بسیار

 

ف عملياتى     اهدا
 الرَّحِیمِ  الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (3) بِالصَّبْرِ َتواصَْوا وَ بِالْحَقِّ تَواصَْوا وَ الصَّالِحاتِ عَمُِلوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِالَّ (1) خُسْرٍ لَفی الْإِنْسانَ إِنَّ (1) الْعَصْرِ وَ

 

 ایجاد باور و ایمان قلبی؛ ین گامنخست
 و ورزد، کفر طاغوت به کس هر پس. است شده آشکار به خوبی بیراهه از راه و. نیست اجباری هیچ دین در»خداوند متعال: 

 ال]« .داناست شنوایِ خداوند و. است زده چنگ نیست، گسستن را آن که استوار، دستاویزی به یقین، به آورد، ایمان خدا به

 سَمیعٌ  اللَّهُ وَ لَها صامَانْفِ  الَ الْوُثْقى بِالْعُرْوَةِ استَمْسَکَ فقد ِباللَّهِ یُؤْمِنْ وَ بِالطَّاغُوتِ یَکْفُرْ فَمَنْ الْغَیِّ مِنَ الرُّشْدُ تَبَیَّنَ قَدْ الدِّینِ فِی إِکْراهَ

 [بقره سوره کریم، قرآن([ ]156) عَلیمٌ

 اول؛ تبیین و تفاهم

 دارند. شنوی حرف ایشان اجتماعی از ثرؤم ارتباطات واسطه به مردم که افرادی یعنی ؛اولیاء شناسایی .1

این تفاهم بر اساس نیاز  آنان. بااسالمی  یو روش تحقق آن در جامعه اسالمی دولتسالمت در  مفهومدر مورد  تفاهم .1

 گیرد.ال بالفعل مردم در زمینه سالمت شکل میؤو س

 .مردم بر آنان تاثیرگذاری ظرفیت از استفاده .3

 .هستند و محالت روستا امامان مانند؛ حوزوی تحصیالت دارای افراد اولیاء، این انتخابشناسایی و  در اولویت

 یقایسهم نظام اساس بر مردمبرای  روستا و محالت امامان مانند؛ گوناگون اجتماعات اولیای توسطو تبیین عمومی  قناعا .4

 با تشکیل جلسات گفتگو در سطح اجتماع با محوریت مساجد.غرب،  تمدن و اسالم منظر از سالمت بین ما

 .اولیاء توسط این «سالمت غمبلّ» عنوان بهجدیدی  نقش ایفای .5

 ]وَالمُؤمِنونَ« کنند...می منکر از نهی و معروف، به امر یکدیگرند؛( یاور و یار و) ولیّ باایمان، زنان و مردان»خداوند متعال: 

 [توبه سوره: کریم قرآن]([ 71)... المُنکَرِ  عَنِ وَیَنَهونَ بِالمَعروفِ یَأمُرونَ بَعضٍ أَولِیاءُ بَعضُهُم وَالمُؤمِناتُ
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 ؛ تعارفدوم

[ شِئْتُمْ عَمَّا] سَلُونِی ع قَالَ ]ثُمَّ« .نیابید مرا آنکه از قبل بپرسید من از خواهیدمى چه هر درباره»: السالم علیه علی امیرالمؤمنین

 [711: ص ،1ج الهاللی، قیس بن سلیم [ ]کتابتَفْقِدُونِی أَنْ قَبْلَ

 شود.ال میؤتفاهم و تبیین موضوع منجر به س .1

 عمومی مفهوم سالمت. تبیین جلسات در جوحقیقت گرانِپرسش شناسایی .1

اسالمی ارتباط برقرار  دولتارتباط و جذب این افراد به عنوان اشخاصی است که جلوتر از دیگران با سالمت در  .3

 موضوع است.شدن شخص با های درگیراز نشانه ،پرسش اند. چرا کهکرده

 ورتص به و داشته آموختن و علم کسب به زیادی اشتیاق که بوده اجتماعی کنشگران و ثرؤم فعاالن از اغلب افراد این

 .گردندمی مشخص اجتماع اقشار دیگر از گوناگون االتؤس کردن مطرح با مشخص

 .باشدمی ایشان شناسایی روش بهترین عمومی تبیین و گفتگو جلسات تشکیل

 تعلیم؛ سوم

 است، آنها ترینفراگیرنده بهترینشان و هایند،ظرف مانند به هاقلب این که راستىه ب کمیل؛ ای: »السالم علیه علی امیرالمؤمنین

 بانگى هر پى در که ؛عوام ناس و نجات راه آموزنده و الهى دانشمند: انددسته سه مردم دار، گوش من از گویممى تو به آنچه

 نجات ات شتافتند استوار دژى سوى به نه و برند، راه تا یافتند روشنى دانش نور به نه روند، سوئى به بادى هر با و دوندمى

 هَمَجٌ وَ النَّجَاةِ سَبِیلِ عَلَى مُتَعَلِّمٌ وَ رَبَّانِیٌّ عَالِمٌ ثَلَاثَةٌ النَّاسُ لَکَ أَقُولُ مَا َعنِّی احْفَظْ أَوْعَاهَا فَخَْیرُهَا أَوْعِیَةٌ الْقُلُوبَ هَذِهِ إِنَّ] .«یابند

 العقول، تحف] [فَیَنْجُوا وَثِیقٍ رُکْنٍ إِلَى یَلْجَئُوا لَمْ وَ فَیَهْتَدُوا الْعِلْمِ بِنُورِ یَسْتَضِیئُوا لَمْ رِیحٍ ُکلِّ مَعَ یَمِیلُونَ نَاِعقٍ کُل أَتْبَاعُ رَعَاعٌ

 [89: ص ،1ج ،(القدیمة - ط) الغارات ،169: ص النص،

 شود.تربیت محقق می و تعلیم نظام اصالح با جوحقیقت گرانِپرسش تربیت و علمی ارتقای .1

 ؛شاملاین نظام ساختار  .1

 رعایت تقواالف. 

 و طلب الؤسب. 

 ج. هجرت

 سکوت و دقت کامل شنونده د.

 در ذهن حفظ. هـ 

 برداری برای نشریاداشت. و

 مباحثهو  گفتگو. ز

 .گر استپرسش توسط ایمان مقام به در نهایت رسیدن. ح

 سفیر» قالب رد افراد این ایشان، برای تربیت و تعلیم نظام صالح احیای و گرانپرسش با ارتباط ایجاد و شناسایی از پس .3

 .کرد خواهند نقش ایفای «سالمت

 دومین گام؛ اقدام و عمل
 همچون ،نبستند کار به را آن گاه آن[ گردیدند مکلّف بدان و] شد بار آنان بر تورات[ به عمل] که کسانی مَثَل»خداوند متعال: 

 مردم داخ و. گرفتند دروغ به را خدا آیات که قومی آن وصف است زشت چه .کشدمی پشت بر را کتابهایی که است خری مَثَلِ

 بِآیاتِ ذَّبُواکَ الَّذینَ الْقَوْمِ مََثلُ بِئْسَ  أَسْفارا  یَحْمِلُ  الْحِمارِ َکمَثَلِ یَحْمُِلوها لَمْ ثُمَّ التَّوْراةَ حُمِّلُوا الَّذینَ مَثَلُ]« .نمایدنمی راه را ستمگر

 [جمعه سوره: کریم قرآن[ ] (5) الظَّالِمین الْقَوْمَ یَهْدِی ال اللَّهُ وَ اللَّهِ
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 اقدامات از است و کرده پیدا ظهور دیده، تعلیم سالمتِ سفیر در قلبی ایمان صورت به حاال که علمی به عملتحقق یا  .1

  .کندمی پیدا ادامه اجتماعی صورت به آن احیای و اقامه تا و آغاز فردی

 ؛اقدامات از الگوسازی برای سازینمونه .1

 الف. فردی؛ مانند جویدن غذا توسط خود شخص

 ؛ مانند تغییر نمک خانوارخانوادگیب. 

 سیس فروشگاه محصوالت سالمأ؛ مانند تاجتماعیج. 

 .استعینیت  و ذهنیت تطبیق نتیجهموارد فوق 

 .شد خواهد الگوبرداری دیگران توسط اجرایی، محدود و ردخُ چند هر هاینمونه این نهایت در .3

 

 توصیه و ترویج؛ سومین گام
 اى: شد گفته. است واجب من اّمت از خردمندى و عاقل هر بر چیز چهار: »آله و علیه اهلل صلی اسالم نأالشعظیم پیامبر

 مِنْ  حِج ى ذِی کُلَّ تَلْزَمُ أَرْبَعٌ ] .«آن نشر و عمل نگهدارى، علم، به فرادادن گوش: »فرمودند. اند؟کدام چیز چهار آن! خدا پیامبر

 فی الدین أعالم. 117: ص ،1ج الفوائد، کنز[ ]نَشُْرهُ وَ بِهِ الْعَمَلُ وَ حِفْظُهُ وَ الْعِلْمِ اسْتِمَاعُ  َفقَالَ اللَّهِ َرسُولَ یَا هُنَّ َما وَ قِیلَ  أُمَّتِی

 [14: ص ،1ج ،(بیروت چاپ) األنوار بحار.  81: ص المؤمنین، صفات

 در سه سطح؛  هارسانه و سالمت سفیران عاملیت با جامعه در مفهوم درست سالمت حداکثری ترویج تبلیغ برای .1

 الف. توصیه و تبیین فردی و چهره به چهره

 ب. تبین و ترویج عمومی

 با استفاده از بستر رسانه ها و شبکه های اجتماعیج. ترویج هنری 

 

 .ق کامل تبلیغ و نشر تولیدات محتواییبرای تحقّمنکر  از نهی و معروف به امر نظام احیای .2

 .دیابمی تداوم انسانی سعادت با و آغاز جسمی صحت از سالمت؛ محتوای با منکر از نهی و معروف به امر نظام احیای .3

 به رامباشد تا  کوچک هرچند جمعی در والیت دارای و نفوذذی اجتماع، در ثرؤم شخصیتی دارایباید  سالمت سفیر .4

 .باشد ثرؤم او منکر از نهی و معروف

 

 شاخص ارزیابی
 ؛اسالمی یجامعه در سالمتدولت اسالمی برای سنجش  ارزیابی شاخص

 پزشکی مراجعات کاهش .1

 پزشکی تجهیزات و دارو به وابستگی عدم .1

یافتگی عهتوس گسترش تجهیزات پزشکی به عنوان شاخص غربی مبنی بر یمتضاد توسعه ،به صورت دقیق این شاخص

 است.
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 یلیتفصفهرست 

 دولت اسالمى و سالمت
 3          جایگاه دولت اسالمی

 اسالمی در ایران پایه گذاری شده با انقالب شکوهمند اسالمی، نظام مقدس

 ی اسالمی استالزم و ملزوم جامعهو مقدمات الزم برای تشکیل دولت اسالمی فراهم گردیده است. امری که ایجاد آن 

 و امید است با تحقق این دو امر؛ ظهور تمدن نوین اسالمی پدیدار شود.

 3        به دیگر موضوعاتآن سالمت و وابستگی 

 های گوناگون بشری باشد،در تمدن ترین مباحثموضوع سالمت از چالشی

 های دیگر است. چرا که تحقق آن مستقل نیست و وابسته به بسیاری از کالن موضوعات و ابَر مسئله

 کلى ل و راه حلئ مسا
 4         ل راهبردی ما در حوزه سالمتمسائ

 افزایش چشمگیر سقط جنین و ازدیاد آمار ناباروری در زوجین ایرانی .1

 های ناگهانیالعالج و مرگهای صعبسابقه بیماریگسترش بی  .2

 سابقه آرامش روحی و روانیکاهش بی .3

 فقر کیفی مواد غذایی و محصوالت گوناگون کشاورزی .4

 اسالمی مانند پزشکی و کشاورزی به تمدن غرب یوابستگی مبنایی در علوم گوناگون به ویژه علوم کاربردی و مورد نیاز جامعه .5

 های مستکبر جهانصنعت پزشکی و کشاورزی به دولتدر وابستگی شدید  .6

 4        سازان و دشمنان اصلیمسئله WHOفائو و 
 هر دو تحت تسلط صهیونیسم جهانی، (WHO) جهانی بهداشت متحد و سازمان ملل کشاورزی و خواربار سازمان یا فائو

 محقق کنند. آلود یهود در مورد بشریت را در جهانهای خباثتدر تالش هستند سیاست

 5    سالمت با بازگشت به مرجعیت علمی قرآن و سنت یل راهبردی در حوزهحل مسائ
 ز سالمت را در جامعه نهادینه کردبا ارتقای علمی مردم بر اساس مرجعیت علمی قرآن و سنت، تعریف درستی ا

 ارتقای سالمت جامعه، تا ضمنو این مفهوم درست از سالمت را در ذهن های مستضعفین جهان جایگزین نمود 

 میزان وابستگی به دشمنان بشریت به حداقل ممکن برسد.

 مفهوم سالمت؛ نظرهی مبناى ما رد انسان شناسى و تعریف ما از سالمت و بیمارى 
 6         انسان فرماندهی مرکز اول؛ قلب،
 اعضایانسان، آیینه روح و مرکز پاسخ به نیازهای عقل یا خواسته های نفس از طریق دیگر  فرماندهی مرکز قلب .1

 داند.بدن می باشد. طب مدرن؛ مغز را مرکز بدن انسان می

 است. طب مدرن فقط نسبت به جسم، آن هم با نگاه داروینی شناخت دارد. نفس و جسم عقل، روح، دارای انسان .2

 .است انسان بر قلب تسلط ابزار اراده وعزم  حزم، نیت، .3

 6          دوم؛ معده، خانه بیماری ها
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 له است.ب و خبیث و روش مصرف آن مؤثر در این مسئهای طیّها و خوردنیهاست و نوشیدنیی خانه بیماریمعده .1

 و طب اسالمی؛ وحی منظر از انسان هایبیماری از دیگر علل اصلی 

 و ظلم گناه .2

 .است الهی آزمایش و ابتال .3

 7        سوم؛ قلب، مؤثرترین عامل در سالمت
 هاست.قلب؛ مرکز فرماندهی، حافظ سالمت و مدیر بدن در رفع بیماری .است قلب سالمت به وابسته انسان سالمت

 ر دارد. مثل موبایل یا کامپیوتر!قلب؛ نرم افزار و سخت افزا

 افزاری روی آن سوار است.نرمیعنی منظور از قلب همین پاره گوشت صنوبری شکل است که 

 نظیر؛ عواملی به و طب اسالمی وابسته وحی منظر از قلب سالمت

 .خبیثات است از پرهیز و مصرف آداب رعایت طیبات، مصرف، محبت و نفس، رفق هوای، تفکر و علم

            نقشه راه
 8           چشم انداز

 ح، حاکمیت عقل، فرمانبرداری نفس،رو قلب سلیم، آرامش اسالمی با یجامعه و خانواده فرد، تعالی و رشد

 هابیماری در نهایت بهبود و آن معایب با سازش و جسم تقویت

 8           اصول کلی
 اول؛ مرجعیت علمی قرآن و سنت

 دوم؛ سلب سالمت جامعه توسط دشمن

 8           سیاست ها
 اسالمی یاول؛ تمرکز بر حفظ و ارتقای سطح سالمت جامعه

 گری در امر درماندوم؛ عدم تصدی

 9           ماموریت ها
 اول؛ اصالح نگرش مردم نسبت به مفهوم سالمت

 باتج؛ مصرف طیّ. ب؛ پرهیز از خبیثات. الف؛ رعایت آداب مصرف: دوم؛ اصالح تغذیه

 سوم؛ احیای نقش طبیب

ف عملياتى           اهدا
 11         نخستین گام؛ ایجاد باور و ایمان قلبی

 سوم؛ تعلیم. دوم؛ تعارف. اول؛ تبیین و تفاهم

 12          دومین گام؛ اقدام و عمل
 اقدامات از الگوسازی برای سازینمونه

 13          سومین گام؛ توصیه و ترویج
 منکر برای تحقّق کامل تبلیغ و نشر تولیدات محتوایی از نهی و معروف به امر نظام احیای

 13        ارزیابیشاخص 
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