
 

 

 

 

 الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 قَبْلُ مِنْ أَنْزَلَ  الَّذِي رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ عَلَى نَزَّلَ وَالْكِتَابِ الَّذِي وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمِنُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

 بياوريد ايمان ! ايمان اهل اى

 [631يقت(. ]سوره نساء، آهی حق  و صدق روى فرستاده )از اين از شيپ هك كتابى هب و كرده انزل شايپمبر رب هك كتابى و ايپمبرش و خدا  هب

 

 السالم علیه آالف تهیت و ای الرضن موسی بی امام علوتاه ملکبارگ/ هجری شمسی 7931م؛ فروردین ماه تنظی

 قدس قمشهر مهجری قمری/  7441 جمادی االولی؛ چهاردهمویراست 
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 اَجمَعين اَعدائِهِم عَلی اهللِ لَعنَةُ وَ الطّاهِرين الطَّيِّبينَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلی اهللُ صَلَّی وَ رَبِّ الْعَالَمِين لِلَّهِ وَالْحَمْدُ
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 فهرست اجمالی
 فصل اول؛ مبانی کلی 

 دولت اسالمی
 تشکیل دولت اسالمی یشبکه امامت و والیت، مقدمه

 هدایت بر مبنای اختیار انسانی، هدف دولت اسالمی

 اجبار اجتماعی و ساختار سازمانی، راهبرد طاغوت در استیالی والیت خویش
 

 

 حقیقت سالمت
 ترین چالش امت اسالمی در حوزه سالمتاعتماد و وابستگی به والیت طاغوت، اصلی

 ری علم مدرن در تفسیر انسان و سالمتانحراف در شناخت انسان و هستی، لغزش محو

 عقل مرکز تحلیل داده و تجربه، شهود و نقل، مجرای کسب اطالعات

 قرآن و سنت، تنها مرجع علمی برای والیت انسان و درک حقیقت سالمت

 تفسیر سالمت و بیماری انسانشناسی و در انساندین مبنای قلب سلیم، 
 

 راه یفصل دوم؛ نقشه 

 سالمت یمی در حوزهسیاست دولت اسال
 سالمت امت اسالمی ول؛ تمرکز بر ایجاد، حفظ و ارتقاءا

 گری در درماندوم؛ عدم تصدی

 

 سالمت یموریت دولت اسالمی در حوزهأم

 اصالح نگرش و تغییر در گرایش قلبی مردم نسبت به حقیقت سالمت

 

 راهکار دولت اسالمی برای اجرای ماموریت
 ایمان قلبینخستین گام؛ ایجاد باور و 

 دومین گام؛ تحققِ اقدام و عمل

 سومین گام؛ توصیه، ابالغ و ترویج

 

 امت اسالمیسالمت در  شاخص ارزیابی
 پزشکی مراجعات اول؛ کاهش

 پزشکی تجهیزات و دارو به وابستگی دوم؛ عدم

 

 فصل سوم؛ غایت 

 عبودیت حق و اجتناب از طاغوت در تمام مناسبات زندگی یاقامه
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 کلی نیمبا ؛فصل اول 

 دولت اسالمی
 

 تشکیل دولت اسالمی یمقدمه ،شبکه امامت و والیت
 خدا در این والیت تحقق برای امامت شبکه و شده گذاریپایه ایران در اسالمی نظام اسالمی، شکوهمند انقالب با

 .قطعه از زمین ایجاد و در حال گسترش است

ر از روابط انسانی یا بهتتنیده در هم ی ه یک مجموعهخوب دقت کنیم؛ شبکه امامت یک ساختار رسمی نیست! بلک

 گیرد.شکل می و اوامر و نواهی الهی های بین فردی است که حول محور توحیدبگوییم؛ والیت

 

 همبستگی و پیوستگی انسانیسببِ خدا،  والیت

 کارهای از و دارند،می وا پسندیده کارهای به که یکدیگرند، دوستان ایمان، با زنان و مردان و: »متعال خداوند .1

 خدا که آنانند. برندمی فرمان پیامبرش و خدا از و دهند،می زکات و کنندمی پا بر را نماز و دارند،می باز ناپسند

 أ وْلِیاءُ ب ْعضُهُمْ الْمُؤِْمناتُ و  الْمُؤْمُِنون  و  .« ]است حکیم و توانا خدا که داد، خواهد قرار رحمتشان مشمول زودی به

 ک أُولئِ ر ُسول هُ و  اللَّه   یُطیعُون  و  الزَّکاة  یُؤْتُون  و  الصَّالة  یُقیُمون  و  الْمُنْک رِ ع نِ ی نْه وْن   و  بِالْم عْرُوفِ ی أْمُرُون  ضٍب عْ

 [توبه سوره: کریم قرآن([ ]۱۷) ح کیمٌ ع زیزٌ اللَّه  إِنَّ اللَّهُ س ی رْح ُمهُمُ

سازد میل او را می أمعه به خدا یک آگاهی ذهنی نیست بلکه یک باور قلبی است که مبدایمانِ تک تک افراد این جا

 کند.و ایشان را برای انجام هر اقدامی تحریک می

 های گوناگون نیستیمأ میلانسانیِ متشکل از افراد جدا از هم با مبد یدر واقع در نظام اسالمی ما در مقابل یک جامعه

تیم. رو هسحضرت اهلل است روبهمیل یکسان که همان والیت، دوستی و دلدادگی به  أا مبدببلکه با یک امِت واحد 

 شود.انبرداری از خدا و دوستان خدا میدلدادگی که منجر به فرم

 

 روابط وجودی انسان و هستی یوالیت خدا در همه یگستره

 است، ینراست و سرپرستی ولیّ که خداست اند؟گرفته خود برای و سرپرستی ولیّ او جای به آیا »خداوند متعال:  .2

 پیدا اختالف چیزی هر درباره ( و9) .تواناست چیزی هر بر که هموست و کند،می زنده را مردگان که اوست و

 او سوی به و کردم توکل او بر. است من پروردگار خدایی چنین[. گرددمی ارجاع] خدا به داوریش کردید،

 («۷1) .گردمبازمی

 ءٍش یْ مِنْ فیهِ اْخت ل فْتُمْ م ا ( و 9ق دیرٌ ) ءٍش یْ کُلِّ ع لی هُو  و  الْم وْتی یُحْیِ هُو  و  الْو لِیُّ هُو  ف اللَّهُ أ وْلِیاء  دُونِهِ مِنْ خ ذُوااتَّ ]أ مِ

 [شوری سوره کریم، قرآن]([ ۷1أُنیبُ ) إِل یْهِ و  ت و کَّْلتُ ع ل ْیهِ ر بِّی اللَّهُ ذلِکُمُ اللَّهِ إِل ی ف حُکْمُهُ

تواند یء و هر چیزی میامور زندگی و در رابطه با هر ش یوالیت خدا در همه امور جاری است. یعنی انسان در کلیه

خویش یا  و در راستای نفسبه امر الهی تن در دهد یا بر خالف امر الهی  ،در راستای محبت و فرمانبرداری از خدا

توانید دی، اجتماعی، مادی و یا معنوی میفر یلهساده؛ شما در کوچکترین مسئ به زبان یا زند.بدیگران دست به کاری 

 تابع امر خدا یا غیر خدا که همان طاغوت است باشید.
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 خدادر تحقق والیت برنده رونده و پیشپیش ام،ام

 امام ومان والیت خداست. امت اسالمی یا همیل مبداء ی کنندهتقویت والیت در روابط امت است. یکنندهحققم امام

 بخش این حرکت عظیم انسانی در راستای رشد و تعالی است.انسجام

خوب دقت کنید! امام یک نقطه است که به واسطه محبت و دلدادگی محض به خداوند، خط اتصال خود به خدا را 

 پیدا کرده و فهم درستی از اوامر و نواهی الهی برای او مشخص گردیده است.

رسیدن به محبوب خویش یعنی خداوند و تحقق فرامین او، ای هستند که در تالش برای کندهت نیز نقاط پراافراد ام

کنند تا فرمانبردار خدا کنند یعنی کسی که مصداق اطاعت خداست و از او پیروی میخود را پیدا می یامام جامعه

و انتقال دستورات خدا از امام به امت و دست به  پس تمام ارتباط بین مردم در امت اسالمی حول فرامین خدا باشند.

 پذیرد.دست شدن مابین امت شکل می

 ،افراد امت هستند و امام ،طنقا ،انسانی با محوریت تحقق فرامین الهی است که در آن یامامت؛ یک شبکه یشبکه

نتقال ا والیت و نیز همان مسیر . یال یا خط سیر مابین نقاطخدا پیدا نموده استکه خط سیر خود را تا  استی اهطنق

مرجع  ت ع یُن امامت پیدا کرده و ،در واقع به دلیل بیشترین اتصال با دیگر افراد امتفرامین الهی است. امام  دستورات و

محبت، دوستی، دلدادگی، رابطه، والیت و سرپرستی که خط سیر آن به امت اسالمی هر  البته در شوند.علمی آنان می

حتی اگر این تبعیت و والیت به حضرت عیسی مسیح  .و موجب گمراهی است نبودهد مورد پزیرش خدا ختم نشو

 ن ختم شود.أشالپیامبر بزرگ و عظیم

 هک آن با گرفتند، الوهیّت به خدا جای به را مریم پسر مسیح و خود راهبان و دانشمندان اینان»خداوند متعال:  .3

[ وی با] چه آن از او است منّزه. نیست او جز معبودی هیچ که بپرستند را یگانه خدایی که این جز نبودند مأمور

 لهاًإِ لِی عْبُدُوا إِالَّ أُمِرُوا ما و  م رْی م  ابْن  الْم سیح  و   اللَّهِ دُونِ مِنْ أ رْباباً رُهْبان هُمْ و  أ حْبار هُمْ ]اتَّخ ذُوا «.گردانندمی شریک

 [توبه سوره کریم، قرآن]([ 1۷ُیشْرِکُون  ) ع مَّا ان هُسُبْح هُو  إِالَّ إِله  ال واحِداً

د. حاال کنای که طبق قواعد و اصولی شرایط را برای تربیت متربی خود فراهم میدهندهشیعنی پرور و مربی ارباب

الیت امامت و و یو در شبکهن تربیت طبق قواعد و اصول الهی باشد؛ آدمی تحت تربیت الهی است اگر خط سیر ای

و در شبکه طاغوت و اگر به کس دیگری ختم شود در واقع از ربوبیت و الوهیت حضرت حق خارج شده قرار دارد 

 محقق هک دولتی است، اسالمی دولت تشکیل برای الزم یمقدمه والیت و امامت شبکه و اسالمی نظام تشکیل است.

 است. اسالمی هایدستورالعمل و قواعد یکننده

تفاده از اس با را اسالمی امت اسالم، مبین دین اصول و قواعد و انسانی اختیار مبنای بر که است دولتی اسالمی؛ دولت

 ملزوم و الزم اسالمی دولت .کندمی جاری زمین در را الهی حکم و کرده اداره و هدایت والیت و امامت نظام و شبکه

 پدیدار اسالمی نوین تمدن ظهور اسالمی؛ امت و دولت یعنی امر دو این تحقق با است امید و است اسالمی امت

 .گردد

امامت  یگفتیم ترتیب تحقق تمدن نوین اسالمی چنین است: الف. انقالب اسالمی، ب. نظام اسالمی و تحقق شبکه

سالمی، د. امت اسالمی. و در نهایت تشکیل تمدن نوین اسالمی. همه این موارد هم در جهت او والیت، ج. دولت 

گیرد. راهی که امام قبل از توصیه به درست توسط امام صورت می هدایت هم به سبب تبیین راه تحقق هدایت است.

رو در مسیر پر مشقت آن گام آن؛ نخست خود به آن ایمان آورده و سپس به آن عمل کرده و به عنوان امام و پیش

 دهد.قیم و سعادت بخش را نشان مینهاده و در نهایت به دیگران آن راه مست
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ان بایست برای رسیدن به کمال عبودیت بدی که تحت قالب کتاب مییهاو دستورالعمله یعنی؛ آیات، بینات، قواعد را

 عمل نمود.

در حقیقت امام کسی است که پیش از دیگران به این مجموعه از قواعد برای زندگی ایمان آورده و تنها راه رسیدن 

ت رداند و در نهایت خضوع و فروتنی در عبودیت حضن قواعد میبه سعادت را قرار دادن خویش در مسیر تحقق ای

مصداق تحقق آیات و های زمان؛ زندگی و حیات خود را طاغوت یکنندههای گمراهاهلل و در اجتناب کامل از راه

 شود!کند و عمل صالح مینماید. یعنی عمل صالح میبینات الهی می

ز روی اآیند. یعنی آن امام به حساب میرسد. دیگرانی که در واقع امت می بعد نوبت به توصیه به دیگران یدر مرحله

نفوذ است و او به ها ذیم حرف شنوی دارند. امام مابین آنها و امام وجود دارد از آن اماشفقت و محبتی که مابین آن

 تواند امر به معروف و نهی از منکر کند.سبب همین والیت دو طرفه می

دلی و وابستگی قلبی افرادی از اجتماع با شخصی صاحب مامامت و والیت؛ تحقق ه یظام و شبکهدر واقع تحقق ن

ت با محوریت محب ی دوستی بزرگشود. یعنی ایجاد یک شبکهنفوذ است که امر او برای آن افراد محترم شمرده می

 !خدا

امت، افراد دیگری نیز حضور دارند که به البته فراموش نشود که این شبکه فقط یک امام ندارد یعنی مابین امام و 

ت امام یکنند. در واقع شرط تحقق شبکهعنوان امام در حیطه جغرافیای خاص نقش امام را برای امت خویش ایفا می

 های مختلف امامت در امت است.و والیت وجود الیه

غوت برای ایشان توسط امام تبیین های طاافرادی که راه؛ یعنی قواعد و اصول زندگی در یک نظام مقایسه با روش

شوند و به خدا، پیامبر و ولی امر امت ایمان های آنان کافر میهای زمان و اصول و روششده است. سپس به طاغوت

کنند. و در نهایت خود به سان امام، در منطقه و آورند. اهل عمل شده و قواعد را مو به مو در زندگی جاری میمی

ویش در بیین امت و افراد تحت والیت خود شروع به توصیه به حق و صبر کرده و در واقع موقعیت جغرافیایی خ

 گردند.آمر به معروف و قسط و ناهی از منکر می

گاه و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید: آن: »متعال خداوند .4

های شما الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار دل ، پس میان[ بودیدکه دشمنان ]یکدیگر

کند، باشد های خود را برای شما روشن میپرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید. این گونه، خداوند نشانه

سته وادارند و [ به نیکی دعوت کنند و به کار شای، گروهی، ]مردم راو باید از میان شما( ۷11) که شما راه یابید

و چون کسانی مباشید که پس از آنکه دالیل آشکار برایشان  (۷11د. )از زشتی بازدارند، و آنان همان رستگارانن

 («۷11.)آمد، پراکنده شدند و با هم اختالف پیدا کردند، و برای آنان عذابی سهمگین است

 أ صْب حْتُمْ ف  ُقلُوبُِکمْ ب یْن  ف أ لَّف  أ عْداءً کُْنتُمْ إِذْ ع ل یُْکمْ اللَّهِ نِعْم ت   اذُْکرُوا و  ت ف رَّقُوا ال و   ج میعاً اللَّهِ بِح بْلِ اعْت صِمُوا و ]

 و  ( ۷11) ن دُوت هْت  ل ع لَّکُمْ آیاتِهِ  ل کُمْ اللَّهُ یُب یِّنُ ک ذلِک  مِنْها ف أ نْق ذ کُمْ النَّارِ مِن  ُحفْر ةٍ ش فا ع لی کُنْتُمْ و  إِْخواناً  بِنِعْم تِهِ

 ال و ( ۷11)  الْمُفْلِحُون  هُمُ أُولئِک  و  الْمُنْک رِ ع نِ ی نْه وْن  و   بِالْم عْرُوفِ ی أْمُرُون  و  الْخ یْرِ إِل ی ی دْعُون  أُمَّةٌ مِنْکُمْ لْت کُنْ

 سوره: کریم قرآن][ (۷11ع ظیمٌ ) ع ذابٌ ل هُمْ أُولئِک   و  تُالْب یِّنا جاء هُمُ ما ب عْدِ ِمنْ اخْت ل فُوا و  ت ف رَّقُوا ک الَّذین  ت کُونُوا

 [آل عمران

 اب و وادارید، شکیبایی به هم را دیگران و کنید، شکیبایی[ حوادث برابر در! ]ایمان اهل ای: »متعال خداوند

 رستگار ات نمایید پروا خدا از و کنید برقرار ارتباط و پیوند[ گرفتاری و بال در چه آسایش حال در چه] یکدیگر

 .شوید
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 [آل عمران سوره: کریم قرآن] ([011) تُفْلِحُون  ل ع لَّکُمْ اللَّه  اتَّقُوا و  رابِطُوا و  صابُِروا و  اصْبِرُوا آم نُوا الَّذین  أ یُّه ا یا]

گر امام ات. الهی باشد، این نظام اسالمی اسحال اگر این شبکه با حضور امام دلسوز و دوست داشتنی، بستر هدایت 

بتواند قواعد و اصول حاکم بر زندگی مردم را از متون دینی استخراج کند و آن را در جامعه و امت توسط آمران به 

 گیرد.ای و جغرافیایی( جاری نماید دولت اسالمی شکل میمعروف و ناهیان از منکر )یعنی امامان منطقه

 

 امام، نماد خدمت بدون منت

ر راه تحقق والیت خدا که مصداق کامل خدمت به مردم است بدون منت و توقع صورت می تالش و تکاپوی امام د

یعنی امام حتی برای کسب معاش خود نیز توقع و چشم داشتی از مردم ندارد و تنها چشم داشت او تقویت گیرد. 

 شبکه امامت و والیت است.همین 

 اند کرده شایسته کارهای و آورده ایمان که را دخو بندگان خدا که است[ پاداشی] همان این»: متعال خداوند .5

 درباره دوستی مگر ، نیستم خواستار شما از پاداشی[ رسالت] آن ازای به: »بگو. است داده مژده[ بدان]

 خدا قطعاً. افزود خواهیم آن ثواب در او برای ،[اندوزد طاعتی و] آورد جای به نیکی کس هر و.« خویشاوندان

 .است قدرشناس و آمرزنده

 م نْ و  الْقُرْبی فِی الْم و دَّة  إِالَّ أ جْراً ع ل یْهِ أ سْئ لُکُمْ ال قُلْ الصَّالِحاتِ ع مُِلوا و  آم نُوا الَّذین  عِباد هُ اللَّهُ یُب شِّرُ الَّذی ذلِک ]

 [شوری سوره: کریم قرآن] ([01ش کُورٌ ) غ فُورٌ اللَّه  إِنَّ حُْسناً فیها ل هُ ن زِدْ ح س ن ةً ی قْت رِفْ

مردم خود از روی محبت و عالقه به صورت هدیه و از روی صدق نیت هزینه های زندگی امام را تامین خواهند کرد 

 و بدین واسطه ایشان هم منتی بر گردن امام خویش نمی گذارند.

 

 مردم به واسطه تبعیت از امام حق یتحقق والیت خدا در زمین، وظیفه

 آوردیم فرود را ترازو و کتاب آنها با و کردیم روانه آشکار دالیل با را خود پیامبران[ ما] راستی به»: متعال خداوند .6

 خدا تا آوردیم، پدید است، سودهایی و سخت خطری مردم برای آن در که را آهن و برخیزند، انصاف به مردم تا

 ]ل ق دْ «.است ناپذیرشکست نیرومند اخد آری،. کندمی یاری را پیامبرانش و او نهان، در کسی چه بدارد معلوم

 م نافِعُ  و  ش دیدٌ ب أْسٌ فیهِ الْح دید  أ نْز لْن ا و  ِبالْقِسْطِ النَّاسُ لِی قُوم  الْمیزان  و  الْکِتاب  م ع هُمُ  أ نْز لْنا و  بِالْب یِّناتِ رُسُل نا أ رْس لْنا

 [حدید سوره: کریم قرآن] ([01ع زیزٌ ) ق وِیٌّ اللَّه  إِنَّ بِالْغ یْبِ سُل هُرُ  و  ی نْصُرُهُ م نْ اللَّهُ لِی عْل م  و  لِلنَّاسِ

مداری این قواعد و اصول را از پذیری یعنی والیتاگر مردم بر اثر محبت و دوستی همراه با حرف شنوی و اطاعت

بایست در تمام امور ن امت میپذیرد. ایمل نمایند امت اسالمی نیز شکل میامام فرا گرفته و در زندگی خود بدان ع

 مر خویش واگذارد و به صورت کامل به طاغوت های زمان پشت کند.االداوری را به خدا، پیامبر و اولی

 اطاعت[ نیز] را خود امر اولیای و پیامبر و کنید اطاعت را خدا ، اید آورده ایمان که کسانی ای»خداوند متعال:  .7

 خدا [کتاب] به را آن دارید، ایمان بازپسین روز و خدا به اگر یافتید، نظر اختالف هر امری در گاه هر پس کنید

 به پندارندمی که را کسانی ایندیده ( آیا19). است ترفرجامنیک و بهتر این بدارید، عرضه[ او] پیامبر[ سنت] و

 داوریِ خواهندمی[ همه این با] اندآورده ایمان گردیده، نازل تو از پیش آنچه[ به] و شده نازل تو سوی به آنچه

 خواهدمی شیطان[ لی] و ورزند، کفر بدان که اندیافته فرمان قطعاً آنکه با ببرند، طاغوت سوی به را خود میان

 سوی به و کرده نازل خدا آنچه سوی به: »شود گفته ایشان به چون و (01). دراندازد دوری گمراهیِ به را آنان

 (0۷). تابندبرمی روی سخت، تو از که بینیمی را نمنافقا ،«بیایید[ او] پیامبر
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 خدا به و آیندمی تو نزد رسد،می آنان به مصیبتی پیشینشان کردار و کار[ سزایِ] به که هنگامی چگونه، پس

 در چه داندمی خدا که کسانند همان ( اینان00) نداشتیم؟ قصدی موافقت و نیکویی جز ما که خورندمی سوگند

. بگوی افتد،[ رمؤثّ] دلشان در که رسا سخنی آنها با و ده، پندشان[ لی] و برتاب، روی آنان از س،پ. دارند دل

 ستم ودخ به وقتی آنان اگر و. کنند اطاعت او از الهی توفیق به آنکه مگر نفرستادیم را پیامبری هیچ ما ( و01)

 ، کردمی آمرزش طلب آنان برای[  نیز]  پیامبر و خواستندمی آمرزش خدا از و آمدندمی تو پیش بودند، کرده

 مگر آورند،نمی ایمان که ق س م پروردگارت به نیست، چنین ( ولی01). یافتندمی مهربان پذیرِتوبه را خدا قطعاً

 هایشاندل در ایکرده که حکمی از سپس گردانند داور است اختالف مایه آنان میان آنچه مورد در را تو آنکه

 به تن که کردیممی مقرّر آنان بر اگر ( و01). آورند فرود تسلیم سرِ کاملًا و نکنند[ تردید و] ناراحتی احساس

 دانب را آنچه آنان اگر و بستندنمی کار به را آن ایشان از اندکی جز آیید، در به خود هایخانه از یا دهید، کشتن

 صورت، آن در و (00) بود مؤثرتر ایشان قدم باتث در و بهتر برایشان قطعاً بستند،می کار به شوندمی داده پند

 هدایت راست راهی به را آنان قطعاً ( و0۱) دادیممی آنان به بزرگ پاداشی یقیناً  خویش، نزد از[ هم ما]

 گرامی را ایشان خدا که بود خواهند کسانی یزمره در کنند، اطاعت پیامبر و خدا از که کسانی ( و06).کردیممی

 («09).همدمانند نیکو چه آنان و شایستگانند و شهیدان و راستان و پیامبران با[ یعنی] داشته

 الرَّسُولِ و  اللَّهِ إِل ی ف رُدُّوهُ ءٍش یْ فی ت ناز عْتُمْ ف إِنْ مِنْکُمْ الْأ مْرِ أُولِی و  الرَّسُول  أ طیعُوا و  اللَّه  أ طیعُوا آم نُوا الَّذین  أ یُّه ا ]یا

 أُنْزِل  بِما آم نُوا أ نَّهُمْ ی زْعُمُون  الَّذین  إِل ی ت ر  ل مْ ( أ 19ت أْویالً ) أ حْس نُ و  خ یْرٌ ذلِک  الْآخِرِ  الْی وْمِ و   بِاللَّهِ تُؤِْمنُون  کُنْتُمْ إِنْ

 ضِلَّهُمْیُ أ نْ الشَّیْطانُ یُریدُ و  بِهِ ی کْفُرُوا أ نْ اأُمِرُو ق دْ و  الطَّاغُوتِ إِل ی ی ت حاک مُوا أ نْ یُریدُون  ق بْلِک  مِنْ أُنْزِل  ما و  إِل یْک 

 (0۷صُدُوداً ) ع نْک  ی صُدُّون  الْمُنافِقین  ر أ یْت  الرَّسُولِ  إِل ی و  اللَّهُ أ نْز ل  ما إِلی ت عال وْا ل هُمْ قیل  إِذا ( و 01ب عیداً ) ض الالً

 ( أُولئِک  00ت ْوفیقاً ) و  إِْحساناً إِالَّ أ ر دْنا إِنْ بِاللَّهِ ی حْلِفُون   جاُؤک  ثُمَّ أ یْدیهِمْ دَّم تْق  بِما مُصیب ةٌ أ صاب ْتهُمْ إِذا ف ک یْف 

 ر سُولٍ مِنْ ناأ رْس لْ ما ( و 01ب لیغاً ) ق وْالً أ ْنفُسِهِمْ فی ل هُمْ قُلْ و  عِظْهُمْ  و  ع نْهُمْ ف أ عِْرضْ قُلُوبِهِمْ فی ما اللَّهُ ی عْل مُ الَّذین 

ر حیمًا  وَّاباًت   اللَّه  ل و ج دُوا الرَّسُولُ ل هُمُ اسْت غْف ر  و  اللَّه  ف اْست غْف رُوا جاؤُک  أ نْفُس هُمْ ظ ل مُوا إِذْ  أ نَّهُمْ ل وْ و  اللَّهِ بِإِذْنِ لِیُطاع  إِالَّ

 س لِّمُوایُ و  ق ض یْت  مِمَّا ح ر جاً أ نْفُسِهِمْ فی ی جِدُوا ال ثُمَّ ب یْن هُمْ ش ج ر  فیما ُیح کِّمُوک  ح تَّی یُؤْمِنُون  ال ر بِّک  و  ( ف ال01)

 ع لُواف  أ نَّهُمْ ل وْ  و  ِمنْهُمْ ق لیلٌ إِالَّ ف ع ُلوهُ ما ِدیارِکُمْ مِنْ اخْرُجُوا أ وِ أ نْفُس کُمْ اقْتُلُوا أ نِ ع ل یْهِمْ ک ت ْبنا أ نَّا ل وْ ( و 01ت سْلیماً )

مُسْت قیمًا  صِراطاً ل ه د یْناهُمْ ( و  0۱ع ظیماً ) أ جْراً ل دُنَّا مِنْ ل آت یْناهُمْ إِذاً  ( و 00ت ثْبیتاً ) أ ش دَّ و   ل هُمْ خ یْراً ل کان  بِهِ یُوع ظُون  ما

 الِحین  الصَّ و  الشُّه داءِ و  الصِّدِّیقین  و  النَّبِیِّین  مِن  ع ل یْهِمْ اللَّهُ أ نْع م  الَّذین  م ع  ف ُأولئِک  الرَّسُول  و  اللَّه  یُطِعِ م نْ ( و 06)

 [نساء سوره: کریم قرآن]( [ 09ر فیقاً ) أُولئِک  ح سُن  و 

شده و سنت های  دگرگونیالبته باید گفت که در صورت تخلف از امر خدا و سرپیچی از فرمان امام، جامعه دچار 

 گردد. دیگر الهی شامل مردم می

[ دیگر] گروهی خدا زودی به برگردد، خود دین از شما از کس هر اید، آورده ایمان که کسانی ای: »متعال خداوند .8

 کافران بر[ و] فروتن، مؤمنان، با[ اینان. ]دارند دوست را او[ نیز] آنان و دارد می دوست را آنان که آورد می را

 هر به را آن. خداست فضل این. ترسند نمی مالمتگری هیچ نشسرز از و کنند می جهاد خدا راه در. سرفرازند

 اللَّهُ  ی أْتِی ف س ْوف  دینِهِ ع نْ مِنْکُمْ ی رْت دَّ م نْ آم نُوا الَّذین  أ یُّه ا ]یا «.داناست گشایشگر خدا و دهد، می بخواهد که

 ذلِک   ِئِمٍال ل ْوم ة  ی خافُون  ال و  اللَّهِ س بیلِ فی یُجاهِدُون  الْکافِرین  ع ل ی زَّةٍأ عِ الُْمؤْمِنین  ع ل ی أ ذِلَّةٍ یُحِبُّون هُ و  یُحِبُّهُمْ بِق وْمٍ

 [ماِئده سوره: کریم قرآن]([ 11ع لیمٌ ) واسِعٌ اللَّهُ و  ی شاءُ م نْ یُؤْتیهِ اللَّهِ ف ضْلُ
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گون جغرافیایی پراکنده شده و بر ای از امامان است که در نقاط گونابه طور خالصه باید گفت دولت اسالمی شبکه

 پردازند.اساس آیات و بینات آمده در قرآن و سنت، به تبیین قواعد و اصول زندگی مردم می

همچنین تالش می کنند در مقام قضاوت با میزان و شاخص ارزیابی برآمده از قرآن و سنت، اختالفات پیش آمده در 

 فروع زندگی مردم را رفع کنند.

ان مردلی دولت اسالمی است و اختیار انسان مبنای تحقق این امر است. همچنین اطاعت مردم از دولتهدایت هدف اص

مر زمان نیز بر اثر شدت محبت امت نسبت به امام است که با تحقق این اطاعتِ از روی دوستی؛ االاسالمی یا اولی

 گیرد.امت اسالمی هم شکل می

 

 ولت اسالمیهدف د ،هدایت بر مبنای اختیار انسانی
 نسانی،ا اختیار مبنای بر اسالمی نیز امتکند. می هدایترسیدن به تعالی فردی و اجتماعی  برایامام، امت اسالمی را 

 اجتماعی اجبار استبداد، جایگزیندولت اسالمی این هدایت در  دهد به طوری کهمی خود را در مسیر این هدایت قرار

 .است هگردید محض گریتصدی و

طاغوت و رهبران کفر و استکبار جهانی با تسخیر قلوب مردم؛ اختیار ایشان را به دست گرفته و با انشاء قواعد  اولیاء

 .اندو دستوراتی جعلی برای زیست بشریت، این قواعد را در ذهن و قلب مردم جایگزین دستورات الهی ساخته

 

 ه تمایز انسان با حیوان و ملکوجاختیار، 

 شاکِراً اإِمَّ السَّبیل   ه د یْناهُ  ]إِنَّا «.ناسپاسگزار یا و بود خواهد سپاسگزار یا نشان دادیم به او را راه ما: »متعال خداوند .9

 [انسان سوره: کریم قرآن]([ 1ک فُوراً ) إِمَّا و 

وجه تمایز آدمی از ملک و حیوان، همین اختیار در پذیرش و عدم پذیرش امر الهی است. امری که به صورت آیاتِ 

 ید آن است.ؤبینات یا همان قواعد و اصول زیستن از کتاب مرجع هستی قابل استخراج بوده و عقل آدمی م

 

 امامت و والیت یشبکهنظر سخت افزاری وابسته به از افزاری وابسته به کتب وحیانی و از نظر نرم هدایت،

 کتاب آنان، با و برانگیخت، دهندهبیم و آورنوید را پیامبران خداوند پس بودند یگانه امّتی مردم،: »متعال خداوند .11

 .کند داوری داشتند اختالف هم با آنچه در مردم میان تا فرستاد، فرو بحق را[ خود]

 [حسدی و] ستم خاطر به -آمد آنان برای روشن دالیل آنکه از پس -شد  داده آنان به[ کتاب] که کسانی جز و

 ،خویش توفیق به بودند، آورده ایمان که را آنان خداوند پس .ردنک اختالف آن در[ کس هیچ] بود، میانشان که

 «.کندمی هدایت راست راه به بخواهد را که هر خدا و. کرد هدایت داشتند، اختالف آن در که آنچه حقیقت به

 فیم ا اسِالنَّ  ب یْن  لِی حْکُم   بِالْح قِّ الْکِتاب  م ع هُمُ أ نْز ل   و  مُنْذِرین  و  مُب شِّرین  النَّبِیِّین  اللَّهُ ف ب ع ث  واحِد ةً أُمَّةً النَّاسُ ]کان 

 اخْت ل فُوا لِم ا م نُواآ الَّذین  اللَّهُ ف ه د ى ب یْن هُمْ ب غْیاً الْب یِّناتُ جاء تْهُمُ ما ب عْدِ  مِنْ أُوتُوهُ الَّذین  إِالَّ فیهِ اخْت ل ف  م ا و  فیهِ اخْت ل فُوا

 [بقره سوره کریم، قرآن][ (0۷1) ُمسْت قیمٍ صِراطٍ إِلى ی شاءُ م نْ ی هْدی اللَّهُ و  بِإِذْنِهِ الْح قِّ مِن  فیهِ

را تشخیص داده و اصول آمده در کتب وحیانی قلب آدمی به عنوان فرمانده اختیار دارد به کمک عقل خویش قواعد 

های نفسانی خود، مسیری غیر از امر الهی را خواسته و مطیع امر الهی باشد یا از امر الهی سر باز زده و با تمایل به

 انتخاب نماید.
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 در دولت اسالمیبهترین روش هدایت  تبیین حق از باطل،

 طاغوت به کس هر پس. است شده آشکار خوبی به بیراهه از راه و. نیست اجباری هیچ دین در: »متعال خداوند .11

 و .است زده چنگ نیست، گسستن را آن که استوار، اویزیدست به یقین، به آورد، ایمان خدا به و ورزد، کفر

 سوی به هاتاریکی از را آنان. اندآورده ایمان که است کسانی سرور ( خداوند010) .داناست شنوایِ خداوند

 از ار آنان که طاغوتند،[ عصیانگران همان] سرورانشان اند،ورزیده کفر که کسانی[ لی] و. بردمی در به روشنایی

 الدِّینِ  فِی إِکْراه   ال« ](01۱). جاودانند آن در خود، که آتشند اهل آنان. برندمی در به هاتاریکی سوی به اییروشن

 س میعٌ  اللَّهُ و  اهل  انْفِصام  ال  الْوُثْقى بِالْعُرْو ةِ است مْس ک  فقد ِباللَّهِ یُؤْمِنْ و  بِالطَّاغُوتِ ی کْفُرْ ف م نْ الْغ یِّ مِن  الرُّشْدُ ت ب یَّن  ق دْ

 یُخْرِجُون هُمْ الطَّاغُوتُ أ وْلِیاؤُهُمُ ک ف رُوا الَّذین  و  النُّورِ إِل ى الظُّلُماتِ مِن  یُخْرِجُهُمْ آم نُوا الَّذین  و لِیُّ اللَّهُ (010) ع لیمٌ

 [بقره سوره کریم، قرآن[ ]01۱) خالِدُون  فیها هُمْ النَّارِ أ صْحابُ أُولئِک  الظُّلُماتِ إِل ى النُّورِ مِن 

یجاد های انسانی را اپس باید برای تغییر در کنش، اقدام و عمل انسان؛ تغییر در کشش، گرایش یا تمایل و انگیزه

 کنیم. که محل این گرایشات، همان قلب انسان است.

ایمان  انسان است که سببهای ثیر در قلب و گرایشات انسانی؛ تغییر در بینش، نگرش یا آگاهیأهای تیکی از روش

 شود.قلبی می

تنها راه تغییر در رفتارهای فردی و اجتماعی بشر؛ هدایت آن با تبیین راه حق از باطل  ،پس با توجه به اختیار انسان

 پذیرد!است که البته پس از تدوین درست مسیر حق و باطل صورت می

مسیر  هدایت؛ افزار نرم و محتوا عنوان به سنت قرآن میعل مرجعیت از استفاده بایست بالذا برای تحقق هدایت می

ت آن را برای ام والیت و امامت یو شبکه نظام حق و باطل را استخراج، تدوین و به زبان امروزی بیان کرد و سپس در

 اسالمی تبیین نموده و در صورت امکان آن را محقق ساخت.

 افزارنرم و محتوا عنوان به سنت و قرآن علمی مرجعیت از ستفادها با انسانی اختیار مبنای بر به زبان دیگر؛ هدایت

 است. هدایت اجرایی ساختار عنوان به نیز والیت و امامت یو شبکه نظام کارگیری به و است هدایت

ر مردان و بهترفت از تمام مساِئل؛ ایجاد تمدنی است که بر اساس اختیار آدمی شکل گرفته و دولتدر واقع راه برون

ن زندگی مردم و امت خویش، آنان را به صورت ئوگری در تمام امور و شت بگوییم امامان آن جامعه به جای تصدیاس

 دهند.بیانی و غیر بیانی در مسیر هدایت قرار می

 

 و ساختار سازمانی، راهبرد طاغوت در استیالی والیت خویش اجبار اجتماعی
اولیاء طاغوت با ایجاد ساختارهای  امایت او از درون خود اوست. در دولت اسالمی اصالت بر اختیار انسان و هدا

کنند این انسان را از بیرون کنترل کرده و به معنای واقعی کلمه او نوشته بشری سعی میسازمانی و وضع قوانین دست

 های نفسانی خویش گردانند.را اسیر و عبد خواهش

ل در مقاب بیند محصول طاغوت است. و این نگاه دقیقاًبات میساختار سازمانی که انسان را به صورت یک عدد و ر

 گیرد.مدار امامت و والیت در نظام اسالمی قرار میدلدادگی و محبت یشبکه

 یرد.گدر مقابل اختیار انسانی قرار می دقیقاًو جبر اجتماعی طاغوت نیز که با زر و زور و تزویر در جامعه ظهور دارد 

کند. زور نماد قدرت حزبی و سازمانی است که همه چیز را بر اساس سود مادی محاسبه می استزر نماد سودگرایی 

 کشد.که همه چیز را در قالب ساختارهای خشک به اسارت می
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آزادی پنهان  یجویی و کامیابی اربابان قدرت و ثروت را در پشت چهرهای است که لذتتزویر نماد دروغ و خدعه

گرایی و اومانیسم کند. و در این میان به جای خدامحوری، انسانترین شکل ممکن اداره میانیکرده و جامعه را به حیو

 کند.تبلور پیدا می

، سازمان ملل متحد های دروغین و نهادهای حقوقیمعنویت یکننده، مکاتب تولیدغرب نهادهای علمیها و دانشگاه

 یر طاغوت زمان است.مثلث شومی برای استیالی والیت زر و زور و تزوسه ظلع 

ما و شما در این متن خارج است اما  یبحث در مورد طاغوت و نماد امروزی آن یعنی تمدن مدرن غربی از حوصله

در جوامع بشری خالی از لطف نیست و سعی شده در بخش بعدی بیشتر به آن گفتگو پیرامون ریشه این انحراف 

 پرداخته شود.

 

 سالمت حقیقت

 سالمت یدر حوزه امت اسالمیترین چالش اصلیوالیت طاغوت، به وابستگی اعتماد و 

هایمان به شدت وابسته به دیگران هستیم! شما نگاه کنیم که برای حفظ سالمتی خود و خانوادهدر عصری زندگی می

 :کنید؛ این وابستگی ابعاد گوناگونی دارد

در پزشکی و چه در کشاورزی وابسته به سالمت چه  یما هم در تولید دانش و محتوای حوزه از جهت اول؛

های غربی هستیم و هم در مواد مصرفی، امکانات و تجهیزات پزشکی و کشاورزی وابسته به کشورهای دانشگاه

 مستکبر جهان!

تغییرات و تحوالت عمده و زیربنایی در افزاری. یعنی افزاری است و هم سختدر واقع عمق این وابستگی هم نرم

پذیرد صورت میمانند اسراِئیل،  ر کشورهای غربیو مورد نیاز امت اسالمی مانند پزشکی و کشاورزی دعلوم کاربردی 

و به تبع آن تجهیزات مرتبط و مواد اصلی در داروهای پزشکی، سموم و یا بذرهای مصرفی در کشاورزی نیز در همان 

 شود.ید و به کشورهای ما صادر میکشورها تول

مت سال یو تولیدات گوناگون داخلی در حوزهها در کشورهای اسالمی پیشرفت دانشگاهپرسید؛ پس حتما شما می

 شود؟!چه می

 ها را همی واگنهای گوناگون با غرب است. حتی آنان لوکوموتیو و کشندهگذاری در دانشریلپاسخ این است که 

 ی آن به ما سپرده شده است.ها و نوع به کارگیردهند. در این میان فقط ساخت واگنساخته و به ما می

ول ا یهاست. در حوزهها و درمان بیماریحفظ سالمتی، پیشگیری از بیماری یوابستگی در سه حوزه از جهت دوم؛

نیاز بشر و عدم رعایت سبک زندگی، هر روز شاهد آن هستیم که  های موردبه علت فقر مواد غذایی از ریزمغذی

ها به نان، نمک، روغن و دیگر مواد شود. مانند اضافه شدن این مکملما اضافه میهای گوناگون به مواد غذایی مکمل

 پرمصرف خوراکی!

ی خود کاری در مواد غذایوابسته به دستیعنی ما برای حفظ سالمتی، تندرستی بدن و تامین نیروی جسمی، همیشه 

مین مواد اولیه برای أمی و چه از لحاظ تایم. نهادهایی که چه از لحاظ علنهادهای خارج از خانه و خانواده توسط

 تولید مکمل، نیازمند جدیدترین تحقیقات و محصوالت کشورهای غربی هستند.
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نی سوم یع یایم. در حوزهها وابستههای واگیردار به انواع واکسندوم هم برای پیشگیری از برخی بیماری یدر حوزه

 ها،؛ وابستگی علمی و عملی به تحقیقات، متدها و روشاست ها نیز شرایط مانند آنچه گذشتدر درمان بیماری

 های مرتبط و داروهای گوناگون غربی!تجهیزات و دستگاه

رف سه گونه ط و وابستگی اقتصادی، یعنی ما ازوابستگی سیاسی، وابستگی فرهنگی، وابستگی علمی  از جهت سوم؛

 این محاصره وابستگی اقتصادی است. یایم و نتیجهشدهساز در بعد فردی و اجتماعی محاصره نهاد بین المللی روش

المللی، نهادهای فرهنگی با ترویج فرهنگ غربی مبتنی بر فردگرایی، نهادهای سیاسی با جبر قانونی و تعهدات بین

گرایانه و و در آخر نهادهای علمی با تحقیقات جزء پایه ساختگیهای بیزدگی و معنویتمحوری، مصرفانسان

ن آ یاند که نتیجههای اسالمی به وجود آوردهکننده از مسیر اصلی و کلی هدایت بشر؛ شرایطی را برای امتگمراه

 است.سالمت  یابعاد از جمله در حوزه یدر همهوابستگی اقتصادی 

د مانن غیر واقعی.نیازهای ها و وابستگی در نیازهای واقعی و ایجاد روزافزون وابستگی در خواسته از جهت چهارم؛

وارداتی  ،سفانه درصد باالیی از ژالتین مصرفی در تولیدات داخلیأترویج مصرف انواع ژله برای حفظ سالمتی! که مت

 است.استخوان خوک پوست و بوده و مشکوک به تهیه از 

وابستگی حقیقی و وابستگی کاذب که به علت عدم خودباوری، تبلیغات، ترس و استیالی  و از جهت آخر؛

 ی غرب، از لحاظ فکری و فرهنگی بر ما غالب شده است.نندهکمرعوب

 سازد:له را به خوبی برای ما روشن و مشخص میئتحلیل این وابستگی پیچیده در بیان آیات زیر، مس

 

 به والیت طاغوتیکی از عوامل اصلی وابستگی  ترس،

 ولی آنان از بعضى[ که] مگیرید[ دخو] ولی را نصارى و یهود ایدآورده ایمان که کسانى اى»: متعال خداوند .12

 راه را ستمگران گروه خدا آرى بود خواهد آنان از گیرد والیت به را آنها شما از کس هر و دیگرند بعضى

 ندگویمى ورزندمى شتاب آنان با[ والیت] در است بیمارى هایشانقلب در که کسانى بینىمى (1۷) نمایدنمی

 ات آورد پیش را دیگرى امر یا[ منظور] فتح خود جانب از خدا است امید برسد ناگوارى حادثه ما به ترسیممى

 «(10) گردند پشیمان اند داشته نهفته خود دل در آنچه از[ آنان نتیجه در]

 ل ا اللَّه  إِنَّ مِنْهُمْ ف إِنَّهُ مِنْکُمْ ی ت و لَّهُمْ و م نْ ب عْضٍ أ وْلِی اءُ ب عْضُهُمْ أ وْلِی اء  و النَّص ار ى الْی ُهود  ت تَّخِذُوا ل ا آم نُوا الَّذِین  أ یُّه ا ]ی ا

 ع س ىف  د اِِئر ةٌ تُصِیب ن ا أ نْ ن خْش ى ی قُولُون   فِیهِمْ یُس ارِعُون   م ر ضٌ  قُُلوبِهِمْ فِی الَّذِین  ف ت ر ى( 1۷) الظَّالِمِین  الْق وْم  ی هْدِی

 [ماِئده سوره: کریم قرآن] ([10) ن ادِمِین  أ نْفُسِِهمْ فِی أ س رُّوا م ا ع ل ى ف یُصْبِحُوا عِنْدِهِ مِنْ أ مْرٍ أ وْ بِالْف تْحِ ی أْتِی  أ نْ اللَّهُ

 

 منانؤنسبت به مترین مردم دشمنیهود، 

 چه ىراست را به والیت خود گرفتند، اندورزیده کفر که که کسانى بینىمى را آنان از بسیارى: »متعال خداوند .13

 مانندمى عذاب در پیوسته و گرفت خشم ایشان بر خدا[ نتیجه در] که فرستادند پیش خود براى آنچه است زشت

 یکنل گرفتندنمى والیت به را آنان آوردندمى ایمان آمده فرود او سوى به که آنچه و پیامبر و خدا به اگر و (61)

 (6۷) نافرمانند ایشان از بسیارى
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 انىکس قطعاً و یافت خواهى مؤمنان به نسبت مردم تریندشمن اندورزیده شرک که را کسانى و یهودیان مسلماً

 انشمنداند آنان از برخى زیرا یافت خواهى مؤمنان با دوستى در مردم تریننزدیک هستیم نصرانى ما گفتند که را

 «(60) ورزندنمى تکبر که اندرهبانانى و

 الِدُون  خ  هُمْ الْع ذ ابِ و فِی ع ل یْهِمْ اللَّهُ س خِط  أ نْ أ نْفُسُهُمْ ل هُمْ ق دَّم تْ م ا ل بِئْس  ک ف رُوا ذِین الَّ ی ت و لَّوْن  ِمنْهُمْ ک ثِیرًا ]ت ر ى

 أ ش دَّ  ل ت جِد نَّ( 6۷) ف اسِقُون  مِْمنْهُ ک ثِیرًا و ل کِنَّ أ وْلِی اء  اتَّخ ذُوهُمْ م ا إِل یْهِ أُنْزِل  و م ا و النَِّبیِّ بِاللَّهِ یُؤْمُِنون  ک انُوا و ل وْ( 61)

 أ نَّبِ ذ لِک  ن ص ار ى إِنَّا ق الُوا الَّذِین   آم نُوا لِلَّذِین  م و دَّةً أ قْر ب هُمْ و ل ت جِد نَّ أ شْر کُوا و الَّذِین  الْی هُود  آم نُوا لِلَّذِین  ع د او ةً النَّاسِ

 [ماِئده سوره: کریم قرآن]([ 60) ی سْت کْبِرُون  ل ا هُمْو أ نَّ و رُهْب انًا قِسِّیِسین  مِنْهُمْ

 

 منانؤعدم خیرخواهی دشمنان نسبت به م

 از خیرى دارندنمی دوست[ کدام هیچ] مشرکان نه و اندشده کافر کتاب اهل از که کسانى نه: »متعال خداوند .14

 داراى خدا و دهد اختصاص خود مترح به خواهد را که هر خدا آنکه با آید فرود شما بر پروردگارتان جانب

 «(۷11) است عظیم بخشىفزون

 نْ م  بِر حْم تِهِ ی خْت صُّ  و اللَّهُ ر بِّکُمْ مِنْ خ یْرٍ  مِنْ ع ل یْکُمْ یُن زَّل  أ نْ الْمُشِْرکِین  و ل ا الْکِت ابِ أ هْلِ مِنْ  ک ف رُوا الَّذِین  ی و دُّ ]م ا

 [بقره سوره: کریم قرآن] ([۷11) الْع ظِیمِ الْف ضْلِ ذُو و اللَّهُ ی ش اءُ

 شریک یاله ربوبیت در که کسانی یعنی مشرکان و شود که یهودخوب توجه کنید با توجه به آیات فوق مشخص می

 .اندجهان مستضعف هایملت و بشریت اصلی دشمنان هستند؛ قاِئل

 هزنند، کزمین، دست به هرکاری می نجایشگ عدم جمله از گوناگونی عناوین با بشر نسل ایشان برای نابودکردن

 .است آن مصادیق بارز جمله از جهانی کشتارهای و بیوتروریسم

 نه که دهش آن باعث الهی خلقت و زیست محیط به نسبت دشمنان معرفت و شناخت البته باید توجه داشت که عدم

 رختاند ترویج خلقت، در تغییر. گردد نآ نابودی باعث بلکه ندهد نتیجه زیست، محیط حفظ برای هاآن تالش تنها

 .است موضوع این مصادیق جمله از ها فروریخته و هاتراریخته غیرمثمر،

 تبدیل طیبات شده سبب مردم برای حیاتی و مصرف پر اقالم در اساسی تغییرات با غرب گرایمصرف همچنین تمدن

 ان،ن در تغییرات این مهمترین از. گرداند نمایان مردم زندگی نئوش تمام در را خود وضعی اثر و گردد خبیثات به

 .است افتاده اتفاق سرکه و جاتشیرینی روغن، نمک،

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

 و یمصنوع جاتشیرینی پاستیل، و ژله ،گوناگون هاینوشابه. دهدمی انجام جهان مردم دیگر برای خبیثات مصرف

 .است آن بارز مصادیق جمله از تراریخته هایروغن

ها پای خود را از تغییر و دگرگونی در مواد مصرفی غرب؛ این است که آن جویلذت تمدن دستاوردهای دیگر از

 یانز آثار که اند. تغییراتیهم تغییرات ایجاد کرده غذایی مواد و آب مصرفو روش  آداب درتر گذاشته و حتی فرا

 .است واضح و روشن پر علم اهل برای آن بار

 دو هر( WHO) جهانی بهداشت سازمان و متحد ملل کشاورزی و خواربار سازمان یا فاِئوو در آخر باید گفت که 

 ققحم جهان در را بشریت مورد در یهود آلودخباثت هایسیاست هستند تالش در جهانی، صهیونیسم تسلط تحت

 .کنند
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زهای ما نیا باز هم حاال شما قضاوت کنید با این حجم گسترده از وابستگی های گوناگون به دشمنان امت اسالمی آیا

 یا خیر؟! رفع گردیده است

 ایرانی زوجین در ناباروری آمار ازدیاد و جنین سقط چشمگیر افزایشالف. 

 اگهانین هایمرگ و العالجصعب هایبیماری سابقهبی ب. گسترش

 روانی و روحی آرامش سابقهبی ج. کاهش

 کشاورزی گوناگون محصوالت و غذایی مواد کیفی د. فقر

 بندیبسته تا تولید از غذایی مواد شیمیایی هـ . آلودگی

 شاورزیک و پزشکی مانند اسالمی یجامعه نیاز مورد و کاربردی علوم ویژه به گوناگون علوم در مبنایی و. وابستگی

 غرب تمدن به

 جهان مستکبر هایدولت به کشاورزی و پزشکی صنعت در شدید ز. وابستگی

 هایموزهآ اساس بر توانسته سالمت؛ مفهوم به نسبت امروزی بشر قلبی هایگرایش و هانگرش در تغییر با دشمن

 آحاد تبلیغات و رست با و باشد مردم درد کاسبِ داری،سرمایه نظام طلبِمنفعت و سودگرا منطق و لیبرالی اقتصاد

 .نماید خود سالمت احیای برای گوناگون هایهزینه پرداخت به مجبور را جامعه

هستی و مانع اصلی  به نسبت درست درک عدم از ناشی سالمت؛ حوزه در غربی دستورات و قوانین به عمل واقع در

 .است سالمت تحقق

 تا هستند نجات و سعادت و خوبی و خیر در پیوسته اسالم امت این: »فرمودند السالمعلیه علی امیرالمؤمنین .15

 .خورندنمی را هاعجم غذای و اندنپوشیده را( ایرانیان نه عرب، غیره کفار یعنی عجم) هاعجم لباس که زمانی

 لْح ة ط  ع نْ ج مِیعاً سِن انٍ بْنِ مُح مَّدِ و  غِیر ةِالْمُ بْنِ  اللَّهِ ع بْدِ ع نْ أ بِیهِ ع نْ الْم ح اسِنِ فِی الْب رْقِیُّ اللَّهِ ع بْدِ أ بِی بْنُ أ حْم دُ]

 لْأُمَّةُا ه ذِهِ ت ز الُ  ل ا ی قُولُ ع ک ان  و  الدَّقِیقُ ل هُ یُنْخ لُ ل ا ک ان  ع الْمُؤْمِنِین  أ مِیر  أ نَّ  ع آب اِئِهِ  ع نْ اللَّهِ ع بْدِ أ بِی ع نْ ز یْدٍ بْنِ

 ،1ج یعة،الش وساِئل.[ ]بِالذُّلِّ اللَّهُ ض ر ب هُمُ ذ ِلک  ف ع لُوا ف إِذ ا -الْع ج مِ أ طْعِم ة  ی طْع مُوا و  الْع ج مِ ب اس لِ ی لْب ُسوا ل مْ م ا بِخ یْرٍ

 [0۱: ص

 

 و سالمتمحوری علم مدرن در تفسیر انسان  انحراف در شناخت انسان و هستی، لغزش
اصلی عدم تحقق سالمت را در همان مدرنیته و  یت ریشهحال پس از وابستگی به غرب تحت تسلط یهود می بایس

تمدن غرب جستجو کنیم، جایی که در آن بدون تمسک به والیت اهلل و شناخت درست از جهان هستی دست به 

 اند.تغییرات و دگرگونی های گسترده در زمین زده

 

 زمیندر  طلبیدگرگونبه سببِ  حرث و نسلو نابودی تسلط دشمنان  یمقدمه ،کنندهتبلیغات خیره

 رب را خدا و داردوا مى تعجب به را تو سخنش دنیا این زندگى در که است کسى مردم میان از و: »متعال خداوند .16

 یابد کوشش ریاستى چون و (011) است دشمنان ترینسخت او آنکه حال و گیردمى گواه دارد دل در آنچه

 «(011)ندارد دوست را تباهکارى خداوند و سازد نابود را نسل و کشت و نماید فساد زمین در که کندمى

 س ع ى ت و لَّى و إِذ ا( 011) الْخِص امِ أ ل دُّ و ُهو  ق لْبِهِ فِی م ا ع ل ى اللَّه  و یُشْهِدُ الدُّنْی ا اْلح ی اةِ فِی ق وْلُهُ یُعْجِبُک  م نْ النَّاسِ  ]و مِن 

 [بقره سوره: کریم قرآن] [(011) الْف س اد  یُحِبُّ ل ا و اللَّهُ و النَّسْل  الْح رْث  لِک و یُهْ  فِیه ا لِیُفْسِد  الْأ رْضِ فِی
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 نادانی و عدم شناخت درستروی  ؛ ازو فساد طلبیدگرگون

جاست که این مفسدان و دگرگون طلب ها با عدم شناخت درست از هستی؛ خلقت را دچار نقصان جالب این ینکته

 اجزاء خلقت در واقع مصلحان بشریت هستند. یکنند با اصالح در همهبینند و فکر میمی

 بهوش( ۷۷) .«اصالح گریم خود ما: »گویندمی ،«مکنید فساد زمین در: »شود گفته آنان به چون و»خداوند متعال:  .17

مُصْلِحُون   ن حْنُ  إِنَّما قالُوا أ رْضِالْ فِی تُفْسِدُوا ال ل هُمْ قیل  إِذا ]و  « (۷0) .فهمندنمی لیکن ، فسادگرانند آنان که باشید

 [بقره سوره: کریم قرآن] ( [۷0ی شْعُرُون  ) ال لکِنْ و  الْمُفْسِدُون  هُمُ إِنَّهُمْ ( أ ال۷۷)

 

 شناسی، طب مدرن و بیوتکنولوژیستپایه در زی ینظریه ،تکامل داروین یفرضیه

ر علوم پایه د یتکامل داروین )که البته به عنوان نظریه یشاید پرسش جدی شما این باشد که با توجه به فرضیه

شود( آیا هستی در خلقت دچار نقصان است یا شناسی، طب مدرن و بیوتکنولوژی قلمداد میگوناگون نظیر زیست

 خیر؟!

 کنیم:در پاسخ به این پرسش بنیادین این آیات از قرآن کریم را به عنوان نمونه اراِئه می

 پستى[ مراتب] ترینپست به را او سپس( 1) آفریدیم اعتدال نیکوترین در را انسان براستى[ که: »]متعال خداوند .18

 «(0)داشت خواهند منتبى پاداشى که اندکرده شایسته کارهاى و گرویده که را کسانى مگر( 1) بازگردانیدیم

 أ جْرٌ ف ل هُمْ الصَّالِح اتِ و ع مِلُوا آم نُوا الَّذِین  إِلَّا( 1) س افِلِین  أ سْف ل  دْن اهُر د  ثُمَّ( 1) ت قْوِیمٍ أ حْس نِ فِی الْإِنْس ان  خ ل قْن ا ل ق دْ]

 [تین سوره: کریم قرآن([ ]0) م مُْنونٍ غ یْرُ

 «کرد آغاز گِل از را انسان آفرینش و آفریده، نیکو است آفریده که را چیزی هر که کسی همان: »متعال خداوند .19

 [سجده سوره: کریم قرآن([ ]۱) طینٍ مِنْ الْإِنْسانِ خ لْق  ب د أ  و  خ ل ق هُ ءٍش یْ کُلَّ ن أ حْس  الَّذی]

 ختالفا گونه هیچ بخشایشگر[ خدای] آن آفرینشِ در. بیافرید طبقه طبقه را آسمان هفت که همان: »متعال خداوند .21

 خ لْقِ فی ریت  ما طِباقاً س ماواتٍ س بْع  خ ل ق  لَّذیا] «بینی؟می[ نقصانی و] خلل آیا بنگر، باز. بینینمی[ تفاوتی و]

 [ملک سوره: کریم قرآن([ ]1) فُطُورٍ مِنْ ت ری ه لْ الْب ص ر  ف ارْجِعِ ت فاوُتٍ مِنْ الرَّحْمنِ

 

 طلب در طبیعتتغییرگرا و دگرگونتفکر  مسبب اصلیِ شیطان،

 دخوانننمى را سرکش شیطان جز و خوانندنمى[ دعا به] را نهمادی هاىبت جز او جاى به[ مشرکان: »]متعال خداوند .21

 رفتگ برخواهم[ خود براى] معیّن بندگانت نصیبى میان از گمانبى گفت[ که وقتى] کند لعنتش خدا (۷۷۱)

 هادام هاىگوش تا کنممى وادارشان و کرد خواهم دراز و دور آرزوهاى دچار و گمراه سخت را آنان و (۷۷6)

 ولی را شیطان خدا جاى به کس هر[ لى]و سازند دگرگون را خدا آفریده تا کنممی وادارشان و دهند کافش را

 «(۷۷9) است شده آشکارى زیان دستخوش قطعاً گیرد[ خدا]

 م فْرُوًضا ن صِیبًا عِب ادِک   مِنْ ل أ تَّخِذ نَّ و ق ال  اللَّهُ ل ع ن هُ ( ۷۷۱) م رِیدًا ش یْط انًا إِلَّا ی دْعُون  و إِنْ إِن اثًا إِلَّا دُونِهِ مِنْ ی دْعُون   ]إِنْ

 مِنْ  و لِیًّا ان الشَّیْط  ی تَّخِذِ و م نْ اللَّهِ خ لْق  ف ل یُغ یِّرُنَّ و ل آمُر نَّهُمْ الْأ نْع امِ آذ ان  ف ل یُب تِّکُنَّ و ل آمُر نَُّهمْ و ل أُم نِّی نَّهُمْ و ل أُضِلَّنَّهُمْ (۷۷6)

 [نساء سوره: کریم قرآن]([ ۷۷9) ُمبِینًا خُسْر انًا خ سِر  ف ق دْ اللَّهِ دُونِ
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های این حوزه شروع کردیم و سالمت از چالش حقیقتیابیم که ما برای توصیف با مرور مباحثی که گذشت در می

یز به مان نحیط زیستها در امت اسالمی به خطر افتاده است بلکه زمین و ممتوجه شدیم که نه تنها سالمت ما انسان

 علت تبعیت بی چون و چرا از تمدن غربی و به اصطالح مدرن امروزی دچار مخاطره گردیده است.

 [سزایِ ] تا است، شده نمودار دریا و خشکی در فساد آورده، فراهم مردم هایدست آنچه سبب به: »متعال خداوند .22

 أ یْدِی س ب تْک   بِما الْب حْرِ و  الْب رِّ فِی الْف سادُ ]ظ ه ر « . بازگردند که باشد بچشاند، آنان به اندکرده که را آنچه از بعضی

 [روم سوره: کریم قرآن] ([1۷ی رْجِعُون  ) ل ع لَّهُمْ ع مِلُوا الَّذی ب عْض  لِیُذیق هُمْ النَّاسِ

 

 انحراف در مغرب زمین یپایه عدم شناخت درست و دقیق از هستی،

 گمان واقع، در و کنند،نمی پیروی را[ خود] گمانِ جز. نیست معرفتی[ کار] این به را ایشان و»خداوند متعال:  .23

 دنیا زندگی جز و برتافته روی ما یاد از که کس هر از ( پس،06). رساندنمی سودی هیچ حقیقت[ به وصول] در

 که کسی[  حال]  به ودخ تو، پروردگار. است آنان دانش منتهای ( این09). برتاب روی است، نبوده خواستار را

 («11).است ترآگاه[  نیز]  یافته راه که کسی به او و ، داناتر شده منحرف او راه از

 ذِکْرِنا ع نْ ت و لَّی م نْ ع نْ ( ف أ ْعرِض06ْش یْئاً ) الْح قِّ مِن  یُغْنی ال الظَّنَّ إِنَّ و  الظَّنَّ إِالَّ ی تَّبِعُون  إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِهِ ل هُمْ ما ]و 

اهْت دی  بِم نِ أ عْل مُ هُو  و  س بیلِهِ ع نْ ض لَّ بِم نْ أ عْل مُ هُو  ر بَّک  إِنَّ الْعِلْمِ مِن  م بْل غُهُمْ ( ذلِک 09الدُّنْیا ) الْح یاة  إِالَّ یُرِدْ  ل مْ و 

 [نجم سوره: کریم قرآن] ( [11)

دانش دست به کاری زند بیش از آن که اصالح کند، رکس بیه : »آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .24

 سُولُر  ق ال  ق ال  ع آب اِئِهِ ع نْ ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِی ع نْ ر و اهُ ع مَّنْ ف ضَّالٍ بْنِ ع لِیِّ بْنِ الْح س نِ ع نِ ]ع نْهُ« سازد.فاسد و تباه می

 [۷96: ص ،۷ج [ ]المحاسن،یُصْلِح مِمَّا أ کْث ر  یُفْسِدُ م ا ک ان  ِعلْمٍ غ یْرِ ع ل ى ع مِل  م نْ ص اللَّهِ

 یزىچ سیر سرعت که است، صحیح راه غیر در رونده مانند بصیرت؛ بدون کار یکننده: »السالمعلیه صادق امام .25

 بْنِ مُح مَّدِ ع نْ أ بِیهِ ع نْ الِدٍخ  بْنِ  مُح مَّدِ بْنِ أ حْم د   ع نْ أ صْح ابِن ا مِنْ  عِدَّةٌ.« ]افزایدنمى او بر راه از شدن دور جز

 ی زِیدُهُ  ل ا الطَّرِیقِ غ یْرِ ع ل ى ک السَّاِئِرِ ب صِیر ةٍ غ یْرِ ع ل ى الْع امِلُ ی قُولُ ع اللَّهِ ع بْدِ أ ب ا س مِْعتُ ق ال  ز یْدٍ بْنِ ط لْح ة  ع نْ سِن انٍ

 [11۷: ص ،1ج الفقیه، یحضره ال من. 11: ص ،۷ج ،(سالمیةاإل - ط) الکافی.[ ]بُعْداً إِلَّا السَّیْرِ سُرْع ةُ

سالمت؛ باید نخست مسیر شناخت و راه دستیابی به اطالعات و روش تحلیل آن  حقیقتحاال برای درک درست از 

 را بررسی کنیم.

 

 کسب اطالعات مجرای ،عقل مرکز تحلیل داده و تجربه، شهود و نقل
انسان؛ عقل به عنوان موهبتی الهی قرار گرفته است. عقل قدرتی به انسان  برای درک مفاهیم و حقایق هستی در

 های به دست آمده از مجاری گوناگون شناختی را حاصل کنیم.بخشد تا تحلیل درستی از اطالعات و دادهمی

ل را تحلیعقل آن اطالعات  یآوریم و سپس به واسطهما از سه مسیر تجربه، شهود و نقل، اطالعاتی را به دست می

 کرده و با جدا کردن و تمیز دادن مابین خیر و شر آن، به درکی بر اساس اطالعات کسب شده خواهیم رسید.

تر باشند و صحت و سقم آن بیشتر باشد، به واقعیت نزدیکهرچه اطالعات وارد شده از مسیر تجربه، شهود و نقل 

 پذیرد.تر و درک بهتری توسط عقل صورت میتحلیل درست
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تر می کند و بسنده کردن به جزِئیات و تمرکز روی آن نیز سم مهلکی برای درک العات غلط مسیر تحلیل را سختاط

 مفاهیم کلی است.

در واقع برای درک درست و عقلی از مفاهیم کلی راهی نداریم که از اطالعات یقینی و قطعی استفاده کنیم. اطالعاتی 

 باشد. که از روی ظن و گمان برای ما حاصل نشده

 مِن   یُغْنی ال الظَّنَّ ]إِنَّ(« 06). رساندنمی سودی هیچ حقیقت[ به وصول] در گمان واقع، در »...خداوند متعال:  .26

 [نجم سوره: کریم قرآن] ([06ش یْئاً ) الْح قِّ

یگران و د های تجربی ناشی از استقرای ناقص یا شهود آلوده به الهامات شیطانی یا تقلید از تفکراتمانند دریافت

 اند.های افرادی که خود در پیچ و خم کسب حقیقت در تکاپو بودهها و گفتهانگاری نقلدرست

 دارىبربه فرمان جز نجاتى شد، داشته بپا خدا بردارىفرمان براى حق هشام اى»...السالم: امام موسی کاظم علیه .27

 علم و است وابسته به عقل آموزش و آید به دست آموزش با علم و است علم به سبب بردارىفرمان و نیست

 «.است عقل به وسیله علم شناختن و نیاید بدست الهى دانشمندان از جز

 .ع .. رٍج عْف  بْنُ  مُوس ى الْح س نِ أ بُو لِی ق ال  ق ال  الْح ک مِ بْنِ هِش امِ ع نْ ر ف ع هُ أ صْح ابِن ا ب عْضِ ع نْ  الْأ شْع رِیُّ اللَّهِ ع بْدِ ]أ بُو

 عِلْم   ل ا و  ت ق دُیُعْ بِالْع قْلِ التَّع لُّمُ و  بِالتَّع لُّمِ الْعِلْمُ و   بِالْعِلْمِ الطَّاع ةُ و  بِالطَّاع ةِ إِلَّا ن ج اة  ل ا و  اللَّهِ لِط اع ةِ الْح قِّ ن صْبُ هِش امُ ی ا

 [۷1: ص ،۷ج ،(اإلسالمیة - ط) [ ]الکافیلبِاْلع قْ الْعِلْمِ م عْرِف ةُ و  ر بَّانِیٍّ ع الِمٍ مِنْ إِلَّا

ترین مجاری شناخت که همان قرآن و سنت و در صورتی که اطالعات و شناخت از هستی و خلقت الهی را از مطمئن

  دهد.باشد کسب کنیم؛ بی شک عقل، آدمی را به سوی خداوند باری تعالی سوق می

 و ودش پرستش خدا آن به وسیله که چیزیست» فرمود: چیست؟ عقل السالم پرسیدعلیه صادق امام از شخصى .28

 «آید. به دست بهشت

 نمایش آن است، شیطنت آن نیرنگست، آن»: فرمود بود؟ چه داشت معاویه آنچه پس گفتم: گوید شخص آن

 «.نیست عقل ولى دارد را عقل

 لُ الْع قْ م ا ل هُ قُلْتُ: ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِی إِل ى ر ف ع هُ أ صْح ابِن ا ب عْضِ ع نْ الْج بَّارِ ع بْدِ بْنِ مُح مَّدِ ع نْ إِدْرِیس  بْنُ ]أ حْم دُ

 و   شَّیْط ن ةُال تِلْک »!«  النَّکْر اءُ تِلْک  ف ق ال  مُع اوِی ة  فِی ک ان  ف الَّذِی قُلْتُ ق ال  الْجِن انُ ِبهِ اکْتُسِب  و  الرَّحْم نُ بِهِ عُبِد  م ا ق ال 

 [۷۷: ص ،۷ج ،(اإلسالمیة - ط) [ ]الکافی.ِبالْع قْلِ ل یْس تْ و  ِبالْع قْلِ بِیه ةٌش  هِی 

 

 سالمت حقیقتدرک والیت انسان و علمی برای  قرآن و سنت، تنها مرجع

 تُطِعِ ف ال] «ده انجام بزرگ جهادی هاآن با( کتاب) این با و نکن پیروی کافران از هرگز پس: »متعال خداوند .29

 [فرقان سوره: کریم قرآن([ ]10) ک بیراً جِهاداً بِهِ جاهِدْهُمْ و  ین الْکافِر

 

 موضوعات فهم در شناخت و معرفت اصلی مجاری بایست ازمفاهیم کلی می یمانند همه سالمت حقیقتدرک  برای

 در هخصمش تریناصلی سنت؛ و قرآن علمی مرجعیت به اعتقاد که چرا !بگیریم کمک وحی یعنی اسالمی، مساِئل و

 .است اسالمی تمدن
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 دریاست و خشکی در آنچه و داند،نمی را آن[ کسی] او جز. اوست نزد تنها غیب، کلیدهای و: »متعال خداوند .31

 و تر هیچ و زمین، هایتاریکی در ایدانه هیچ و داند،می را آن[ که این] مگر افتدنمی فرو برگی هیچ و داند،می

 .است[ ثبت] روشن کتابی در که این مگر نیست خشکی

 یف ح بَّةٍ ال و   ی عْل ُمها إِالَّ و ر ق ةٍ مِنْ ت سْقُطُ ما و  الْب حْرِ و  الْب رِّ فِی ما ی عْل مُ و  هُو  ِإالَّ ی عْل ُمها ال الْغ یْبِ م فاتِحُ ِعنْد هُ و ]

 [انعام سوره: کریم قرآن] ([19) مُبینٍ کِتابٍ فی إِالَّ یاِبسٍ ال و  ر طْبٍ ال و  الْأ رْضِ ظُلُماتِ

 جانب از من اما. گویدنمی سخن( عادى زبان با) هرگز چه اگر آرید سخن به را قرآن: »السالم علیه امیرالمؤمنین .31

 شما اجتماعى حیات نظم و هابیماری دوای گذشته، اخبار و آینده علوم قرآن در بدانید: دهممی آگاهى را شما او

 «است

 و اء د  و  الْم اِضی ع نِ الْح دِیث  و  ی أْتِی م ا عِلْم  فِیهِ  إِنَّ أ ل ا ع نْهُ أُخْبِرُکُمْ ل کِنْ و   ی نِْطق  ل نْ و   اسْت نْطِقُوهُ ف  الْقُرْآنُ ذ لِک ]

 [ 001: ص ،(صالح للصبحی) البالغة نهج[ ]ب یْن کُم م ا ن ظْم  و  د اِئِکُمْ

 وگندس به خدا که جا آن تا فرستاده فرو را چیز هر بیان قرآن در تعالى و تبارک خداى: »السالم علیه صادق امام .32

 رآنق در این کاش؛ای: بگوید نتواند اىبنده هیچ که جا آن تا و نفرموده، فروگذار بندگان احتیاجات از را چیزى

 .«است فرستاده فرو قرآن در را آن خدا که آن جز بود آمده

 اللَّه   إِنَّ ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِی ع نْ  مُر ازِمٍ ع نْ ح دِیدٍ بْنِ ع لِیِّ  ع نْ  عِیس ى بْنِ ُمح مَّدِ بْنِ أ ْحم د  ع نْ ی حْی ى بْنُ مُح مَّدُ]

 ع بْدٌ ی ْست طِیع  ل ا ىح تَّ ادُالْعِب  إِل یْهِ ی حْت اجُ ش یْئاً اللَّهُ ت ر ک  م ا اللَّهِ و  ح تَّى ءٍ ش یْ کُلِّ تِبْی ان  الْقُرْآنِ فِی أ نْز ل  ت ع ال ى و  ت ب ار ک 

 [19: ص ،۷ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی[ ]فِیهِ اللَّهُ أ نْز ل هُ ق دْ و  إِلَّا الْقُرْآنِ فِی أُنْزِل  ه ذ ا ک ان  ل وْ ی قُولُ

 چیزى زا برگرفته که این مگر نیست، درستى و حق مطلب مردم از یک هیچ نزد که بدانید: »السالم علیه باقر امام .33

 .«اندگرفته بیتاهل ما از را آن که است

: ص النص، ،(للمفید) األمالی[ ]الْب یْت أ هْل  ِمنَّا أ خ ذُوهُ ءٌش یْ إِلَّا ص و ابٌ ل ا و  ح قٌّ النَّاسِ مِن  أ ح دٍ عِنْد  ل یْس  إِنَّهُ أ م ا]

 األقوال و األخبار و اآلیات من واألحوال عارفالم و العلوم عوالم. 91: ص ،0ج ،(بیروت چاپ) األنوار بحار. 90

 ،۷۱ج المساِئل، مستنبط و الوساِئل مستدرک. ۷90: ص الباقرع،-۷9ج الجواد، اإلمام إلى النساء سیدة مستدرک)

 [061: ص

 و نوشیدیدمى زاللش سرچشمه از را آب و گرفتیدمى فرا آن معدن از را علم اگر: »السالمعلیه امیرالمؤمنین .34

 هااهر گمانبی پیمودید،مى را حقّ جادّه و گرفتیدمى پیش در را روشن راه و اندوختیدمى کانونش از را هاخوبی

 .«گشتمى هویدا برایتان[ راه ى] هانشانه و شدمى آشکار شما بر

 و   حِهِو اضِ مِنْ الطَّرِیق  أ خ ذْتُمُ و  م وْضِعِهِ مِنْ الْخ یْر  تُمُادَّخ رْ و  بِعُذُوب تِهِ الْم اء  ش رِبْتُمُ و  م عْدِنِهِ مِنْ الْعِلْم  اقْت ب سْتُمُ ل وِ]

 الوافی،. 10: ص ،6ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی] [الْأ عْل ام ل کُمُ  ب د تْ و  السُّبُلُ بِکُمُ ل ن ه ج تْ ن هْج هُ الْح قِّ مِن  س ل کْتُمْ

 [۱1: ص ،01ج رسول،ال آل أخبار شرح فی العقول مرآة. 16: ص ،00ج

 نکهآ مگر نیست حرکت هیچ کمیل؛ اى. باشى ما از تا مگیر ما از جز کمیل؛ اى: »السالمعلیه امیرالمؤمنین علی .35

 ل ىإِ فِیه ا جٌ مُحْت ا أ نْت  و  إِلَّا ح ر ک ةٍ مِنْ م ا کُم یْلُ ی ا مِنَّا ت کُنْ ع نَّا إِلَّا ت أْخُذْ ل ا ُکم یْلُ ی ا.« ]نیازمندى آن شناخت به تو

 [۷۱۷: ص النص، العقول، تحف[ ]م عْرِف ةٍ

 انید،دنمی اگر پس. نداشتیم گسیل کردیممی وحی به ایشان که مردانی جز[ هم] تو از پیش و: » متعال خداوند .36

 سوی هب را قرآن این و ،[فرستادیم] هانوشته و آشکار دالیل با[ را آنان زیرا]( 11) شوید جویا قرآن پژوهندگان از

 «(11).دبیندیشن آنان که امید و دهی، توضیح است شده نازل ایشان سوی به را آنچه مردم برای تا آوردیم، فرود تو
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 أ نْز لْنا و  الزُّبُرِ و   بِالْب یِّناتِ (11) ت عْل مُون  ال کُنْتُمْ إِنْ  الذِّکْرِ أ هْل  ف ْسئ لُوا إِل ْیهِمْ ُنوحی رِجاالً إِالَّ ق بْلِک  مِنْ أ رْس لْنا ما ]و 

 [نحل سوره کریم، قرآن[ ](11) ی ت ف کَّرُون  ل ع لَّهُمْ و  إِل یْهِمْ نُزِّل  ما لِلنَّاسِ لِتُب یِّن  الذِّکْر  إِل یْک 

ذکر یعنی قرآن، و اهل ذکر خاندان حضرت رسول صل اهلل علیه و آله هستند که »السالم: امام محمد باقر علیه .37

 «ال شود.ؤها سباید از آن

 ع نْ مُسْلِمٍ بْنِ  مُح مَّدِ ع نْ عُثْم ان   بْنِ  أ ب انِ ع نْ أ یُّوب  بْنِ ف ض ال ة  ع نْ س عِیدٍ بْنِ الْحُس ْینِ ع نِ  مُح مَّدٍ بْنُ أ حْم دُ ]ح دَّث ن ا

 أ هْلُ ص اللَّهِ ر سُولِ آلُ و  الْقُرْآنُ الذِّکْرُ ق ال  ت عْل ُمون  ال کُنْتُمْ إِنْ  الذِّکْرِ أ هْل  ف سْئ لُوا ت ع ال ى اللَّهِ ق وْلِ فِی ع ج عْف رٍ أ بِی

 [10: ص ،۷ج علیهم، اهلل صلى محمد آل فضاِئل فی الدرجات [ ]بصاِئر.الْم سْئُولُون  هُمُ و  الذِّکْرِ

 امت در را تسالم از درستی تعریف سنت، و قرآن علمی مرجعیت اساس بر مردم علمی ارتقای با بایستمی لذا

 ات نماییم جایگزین جهان مستضعفین قلوب و هاذهن در را سالمت از درست حقیقت این و کنیم نهادینه اسالمی

 شود مفراه ایزمینه و برسد ممکن حداقل به بشریت دشمنان به وابستگی میزان ،امت اسالمی سالمت ارتقای ضمن

 .گردد بیان امروزی زبان به و تدوین استخراج، مرور به سالمت اسالمی قواعد تا

 

 سلیم، قلب عنوان؛ با اینظریه قالب در اجمال به را سالمت حقیقت سنت، و قرآن علمی مرجعیت اساس بر حال

 :کنیممی ارایه

 تفسیر سالمت و بیماری انسانشناسی و در انساندین مبنای  قلب سلیم،
 در عامل مؤثرترین و هابیماری اصلی علل انسان، قیقتح اجمالی معرفی به روایات و آیات از استظهاری نگاهی با

اره خواهیم و در پایان به نقش طبیب اش شود تبیین مؤلفه چند این بیان با سالمت حقیقت تا ایمانسان پرداخته سالمت

 لذا. ودش تبین نیز طاغوت و «غیّ» مسیر بایستمی حق مسیر در حرکت و «رشد» دقیق تشخیص همچنین برای. نمود

 ؛سالمت در عوامل مؤثرترین و هابیماری علل انسان، به اسالم وحیانی نگاه خالف بر درست کنیم؛می دوباره اشاره

 داروین لتکام یفرضیه خود؛ ناقص استقرای و تجربی شناخت اساس بر بیوتکنولوژی و مدرن طب شناسی،زیست

 .برندمی الؤس زیر عمل در را الهی ربوبیت و پذیرفته پایه ینظریه عنوان به را

 دهدیم بیوتکنولوژی آموختگان دانش به را ژنتیک نظام در دخالت جسارت که است نگاهی داروین؛ تکامل یفرضیه

 .شودمی دریا و خشکی در فساد و دگرگونی ظهور موجب و

 

 انسان حقیقتاول؛ 

 نفس و جسم عقل، روح، دارای الف. انسان

های کودکانه از برداشت دارد.مختصری آن هم با نگاه داروینی شناخت  ،بدون روح طب مدرن فقط نسبت به جسم

های ذهنی محدود در و صد البته فعالیتالنفس در مبانی دینی ما نخواهد شد. جایگزین معرفتدر طب غربی روان 

 مغز آدمی، نسبتی با عقل ندارد.

 روح که هنگامی نفس، و خون و عقل و وحر: است چیز چهار بر بدن ریزىپى: فرمودند السّالمعلیه صادق امام .38

 خون ىول کند نگهدارى او برای عقل ببیند به چیزى روح چون و کند پیروى آن از نیز عقل رودمی بیرون بدن از

 .«ماندمی باقى بدن در چنان هم نفس و
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 بْنِ الْح س نِ ع نِ  الْأ شْع رِیِّ أ حْم د  بْنِ مُح مَّدِ ع نْ ارِالْع طَّ ی حْی ى بْنِ مُح مَّدِ ع نْ الْمُت و کِّلِ بْنِ مُوس ى بْنِ مُح مَّدِ ع نْ]

 للَّهِ ا ع بْدِ أ ِبی ع نْ الْأ صْب غِ أ بِی ع نْ دُرُسْت  ع نْ مُح مَّدٍ  بْنِ س عِیدِ ع نْ الطَّاط رِیِّ الْح س نِ بْنِ ع لِیِّ ع نْ اللُّؤْلُؤِیِّ الْحُس یْنِ

 رُّوحُال ر أ ى ف إِذ ا الْع قْلُ ت بِع هُ الرُّوحُ خ ر ج  ف إِذ ا النَّفْسِ و  الدَّمِ و  الْع قْلِ و  الرُّوحِ أ شْی اء  أ رْب ع ةِ ل ىع  الْج س دُ بُنِی : ق ال  ع

 [000: ص ،۷ج الخصال،.[ ]النَّفْسُ و  الدَّمُ ب قِی  و  الْع قْلُ ع ل یْهِ ح فِظ هُ ش یْئاً

 

 نانسا فرماندهی مرکز ،ب. قلب

ق از طری ؛های نفسمرکز پاسخ به نیازهای عقل یا خواسته است. قلبآیینه روح انسان و در  فرماندهی مرکز قلب 

در صورتی که مغز فقط مدیریت  داند.بدن انسان میفرماندهی طب مدرن؛ مغز را مرکز ولی . استدیگر اعضای بدن 

پنج گانه و تحلیل آن قسمت کمی از نیازهای قلب  حواس را به عهده داشته و بر اساس اطالعات رسیده از حواس

 کند.را برای فرماندهی بدن فراهم می

انند نیاز به کند مدر واقع آدمی نیازهای واقعی دارد که عقل در تحلیل آن و روش اجابت آن نیاز به انسان کمک می

 درست عقلی دارد و باید آدمی محبت یا حقیقت طلبی و حتی گرسنگی و نیازهای جنسی، همه و همه نیاز به تحلیل

 با راهکارهای عقلی در صدد رفع آن برآید.

کند. یعنی شما گرسنه حال در کنار این عقل، نفسی وجود دارد که هر نیاز را تبدیل به هزاران خواسته رنگارنگ می

فع یست! به تبع رعقالنی ن کند که اصالًشوید ولی دلتان یک سفره رنگارنگ مملو از غذاهای گوناگون طلب میمی

گیرد مانند درخواست نوشیدن انواع مایعات پس از های کاذب دیگری نیز شکل میهای نفسانی خواستهاین خواسته

های خواب سنگین بعد از مصرف آنان و در نهایت نیاز کاذب جنسی و خشم ناشی از رفع نادرست خواستهپرخوری و 

 ناپذیر نفسانی!تمامی

در بین دو راهی دو وزیر خود یعنی عقل و نفس قرار دارد. همان طور که از معنای قلب  سلطان بدن قلب؛ همیشه

پیداست؛ قلب یا همان دل همیشه در حال دگرگونی و حالی به حال دگر شدن است. همیشه در حال انتخاب میان 

دهد و را به نفس میعقل می دهد و آدمی شبیه مالِئکه می شود و گاهی اختیار عقل و نفس است. گاهی اختیار را 

 گردد.تر میآدمی از حیوانات نیز پست

و در ادامه خواهیم شود جسم نیز یک ابزار کامل و مجهز در اختیار اوامر و نواهی قلب است که از طریق مغز کنترل می

 است.بین قلب و جسم  یه نیت و اراده واسطهگفت ک

 وْم ی ] «بیاورد خدا سوى به پاک قلبى که کسى مگر.* دهدنمى سود فرزندى و مال هیچ که روزى: »متعال خداوند .39

 [شعراء سوره: کریم قرآن([ ]69) س ِلیمٍ بِق لْبٍ اللَّه  أ ت ى م نْ إِلَّا( 66) ب نُون  و ل ا م الٌ ی نْف عُ ل ا

یش دگار خوو از پیروان او )نوح نبی( همانا ابراهیم بود * آنگاه که با قلب سلیم به سوی پرور: »متعال خداوند .41

 [صافات سوره: کریم قرآن([ ]61) س لیم بِق لْبٍ ر بَّهُ جاء  ( إِذ61ْ) ل إِبْراهیم شیع تِهِ مِنْ إِنَّ ]و « آمد.

 امام یهمنزل به انسانى جسد به نسبت قلب که بدان فالنى: »فرمودند چنین مردى به که السّالمعلیه صادق امام .41

 و ایادى و اعوان جسد اعضاء و جوارح تمام که بینىنمى مگر بنمایند، را شاطاعت باید تمام که مردم براى است

 اداء را قلب هاىخواسته عورت و پا دو و دست دو و دهان و بینى و چشم دو و گوش دو .هستند قلب مفسّر

 .گشایدمى را چشمش دو شخص باشد چیزى به نگریستن اشخواسته قلب گاه هر: لذا کنندمى
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 هر و بشنود را مطلوب تا کرده باز را آنها منفذ و داده حرکت را گوشش دو شخص بشنود واهدبخ که زمانى و

 قلب هب مطلوب بوى نتیجه در کرده استنشاق بینى با شخص نماید استشمام را بویى باشد داشته میل وقت

 .رسدمى

 گرفتن شمطلوب که صورتى در و. کندمى تکّلم زبان وسیله به باشد داشته گفتن سخن به رغبت که هنگامى و

 .گیردمى را چیز آن و افتاده کار به دستها باشد چیزى

 غریزه و شهوت محبوبش اگر و. روندمى راه و نموده سعى پا دو باشد کردن حرکت مقصودش که فرض به و

 تا نموده فعالّیت و حرکت جوارح و اعضاء این تمام پس. آیدمى در جنبش و حرکت به شخص نرینه باشد

 امام هب نسبت خالِئق که است شایسته همچنین و کنندمى اطاعتش ترتیب بدین و کرده اداء را قلب واستهخ

 .«کنند اطاعت را سرور آن امر و بوده جوارح و اعضاء مانند السّالمعلیه

 أ نَّ انُفُل   ی ا اْعل مْ لِر ُجلٍ ی قُولُ س مِعْتُهُ ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِی ع نْ أ صْح ابِهِ ب عْضِ ع نْ سِن انٍ بْنِ مُح مَّدِ ع نْ  الْإِسْن ادِ ِبه ذ ا ]و 

 شُر طٌ الْج س دِ ج و ارِحِ ج مِیع  أ نَّ  ت ر ى ل ا أ  ع ل ْیِهمْ الطَّاع ةِ الْو اجِبِ النَّاسِ مِن  الْإِم امِ بِم نْزِل ةِ الْج س دِ مِن  الْق لْبِ م نْزِل ة 

 النَّظ رِ بِ ه مَّ إِذ ا الْق لْب  ف إِنَّ الْف رْجُ  و  الرِّجْل انِ و  الْی د انِ و  الْف مُ  و  الْأ نْفُ و  الْع یْن انِ و  الْأُذُن انِ ع نْهُ مُؤ دِّی ةٌ ل هُ ت ر اجِم ةٌ و  لِلْق لْبِ

 ف أ دَّى أ نْفِهِبِ  اسْت ْنش ق  بِالشَّمِّ الْق لْبُ ه مَّ إِذ ا و  ف س ِمع  مِع هُم س ا ف ت ح  و  أُذُن یْهِ ح رَّک  بِاالسْتِم اعِ ه مَّ إِذ ا و  ع یْن یْهِ الرَُّجلُ ف ت ح 

 ع تِ س  بِالْح ر ک ةِ ه مَّ إِذ ا و  الْی د انِ ع مِل تِ بِالْب طْشِ ه مَّ إِذ ا و  بِاللِّس انِ ت ک لَّم  بِالنُّطْقِ ه مَّ إِذ ا و  الْق لْبِ إِل ى الرَّاِئِح ة  تِلْک 

 لِلْأ مْرِ  اع یُط  أ نْ لِلْإِم امِ ی نْب غِی ک ذ لِک  و  ِبالتَّحْرِیکِ الْق لْبِ ع نِ ُمؤ دِّی ةٌ کُلُّه ا ف ه ذِهِ الذَّک رُ ت ح رَّک  بِالشَّهْو ةِ ه مَّ إِذ ا و  رِّجْل انِال

 [۷19: ص ،۷ج الشراِئع، علل.[ ]مِنْهُ

 هر برای و قرارداده، دارویی نهدمی بدن در که دردی هر معالجه برای عزّوجلّ خداوند: »السالمعلیه رضا امام .42

 .است داشته مقرّر دوا نوعی بیماری نوع

 غز،م و)  بندهایند و رگها کارگزارانش و عمّال و است، قلب آن پادشاه که است کشور یک شبیه هابدن این چون

 هالب و هاچشم و پاها و هادست دستیارانش و معاونان و است پیکر کلّ او قلمرو و( اوست قلب پادشاه قصر و

 .او یسینه اشسراپرده و اوست، شکم و معده هایشخزانه و هایند،گوش و زبان و

 نندکمی عمل پادشاه دستورهای و هاسفارش طبق و هستند ساختن نزدیک و دور یوسیله که معاونند دو دستها

 نشان وی به پنهانند او نگاه از که را آنچه هاچشم بخواهد، که کجا هر به( کنندمی جا به جا را پادشاه پاها)

 .رسندنمی او به اجازه با جز اخبار و است یسراپرده در پادشاه که چرا دهند،می

 رودو اجازه چیزهایی به تنها و هایند،گوش بدن یقلعه و دژ. هستند نیز پادشاه چراغ دو یمنزله به هاچشم همین

 ادشاهپ که آنگاه مگر کنند وارد را چیزی نیستند قادر عضو دو این زیرا کند، موافقت او که دهندمی را پادشاه بر

 .دهدمی آنها به را خود دلخواه پاسخ سپس و دهدمی گوش دو آن به پادشاه دهد، اذن و کند اشاره آنها به

 اهلب و. هالب کمک و معده بخار و الفؤادریح با جمله از کندمی ترجمه را پادشاه سخن چندی ابزارهای با زبان

 در صدا نگرداند با جز گفتن سخن و نیستند، نیازبی یکدیگر از دو این و زبان حرکت با مگر نباشد قدرتی را

 را خنس نیز بینی آورد،می در نیکو صدایی نی در دمیدن با زننی که گونه همان زیرا نگیرد، صورت نیکو بینی

 او که را خوش بوهای( رساندمی پادشاه به بینی اند،گونه این نیز بینی سوراخهای ای منخرها. )سازدمی نیکو

 یا وب بد یشیئ زدن کنار با) دستها دهدمی فرمان دست دو به پادشاه باشد ناخوشی بوی اگر و دارد،می دوست

 .شوندمی پادشاه به بو آن رسیدن مانع( بینی هایسوراخ گرفتن
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 دنیوی قدرتمند پادشاهان که است کیفری از ترسخت کیفرش دهد،می هم کیفر و داشپا پادشاه این هذا، مع

. رسرو و شادی پاداشش و است، اندوه و غم آن کیفر است، برتر پادشاهان این پاداش از نیز او پاداش و دهندمی

 .هاکلیه و ث رب در شادی یریشه و است( سپرز) طحال در اندوه و غم یریشه

 و غم آثار که روست همین از هستند، وصل صورت به که است رگ دو( هاکلیه و ثرب و طحال) اعضا این در

 کارگزاران با پادشاه و پادشاه با کارگزاران ارتباطی هایراه تماماً ها،رگ این .شودمی نمایان چهره در شادی

 .«رسانندمی درد محل به را آن هارگ خوریمی دارو وقتی که است این هم دلیلش هستند،

 دْبِیرٌ ت  و  الدَّو اءِ مِن  صِنْفٌ  الدَّاءِ مِن  صِنْفٍ لِکُلِّ و   بِهِ یُع ال جُ د و اءً ل هُ ج ع ل  ح تَّى بِد اءٍ الْب د ن  ی بْت لِ ل مْ ج لَّ و  ع زَّ اللَّه  أ نَّ]

 فِی الْعُرُوقُ الْعُمَّالُ و  الْق لْبِ فِی م ا هُو  الْج س دِ ف م لِکُ لْکِالْمُ مِث الِ ع ل ى أُسِّس تْ الْأ جْس ام  ه ذِهِ أ نَّ ذ لِک  و  ن عْتٌ و 

 و   أُذُن اهُ و  لِس انُهُ  و  ش ف ت اهُ و  ع ْین اهُ و  رِجْل اهُ و  ی د اهُ الْأ عْو انُ و  الْج س دُ أ رْضُهُ و  ق لْبُهُ الْم لِکِ ب یْتُ و  الدِّم اغُ و  الْأ وْص الِ

 و  الْم لِکُ إِل یْه ا یُوحِی م ا ع ل ى ی عْم ل انِ و  یُب عِّد انِ و  یُق رِّب انِ ع وْن انِ ف الْی د انِ ص دْرُهُ و حِج ابُهُ و  ب طْنُهُ و  م عِد تُهُ نُهُخ ز اِئِ

 بِإِذْنٍ  لَّاإِ إِل یْهِ ُیوص لُ ل ا حِج ابٍ و ر اء  الْم لِک  ِلأ نَّ ع نْهُ ی غِیبُ  م ا ع ل ى ی دُلَّانِهِ الْع یْن انِ و  ی ش اءُ ح یْثُ الْم لِک  ی نْقُل انِ الرِّجْل انِ

 یُدْخِل ا أ نْ ی قْدِر انِ ل ا لِأ نَّهُم ا یُو افِقُهُ م ا إِلَّا الْم لِکِ ع ل ى یُدْخِل انِ ل ا الْأُذُن انِ حِرْزُهُ و  الْج س دِ حِصْنُ و  أ یْضاً سِر اج اهُ هُم ا و 

 و  الْفُؤ ادِ رِیحُ مِنْهُ ن ادّاً یُرِیدُ بِم ا یُجِیبُ ثُمَّ مِنْهُم ا ی عِی  ح تَّى ل هُم ا مُنْصِتاً الْم لِکُ أ طْر ق  إِل یْهِم ا الْم لِکُ ُیوحِی  ح تَّى اً ش یْئ

 ل ا الْک ل امُ و  عْضٍب  ع نْ ب عْضُه ا ی سْت غْنِی ل یْس  و  اللِّس انِ ش اءِ ِبإِنْ إِلَّا ُقوَّةٌ لِلشَّف ت یْنِ ل ْیس  و   الشَّف ت یْنِ م عُون ةُ و  الْم عِد ةِ بُخ ارُ

 و  الْأ نْفِ ث قْب ا هُم ا الْم نْخِر انِ ک ذ لِک  و  الْمِزْم ار  النَّاِفخُ یُز یِّنُ  ک م ا الْک ل ام  یُز یِّنُ الْأ نْف  لِأ نَّ الْأ نْفِ فِی بِت ْرجِیعِهِ إِلَّا ی حْسُنُ

 ْین  ب  ف ح ج ب تْ الْی د یْنِ إِل ى الْم ِلکُ أ ْوح ى ی ُسوءُ رِیحٌ ج اء  ف إِذ ا الطَّیِّب ةِ الرَّو اِئِحِ مِن  یُِحبُّ ِممَّا الْم لِکِ ع ل ى یُدْخِلُ الْأ نْفُ

 فِی الْق ادِر ةِ الظَّاهِر ةِ الْمُلُوکِ ع ذ ابِ مِنْ أ ش دُّ بُهُ ف ع ذ ا ع ذ ابٌ و   ث و ابٌ ه ذ ا م ع  .لِلْم ِلکِ و  الرَّو اِئِحِ  تِلْک   ب یْن  و  الْم لِکِ

 فِی لْف ر حِ ا أ صْلُ و  الطِّح الِ فِی الْحُزْنِ  أ صْلُ و  ف الْف ر حُ ث و ابُهُ أ مَّا و  ف الْحُزْنُ ع ذ ابُهُ ف أ مَّا ث و ابِه ا مِنْ  أ فْض لُ ث و ابُهُ و  الدُّنْی ا

 و  الْو جْهِ  یفِ  ت ب اِشیر هُم ا ف ت ر ى الْح ز نُ و  الْف ر حُ ی ظْه رُ  هُن اک  ف مِنْ اْلو جْهِ فِی ُموصِل انِ  عِرْق انِ فِیهِم ا و  لْی ت یْنِالْکُ و  الثَّرْبِ

 الْعُرُوقُ أ دَّتْهُ الدَّو اء  ت ن او ل  إِذ ا ذ لِک  دِیقُت صْ و  الْعُمَّالِ إِل ى الْم لِکِ  مِن  و  الْم لِکِ ِإل ى الْعُمَّالِ مِن  طُرُقٌ کُلُّه ا الْعُرُوقُ ه ذِهِ

 [۷1: ص النص، ،(الذهبیة الرسالة) السالم علیه الرضا اإلمام طب.[ ]الدَّاءِ م وْضِعِ إِل ى

 ضاىاع ترینشگرف که آویخته گوشتى پاره انسان درونى هاىرگ به: فرمودند السالمعلیه علی میرالمؤمنینا .43

 .دارد وجود او در آن، با متفاوت چیزهایى و حکمت، از چیزهایى که است، قلب آن و ،اوست درونی

 سازد، تباه را آن حرص آورد هجوم آن بر طمع اگر و گرداند، خوار را آن طمع آید، پدید امیدى دل در اگر پس

 ابدی فزونى آن توزىهکین شود خشمناک اگر درآورد، پاى از را آن خوردن تأسّف شود، چیره آن بر نومیدى اگر و

 آن ردنک پرهیز فراگیرد را آن ترس اگر و برد، یاد از را دارىخویشتن یابد، دست خشنودى به اگر نگیرد، آرام و

 به ار آن نیازىبى آورد، دست به مالى اگر و شود، زدگىغفلت دچار برسد، گشایشى به اگر و .سازد مشغول را

 بالها گردد، تالمب تهیدستى به اگر و کند، رسوایش صبرىبى رسد، آن به ناگوارى مصیبت اگر و کشاند، سرکشى

 آن رىسی شود، سیر زیادى اگر و درآورد، پاى از را آن ناتوانى کند، تابشبى گرسنگى اگر و سازد، مشغول را او

 .«ستا آفرین فساد آن براى تندروى گونه هر و زیانبار، آن براى کُندروى گونه هر پس رساند، زیان را

 الْحِکْم ةِ مِن  م و ادَّ ل هُ  أ نَّ ذ لِک  و  الْق لْبُ ذ لِک [ هُو  ] و  فِیهِ م ا أ عْج بُ هِی  ب ضْع ةٌإ الْإِنْس انِ ه ذ ا بِنِی اِطإ عُلِّق  ل ق دْ ع ق ال  و ]

 ق ت ل هُ  الْی أْسُ م ل ک هُ إِنْ و  الْحِرْصُ أ هْل ک هُ الطَّم عُ بِهِ  ه اج  نْإِ و  الطَّم عُ أ ذ لَّهُ الرَّج اءُ  ل هُ  إس ن ح  ف إِنْ خِل اِفه ا مِنْ أ ضْد اداً و 

 غ ل هُ ش  الْخ وْفُ غ ال هُ إِنْ و   التَّح فُّظ إ ن سِی  الرِّض ى[ الرِّض ا] أ سْع د هُ إِنْ و  الْغ یْظُ بِهِ اشْت دَّ الْغ ض بُ ل هُ ع ر ض  إِنْ و  الْأ س فُ

 [الْغِن ى أ طْغ اهُ م الًا أ ف اد إ إِنْ و  الْج ز عُ ف ض ح هُ مُصِیب ةٌ ص اب تْهُ إِنْ] و  الْغِرَّةُإ اسْت ل ب تْهُ الْأ مْرُ ل هُ اتَّس ع  نِإِ و  الْح ذ رُ
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 ق ع د تْ] عُالُْجو إج ه د هُ إِنْ و  الْب ل اءُ ش غ ل هُ اق ةُإالْف  ع ضَّتْهُ إِنْ و  الْج ز عُ ف ض ح هُ مُصِیب ةٌ أ ص اب تْهُ إِنْ  و  الْغِن ى أ طْغ اهُ م الًا أ ف اد  إِنْ

 نهج[ ]ْفسِدٌمُ ل هُ إِفْر اطٍ کُلُّ  و   مُضِرٌّ بِهِ ت قْصِیرٍ ف کُلُّ  الْبِطْن ةُإ إک ظَّتْهُ الشِّب عُ بِهِ أ ْفر ط  إِنْ و   الضَّعْفُ بِهِ ق ع د [ الضَّع ةُ بِهِ

 [00: ص الکلم، درر و الحکم غرر تصنیف[ ]16۱ :ص ،(صالح للصبحی) البالغة

 

 انسان بر قلب تسلط ابزار ،اراده وعزم  حزم، ج. نیت،

. اراده بر انجام یا عدم انجام هر استآدمی در انجام هر کاری در حقیقت ظهور و بروز اختیار وی  ینیت و اراده

. کندجان آدمی را در مسیر تحقق آن بسیج میید کرده و جسم و أِئاقدامی ناشی از خواست اوست که قلب آن را ت

 حال آن که این در خواست عقلی یا نفسی باشد.

 و المس قلبى که باشد شخصى آن است صادق و درست و صاف نیتش که کسى: » فرمود السالمعلیه صادق امام .44

 است نیت کردن الصخ هنگام به نامطلوب و سوء هاىاندیشه و خاطرات از ماندن سالم که زیرا دارد، پاک دلى

 :فرمود و او عمل از است بهتر مؤمن شخص نیت فرمود( ص) اکرم رسول .اعمال و امور یهمه در خدا براى

 زمستال پس .کندمى نیت آنچه است شخصى هر براى و کنندمى پیدا امتیاز هانیت و قصدها واسطه به اعمال تمام

 غیر در زیرا کند، صاف و خالص خود اعمال و سکنات و اتحرک در را خود نیت خدا بندگان از اىبنده هر که

 لینغاف متعال خداوند و کرد. نخواهد رفتار خود بندگى اقتضاى به و شده محسوب غافلین جمله از صورت این

 .اندغافل آنان -ترندگمراه سلوک در بلکه و هستند چهارپایان مانند آنان -که فرمایدمى معرفى مجید قرآن در را

 تالفاخ به یا) ایمان مراتب اختالف به و شودمى ظاهر قلب از معرفت، صفاء میزان به و خلوص یاندازه به یتن

 در دو هر او هوى و نفس: دارد خالص نیت که کسى و. شودمى مختلف آن ضعف و قوت لحاظ از( اوقات

 .مقهورند و مغلوب پروردگار تعظیم و حیاء مقابل

 آرزوهاى و شهواتش و طبیعت درخواستهاى و خواهشها جهت از است، رسیده خالص نیت مقام به که آدم این و

 بر و سانىنف شهوات خالف بر و طبیعت مقتضیات خالف بر باید است و تعب و رنج در پیوسته خود نفسانى

 دبایمى که آنجا تا را آنها حقوق حال عین در و کرده، رفتار کند،مى آرزو و درخواست او نفس آنچه خالف

 طمع چشم و توقع کسى از او زیرا هستند، امن و آسایش در او آزار و شر از و آدم این از دیگران ولى کند، حفظ

 «.کندنمى دراز کسى طرف به ظلم و تعدى دست و نداشته امیدى و

 بِت خْلِیصِ  الْم حْذُور اتِ ه و اجِسِ  مِنْ  الْق لْبِ ة س ل ام  لِأ نَّ السَّلِیمِ الْق لْبِ ص احِبُ  الصَّادِق ةِ النِّیَّةِ  ص احِبُ  ع الصَّادِقُ ]ق ال 

 ص النَّبِیُّ ق ال  و  س لِیمٍ بِق ْلبٍ اللَّه  أ ت ى م نْ إِلَّا. ب ُنون  ال و  مالٌ ی نْف عُ ال ی وْم  ت ع ال ى اللَّهُ ق ال  کُلِّه ا الْأُمُورِ فِی ت ع ال ى لِلَّهِ النِّیَّةِ

 کُلِّ  یفِ النِّیَّةِ خ الِصِ مِنْ  لِلْع بْدِ بُدَّ ف ل ا ن و ى م ا امِْرئٍ لِکُلِّ  و  بِالنِّیَّاتِ الْأ عْم الُ إِنَّم ا ص ق ال  و   ع م لِهِ مِنْ خ یْرٌ  الْمُؤْمِنِ نِیَّةُ

 ب لْ امِک الْأ نْع إِلَّا هُمْ إِنْ  ف ق ال  ت ع ال ى اللَّهُ ذ مَّهُمُ دْق   الْغ اِفلُون  و  غ اِفلًا ی کُونُ الْم عْن ى ِبه ذ ا ی کُنْ ل مْ إِذ ا لِأ نَّهُ ُسکُونٍ و  ح ر ک ةٍ

 ح س بِ  ىع ل   ت خْت لِفُ و  الْم عْرِف ةِ ص ف اءِ ق دْرِ ع ل ى الْق لْبِ مِن  ت بْدُو النِّیَّةُ ثُمَّ الْغافِلُون  هُمُ أُولئِک  ق ال  و  س بِیلًا أ ض لُّ هُمْ

 عْظِیمِ ت  ُسلْط انِ ت حْت  م قُْهور ت انِ م ع هُ ه و اهُ و  ن فْسُهُ الْخ الِص ةِ النِّیَّةِ ص احِبُ و  ض عْفِهِ و  قُوَّتِهِ م عْن ى فِی نِالِْإیم ا اخْتِل افِ

 لشریعة،ا مصباح]ر اح ة[  فِی ِمنْهُ النَّاسُ و  ت ع بٍ فِی مِنْهُ ن فْسِهِ ُمنْی ةُ و  ش هْو تِهِ و  ط ْبعِهِ مِنْ هُو  و  مِنْهُ الْح ی اءِ و  ت ع ال ى اللَّهِ

 [11و  11: ص

 .«است نشده ناتوان باشد، داشته را آن توان نیّت؛ آنچه تحمّل از بدنى هیچ: »فرمودند السّالم علیه صادق امام .45

 ح مَّدٍ مُ بْنُ ج عْف رُ  الصَّادِقُ  ق ال  ق ال  ی س ارٍ نِبْ الْفُض یْلِ ع نِ  الْج هْمِ بْنِ  الْح س نِ ع نِ ف ضَّالٍ  بْنِ ع لِیِّ بْنُ الْح س نُ ر و ى و ]

 [111: ص ،1ج الفقیه، یحضره ال من.[ ]النِّیَّةُ ع ل یْهِ ق وِی تْ ع مَّا ب د نٌ ض عُف  م ا: ع
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 در شرم و حیا و کبد، در خشونت و مهرورزى و رحمت و است، قلب در حزم: »فرمودند السّالمعلیه صادق امام .46

 ع لِیِّ بْنِ الْح س نِ و  ن صْرٍ أ بِی بْنِ مُح مَّدِ بْنِ أ حْم د  ع نْ  عِیس ى بْنِ مُح مَّدِ بْنِ أ حْم د  ع نْ ی حْی ى بْنُ مُح مَّدُ] .«است ریه

. الرِّی ةِ یفِ الْح ی اءُ و  الْک بِدِ فِی غِلْظ ةُالْ و  الرَّحْم ةُ و  الْق لْبِ فِی الْح زْمُ: ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِی ع نْ ج مِیل ة  أ بِی ع نْ ف ضَّالٍ بْنِ

 [۷91: ص ،6ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی.[ ]الْق لْبِ فِی م سْک نُهُ الْع قْلُ ج مِیل ة  لِأ بِی آخ ر  ح دِیثٍ فِی و 

 ق ال   و ]« محکمی تصمیم؛ سالمت است. یو ثمرهکوتاهی؛ پشیمانی است  یثمره»السالم فرمودند: امام علی علیه .47

 السَّل ام ة[ الْح زْمِ ث م ر ةُ و  النَّد ام ةُ التَّفْرِیطِ ث م ر ةُ ع

 

 خارج از انسان و سطوح باالتردر عامل تغییر  د. نیت،

 خوب دقت کنید! عالم، عالم فاعلیت خداست یعنی عالم تحقق خواست الهی است.

: گویدمی فقط فرماید، اراده کاری به چون و ،[است] زمین و هاآسمان یآورنده پدید[ او]» خداوند متعال:  .48

وُن ف ی کُ کُنْ ل هُ ی قُولُ ف إِنَّما أ مْراً ق ضی إِذا و  الْأ رْضِ و  السَّماواتِ ب دیعُ]« .شودمی[ موجود فوراً] پس «باش[ موجود]»

 [بقره سوره: کریم قرآن]( [ ۷۷۱)

رای انسان اختیار در نظر گرفته است؛ طبق نیت و خواست آدمی ی آن که خداوند ببه واسطه ،این فاعلیت خداحال 

 ثیر سبب سقوط یا عروج انسان باشد یا خیر!أگذارد. حال آن که این تدر جهان هستی اثر می

 دهیم،می آن از[ نصیبی] خواهیم را که هر زودی به است، زودگذر[ دنیای] خواهان کس هر»خداوند متعال:  .49

 آخرت خواهان کس هر و( ۷6). داریممی مقرر او برای شد، خواهد داخل رانده و خوار نآ در که را جهنم گاهآن

 (۷9).شد خواهد واقع شناسیحق مورد آنها تالش که آنانند باشد، مؤمن و بکند آن برای را کوشش نهایت و است

 نشده منع[ کسی از] پروردگارت عطای و بخشیم،می مدد پروردگارت عطای از را آنان و اینان:[ دسته] دو هر

 («01).است

 أ راد   م نْ ( و ۷6م دْحُوراً ) م ذْمُوماً ی صْالها ج ه نَّم  ل هُ ج ع لْنا ثُمَّ نُریدُ لِم نْ ن شاءُ ما فیها ل هُ ع جَّْلنا الْعاجِل ة  ُیریدُ کان  ]م نْ

 و   ر بِّک  ع طاءِ مِنْ ه ؤُالءِ و  هؤُالءِ نُمِدُّ ( کُال۷9ًّم شْکُوراً ) هُمْس عْیُ کان  ف أُولئِک  مُؤِْمنٌ هُو  و  س عْی ها ل ها س عی و  الْآخِر ة 

 [اسراء سوره: کریم قرآن]([ 01م حْظُوراً ) ر بِّک  ع طاءُ کان  ما

 راست راه به خواهد که شما از یک هر برای( 0۱) نیست عالمیان برای پندی بجز[ سخن] این»خداوند متعال:  .51

 لِلْعال مین  ِذْکرٌ إِالَّ ُهو  إِنْ( « ]09) .خواست نخواهید[ نیز شما] نخواهد، جهانیان، پروردگار خدا، تا و( 06). ر و د

 [تکویر سوره: کریم قرآن]([ 09) الْعال مین  ر بُّ اللَّهُ ی شاء  أ نْ إِالَّ ت شاؤُن  ما و ( 06) ی سْت قیم  أ نْ مِنْکُمْ شاء  لِم نْ( 0۱)

 

 اریبیم علل اصلیدوم؛ 

 هاناسالم، عامل بیماری و معده خانه بیماری یتغذیهالف. 

سالمت و های طیب و خبیث و روش مصرف آن مؤثر در ها و خوردنیو نوشیدنی هاستبیماری یمعده خانه

 است. انسان های بیماری

اروهاست و بدنت را هاست و پرهیز رأس دبیماری یمعده خانه: »آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .51

[ هع وَّدْت  م ا ب د نٍ کُلَّ أ عْطِ و  الدَّو اءِ ر أْسُ الْحِمْی ةُ و  الدَّاءِ ب یْتُ الْم عِد ةُ ص النَّبِیُّ ق ال  ]و  « به آنچه بدان خو کرده وا گذار

 [11: ص ،0ج الدینیة، األحادیث فی العزیزیة اللئالی ]عوالی
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 عبادت از و آرد بیمارى و کند تباه را تن که پرىشکم از باش دور: »آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .52

ه ب قلبش و بیمار تنش پرخور و روشن قلبش و سالم تنش کم خوراکش کس هر که است روایت در دارد، باز

 م کْس ل ةٌ  و  مِلِلسَّق  م وْر ث ةٌ و  لِلْب د نِ م فْس د ةٌ ف إِنَّه ا ن ة الْبِطْ و   إِیَّاکُمْ ص النَّبِیُّ ق ال  الرَّاو نْدِیِّ، ]د ع و اتُ « .است گرفتار سختى

 ط) راألنوا [ ]بحار.ق لْبُهُ ق س ا و   ب د نُهُ س قِم   ط عْمُهُ ک ثُر  م نْ و  ق لْبُهُ ص ف ا و  ب د نُهُ ص حَّ ط ع امُهُ ق لَّ م نْ  رُوِی  و  الْعِب اد ةِ ع نِ

 [116 :ص ،01ج ،(بیروت -

 و لحکما [ ]عیون.الْأ دْو اء  یُکْثِرُ ]الشِّب عُ« هاست.سیری سبب بسیاری از بیماری»: فرمایندمی السالمعلیه علی امام .53

 [1۷: ص الکلم، درر و الحکم . غرر1۷: ص ،(للیثی) المواعظ

 از ورىد موجب رى،سی و است معرفت و حکمت پرتو گرسنگى،: »آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .54

 هاىدل در معرفت نور که مکنید سیر را خود .است خداوند به تقرب موجب درویشان دوستى. است خداوند

 .ندکنمى دارىزندهشب او گرد بر چشمسیه فرشتگان بخوابد، اندک خوراکى با کس هر و شودمى خاموش شما

 بخورند، آب اندازه از بیش اگر گیاهان چون هم هادل رازی رانید،نمی آشامیدن و خوردن بسیار با را خود هاىدل

 حُبُّ اللَّهِ إِل ى الْقُرْب ةُ و  الشِّب عُ اللَّهِ مِن  التَّب اعُدُ و  الْجُوعُ الْم عْرِف ةِ و  الْحِکْم ةِ نُورُ ص اللَّهِ ر سُولُ ]ق ال « .میرندمى

 حُورُ  ات ب  الطَّع امِ  مِن  خِفَّةٍ فِی یُص لِّی ب ات  م نْ و  قُلُوبِکُمْ مِنْ الْم عْرِف ةِ نُورُ ف یُطْف ى ات شْب عُو ل ا مِنْهُمْ الدُّنُوُّ و  الْم س اکِینِ

[ .لْم اءُا ع ل یْهِ ک ثُر  إِذ ا ک الزَّرْعِ ت مُوتُ الْقُلُوب  إِنَّ و  الشَّر ابِ و  الطَّع امِ بِک ثْر ةِ الْقُلُوب  تُمِیتُوا ل ا ص ق ال  و .ح وْل هُ الْعِیْنِ

 [11۱: ص ،0ج ،(القدیمة - ط) المتعظین بصیرة و الواعظین ]روضة

 

 در بیماریدیگر گناه، ظلم، ابتالء و آزمایش الهی، علل ب. 

 رد بسیاری از[ خدا] و شماست، خود دستاورد سبب به برسد شما به مصیبتی[ گونه] هر و: »متعال خداوند .55

 [شوری سوره: کریم قرآن([ ]11) ک ثیرٍ ع نْ ی عْفُوا و  أ یْدیکُمْ ک س ب تْ ف بِما مُصیب ةٍ مِنْ أ صاب کُمْ ما و .« ]گذردمی

 او به فراوان نعمت و داردمی عزیزش و آزماید،می را وی پروردگارش که هنگامی انسان، امّا: »متعال خداوند .56

 تنگ او بر را اشروزی و آزمایدمی را وی چون اّما و (۷1. )است داشته گرامی مرا پروردگارم: گویدمی دهد،می

 خوراک بر و (۷۱. )نوازیدنمی را یتیم بلکه! نه ولی (۷0. )است کرده خوار مرا پروردگارم: گویدمی گرداند،می

 دوست را مال و (۷9. )خوریدمی چپاولگرانه را[ ضعیفان] میراث و (۷6. )انگیزیدنمی بر را همدیگر بینوا[ دادن]

 إِذا أ مَّا و ( ۷1) أ ْکر م نِ ر بِّی ف ی قُولُ ن عَّم هُ و  ف أ ْکر م هُ ر بُّهُ  اْبت الهُ م ا إِذا الْإِنْسانُ ف أ مَّا] («01. )بسیار داشتنیدوست ، دارید

 الْمِسْکینِ ط عامِ ع لی ت ح اضُّون  ال و ( ۷۱) م الْی تی تُکْرِمُون  ال ب لْ ک الَّ ( ۷0) أ هان نِ ر بِّی ف ی قُولُ رِزْق هُ ع ل یْهِ ف ق د ر  ابْت الهُ م ا

 [فجر سوره: کریم قرآن([ ]01) ج مًّا حُبًّا الْمال  تُحِبُّون  و ( ۷9) ل مًّا أ کْالً التُّراث  ت أْکُُلون  و ( ۷6)

 درجه رفیعت انبیاء برای امتحان، منؤم برای دیب،أت ظالم برای بال؛: » آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .57

 ی اءِ لِلْأ نْبِ و [ اْمتِح انٌ] امتحانا لِلْمُؤْمِنِ و [ أ د بٌ] أدبا لِلظَّالِمِ الْب ل اء  إِنَّ ص النَّبِیُّ ق ال  و ] .«است کرامت اولیاء برای و

 [۷۷1: ص ،(للشعیری)األخبار جامع[ ]ک ر ام ةٌ لِلْأ وْلِی اءِ و  د ر ج ةٌ

 از هم دردت و! دانینمی که حالی در هست، درونت در تو داروی انسان، ای»: فرمایندمی سالمالعلیه علی امام .58

 تو رد بزرگی دنیای که حالی در! هستی کوچکی موجود تو که کنیمی گمان آیا. بینینمی اما باشد،می خودت

 مُ الْع ال   انْط و ی فِیک  و ص غِیرٌ جِرْمٌ ا نَّک  ت حْس بُ و ظُرُت نْ م ا و  مِنْک  د اؤُک  و ت شْعُرُ م ا و  فِیک  دو اؤُک ] !است؟ نهفته

 [السالمعلیه علی موال به منسوب شعری[ ]الْا کْب رُ
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 ها در طب مدرن؛مترین علل بیماریهم

 ها. عدم توازن در ریزمغزی1ری . میکروب، ویروس، انگل و باکت0. ژن و سلول ۷

بوط به ل مرِئمسافقط در دایره که ظر گرفتن حتی دیگر مساِئل مادی نظیر مزاج، یک نگاه حداقلی و بدون در نیعنی 

 شود!جسم خالصه می

 

 مؤثرترین عامل در سالمتسوم؛ 

 قلب سالمت به وابسته ،انسان سالمت

افزار دارد. افزار و سختقلب؛ نرمدر واقع  هاست.قلب؛ مرکز فرماندهی، حافظ سالمت و مدیر بدن در رفع بیماری

 وار است.افزاری روی آن سل موبایل یا کامپیوتر! یعنی منظور از قلب همین پاره گوشت صنوبری شکل است که نرممث

 گیرد.، مدیریت بدن را به دست میقدرت نیت و اراده یافزار در بدن به واسطهافزار و نرمی این سختمجموعه

گراها است؛ یعنی میکروب و ویروس و زا از دید غربمملو از عوامل بیماری به طور مثال در یک اتاق که معموالً

خوب؛ پاسخ آقایان طب مدرن این  شود؟ود ولی فرد دیگری بیمار نمیشانگل و باکتری، چرا فردی دچار بیماری می

اعضای بدن دچار اشکال  ها وسلول است که سیستم دفاعی بدن شخص اول خوب عمل نکرده و او بیمار شده یا در

ولی حق مطلب آن است که در عملکرد درست یا ناقص سیستم  ضعف سبب بروز بیماری گردیده است.است و این 

 کند.ی آدمی بازی میها و اعضای بدن هم نقش اول را قلب و نیروی ارادهدفاعی بدن یا در ضعف و قدرت سلول

 باشد مسال و صحیح اگر که است گوشتى پاره انسان وجود در: »آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .59

 قلب آن و بود خواهد فاسد و مریض نیز بدن اعضاى سایر باشد مریض اگر و است سالم نیز بدن اعضاى سایر

 ح دَّث ن ا ق ال  اللَّهِ ع بْدِ بُوأ  ح دَّث ن ا ق ال  الدَّیْبُلِیُّ إِبْر اِهیم  بْنُ مُح مَّدُ ج عْف رٍ أ بُو ح دَّث ن ا ق ال  أ حْم د  بْنُ  الْخ لِیلُ ]أ ْخب ر نِی« .است

 یفِ ی قُولُ ص اللَّهِ ر سُول  س مِعْتُ ی قُولُ ب شِیرٍ بْن   النُّعْم ان  س مِعْتُ ی قُولُ الشَّعْبِیَّ س مِعْتُ ق ال  مُج اهِدٍ ع نْ سُفْی انُ

 هِی  و  ف س د  و  الْج س دِ  س اِئِرُ بِه ا س قُم  س قُم تْ ف إِذ ا ج س دِالْ س اِئِرُ بِه ا س لِم  ص حَّتْ و  س لِم تْ هِی  إِذ ا مُضْغ ةٌ الْإِنْس انِ

 [1۷: ص ،۷ج [ ]الخصال،.الْق لْبُ

 شودمى یزهپاک نیز او جسد باشد، پاکیزه شخص قلب که هنگامى: »آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .61

 الْع بَّاسِ  وأ بُ ح دَّث ن ا ق ال  أ حْم د  بْنُ الْخ لِیلُ ]أ ْخب ر نِی« .شودمى یدپل نیز او جسد باشد، پلید انسان قلب که هنگامى و

 ع نْ  زِید ی  بْنُ  ش ر احِیلُ  ح دَّث ن ا ق ال  الْح جَّاجِ أ بُو الْمِصْرِیُّ س عْدٍ بْنُ[ رُشْدُ] رِشْد یْنُ ح دَّث ن ا ق ال  قُت یْب ةُ  ح دَّث ن ا ق ال  السَّرَّاجُ

 خ بُث   الْق لْبُ خ ُبث  إِذ ا و  ج س دُهُ ط اب  الْم رْءِ ق ْلبُ ط اب   إِذ ا ص اللَّهِ  ر سُولُ ق ال  ق اال هُر یْر ة  أ بِی و  عُم ر   بْنِ  اللَّهِ ع بْدِ

 [1۷: ص ،۷ج [ ]الخصال،.الْج س دُ

: فرمود ابرج به السّالمعلیه رتحض آن که است شده نقل ؛جعفى یزید بن جابر به السّالمعلیه باقر امام سفارشات .61

 مانند سالمتى هیچ نه و نیست،[ خواهىسالمت] سالمت طلب همچون دانشى هیچ که بدان را این و! ... جابر»

 ،[گناه از] بازدارنده ترس مانند ترسى هیچ نه و هوس با مخالفت همچون خردى و اندیشه نه و قلب، بودن سالم

 هیچ نه و قلب، فقر چون تهیدستى هیچ نه و( کار در مشوّق یعنى) دهندهرىیا امید همچون امیدى هیچ نه و

 ...« هوى، بر غلبه همچون قدرتى نه و نفس، نیازىبى و توانگرى چون نیازىبى و توانگرى

 لْم عِ ل ا أ نَّهُ اعْل مْ و ... ج ابِر ی ا: ل هُ ق ال  أ نَّهُ ع ع ْنهُ رُوِی  الجعفی؛ یزید بن لجابر السالم علیه الباقر اإلمام  وصیت]

 ک ر ج اءٍ  ر ج اء  ل ا و  ح اجِزٍ ک خ وْفٍ خ وْف  ل ا و  الْه و ى ک مُخ ال ف ةِ ع ق ل  ل ا و  الْق لْبِ ک س ل ام ةِ  س ل ام ة  ل ا و  السَّل ام ةِ ک ط ل بِ

 [060: ص النص، العقول، تحف[ ]... الْه و ى ک غ ل ب ةِ قُوَّة  ل ا و  النَّفْسِ ک غِن ى غِن ى ل ا و  الْق لْبِ ک ف قْرِ ف قْر  ل ا و  مُعِینٍ
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 هاخوردنی لم و تفکر، هوای نفس، رفق و محبت ووابسته به ع المت قلب،س

 محبت و رِفق، نفس هوای، تفکر و علم نظیر عواملی به وابسته ،وحی منظر از قلب سالمتالف. 

 فتگویشگ و حسنه آن گرفتن فرا که بکوشید علم تحصیل در: »آله و علیه اهلل صلی اسالم الشانعظیم پیامبر .62

 حالل راهنماى علم زیرا است؛ قربت موجب نشرش و صدقه جاهل به او آموختن و جهاد آن در کاوش و تسبیح

 برابر در و رهنما سختى در و یار غربت در و مونس تنهایى در کشد،مى بهشت به را خود طالب است، حرام و

 طریق در را آنان و بخشد رفعت را اقوامى خدا علم وسیلهه ب .است زیور و زیب دوست براى و بهحر دشمن

 غبتر آنان دوستى به مالِئکه گردد، اقتباس و تقلید مورد آثارشان انداز،چشم شاناعمال و دهد قرار پیشرو خیر

 دوستانش منزل در را علم لحام خداوند. هاستبدن نیروى و دیدگان نور و قلوب بخشحیات علم چه کنند؛

 .«فرماید نصیبش نیکان همنشینى آخرت و دنیا و دهد جاى

 ب ذْل هُ و  ص د ق ةٌ ی عْل مُهُ ل ا م نْ ت عْلِیم هُ و  جِه ادٌ ع نْهُ  الْب حْث  و  ت سْبِیحٌ مُد ار س ت هُ و  ح س ن ةٌ ت ع لُّم هُ ف إِنَّ الْعِلْم  ت ع لَّمُوا: ق ال ]

 د لِیلٌ و  الْغُرْب ةِ فِی ص احِبٌ و  الْو حْد ةِ فِی مُونِسٌ و  الْج نَّةِ سُبُل  بِط الِبِهِ س الِکٌ و  الْح ر امِ و  الْح ل الِ م ع الِمُ لِأ نَّهُ قُرْب ةٌ لِأ هْلِهِ

 أ عْم الُهُمْ تُرْم قُ بِهِمْ یُقْت د ى أ ِئِمَّةً الْخ یْرِ فِی ی جْع لُهُمْ قْو اماًأ  بِهِ اللَّهُ ی رْف عُ الْأ خِلَّاءِ ز یْنُ و  الْأ عْد اءِ ع ل ى سِل احٌ و  السَّرَّاءِ ع ل ى

 مِن   د انِالْأ بْ قُوَّةُ و  الْع م ى مِن  الْأ بْص ارِ  نُورُ و  الْقُلُوبِ ح ی اةُ الْعِلْم  لِأ نَّ خ لَّتِهِمْ فِی الْم ل اِئِک ةُ ت رْغ بُ و  آث ارُهُمْ  تُقْت ب سُ و 

: ص النص، العقول، تحف[ ]الْآخِر ة و  الدُّنْی ا فِی الْأ بْر ارِ مُج ال س ة  ی ْمن حُهُ و  الْأ حِبَّاءِ م ن ازِل  ح امِل هُ اللَّهُ یُنْزِلُ و  الضَّعْفِ

06] 

 ح ی اةُ  تَّف کُّرُال ی ُقولُ ک ان  و  ق ال ] .«است بینا قلبِ زندگى اندیشه،: »فرمودمى بسیار السالم؛علیه علی امام: گوید راوى .63

 [06: ص ،۷ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی[ ]الْب صِیر ق لْبِ

 جا،« ].بترس خداوند از و برخیز، خواب از شب و کن، بیدار را قلب اندیشه با: »فرمود السّالمعلیه امیرالمؤمنین .64

 نْ ع  إِْسم اعِیل  ع نْ ف ض ال ة  ع نْ م هِْزی ار  ابْنِ ع نِ م عْرُوفٍ  ابْنِ ع نِ رِالصَّفَّا ع نِ أ بِیهِ ع نْ الْو لِیدِ بْنُ أ حْم دُ للمفید المجالس

 بحار[ ]بَّک ر  اللَّه  اتَّقِ و   ج نْب ک  النَّوْمِ ع نِ ج افِ و  ق ْلب ک  ِبالتَّف کُّرِ ن بِّهْ ی قُولُ ع الْمُؤْمِِنین  أ مِیرُ  ک ان  ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِی

 [10۱: ص ،06ج ،(بیروت - ط) اراألنو

 چشم عزوجل است خدا معرفت فضل در را آنچه دانستندمى مردم اگر»: فرمودند السّالمعلیه صادق امام .65

 اننظرش در دنیایشان و آن نعمت و دنیا زندگانى شکوفانى از است داده خود بدشمنان خدا چه بدان داشتندنمى

 آن از و باشند متنعم جل و عز خدا شناختن به آینه هر و کنند مالپاى و ندبمال خود گام زیر آنچه از باشد فروتر

 .برد بسر خدا دوستان با بهشت هاىگلستان در که کسى بمانند گردند جوکام

 تاریکى هر در و است همدم و یار تنهاِئى گونه هر در و باشد آرامش هراس هر از جل و عز خدا معرفت راستى

 .« است درمان دردى هر براى و است نیروبخش ناتوانى هر از و است فروزان چراغ

 مُ ی عْل  ل وْ: ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِی ع نْ د رَّاجٍ بْنِ ج مِیلِ ع نْ أ بِیهِ ع نْ الرَّیَّانِ بْنِ أ حْم د  ع نْ  س ل م ة  أ بِی بْنِ س الِمِ بْنُ ]مُح مَّدُ

 و   ن عِیمِه ا و  الدُّنْی ا الْح ی اةِ ز هْر ةِ مِنْ الْأ عْد اء  بِهِ اللَّهُ م تَّع   م ا إِل ى أ عْیُن هُمْ م دُّوا م ا ج لَّ و   ع زَّ هِاللَّ م عْرِف ةِ ف ضْلِ فِی م ا النَّاسُ

 فِی ی ز لْ ل مْ م نْ ت ل ذُّذ  بِه ا ت ل ذَّذُوا و  ع زَّ و  ج لَّ اللَّهِ بِم عْرِف ةِ ل نُعِّمُوا و  بِأ رْجُلِهِمْ ی ط ئُون هُ مِمَّا عِنْد هُمْ أ ق لَّ دُنْی اهُمْ ک ان تْ

 کُلِّ  مِنْ نُورٌ و  و حْد ةٍ کُلِّ مِنْ ص اِحبٌ و  و حْش ةٍ کُلِّ مِنْ آنِسٌ ج لَّ و  ع زَّ اللَّهِ م عْرِف ة  إِنَّ اللَّهِ أ وْلِی اءِ م ع  الْجِن انِ ر وْض اتِ

 [01۱: ص ،6ج ،(اإلسالمیة - ط) .[ ]الکافیسُقْم.. کُلِّ مِنْ شِف اءٌ  و  عْفٍض  ُکلِّ مِنْ قُوَّةٌ و  ظُلْم ةٍ
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 یوستهپ که کنممى سفارش خدا از ترس به را تو همانا! پسرم» :فرزندشان به خطاب اینامه در السالمعلیه علی امام .66

 یطهراب از ترمطمئن اىوسیله هچ زنى، چنگ او ریسمان به و کنى، زنده خدا یاد با را قلبت و باشى، او فرمان در

 خداست؟ با تو

 بمیران، حرام به اعتنایىبى با را نفس هواى کن، زنده نیکو اندرز با را قلبت. گیرى دست در را آن رشته سر اگر

 اعتراف او از نابودى به کن، آرام مرگ یاد با و بخش، روشناِئى حکمت نور با و کن، نیرومند یقین با را جان

 «.گیر

 س ب بٍ مِنْ قُ أ وْث   س ب بٍ أ یُّ و  بِح بْلِهِ الِاعْتِص امِ و  بِذِکِْرهِ ق لْبِک  عِم ار ةِ و  أ مْرِهِ لُزُومِ و  بُن یَّ أ یْ اللَّهِ بِت قْو ى أُوصِیک  إِنِّیف ]

 بِذِکْرِ  ذ لِّلْهُ و   بِالْحِکْم ةِ ن وِّرْهُ و  بِالْی قِینِ ق وِّهِ و  بِالزَّه اد ةِ تْهُأ مِ و  ِبالْم وْعِظ ةِ ق لْب ک  أ حْیِ بِهِ أ خ ذْت  أ نْت  إِنْ اللَّهِ ب یْن  و  ب یْن ک 

 [190: ص ،(صالح للصبحی) البالغة نهج[ ]بِالْف ن اء ق رِّرْهُ و  الْم وْتِ

 و شک هک ایدینداری» :فرمودند ایشان چیست؟ سلیم قلب که شد سؤال آله و علیه اهلل صلی بزرگوار پیامبر از .67

 و   کٍّش  بِل ا دِینٌ ف ق ال  السَّلِیمُ الْق لْبُ م ا سُئِل  أ نَّهُ.« ]باشد ریا و تظاهر از خالی که عملی و نباشد آن در نفس هوای

 [۷۷1: ص ،۷ج المساِئل، مستنبط و الوساِئل مستدرک.[ ]رِی اءٍ  و  سُمْع ةٍ بِل ا ع م لٌ و  ه وًى

 دوست خود برای که را چه هر که جزاین نگردد، حاصل برایت قلب سالمت: »یندفرمامی السالمعلیه علی امام .68

 بحار[ ]لِن فْسِک تُحِبُّ م ا لِلْمُؤْمِِنین  تُحِبَّ ح تَّى ق ْلبُک  ل ک  ی سْل مُ ل ا.« ]بداری دوست هم مؤمنان برای داری،می

 [6: ص ،۱1ج ،(بیروت - ط) األنوار

 وا روزی استوار خلقی و قلب سالمت بدارد، دوست را ایبنده خداوند هرگاه: »یندفرمامی السالمعلیه علی امام .69

 [069: ص الکلم، درر و الحکم غرر[ ]ق وِیما خُلُقاً و  س لِیماً ق لْباً ر ز ق هُ ع ْبداً سُبْح ان هُ اللَّهُ أ ح بَّ إِذ ا.« ]کندمی

 

 ز مؤثرترین عوامل سالمت قلبپرهیز از خبیثات، ا و مصرف طیبات، رعایت آداب مصرفب. 

 خوراک اب قلب و تراود قلب از زبان کمیل، اى» :نخعی زیاد بن کمیل به طوالنی ایتوصیه در السالمعلیه علی امام .71

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

 .«نکند قبول را تو شکر و

 ح ل الًا لِک ذ  ی کُنْ ل مْ ف إِنْ ِجسْم ک  و  ق لْب ک  تُغ ذِّی فِیم ا ف انْظُرْ بِالْغِذ اءِ ی قُومُ الْق لْبُ و  الْق لْبِ مِن  ی ْنز حُ اللِّس انُ کُم یْلُ ای ]

 [۷۱1: ص النص، العقول، تحف[ ]شُکْر ک ل ا و  ت سْبِیح ک  اللَّهُ ی قْب لِ ل مْ

 حالل شما برای پاکیزه چیزهای: »بگو است؟ شده حالل آنان برای چیزی چه: پرسندمی تو از : »متعال خداوند .71

 هاآن هب آموخته، خدایتان آنچه از شکاری، هایسگ مرّبیان بعنوان شما که شکارگر حیوانات[ صید نیز] و گردیده

 امن و بخورید، اندداشته نگاه و گرفته شما برای هاآن آنچه از پس. [است شده حالل شما برای] ایدداده تعلیم

 شده حالل شما برای پاکیزه چیزهای امروز (1) .است شمار زود خدا که بدارید خدا پروای و ببرید آن بر را خدا

 .است حالل آنان برای شما طعام و حالل شما برای کتابند اهل که کسانی طعام و

 کتاب شما از پیش که کسانی از پاکدامن زنان و انمسلم از پاکدامن زنان[ با ازدواج است حالل شما بر] و

 نه باشید پاکدامن خود که حالی در بدهید ایشان به را شانمهرهای آنکه شرط به شده داده آنان به[ آسمانی]

 تباه عملش قطعاً کند، شکّ خود ایمان در کس هر و. بگیرید خود دوست پنهانی در را زنان آنکه نه و زناکار

 «(1. )است کارانزیان از تآخر در و شده،
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 کُُلواف  اللَّهُ ع لَّم کُمُ مِمَّا تُع لُِّمون هُنَّ مُک لِّبین  الْج وارِحِ مِن  ع لَّمْتُمْ ما و  الطَّیِّباتُ ل کُمُ أُِحلَّ  قُلْ ل هُمْ أُِحلَّ ذا ما ی سْئ ُلون ک ]

 ط عامُ  و  الطَّیِّباتُ ل کُمُ أُحِلَّ الْی وْم ( 1)اْلحِسابِ س ریعُ  اللَّه   إِنَّ اللَّه  اتَّقُوا و  یْهِ ع ل  اللَّهِ اسْم  اْذکُرُوا و  ع ل یْکُمْ أ مْس کْن  مِمَّا

 ب االْکِت أُوُتوا الَّذین  مِن  الْمُحْص ناتُ و  الُْمؤْمِناتِ مِن  الْمُحْص ناتُ و  ل هُمْ حِلٌّ ط عامُکُمْ و  ل کُمْ ِحلٌّ الْکِتاب  أُوتُوا الَّذین 

 ع م لُهُ  ح بِط  ف ق دْ بِالْإیمانِ ی کْفُرْ م نْ و  أ خْدانٍ مُتَّخِذی ال و  مُسافِحین  غ یْر  مُحْصِنین  أُجُور هُنَّ آت یْتُمُوهُنَّ إِذا ق بْلِکُمْ مِنْ

 [ماِئده سوره: کریم قرآن([ ]1)الْخاسِرین مِن  الْآخِر ةِ فِی هُو  و 

« .انایمد دهیدمی انجام آنچه به من که کنید، شایسته کار و بخورید پاکیزه چیزهای از پیامبران، ای: »متعال خداوند .72

 [مومنون سوره: کریم قرآن([ ]1۷) ع لیم ت عْم ُلون  بِما إِنِّی صالِحاً اعْم لُوا و  الطَّیِّباتِ مِن  کُلُوا الرُّسُلُ أ یُّه ا ]یا

 رویزیاده[ لی]و بیاشامید و بخورید و برگیرید نمازی هر در را خود یجامه آدم، فرزندان ای: »متعال خداوند .73

 ال و  اشْر بُوا و   کُُلوا و  م سْجِدٍ ُکلِّ عِنْد  زین ت کُمْ خُذُوا آد م  ب نی یا.« ]داردنمی دوست را اسرافکاران او که مکنید

 [اعراف سوره: کریم قرآن([ ]1۷) الْمُسِْرفین  یُحِبُّ ال إِنَّهُ تُسْرِفُوا

 سوره: کریم قرآن([ ]01) ط عامِهِ إِلی اْلإِنْسانُ ف لْی نْظُرِ.« ]بنگرد خود خوراک به باید انسان پس: »متعال خداوند .74

 [عبس

 هک مکنید پیروی شیطان گامهای از و بخورید را پاکیزه و حالل است زمین در آنچه از !مردم ای: »متعال خداوند .75

 کُمْ ل  إِنَّهُ الشَّیْطانِ خُطُواتِ ت تَّبِعُوا ال و  ط یِّباً ح الالً الْأ رْضِ فِی مِمَّا کُُلوا النَّاسُ أ یُّه ا یا] «.شماست آشکار دشمن او

 [بقره سوره: کریم قرآن([ ]۷06) مُبین ع دُوٌّ

. دیابمى قلب صفاى و ماندمى سالم اشمعده خور د کم غذا که آن» :آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .76

 ثُر ک  م نْ و  ، ق لْبُهُ ص ف ا و   ب طْنُهُ ص حَّ  طُعْمُهُ ق لَّ ]م نْ» .شودمى سخت قلبش و بیمار اشمعده باشد پرخور که هر و

 [ ۷/10:  الخواطر ق لْبُهُ.[ ]تنبیه ق س ا و ب طْنُهُ س قُم  طُعْمُهُ

 که نهگو همان زیرا رانید؛نمی زیاد آشامیدن و ردنخو با را هاقلب» :آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .77

 و طَّع امِال بِک ثْر ةِ القُلُوب  تُمِیتُوا ]ال .میرندمى پرخورى اثر بر نیز هارود، قلبمى بین از زیاد آب اثر بر زراعت

 [۷/10:  واطرالخ الم اءُ.[ ]تنبیه ع ل یْهِ ک ثُر  إذ ا ک الزَّرْعِ ی ُموتُ الق لْب  فإنَّ ؛ الشَّر ابِ

 زچی دو موجب پرخوری. نیست پرخوری از زیانبارتر چیزی مؤمن قلب برای»: السّالمعلیه صادق امام حضرت .78

 ..«.شهوت تحریک قلب، قساوت و دلیسنگ: شود می

 و   لْبِا لْق  ق سْو ةِ لِش ْیئ یْنِ ُمورِث ةٌ هِی  و  أ کْلِا لْ ک ثْر ةِ مِنْ ا لُْمؤْمِنِ لِق لْبِ أ ض رَّ ش یْءٌ ل ْیس  و :  السَّال مُ ع ل یْهِ ا لصَّادِقُ ]ق ال 

 ا لشُّرْبِ ةِک ثْر  مِنْ ی ت و لَّدُ ا لنَّوْمِ[ ک ثْر ةُ] و : فِیهِ و . ا لْق سْو ةِ مِن  بِأ ش دَّ ق لْبٌ م رِض  م ا م رْی م  اِبْنُ عِیس ى ق ال  و  ا لشَّهْو ةِ ه ی ج انِ

لْخُشُوعِ.[ ا   و  ا لتَّف کُّرِ ع نِ ا لْق ْلب  یُقْسِی انِ و  ا لطَّاع ةِ ع نِ ا لنَّفْس  یُث قِّال نِ هُم ا و  ا لشِّب عِ ک ثْر ةِ مِنْ ی ت و لَّدُ بِا لشُّرْ ک ثْر ةُ و 

 [91 ص,  ۷0 ج,  المساِئل مستنبط و الوساِئل ]مستدرک

 تو به کتهن چهار آیا! فرزندم: »فرمودند السالمعلیه بىمجت امام خود فرزند به سفارشى در السالمعلیه امیرالمؤمنین .79

 «شوى؟ نیازبى طبیب از آنها رعایت با که نیاموزم

 دست غذا از دارى اشتها تا و نخور غذا اىنشده گرسنه تا: »فرمودند حضرت. امیرالمؤمنان اى چرا: کرد عرض

 .کن حاجت قضاى خوابیدن از قبل و بجو خوب را غذا و بکش

 .شوىمى نیازبى طبیب به مراجعه از کنى رعایت را نکات نای اگر

 «تُسْرِفُوا ال و  اشْر بُوا و  ُکلُوا: است شده جمع طب کل قرآن از ایآیه در گویندمی سپس
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 بِه ا سْت غْنِیت   ک لِم اتٍ أ رْب ع  أُع لِّمُک  ل ا أ  بُن یَّ ی ا ع الْح س نِ لِابْنِهِ ی قُولُ ع الْمُؤْمِنِین  أ مِیر  س مِعْتُ نُب ات ة  بْنُ الْأ صْب غُ ق ال  و ]

 لْم ضْغ ا ج وِّدِ و  ت شْت هِیهِ أ نْت  و  إِلَّا الطَّع امِ  ع نِ ت قُمْ ل ا و  ج اِئِعٌ أ نْت  و  إِلَّا الطَّع امِ ع ل ى ت جْلِسْ ل ا ق ال  ب ل ى ف ق ال   الطِّبِّ ع نِ

 ت جْم عُ ل آی ةً الْقُرْآنِ  فِی إِنَّ ق ال  و  الطِّبِّ ع نِ اسْت غْن یْت   ه ذ ا اسْت عْم ْلت  ف إِذ ا الْخ ل اءِ ع ل ى ک ن فْس  ف أ عْرِضْ نِمْت  إِذ ا و 

 [ 00۱: ص ،19ج ،(بیروت - ط) األنوار بحار[ ]تُسْرُِفوا ال و  اشْر ُبوا و  کُُلوا کُلَّهُ الطِّبَّ

 درد ،آن از زیرا نبلعید؛ را آن و بمکید بار چند را آب خوردن، هنگام به» :مودفر آله و علیه اللّه صلّى خدا پیامبر .81

 «.آیدمى وجود به کبد

 ق ال  ق ال  ع اللَّهِ  ع بْدِ أ بِی ع نْ الْق دَّاحِ  ابْنِ ع نِ الْأ شْع رِیِّ مُح مَّدٍ  بْنِ  ج عْف رِ ع نْ زِی ادٍ بْنِ س هْلِ ع نْ أ صْح ابِن ا مِنْ عِدَّةٌ]

 [16۷: ص ،0ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی[ ]الْکُب اد مِنْهُ ُیوج دُ ف إِنَّهُ ع بّاً ت عُبُّوهُ ل ا و  م صّاً الْم اء  م صُّوا ص اللَّهِ سُولُر 

 

 ترین طیباتو سرکه از اصلی نان، نمکشیر، آب، ج. 

 دو نآ ما و بودند پیوسته هم به دو هر زمین و آسمانها که ندانستند ورزیدند کفر که کسانی آیا: »متعال خداوند .81

 «آورند؟نمی ایمان[ هم باز] آیا آوردیم؟ پدید آب از را ایزنده چیز هر و ساختیم جدا هم از را

ؤْمِنُون  یُ ف ال أ  ح یٍّ ءٍش یْ کُلَّ الْماءِ مِن  ج ع لْنا و   ف ف ت قْناهُما ر تْقاً کان تا الْأ رْض  و  السَّماواتِ أ نَّ ک ف رُوا الَّذین  ی ر  ل مْ و  ]أ 

 [انبیاء سوره: کریم قرآن] ([11)

 و سرگین میان از آنهاست، شکم[ البالی] در آنچه از: است عبرتی شما برای قطعاً دامها در و: »متعال خداوند .82

 فی مِمَّا نُسْقیکُمْ بْر ةًل عِ الْأ نْعامِ فِی ل کُمْ إِنَّ و  ] «.گواراست نوشندگان برای که نوشانیم می شما به ناب شیری خون،

 ([00) لِلشَّارِبین  ساِئِغاً خالِصاً ل ب ناً د مٍ و  ف رْثٍ ب یْنِ مِنْ بُطُونِهِ

 آشامید؛نمى آشامیدنى هیچ و نمودنمى میل را غذایى هیچ اله و علیه اللّه صلّى خدا پیامبر» :السّالم علیه باقر امام .83

 ار ما[ سهم] و بده برکت آن مورد در ما به خدایا: منه خیرا به أبدلنا و فیه لنا بارک اللّهمّ» :فرمودمى کهآن مگر

 اللّهمّ» :فرمودمى نوشیدمى شیر حضرت آن وقتى که چرا شیر، براى جز. «فرما تبدیل آن، از بهتر به آن بواسطه

 .«بیفزا آن از ما[ سهم] بر و بده برکت آن مورد در ما به خدایا: منه زدنا و فیه لنا بارک

 سُل یْم ان   بْنِ اللَّهِ ع بْدِ ع نْ الْمُسْلِیِّ مُح مَّدٍ بْنِ الرَّبِیعِ ع نِ الْح ک مِ  بْنِ ع لِیِّ ع نْ مُح مَّدٍ بْنِ أ حْم د  ع نْ أ صْح ابِن ا مِنْ عِدَّةٌ]

 بِهِ دِلْن اأ بْ و  فِیهِ ل ن ا ب ارِکْ اللَّهُمَّ -ق ال  إِلَّا ش ر اباً ی شْر بُ ال  و  ط ع اماً ی أْکُلُ ص اللَّهِ ر سُولُ ی کُنْ ل مْ: ق ال  ع ج عْف رٍ أ بِی ع نْ

 [110: ص ،0ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی.[ ]مِنْهُ زِدْن ا و  فِیهِ ل ن ا ب ارِکْ اللَّهُمَّ ی قُولُ ک ان  ف إِنَّهُ اللَّب ن  إِلَّا مِنْهُ خ یْراً

 ]باِرکْ  «.میفکن جدایی آن و ما میان و بده برکت ما نان به! خدایا» :آله و علیه اهلل یصل اسالم الشأنعظیم پیامبر .84

 [.۱1 ص ،1 ج ش، ۷101 االسالمیه، الکتب دار تهران، کلینی، و ب یْن ه[ ]کافی، ب یْن نا ت ف رَّق  و ال الْخُبْزِ فِی ل نا

 ص ،0 ج الْخُبْزِ[ ]کافی، ع ل ی الْج س دُ بُنِی  ]اِنَّما .«است شده بنا نان بر آدمی تن: »فرمایندالسالم میصادق علیه امام .85

060.] 

 و است نان انسان، معاش و زندگی یسرچشمه که بدان! مفضل ای: »فرمایدمی مفضّل به السالمصادق علیه امام .86

 [.060 ص ،0 ج لْماءُ[ ]کافی،ا و  الْخُبْزُ ح یاتِهِ و  الْاِنْسانِ م عاشِ ر أس  ا نَّ مُف ضَّلُ یا ]و اْعل مْ  .«آب

 و   م اءٌ بِهِ یُطْب خُ م ا ]أ فْض لُ« است. نمک و آب شود،می طبخ غذا آن از که چیزی بهترین»السالم: امام رضا علیه .87

 [۷111: ص۷1/  ۷111/  01 ج/  ، الوافی161 ص/  160/  1 ج/  الفقیه الیحضره مِلْحٌ[ ]من



 سند محتوایی راهبردی سالمت در دولت اسالمی 92

 

 دارد فوایدى چه نمک که دانستندمى مردم اگر چه، کنید؛ آغاز نمک خوردن با را غذایتان»: السالمعلیه علی امام .88

 ارُوُهُ الخْت  المِلْحِ  فِی م ا النَّاسُ ی عْل مُ ف ل وْ ، ط ع امِکُمْ أوَّلِ فِی بِالمِلْحِ ]ابْد ؤوا« .دادندمى ترجیح مجرَّب پادزهر بر را آن

 [101ص:  ۷0عة، ج الشی [ ]وساِئل.المُج رَّبِ الدِّرْی اقِ ع ل ى

که و ای که در آن سررهفرستند بر سفخداوند و مالِئکه درود می» :آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .89

 «نمک است.

 لٌّ خ   ع ل یْهِ خِو انٍ ع ل ى ص لُّون یُ م ل اِئِک ت هُ و  اللَّه  ِإنَّ ص اللَّهِ ر سُولُ ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بُو ق ال  ق ال  ر و اهُ م نْ ب عْضِ ع نْ ]ع نْهُ

 [16۱: ص ،0ج [ ]المحاسن،مِلْح و 

 «سرکه باعث نشاط قلب است.»سالم: الصادق علیه امام .91

 رُ یُسْ الْخ لُّ ی قُولُ ع اللَّهِ ع بْدِ أ ب ا س مِعْتُ ق ال  رِف اع ة  ع نْ ف ض ال ة  ع نْ أ بِیهِ ع نْ أ حْم د  و  رِف اع ة  ع نْ م حُْبوبٍ ابْنِ ع نِ ]ع نْهُ

 [16۱: ص ،0ج [ ]المحاسن،الْق لْب

 تی کهکنید و به راسکنیم چنان که شما با نمک آغاز میما با سرکه غذا را شروع می» السالم: صادق علیه امام .91

 «کند.سرکه عقل را محکم می

 ون ت بْد ءُ ک م ا ِعنْد ن ا بِالْخ لِّ ل ن بْد أُ إِنَّا: ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِی ع نْ ابِرٍج   بْنِ إِسْم اعِیل  ع نْ الْم لِکِ ع بْدِ بْنِ أ ب انِ ع نْ ]ع نْهُ

 [161: ص ،0ج [ ]المحاسن،الْع قْل ل ی شُدُّ الْخ لَّ إِنَّ و  ِعنْد کُمْ بِالْمِلْحِ

 

 نقش طبیبچهارم؛ 

 می خداشناسعال ،مهربان طبیبالف. 

ها، عوامل مؤثر در سالمت و که با شناخت از عال م هستی، انسان، علل بیماریاست  سمی خداشنامهربان عال طبیب

 ی بیمار، او را در مسیر سالمت قرار دهد.رفتهکند با تقویت قلبِ تحلیلشناخت شخص بیمار، سعی می

ناخت ی شواسطه در واقع علم طب علمی الهی است که از مسیر انبیاء و اولیاء الهی به دست بشر رسیده و طبیب به

تالش مضاعف او کند مردم را در مسیر درست زندگی کردن قرار دهد. و درک خلقت از این مسیر مطمئن تالش می

 شود.سبب رفع علل بیماری نیز می برای بیماران

 .مردمتعالی و ارتقای الهی ای است برای بهانهدرمان  در نتیجه باید گفت:

 دسترس راه و است ثابت امرى آن، از آگاهى که درست، است( دانشى) طب،: »فرمایدمى اهللترحم مفید شیخ .92

 .است وحى نیز بدان

 جز مارى،بی حقیقت از یافتن آگاهى براى نه که آن چه اند؛گرفته بهره پیامبران از تنها را آن دانش، این به آگاهان

 .توفیق جز ىراه درمان، به شدن آگاه براى نه و هست، راهى ،(نقلى ادله) سمع کمک به

 .«است آگاه هانهفته یهمه به که است خدایى همان از شنیدن آگاهى، این راه یگانه که شودمى ثابت سان، بدین

 علم إلى طریق ال أنه ذلک و ع األنبیاء عن به العلماء أخذه إنما و الوحی طریقه و ثابت به العلم و صحیح الطب]

 بالخفیات عالمال عن السمع هو ذلک طریق أن فثبت بالتوقیف إال الدواء عرفةم إلى سبیل ال و بالسمع إال الداء حقیقة

 [۷11: ص اإلمامیة، اعتقادات تصحیح[ ]تعالى
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 بزار اصلی طبیبارفق و محبت، ب. 

توان به انسان نزدیک شد و با او همراهی کرد تا کنش ها و اقدامات او تغییر کند. با چنین ابزار کار آمدی میدر واقع 

ن تغییر در زندگی بیمار یعنی خروج از شرایط بحرانی که سبب ایجاد بیماری )به دالیل گوناگونی که قبال ذکر شد( ای

 می شود.

 رگاهد به الّسالمعلیه عمران بن موسى حضرت خواندند،مى معالج قبالً را طبیب: »السّالمعلیه صادق امام حضرت .93

 کیست؟ از دواء داشت، عرضه موسى جناب. من از: فرمود اخد کیست؟ از درد پروردگارا، داشت عرضه الهى

 با: فرمود خدا نمایند؟مى مراجعه وى به که دارند چه کاری معالج با مردم پس: کرد عرض من از: فرمود خدا

 .«(دلخوشى موجب یعنى) گفتند طبیب را طبیب سخن این از بعد. شودمى خوش دلشان فقط او به مراجعه

 الدَّاءُ؟ نِمِمَّ  ر بِّ، ی ا: السَّل امُ ع ل یْهِ مُوس ى ف ق ال  الْمُع الِج ،: الطَّبِیبُ یُس مَّى م ض ى فِیم ا ک ان : السَّل امُ ع ل یْهِ قُالصَّادِ ق ال  و ]

[ ت طِیبُ] یطیب: ف ق ال  بِالْمُع الِجِ؟ اسُ النَّ ی صْن عُ ف م ا: ق ال . ِمنِّی: ف ق ال  الدَّو اءُ؟ ف مِمَّنِ ر بِّ، ی ا: ق ال . ُموس ى ی ا مِنِّی: ف ق ال 

 ،6ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی. ۷۷0: ص ،(للصدوق) اإلمامیة إعتقادات.[ ]لِذ لِک الطَّبِیبُ ف سُمِّی  بِذ لِک ، أ نْفُسُهُمْ

 [66: ص

 ع زَّوجلَّ  َ  الّله إنّ.« ]هستی رفق با مردی تو و است طبیب خداوند: »آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .94

 [101ص ،0ج شهری، ری محمدی محمد الحکمه، میزان[ ]ر فیقٌ  رجُلٌ لکنَّک  و الطَّبیبُ،

 هر بیبط هستی، مالیمت و رفق با انسانی تو است، طبیب خدا: »آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .95

 یزانم[ ]خ ل ق ها الذی ط بِیبُها ، ر فیقٌ ر جُلٌ أنت  بل بیبُ،الطََُّ  اللّه.« ]است کرده خلق را آن که هست کسی نفسی

 [101ص ،0ج شهری، ری محمدی محمد الحکمه،

 نافع که جایى به را مهربان؛ دوا طبیب که چنان مهربان باش، مشفق طبیب مانند»: فرمایندمی السالمعلیه علی امام  .96

[ ی نْف ع یْثُِبح  الدَّو اء  ی ض عُ الَّذِی الشَّفِیقِ الرَّفِیقِ ک الطَّبِیبِ  کُنْ ع یٌّع لِ ]ق ال « باشد. بیمار نفع به و گذاردمى باشد

 [0۷: ص الشریعة، ]مصباح

 

 ج. بصیرت، شرط طبابت

، آگاه، تیزبین و مورد وثوق و اعتماد مردم باشد! یعنی به او و کارش اعتقاد داشته باشند. این اعتقاد طبیب باید بصیر

 ب و اعتماد به وی پیش شرط تحقق درمان است.مردم به طبی

. 10۷: ص النص، العقول، تحف] [ثِق ة ب صِیرٍ ط ِبیبٍ و  ...] .«اعتماد مورد و آگاه طبیب و ...: »السالم علیه صادق امام .97

 [0۱6: ص ،1ج البحار، سفینة

 

 طبیب اقدامآخرین توصیه به دارو و اعمال یداوی، . د

های وش خوردن و آشامیدن، ترغیب به استغفار، دعا، صدقه و صبر در بیماری؛ اولویتاصالح تغذیه و تصحیح در ر

 های طبیب برای بازگشت تسلط کامل قلبتوصیه به دارو و اعمال یداوی از دیگر فعالیتهمچنین  طبیب است. کاری

 بدن اوست. یبیمار به عنوان فرمانده

 استفاده از نیاز مردم، آنان را از مسیر توحید باز داشته وو با سوء تواند بدون در نظر گرفتن نقش خودالبته طبیب می

 گرا شدن جامعه خواهد شد.علوم را منسوب به خود یا افرادی مانند خود نماید. این امر باعث مادی
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!! نستنددانمى طبّ علم انبیاء معتقدند اطبّاء بیشتر: »فرمایندمی شخصی هایپرسش پاسخ در السّالمعلیه صادق امام .98

 .کنیم چه دانندنمى انبیاء را علمى اند؛پنداشته قیاس با که افراد این با ما

 راهنمایان و حقّ حضرت حکمت ورثه و علم خزّان و زمین، در و مردم بر خدا معتمدین و هاحجّت که انبیایى

 !!پروردگارند؟ طاعت به داعیان و او سوى به

 مرا ینهم و است، آسمانى هاى کتاب تکذیب و انبیاء راه از وددارىخ ایشان بیشتر مذهب که بردم پى من سپس

 خود که دکنیمی اعتنایىبى قومى به چگونه: پرسید شخص .ساخته اعتنابى و رغبتبى علمشان و اینان درباره

 هستید؟ بزرگشان و مربّى

 فسن حدود بر اىرشته سر هیچ بینممى کنم،مى هایىپرسش او از ماهرى طبیب با برخورد در من: فرمودند امام

 یدهد نور و کالم مستقرّ و زبان حرکت و نفس مخرج و جوارح در اغذیه مجارى و اعضاء ترکیب و بدن تألیف و

 عطسه، مخرج و روح مسکن و عقل، مکان و شنوایى مجمع و اشک ریزش و شهوات اختالف و ذکر انتشار و

 خودشان پسند مورد که مطالبى همان جز ندارد، کرى و اللى تعلّ  از و ها،شادی اسباب و هاغم برانگیختن و

 [001: ص ،0ج جعفرى، ترجمه/  اإلحتجاج] !«اندکرده تجویز خود میان که هایىعلّت و است بوده

 ت عْرِفُهُ  ْیس ل  ز ع مُوا بِعِلْمٍ ق وْلِهِمْ قِی اسِ ع ل ى صْن عُن  ف م ا الْأ نْبِی اءُ ت عْرِفْهُ ل مْ  الطِّبِّ عِلْم  إِنَّ ق الُوا الْأ طِبَّاءِ أ کْث ر  إِنَّ ع ق ال  ثُمَّ]

 الدُّع اة   و  ع ل ْیهِ الْأ دِلَّاء  و  حِکْم تِهِ و ر ث ة  و  عِلْمِهِ خُزَّان  و  أ رْضِهِ فِی أُم ن اء هُ و  خ لْقِهِ ع ل ى اللَّهِ حُج ج  ک انُوا الَّذِین  الْأ نْبِی اءُ

 ت ب ار ک  اللَّهِ مِن  ع ل یْهِمْ الْمُنْز ل ة  الْکُتُب  یُک ذِّبُ و  الْأ نْبِی اءِ سُبُل  م ذْه بِهِ فِی ی ت ن کَّبُ أ کْث ر هُمْ أ نَّ  و ج دْتُ  إِنِّی ثُمَّ هِط اع تِ إِل ى

 إِنِّی ع ق ال  .ک بِیرُهُمْ و  مُؤ دِّبُهُمْ أ نْت  و  ق وْمٍ فِی ت زْه دُ ف ک یْف  ق ال . ح امِِلیهِ و  ط ل بِهِ فِی أ زْه د نِی الَّذِی ف ه ذ ا ت ع ال ى و 

 لْأ غْذِی ةِا م جْر ى و  أ عْض اِئِهِ ت رْکِیبِ و  ب د نِهِ ت أْلِیفِ و  ن فْسِهِ حُدُودِ ع ل ى ی قِفْ  ل مْ س أ لْتُهُ إِذ ا طِبِّهِ فِی الْم اهِر  الرَّجُل  ر أ یْتُ

 نْسِک ابِ ا و   ش ه و اتِهِ اْختِل افِ و  ذ ک رِهِ انْتِش ارِ و  ب ص رِهِ  ُنورِ و  ک ل امِهِ  مُسْت ق رِّ و  لِس انِهِ ح ر ک ةِ و  ن ف سِهِ ر جِم خْ و  ج و ارِحِهِ فِی

 م ا عِلَّةِ و  سُُرورِهِ أ سْب ابِ و  هِغُُمومِ ه ْیجِ و  ع ْطس تِهِ م خْر جِ و  رُوحِهِ م سْک نِ و  ع قْلِهِ م ْوضِعِ و  س مْعِهِ م جْم عِ و  ع ب ر اتِهِ

 هُمْ ب یْن  فِیم ا عِل لٍ  و  اسْت حْس ُنوه ا أ ق اوِیل   مِنْ أ ْکث رُ ذ لِک  فِی عِنْد هُمْ ی کُنْ ل مْ ذ لِک  غ یْرِ  و   ص م مٍ و   ب ک مٍ مِنْ  فِیهِ ح د ث 

.  ۷۱0: ص ،۷1ج ،(بیروت - ط) األنوار بحار. 110: ص ،0ج ،(للطبرسی) اللجاج أهل على اإلحتجاج[ ]ج وَّزُوه ا

 01ج الجواد، اإلمام إلى النساء سیدة مستدرک/  األقوال و األخبار و اآلیات من واألحوال المعارف و العلوم عوالم

 [111: ص ع،الصادق - ۷ – قسم -

 الر و عدم جامع نگری به انسان،سکو بخشی، جزءگرا، مادی و سرمایه داری، تجربی، کامالً طب مدرن با نگاه سفانهأمت

 دهش معرفتی نظام در اختالل دچار ،نقش پزشک و طبیب به حتی سالمت بر موثر عوامل کل در و ها بیماری علل

 است.

 وحی،ر ناپذیر جبران هایخسارت جز بشریت سالمت ارتقای برای معتقدان به این مکتب طبی تالش ؛نتیجه در

 .است در بر نداشتهرا  دیگری محصول روانی، و جسمی
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  راهی دوم؛ نقشهفصل 

 سالمت یسیاست دولت اسالمی در حوزه
 

 اسالمی امتسالمت  ءحفظ و ارتقاایجاد، تمرکز بر اول؛ 

 گری در درمانعدم تصدیدوم؛ 
 یُغ یِّرُ  ال اللَّه  ]إِنَّ« .دهند تغییر را خود حال آنان تا دهدنمی تغییر را قومی حال خدا حقیقت، در»خداوند متعال:  .99

 [رعد سوره: کریم قرآن][ (۷۷بِأ نْفُسِهِم ... ) ما یُغ یِّرُوا ح تَّى بِق وْمٍ ما

مردان دولت اسالمی با احیای نظام امامت و والیت تنها نقش مسئولیت سالمت در جامعه با مردم است و دولت

 کند.هدایت، حمایت و نظارت را ایفا می

ماعات جتهای امی است و بر مبنای اختیار انسانی و بر اساس تکیه بر نیروها و ارادهچرا که دولت اسالمی؛ دولتی مرد

 برد.را به پیش میکه هدایت امت است، ف خویش بشری و عنایت پروردگار، هد

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

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

 ویشخ مردم و رعیت برابر در شما همه و نگهبانید شما همه: »آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .111

 [۷۷9: ص ،(للشعیری)األخبار [ ]جامع.ِعیَّتِهِر  ع نْ م سُْئولٌ کُلُّکُمْ و  ر اعٍ کُلُّکُمْ اللَّهِ  ر سُولُ ق ال  ]و « .هستید مسئول

 مستقلی امر آن که موضوع سالمت دلیلحوزه سالمت هم نه تنها مستثنی از این روش در دولت اسالمی نیست بلکه به 

 دولت است، لذا گسترده بشریت حیات ساختار کل در سالمت بر مؤثر عوامل و نیست بشر زندگی شئون دیگر از

نداشته و مردم باید مسئولیت سالمت و درمان را  گریتصدی رایج، معنای به پیشگیری حتی و درمان امر در اسالمی

 کند.میبه عهده بگیرند و دولت اسالمی با هدایت، حمایت و نظارت به موقع در تحقق آن ایفای نقش خود 

اری انگوی آدمی با سهلجشود. چرا که خوی لذتحاکمیتی شدن درمان باعث گسترش بیماری میخوب دقت کنید؛ 

خود  جویی بیشتر، سالمتی خویش؛ در تکاپوی لذتدر پیشگیری به امید درمانی که بر عهده دولت است نه وظیفه

 اندازد.را به خطر می

یافته و استقالل و حرّیت انسانی ضمن آن که با حاکمیتی شدن درمان؛ میزان وابستگی مردم به حکومت افزایش

گیرد. در واقع وابستگی، یکی از عوامل اصلی استضعاف و محرومیت است که پس از حکومتی میالشعاع قرار تحت

 شدن درمان در جامعه فراگیر خواهد شد.

، مفهوم رایج از سالمت را در جامعه تغییر دهد تا با در امت اسالمی ارتقای علمیبا  کندمی سعی اسالمی دولت اما

 اسالمی محقق شود. امت اصالح این مفهوم یکی از شرایط تحقق

 وم سالمت؛ اصالح تغذیه مردم است.نمود عملی این تغییر در مفه

 امتدر ا رکیفیت درمان  است که  احیای نقش طبیب در بستر آزاد رقابتی مابین اطبّاء علمی؛ ءاز دیگر آثار این ارتقا

قدرت خود در امر نظارت جلوی  با استفاده از همچنین دولت اسالمی رساند.میاسالمی به حداکثر کمال خود 

 گیرد.های احتمالی را میسوءاستفاده
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 سالمت یماموریت دولت اسالمی در حوزه

 سالمت حقیقتقلبی مردم نسبت به و تغییر در گرایش اصالح نگرش 
: یدبگو مردم به او سپس بدهد پیامبری و حکم و کتاب او به خدا که نسزد را بشری هیچ»خداوند متعال:  .111

 رو آن از و دادیدمی تعلیم[  آسمانی]  کتاب آنکه سبب به:[ »بگوید باید] بلکه.« باشید من بندگان خدا، ایج به»

 .«باشید دین علمای خواندید،می درس که

 کُوُنوا لِکنْ و  اللَّهِ  ُدونِ مِنْ لی عِباداً  کُوُنوا لِلنَّاسِ  ی قُول  ثُمَّ النُُّبوَّة  و   الْحُکْم  و  الْکِتاب   اللَّهُ  ُیؤْتِی هُ أ نْ لِب ش رٍ کان   ]ما

 [آل عمران سوره کریم، قرآن]([ ۱9ت دْرُسُون  ) کُْنتُمْ بِما و   الْکِتاب  تُع لِّمُون  کُنْتُمْ بِما ر بَّانِیِّین 

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

ی ، امری الزم و ضرورسالمت حقیقت به نسبت مردم نگرش اصالح نظام تعلیم و تربیت برای اصالح و بوده علم

ها و الزم برای کنش یو زمینه شودمیاین اصالح در نگرش سبب تغییر در گرایشات قلبی احاد امت اسالمی  است.

 سازد.اقدامات فردی و در نهایت ایجاد جریانات اجتماعی را فراهم می

 

 موریتأپایه انجام درست م ییا نتیجه پیامد اصالح تغذیه،

رای ب نخست اولویت تغذیه؛ اصالح یعنی آن به عمل و خبیثات و طیّبات به علم و آشامیدن و خوردن آداب رعایت

ت یاست که از طریق اصالح نظام معیشت مردم و به تبع اصالح نظام تعلیم و ترب اسالمی دولت در تحقّق سالمت

 شود.دنبال می

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

های جات مصنوعی و روغنهای گوناگون، ژله و پاستیل، شیرینیهای مضر مانند: نوشابهها و آشامیدنیحذف خوراکی

 شود.تراریخته تکمیل می

 خوردن و آشامیدنب الف؛ رعایت آدا

 اصالح خوردن از جویدن غذا تا مقدار و نوع ترکیب غذا .۷

 اصالح نوشیدن از جوشاندن آب تا نحوه مصرف در فواصل زمانی گوناگون .0

 های پروردگار یکتاشکر نعمت .1

 ب؛ پرهیز از خبیثات

 زا:ترین محصوالت آسیبپرهیز از رایج

 های تراریختهروغن .۷

 جات صنعتیر شیرینیندر قند و دیگغقند و شکر چ .0

 تنقالت خطرناک مانند: ژله و پاستیل، نوشابه، چای سیاه وارداتی  .1

 طیّبات تشویق بهج؛ 

 ترین طیبات:تمرکز بر اصلی

 آب سالم بدون هرگونه مواد شیمیایی .۷

 شیر سالم و طبیعی بدون هرگونه دستکاری .0

 دار گندم و جو با پخت خانگینان سبوس .1
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 نمک طبیعی .1

 سرکه خ مری .1

 موریتأانجام درست م ثانویه نتایجر یا اثاز آ ،ی نقش طبیباحیا

 مثبت در سبک زندگیورد آن تغییر آای ارتقای علمی با مرجعیت قرآن و سنت محقق شود اولین دستاگر در جامعه

 است.این تغییر؛ اصالح تغذیه بارز  یمشخصه مردم است.

بارزه و با علل بیماری م کننداند سبک زندگی خود را اصالح جامعه و امتی که تحت تعالیم دینی توانسته ،س از آنپ

های اندک خود هم مسیری غیر از سیستم رایج درمانی را انتخاب خواهند نمود. لذا نقش ، برای رفع بیمارینمایند

 پر رنگ خواهد شد. امتاطباء حاذق در این 

 است. امت اسالمی از مؤثر بسیار عنصری بلکه! اسالمی نیست دولت عامل طبیبدر واقع 

رقابتی و صد البته از روی محبت و نیکی به خلق خدا سعی  او بدون وابستگی به دولت اسالمی در شرایط کامالً

 کند به بهترین شکل ممکن کسب علم کرده و به امت اسالمی خدمت نماید.می

 هب خویش آخرت و دنیا کار رد که نیستند نیاز بى گروه، سه از اىآبادى هیچ مردم: »السالمعلیه صادق امام .112

 و روا، فرمان و نیکوکار امیر پرهیزگار، و دانا فقیه: باشند شوربخت باشند، نداشته را آنان چون و برند پناه ایشان

 .«اعتماد مورد و آگاه طبیب

 و ر عٍ  الِمٍع  ف قِیهٍ ه م جاً ک اُنوا ذ لِک  ع دِمُوا ف إِنْ آخِر تِِهمْ و  دُنْی اهُمْ أ مْرِ فِی إِل یْهِمْ ی فْز عُ ث ل اث ةٍ ع نْ ب ل دٍ ُکلِّ أ هْلُ ی سْت غْنِی ل ا]

 [0۱6: ص ،1ج البحار، سفینة. 10۷: ص النص، العقول، تحف] [ثِق ة ب صِیرٍ ط بِیبٍ و  مُط اعٍ خ یِّرٍ أ مِیرٍ و 

 

 ایفای نقش مردم و دولت در نظارت بر روی اطّباء

 ردمیم سبب ایجاد نوعی نظارت گوناگون طبی مکاتب از مکتبی حتی یا خاص طبیبی به عمومی اقبال عدم یا اقبال

 شود.میطبیب حاذق از غیر حاذق مشخص  و شد خواهد اطباء بر

 طریق از دممر خواست طبق بر خاص شرایط خود در ییهِئقضا یبرای نظارت بیشتر با تقویت قوهنیز  اسالمی دولت

 از پیشگیری در امر اینخواهد کرد.  برخورد جاهل و متخلف اطبّاء با و کندمی دفاع مردم حق از قضاوت مقام

 .است مؤثر طبابت بسیار ارتقاء و تخلّفات

 

 موریتأراهکار دولت اسالمی برای اجرای م
 ( مگر0) است زیان دستخوشِ انسان واقعاً  که (۷) ،[باطل بر حقّ غلبه] عصرِ به سوگند: »متعال خداوند .113

 («1).اندکرده توصیه شکیبایی به و سفارش حقّ به را همدیگر و کرده شایسته کارهای و هگروید که کسانی

[ (1) بِالصَّبْرِ ت واص وْا و  ِبالْح قِّ ت واص وْا و  الصَّالِحاتِ ع مُِلوا و   آم نُوا الَّذین  إِالَّ (0) خُسْرٍ  ل فی الْإِنْسان  إِنَّ (۷) الْع صْرِ ]و 

 [رعص سوره: کریم قرآن]

طبق ایمان خویش . 0. ایمان قلبی بیاورند. هم ۷م مگر کسانی که ه ؛رر و زیان هستندها در خسران و ضانسان یهمه

توصیه  اها رآن و. این مسیر درست را برای دیگران ترسیم نموده، راه پیشرفت و سقوط را تبیین کرده 1عمل کنند. هم 

 .به پایداری در این مسیر کنند

 سران و ضرر و زیان هستیم مگر تحقق این سه مطلب ذکر شده!ما در خ یهمه
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 گام؛ ایجاد باور و ایمان قلبینخستین 

 به و کرده نازل پیامبرش بر که کتابى و پیامبرش و خدا بیاورید! به ایمان!  ایمان اهل اى»خداوند متعال:  .114

 و الْکِت ابِ و ر سُوِلهِ بِاللَّهِ آمِنُوا آم نُوا الَّذِین  ه اأ یُّ ی ا] «.(۷10)(حقیقت و صدق روى از) فرستاده این از پیش که کتابى

 [نساء سوره کریم، قرآن]([ ۷10)ق بْلُ مِنْ أ نْز ل  الَّذِی و الْکِت ابِ ر سُولِهِ ع ل ى ن زَّل  الَّذِی

 

 جتماعیبه صورت انخست در ایجاد باور و ایمان قلبی  یمرحله ،افراد اثرگذاربا  و تفاهمله ئمستبیین 

 به کس هر پس. است شده آشکار خوبی به بیراهه از راه و. نیست اجباری هیچ دین در: »متعال خداوند .115

. است دهز چنگ نیست، گسستن را آن که استوار، دستاویزی به یقین، به آورد، ایمان خدا به و ورزد، کفر طاغوت

 فقد بِاللَّهِ یُؤْمِنْ و  بِالطَّاغُوتِ ی کْفُرْ ف م نْ الْغ یِّ مِن  الرُّشْدُ  یَّن ت ب  ق دْ الدِّینِ فِی إِْکراه  ال.« ]داناست شنوایِ خداوند و

 [بقره سوره کریم، قرآن([ ]010) ع لیمٌ س میعٌ اللَّهُ و  ل ها انْفِصام   ال  الْوُثْقى ِبالْعُرْو ةِ است مْس ک 

مراحل زیر  .تبیین کنیم و در واقع با او به تفاهم برسیم له را برای مخاطبین خوبئباید مسبرای ایجاد ایمان و باور قلبی 

 توصیف گام به گام این مرحله است:

 دارند. شنویحرف ایشان اجتماعی از مؤثر ارتباطات یواسطه به مردم که افراد اثرگذار شناسایی .۷

امت ق آن در و روش تحق قلب سلیم در دولت اسالمی یسالمت و نظریه حقیقتدر مورد  این افرادبا تفاهم  .0

 گیرد.بر اساس نیاز و سؤال بالفعل مردم در زمینه سالمت شکل می امراین ، که اسالمی

 .، هدف اصلی این تبیین و تفاهم استمردم بر این افراد تاثیرگذاری ظرفیت از استفاده .1

سایی فیایی را شنادر حقیقت کار اصلی ما این است که شبکه انسانی و اجتماعی موجود در موقعیت های گوناگون جغرا

نیم. برای درک بهتر این مساله پیشنهاد می شود به توصیف شبکه امامت و کرده و با رهبر و امام آن شبکه تفاهم ک

 والیت آمده در مبانی کلی همین مکتوبه مراجعه کنید.

و  وستار امامان ؛مانندباشند  حوزوی تحصیالت دارای ی است کهافراد شناسایی و انتخاب در اولویتبا تفاسیر فوق؛ 

 .محالت

تواند به صورت عمومی توسط امامان روستا و محالت رقم بخورد. حال این تبیین و تفاهم در مورد حقیقت سالمت می

 پس باید تالش کنیم تا؛

 ظرمن از سالمت بین ما یمقایسه نظام اساس بر برای مردم روستا و محالت امامان اقناع و تبیین عمومی توسط .1

 با محوریت مساجد، صورت پذیرد.گوناگون  اتغرب، با تشکیل جلسات گفتگو در سطح اجتماع مدنت و اسالم

تا یعنی امامان روس افراد اثرگذار توسط این «سالمت مبلّغ» عنوان جدیدی به نقششود در واقع این تالش ما سبب می

 .و محالت ایفا شود

 

 سازی در آینده ریانکشف و شناسایی افرادی با استعدادهای بالقوه، برای ج

 شود.میمند و پرسش در افراد دغدغهمنجر به سؤال عمومی گفتگوی در جلسات حقیقت سالمت تبیین  .۷

 .گفتگو الزم و ضروری است جلسات در جوحقیقت گرانِپرسشمند یعنی این افراد دغدغه شناسایی .0
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مت در دولت اسالمی ارتباط برقرار ارتباط و جذب این افراد به عنوان اشخاصی که جلوتر از دیگران با سال .1

 های درگیرشدن شخص با موضوع است.اند. چرا که پرسش، از نشانهکرده

 صورت به و داشته آموختن و علم کسب به زیادی اشتیاق که بوده اجتماعی گرانکنش و مؤثر فعاالن از اغلب افراد این

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

 است. این افراد با استعداد بالقوه شناسایی روش بهترین عمومی تبیین و گفتگو جلسات تشکیل

 

 اقدام در ایجاد باور و ایمان قلبی ترینمهم ،سالمت یان حوزهگرپرسشمندان و دغدغهو تربیت  تعلیم

 انشبهترین و هایند،ظرف مانند به اهقلب این که به راستى کمیل؛ ای: »السالم علیه علی امیرالمؤمنین .116

 راه یآموزنده و الهى دانشمند: انددسته سه مردم دار، گوش من از گویممى تو به آنچه است، آنها ترینفراگیرنده

 تا یافتند روشنى دانش نور به نه روند، سوِئى به بادى هر با و دوندمى بانگى هر پى در که عوام ناس؛ و نجات

 .«یابند نجات تا شتافتند استوار دژى سوى به نه و برند، راه

 و   ج اةِالنَّ س بِیلِ ع ل ى مُت ع لِّمٌ و  ر بَّانِیٌّ ع الِمٌ ث ل اث ةٌ النَّاسُ ل ک  أ قُولُ م ا ع نِّی احْف ظْ أ وْع اه ا ف خ یْرُه ا أ وِْعی ةٌ الْقُلُوب  ه ذِهِ إِنَّ]

[ ف ی نُْجوا ِثیقٍو  رُکْنٍ إِل ى ی لْج ئُوا ل مْ و  ف ی هْت دُوا الْعِْلمِ ِبنُورِ ی سْت ضِیئُوا ل مْ رِیحٍ کُلِّ م ع  مِیُلون ی  ن اِعقٍ ُکل أ تْب اعُ ر ع اعٌ ه م جٌ

 [69: ص ،۷ج ،(القدیمة - ط) الغارات ،۷09: ص النص، العقول، تحف]

 

 ساختار مفهومی نظام تعلیم و تربیت

عایت ساختار این نظام نیز با ر شود.تربیت محقق می و تعلیم نظام اصالح با جوحقیقت گرانِپرسش تربیت و علمی ءارتقا

 ؛گرددزیر پدیدار می مراحل

 

 نیاز طلب علمالف. تقوا؛ پیش

 چیزى هر به خدا و دهد،مى آموزش شما به( گونه بدین) خدا و کنید، پروا خدا از و: »متعال خداوند .117

 [بقره سوره: کریم قرآن([ ]060) ع لِیمٌ ش یْءٍ بِکُلِّ اللّهُ و  اللّهُ یُع لِّمُکُمُ و  اللّه  اتَّقُواْ و .« ]داناست

 چه؟ عنىی اغوا است؛ کردن اغوا شیطان کار .است تقوا تقابل و شیطان تقابل ىلهئمس له،ئمس: »امام خامنه ای .118

 سعى است؛ تقوا کارکرد مقابل، ىنقطه[ دیگر است این شیطان] شما ىمحاسبه دستگاه در اختالل ایجاد یعنى

 در که ار صحیح سنجش دستگاه را، فطرت دستگاه را، عقل دستگاه یعنى کند، اغوا را شما که است این شیطان

 .کند محاسبه در خطاى دچار را انسان یعنى بیندازد؛ کار از است، شده گذاشته انسان وجود

 به تقوا[ 09 آیه األنفال، مبارکه سوره: کریم قرآن] «فُرقانا ل کُم جع لی  اهلل  ت تَّقُوا اِن: »است مقابل ىنقطه تقوا کار

 .دهدمی را باطل از حق کردن جدا براى آگاهى یعنى فرقان، شما

 تقوا[ 060 آیه البقرة، مبارکه یسوره: کریم قرآن] «اهلل یُع لِّمُکُمُ  و  اهلل  اتَّقُوا و [: »فرماید می] دیگر ىشریفه ىآیه در

 ایشان بیانات. ]کند باز شما روى به را دانایى را، آگاهى را، دانش هاىدریچه متعال خداى که است این بموج

 [۷0/1/۷191 نظام مسئوالن دیدار در
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 نیاز کسب علمپیش ،و سؤالعلم ب. طلب 

 اگر پس. نداشتیم گسیل کردیممی وحی به ایشان که مردانی جز[ هم] تو از پیش و: » متعال خداوند .119

 هْل أ  ف سْئ لُوا إِل ْیهِمْ نُوحی رِجاالً إِالَّ ق بْلِک   مِنْ أ رْس لْنا ما ]و « شوید جویا آسمانی هایکتاب پژوهندگان از دانید،نمی

 [نحل سوره: کریم قرآن] [(11) ت عْل مُون  ال کُنْتُمْ إِنْ الذِّکْرِ

 ط ل بُ ] .«است واجب مسلمانی زن و مرد هر رب علم طلب: »آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .111

 [۷16: ص ،0ج الفواِئد، کنز. ۷1: ص الشریعة، مصباح[ ]مُسِْلم ة و  مُْسلِمٍ کُلِّ ع ل ى ف رِیض ةٌ الْعِلْمِ

 لمع طلب که بدانید بدانست، عمل و علم طلب دین کمال بدانید مردم اى: »السالمعلیه امیرالمؤمنین علی .111

 ماش بین را آن( خداست که) عادلى. شده تضمین و قسمت شما براى مال زیرا است ترالزم الم طلب از شما بر

 زا را آن که مأمورید شما و شده نگهداشته اهلش نزد علم ولى رساندمی شما به و نموده تضمین و کرده قسمت

 «.بخواهید را آن پس کنید، طلب.( اندگرفته ایشان از را علم که علمایی و السالم علیهم اِئمه و انبیاء) اهلش

 إِنَّ  الْم الِ ط ل بِ مِنْ ع ل یْکُمْ أ وْج بُ الْعِلْمِ ط ل ب  إِنَّ  و  أ ل ا بِهِ الْع م لُ و  الْعِلْمِ ط ل بُ الدِّینِ ک م ال  أ نَّ اْعل مُوا النَّاسُ أ یُّه ا]

 ط ل بِهِبِ أُمِرْتُمْ ق دْ و  أ هْلِهِ عِنْد  م خْزُونٌ الْعِلْمُ  و  ل کُمْ س ی فِی و  ض مِن هُ و  کُمْب یْن  ع ادِلٌ ق س م هُ ق دْ  ل کُمْ م ضْمُونٌ م قْسُومٌ الْم ال 

 ،۷ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی.[ ]ف اطُْلبُوهُ( منهم أخذوا الذین العلماء و السالم علیهم األِئمّة و األنبیاء) أ هْلِهِ مِنْ

 [11: ص

 من سمق بخدا. نیابید مرا آنکه از قبل بپرسید من از خواهیدمى چه هر باره در»: سالمالعلیه امیرالمؤمنین علی .112

 قِبِطُرُ إِنِّی اللَّهِ  ف و  ت فْقِدُونِی أ نْ ق بْل [ شِئْتُمْ ع مَّا] س ُلونِی ع ق ال  ]ثُمَّ« .ترمآگاه زمین راههاى از آسمان راههاى به

 [۱۷0: ص ،0ج الهاللی، قیس بن سلیم [ ]کتابلْأ رْضا بِطُرُقِ مِنِّی أ عْل مُ السَّم اءِ

 

 مسیر کسب علم یدهندهشتاب؛ هجرتج. 

 ایشان از گروهى هر از چرا پس شوند، رهسپار( جهاد به) مؤمنان ىهمه که نیست سزاوار: »متعال خداوند .113

 تا هندد بیم را آنان د،بازگشتن خویش قوم سوى به که هنگامى و شوند فقیه دین در تا کنندنمى کوچ اىدسته

 «.کنند حذر( طغیان و گناه از) آنان شاید

 ر ج عُواْ  إِذ ا ق وْم هُمْ و لِیُنذِرُواْ  الدِّینِ فِی لِّی ت ف قَّهُواْ ط آِئِف ةٌ مِّنْهُمْ فِرْق ةٍ ُکلِّ مِن ن ف ر  ف ل وْال  ک آفَّةً  لِی نفِرُواْ  الْمُؤْمُِنون  ک ان  و م ا]

 [توبه سوره: کریم قرآن([ ] ۷00) ی حْذ رُون  لَّهُمْل ع  إِل یْهِمْ

 نزد از و کردیم عطا خاصى لطف و رحمت او به که یافتند آنجا در را ما بندگان از اىبنده»: متعال خداوند .114

 [(01) عِلْماً ل دُنَّا مِنْ اهُع لَّمْن و  عِنْدِنا مِنْ ر ْحم ةً آت یْناهُ عِبادِنا مِنْ ع بْداً ]ف و ج دا «آموختیم. لدنّى علم وى به خود

 [کهف سوره: کریم قرآن]

 دور خود وطن از مرتبگى بلند کسب براى»: آمده است السالمعلیه امیرالمؤمنین علیدر دیوان منسوب به  .115

 ى،زندگ آداب و دانش و روزى آوردن بدست اندوه، شدن برطرف: است فایده پنج مسافرت در که کن سفر و شو

 «.بزرگواران با نشینىهم و

و اِئِد  ف  خ مْسُ الْأ سْف ارِ ف فِی س افِرْ  الْعُل ى و  ط ل بِ ِفی الْأ وْط انِ ع نِ ت غ رَّبْ؛ ع الْمُْؤمِنِین ، أ مِیرِ إِل ى ُینْس بُ ِدیو انٍ فِی و ]

 [۷۷1 ص ،6 ج الوساِئل، [ ]مستدرکم اجِد صُحْب ةُ و  و  آد ابٌ ِعلْمٌ م عِیش ةٍ و  اکْتِس ابُ و  ه مٍّ ت ف رُّجُ
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 فقط از اهل ذکر کسب علم،د. 

 اگر پس. نداشتیم گسیل کردیم می وحی به ایشان که مردانی جز[  هم]  تو از پیش و: » متعال خداوند .116

 این و ،[فرستادیم] هانوشته و آشکار دالیل با[  را آنان زیرا] ( 11شوید ) جویا قرآن پژوهندگان از دانید،نمی

 هک امید و دهی، توضیح است شده نازل ایشان سوی به را آنچه مردم برای تا آوردیم، فرود تو سوی به را قرآن

 «( 11). بیندیشند آنان

 أ نْز لْنا و  لزُّبُرِا و   بِالْب یِّناتِ (11ت عْل مُون  ) ال کُنْتُمْ إِنْ  الذِّکْرِ أَْهلَ ف ْسئ لُوا إِل ْیهِمْ ُنوحی رِجاالً إِالَّ ق بْلِک  مِنْ أ رْس لْنا ما ]و 

 [نحل سوره کریم، قرآن[ ](11ی ت ف کَّرُون  ) ل ع لَّهُمْ و  إِل یْهِمْ نُزِّل  ما لِلنَّاسِ لِتُب یِّن  الذِّکْرَ إِلَیْکَ

ذکر یعنی قرآن، و اهل ذکر خاندان حضرت رسول صل اهلل علیه و آله هستند »السالم: امام محمد باقر علیه .117

 «ال شود.ؤس که باید از آن ها

 ع نْ مُسْلِمٍ بْنِ  مُح مَّدِ ع نْ عُثْم ان   بْنِ  أ ب انِ ع نْ أ یُّوب  بْنِ ف ض ال ة  ع نْ س عِیدٍ بْنِ الْحُس ْینِ ع نِ  مُح مَّدٍ بْنُ أ حْم دُ ]ح دَّث ن ا

 أ هْلُ ص اللَّهِ ر سُولِ آلُ و  الْقُرْآنُ الذِّکْرُ ق ال  ت عْل ُمون  ال کُنْتُمْ إِنْ  الذِّکْرِ أ هْل  ف سْئ لُوا ت ع ال ى اللَّهِ ق وْلِ فِی ع ج عْف رٍ أ بِی

 [10: ص ،۷ج علیهم، اهلل صلى محمد آل فضاِئل فی الدرجات [ ]بصاِئر.الْم سْئُولُون  هُمُ و  الذِّکْرِ

 

 کسب علم  مراحل ،سکوت، شنیدن و حفظ. هـ 

 و دهنمو راه خدایشان که اینانند کنند،مى پیروى را آن بهترین و دهندمى فرا گوش سخن به: »متعال خداوند .118

 أ لْب ابِ الْ أُوْلُوا هُمْ و أُوْل ئِک  اللَّهُ ه د اهُمُ الَّذِین  أُوْل ِئک  أ حْس ن هُ ف ی تَّبِعُون  الْق وْل  ی ْست مِعُون  الَّذِین ] .«خردمندان همان اینانند

 [زمر سوره: کریم قرآن([ ] ۷6)

 رسول یا: که کرد عرض و آمد آله و علیه اهلل صلى خدا رسول خدمت به مردى: »السّالم علیه صادق امام .119

 شگو: که فرمود چیست؟ آن از بعد: که کرد عرض. خاموشى: فرمود شود؟مى علم حصول باعث که چیست اللَّه،

 آن از بعد: که کرد عرض. کردن ضبط و حفظ: که فرمود چیست؟ آن از بعد: که کرد عرض. شنیدن و دادن

 و کردن آشکار: که فرمود اللَّه؟ رسول یا چیست آن از بعد: که کرد عرض. آن به کردن عمل: که فرمود چیست؟

 .«مردمان میان آن نمودن پراکنده

 ق ال  م هْ ثُمَّ ق ال   الِاْستِم اعُ  ق ال  م هْ ثُمَّ ق ال  الْإِْنص اتُ ق ال  الْعِلْمُ م ا اللَّهِ ر سُول  ی ا ف ق ال  ص اللَّهِ ر سُولِ إِل ى ر جُلٌ ج اء ]

 [16: ص ،۷ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی.[ ] ن شْرُهُ ق ال  اللَّهِ ر سُول  ی ا م هْ ثُمَّ ق ال  بِهِ الْع م لُ ق ال  م هْ ثُمَّ ق ال  الْحِفْظُ

 .است واجب من امّت از ندىخردم و عاقل هر بر چیز چهار: »آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .121

 .«آن نشر و عمل نگهدارى، علم، به فرادادن گوش: »فرمودند. اند؟کدام چیز چهار آن! خدا پیامبر اى: شد گفته

 [ن شْرُهُ  و  بِهِ الْع م لُ و  حِفْظُهُ و  الْعِلْمِ اسْتِم اعُ ف ق ال  اللَّهِ ر سُول  ی ا هُنَّ م ا و  قِیل  أُمَِّتی مِنْ حِجًى ذِی کُلَّ ت لْز مُ أ رْب عٌ]

 [۷1۱: ص ،0ج الفواِئد، کنز]

 

 علم نشرتثبیت و  یبه قصد نشر، عامل پایه و کتابت برداری یاداشت .و

 [ ]تحف.ابِبِالْکِت  الْعِلْم  ]ق یِّدُوا« .کنید زنجیر نوشتن با را علم: »آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .121

 [10 :ص النص، العقول،
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 مُح مَّدٍ بْنِ مُع لَّى ع نْ مُح مَّدٍ بْنُ ]الْحُس یْنُ« کنید. حفظ توانیدنمى ننویسید، تا بنویسید؛: السّالمعلیه صادق امام .122

 ل ا نَّکُمْف إِ اکْتُبُوا ولُی قُ ع اللَّهِ ع بْدِ أ ب ا س مِعْتُ ق ال   ب صِیرٍ أ بِی ع نْ حُم یْدٍ بْنِ ع اصِمِ ع نْ الْو شَّاءِ ع لِیٍّ بْنِ الْح س نِ ع نِ

 [10: ص ،۷ج ،(اإلسالمیة - ط) ت کْتُبُوا[ ]الکافی ح تَّى ت حْف ظُون 

 هب را هاآن رسید مرگت چون و ساز منتشر دوستانت میان در را علمت و بنویس: »السالمعلیه صادق امام .123

 .«نگیرند انس کتاب با جز گامهن آن که رسدمى آشوب و فتنه زمان مردم براى زیرا ده میراث پسرانت

 إِلَّا یهِفِ ی أْن ُسون  ل ا ه رْجٍ ز م انُ النَّاسِ ع ل ى ی أْتِی ف إِنَّهُ ب نِیک  ُکتُب ک  ف أ وْرِثْ مِتَّ ف إِنْ إِْخو انِک  فِی عِلْم ک  بُثَّ و  اکُْتبْ]

 [10: ص ،۷ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی.  ۷6: ص ،۷ج الهاللی، قیس بن سلیم کتاب.[ ]بِکُتُبِهِمْ

 

 علم نشرتثبیت و  عامل مکمل ،گفتگو و مباحثه. ز

[ الْم عْرِف ة لِق احُ الْعِلْمِ دِر اس ةُ.« ]است معرفت رشد موجب علمی یمذاکره: »السالمعلیه حسین امام حضرت .124

 [۷۷1: ص الخاطر، تنبیه و الناظر نزهة]

 کنید؟می گفتگو و نشینیدمى هم گرد آیا: »پرسید من از لسّالماعلیه صادق امام: گوید ازدى محمّد بن بکر .125

 «...دارم دوست را مجالس این من راستى، به: فرمود .آرى! شوم فدایت: کردم عرض

 ح مَّدٍ مُ بْنِ ب کْرِ  ع نْ س عِیدٍ بْنِ إِسْح اق  بْنُ أ حْم دُ ح دَّث نِی ق ال  الصَّفَّارِ الْح س نِ بْنِ مُح مَّدِ ع نْ الْح س نِ بْنُ مُح مَّدُ ح دَّث نِی]

.[ ..ه اأُحِبُّ الْم ج الِس  تِلْک  إِنَّ ق ال  ن ع مْ فِد اک  جُعِْلتُ قُلْتُ ق ال  ت ت ح دَّثُون  و  ت جْلِسُون : ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِی ع نْ الْأ زْدِیِّ

 [۷6۱: ص النص، األعمال، عقاب و األعمال ثواب]

 

 سالمت یان حوزهگرپرسشمندان و دغدغه توسط کسب علم یایمان؛ نتیجه قامم به رسیدنح. 

 برای تتربی و تعلیم نظام صالح احیای و سالمت یحوزه گرانپرسش و منداندغدغه با ارتباط ایجاد و شناسایی از پس

 .کنند نقش ایفای «سالمت سفیر» قالب در ایشان امیدواریم ،این افراد

 

 اقدام و عمل تحققِ دومین گام؛
 است ترسخت قیامت روز در عالمى آن عذاب مردم همه از»: آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .126

 .«است نبرده سودى عملش از و است، نکرده عمل علمش، به که

 ،۷ج ورام، . مجموعة۷11: ص المرید، [ ]منیةعِلْمُه هُ ی نْف عْ ل مْ و  بِعِلْمِهِ ی عْم لْ ل مْ ع الِمٌ الْقِی ام ةِ فِی ع ذ اباً النَّاسِ ]أ ش دُّ

 [001: ص

 

 رشد علم با عمل

 حقیقت، در و نماییممی آنان بر را خود هایراه یقین به ، اندکوشیده ما راه در که کسانی و: »متعال خداوند .127

 سوره: کریم قرآن([ ]09) الْمُحْسِنین ل م ع  اللَّه  إِنَّ و  ُسبُل نا ل ن هْدِی نَّهُمْ فینا جاه دُوا الَّذین  و ]« .است نیکوکاران با خدا

 [عنکبوت

 و  ] .«داندنمیرا  چه آن آموزدمی او به خداوند داند،می چه آن به کند عمل کس هر: »السالمعلیه باقر امام .128

 [۷10: ص الخاطر، تنبیه و الناظر نزهة[ ]ی عْل م ل مْ م ا ت ع ال ى اللَّهُ ع لَّم هُ ی عْل مُ، بِم ا ع مِل  م نْ: السَّل امُ ع ل یْهِ ق ال 
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 سازی اجتماعیمردم و جریان سازی برای الگوبردارینمونه

 دبای مردم کنید، دعوت( خود مذهب و به کیش) را مردم خویش زبان غیر با»: فرمود السّالمعلیه صادق امام .129

 لنَّاسِ لِ ُدع اةً ُکونُوا ع اللَّهِ ع بْدِ أ بُو ]ق ال « .باشند کنندهوتدع خود این ها ببینند، را شما خیر و نماز و کوشش و ورع

: ص ،0ج ،(اإلسالمیة - ط) د اعِی ة[ ]الکافی ذ لِک   ف إِنَّ الْخ یْر  و  الصَّل اة  و   اِلاجْتِه اد  و  الْو ر ع   ِمنْکُمُ لِی ر وْا أ لْسِن تِکُمْ بِغ یْرِ

۱6] 

 انایم صورت به حاال که علمی اشد که در هر مرحله از مراحل کسب علم، سفیر سالمت بهی تالش ما باید این بهمه

 به آن احیای و اقامه تا و آغاز فردی اقدامات است؛ عمل کند. این گونه عمل کردن از کرده پیدا ظهور او در قلبی

 .کندمی پیدا ادامه اجتماعی صورت

 الف. فردی؛ مانند جویدن غذا توسط خود شخص

 خانوادگی؛ مانند تغییر نمک خانوار ب.

 ج. اجتماعی؛ مانند تأسیس فروشگاه محصوالت سالم

اما  ،عمل کردن به دانسته ها توسط تعداد کمی سفیر سالمت به نسبت کل اقدامات جامعه، ممکن است به چشم نیاید

 ،اجرایی محدود و خُرد چند هر هاینمونه این نهایت درشود. ثبت و ترویج آن عمل صالح میاستمرار آن سبب ت قطعاً

 .شد خواهد الگوبرداری دیگران توسط

 

 بست تحقق سالمت اسالمیعمل نکردن به علم، بن

ها در سطوح مختلف علمی و ساختاری از خود نویسنده گرفته تا سفیران سالمت، از عوامل ل نکردن به دانستهعم

غین سالمت گرفته تا خود مبلّغین و مدرسین سالمت و طب کننده برای تبیین و تفاهل اولیه با مبلّمختلف مذاکره

ل. تبلیغ کنیم برای عمکنیم برای عمل. تفاهم میما تبیین می بست! یعنی کار عبث! اصالًاسالمی،  همه و همه یعنی بن

 دهیم برای عمل.گیریم و یاد میکنیم برای عمل. یاد میکنیم برای عمل. تدریس میمی

 ل نشود؛ تبلیغ و ترویج و توصیه به دیگران هم برای ایشان کارساز نخواهد بود.اگر عمو در نهایت 

 را [خدا] کتاب شما اینکه با کنید،می فراموش را خود و دهیدمی فرمان نیکی به را مردم آیا: »متعال خداوند .131

 ت عْقِلُون  ف ال أ  الْکِتاب  ت تْلُون  أ نْتُمْ و  أ نْفُس کُمْ ْون ت نْس   و   ِبالْبِرِّ النَّاس   ت أْمُرُون  أ ]«  اندیشید؟ نمی[ هیچ]  آیا خوانید؟می

 [بقره سوره: کریم قرآن[ ] (11)

 سخت خدا ( نزد0دهید؟ )نمی انجام که گوییدمی چیزی چرا اید،آورده ایمان که کسانی ای: »متعال خداوند .131

 م قْتاً  ک بُر  (0) ت فْع لُون  ال ما ت قُولُون  لِم  آم نُوا الَّذین  اأ یُّه  ]یا ( «1).ندهید انجام و بگویید را چیزی که است ناپسند

 [صف سوره: کریم قرآن([ ] 1) ت فْع لُون  ال ما ت قُولُوا أ نْ اللَّهِ عِنْد 

 

 و ترویج توصیه، ابالغسومین گام؛ 
 مرا که هر و ، ام نموده خدا تسلیم را خود من: »بگو ، برخاستند محاجّه به تو با اگر پس: »متعال خداوند .132

 سالما آیا: »بگو مشرکان به و ندکتاب اهل که کسانی به و.« [است نموده خدا تسلیم را خود نیز] کرده پیروی

 توست یعهده بر پیام رساندنِ فقط برتافتند، روی اگر و اند،یافته هدایت قطعاً آوردند، اسالم اگر پس «اید؟آورده

 («01).بیناست بندگان[ امور] به خداوند و
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 ف ق دِ اأ سْل مُو ف إِنْ أ سْل مْتُمْ أ   الْأُمِّیِّین  و  الْکِتاب  أُوتُوا لِلَّذین   قُلْ و  اتَّب ع نِ م نِ و  لِلَّهِ و ْجهِی   أ سْل مْتُ ف قُلْ ح اجُّوک  ]ف إِنْ

 [آل عمران سوره: کریم قرآن([ ] 01) بِالْعِبادِ ب صیرٌ اللَّهُ و  الْب الغُ ع ل یْک  ف إِنَّما ت و لَّوْا إِنْ و  اهْت د وْا

 ک اةُ ز ] .«داندنمى که کسى به است آن آموختن علم، زکات: »آله و علیه اهلل صلی اسالم الشأنعظیم پیامبر .133

 [01: ص ،0ج ،(بیروت چاپ) األنوار بحار. ۱0: ص الساعی، نجاح و الداعی عدة[ ]ی عْل مُه ل ا م نْ ت عْلِیمُهُ الْعِلْمِ

 

 و ترویج ابالغ، پیش شرط توصیه، بودن و عاملعالم 

. گیردمی ا صورتهرسانه و سالمت سفیران عاملیت با جامعه در سالمت حقیقت حداکثری ترویج تبلیغ برایتوصیه و 

 محتوا توسط سفیران سالمت آغاز شود.نشر  یابد تا آن زمان که تولید ونمیتحقّق کامل تبلیغ و 

 سه سطح زیر انجام می شود: این تبلیغ در

 و تبیین فردی و چهره به چهره توصیهالف. 

 عمومی تبیینو  تبلیغب. 

 های اجتماعیها و شبکهج. ترویج هنری با استفاده از بستر رسانه

ی هاست. حتی اگر این ترویج بخواهد به صورت هنرشرط توصیه، تبلیغ و ترویج؛ دانستن و عمل کردن به دانستهپیش

 های خود باشند.ای اراِئه شود باید عوامل تولید خود عالم به حقیقت سالمت و عامل به دانستهلب رسانهدر قا

 

 کننده سطح تاثیر ابالغ و ترویجعمیق ،منکر از نهی و معروف به امر

 متداو انسانی سعادت با و آغاز جسمی صحت ازسالمت  محتوای با که منکر از نهی و معروف به امر نظام احیای 

قاء یافته و ارتی گذرا به یک امر و نهی از سر دلسوزی شود تا گفتار ما از یک تبلیغ عمومی و توصیه؛ سبب مییابدمی

 عمق اثربخشی ما را زیاد کند.

کند بلکه زند و تنها شعاری برخورد نمیسالمت فقط حرف نمی یدر واقع آمر به معروف و ناهی از منکر در حوزه

 کند تا مخاطب خود سالمت را در زندگی محقق کند. دلسوزانه تالش می

 زا و وادارند شایسته کار به و کنند دعوت نیکی به[ را مردم] ، گروهی شما، میان از باید و: »متعال خداوند .134

 رکا به: اید شده پدیدار مردم برای که هستید امتی بهترین .. شما.( ۷11رستگارانند. ) همان آنان و بازدارند زشتی

 ندبود آورده ایمان کتاب اهل اگر و. دارید ایمان خدا به و ، داریدبازمی ناپسند کار از و دهید می فرمان دیدهپسن

 («۷۷1) .ندنافرمان بیشترشان[ لی] و ندمؤمن آنان از برخی بود بهتر برایشان قطعاً

( ... ۷11الْمُفْلِحُون  ) هُمُ  أُولئِک  و  الْمُنْک رِ ع نِ ی نْه وْن  و  الْم عْرُوفِبِ ی أْمُرُون  و  الْخ یْرِ إِل ی ی دْعُون  أُمَّةٌ مِنْکُمْ لْت کُنْ ]و 

 کان ل  الْکِتابِ أ هْلُ آم ن  ل وْ و  بِاللَّهِ تُؤْمِنُون  و  الْمُنْک رِ  ع نِ ت نْه وْن  و  بِالْم عْرُوفِ ت أْمُُرون  لِلنَّاسِ أُخْرِج تْ أُمَّةٍ خ یْر  کُنْتُمْ

 [آل عمران سوره: کریم قرآن]  ([۷۷1الْفاسِقُون  ) أ کْث رُهُمُ  و  الْمُؤِْمنُون  مِنْهُمُ ل هُمْ راًخ یْ

 

 شرط امر به معروف و نهی از منکرپیش داشتن والیت،

 هب باشد تا امر کوچک هرچند جمعی در والیت دارای و نفوذذی اجتماع، در مؤثر شخصیتی باید دارای سالمتسفیر 

 است.خانواده نیز کوچکترین جمع و امت  .باشد مؤثر او منکر از نهی و معروف

 توانند به تبلیغ، توصیه و ترویج حقیقت سالمت دستدانند؛ فقط با دانستن و عمل کردن نمیخوب می سفیران سالمت

 ده است.نالیت ما بین گوینده و شنوثیر در کالم وجود وأشرط تبزنند! چرا که پیش
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شود. اطاعتی از سر تسلیم مهرآمیز و اخت و محبتِ طرفینی آغاز و به اطاعت و حرف شنوی ختم میوالیتی که از شن

 سراسر رضای قلبی.

ه امامت و والیت آمده در مبانی کلی همین مکتوبه مراجع یشود به توصیف شبکهله پیشنهاد میئبرای درک بهتر این مس

 کنید.

 کارهای از و دارندمی وا پسندیده کارهای به که یکدیگرند دوستان ، ایمان با زنان و مردان و: »متعال خداوند .135

 ... الْمُنْک رِ ع نِ ی نْه وْن  و  بِالْم عْرُوفِ ی أْمُرُون  ب عْضٍ أ وْلِیاءُ ب عْضُهُمْ الْمُؤْمِناتُ و  الْمُؤْمِنُون  و .« ].. دارندمی باز ناپسند

 [توبه سوره: کریم قرآن([ ]۱۷)

 

 غربی پروپاگانداییغ به سبک تبلپرهیز از 

 ان،نمای سستی و ترس شان خوانی رجز از و باران،بی آنان تندر و آذرخش»: السالمعلیه امیرالمؤمنین علی .136

 «.شمشیرهاست چکاچک در فریادمان و باران، محصول ما سیالب و سیالب، در ما آذرخش ولی

 البالغة ]نهجنُمْطِر [  ح تَّى نُسِیلُ ل ا و  نُوقِع  ح تَّى نُرْعِدُ ل سْن ا و  الْف ش لُ لْأ مْر یْنِا ه ذ یْنِ م ع  و  أ بْر ُقوا و  أ رْع دُوا ق دْ ]و 

 [11: ص ،(صالح للصبحی)

 و   و ی خش ون هُ اهللِ رِسالتِ یُب لِّغُون  ا لَّذین : میفرماید احزاب یمبارکه یسوره در متعال خداوند»امام خامنه ای:  .137

 ب ِلّغ الرَّسُولُ یا یُّه ا[: میفرماید] ماِئده یمبارکه یسوره در و[ 19 یآیه] ح سیًبا؛ بِاهللِ  ک ف ى و  الل ه  اِلَّا ح دًاا  ی خش ون  ال

 آیات در و میکند عنایت خودش پیغمبر به را تبلیغ دستور عالم پروردگار [0۱ یآیه] ر بِّک؛ مِن اِل یک  اُنزِل  ما

 یسوره] .کُمل  ا نص حُ و  ر بّی رِس التِ اُب لِّغُکُم: شده ذکر تبلیغ یمسئله مکرّر در مکرّر بران،پیغم قول از قرآن یکریمه

 [00 یآیه اعراف،

 است؛ میاسال تبلیغ معنای این درست؛ سخن یک پیام، یک رساندن چه؟ رساندن. رساندن یعنی چه؟ یعنی تبلیغ

 معنای ینا باشد؛ مسئوالنه باشد، دارانهامانت باشد، صمیمانه باشد، صادقانه که است این تبلیغ این شرط منتها

 .است این میدهید، انجام شما که باعظمتی کار درواقع است؛ تبلیغ

 و مبنایی طوربه آن، با این که پروپاگاندا؛[ اصطالحبه] هست؛ تبلیغ هم -غرب در عمدتاً- مادّی حکومتهای در

 به درت،ق به یافتن دست جهت در است، مردم عمومی افکار کردن نترلک برای پروپاگاندا. است متفاوت اصولی

 عنایم به تبلیغات. بلدند خیلی است، خوب هم ورودشان قضیّه، این در انصافاً هاغربی. است پول به منفعت،

 نترلک با ؟[کاری] چه با. میرسند قدرت به آورند،درمی پول بلدند؛ خوب خیلی را -غربی پروپاگاندای- غربی

 .مردم عمومی افکار

 بحثِ  یست،ن کنترل بحثِ مردم؛ با تفاهم از است عبارت اسالمی تبلیغ نیست؛ این اشمسئله اسالمی تبلیغ[ امّا]

 این اثر. کردن نزدیک هم به را ذهنها و کردن متوجّه واالیی و عالی هدف یک سمت به را ذهنها است؛ تفاهم

 میشوند؛ وارد مسئوالنه خودشان خیر، و اساسی کارهای جهت در مردم که است این تفاهم اثر چیست؟ تفاهم

 .است[ طور]این

 مقام در ردمم آوردن بحث[ بلکه] نیست پول به یافتن دست بحث نیست، یابیقدرت بحث اسالمی، تبلیغ در

 تکحر این بر که اینتیجه قهراً و میشوند وارد خودشان میکنند، مسئولیّت احساس خودشان است؛ مسئولیّت

 تفاوتم بکّلی بنابراین است؛ تبلیغ معنای این. شد خواهد مردم خود متوجّه هم منافعش شد، مترتّب عظیم مردمی

 .میکنند هاغربی که کاری آن با است
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 وارهنرپیشه رفتارهای ندارد، اشکالی بازیگری ندارد، اشکالی عمومی افکار فریب غربی، پروپاگاندای آن در

 جایز غربی پروپاگاندای در برساند، مادّی ینتیجه آن به را انسان هرچه. ندارد اشکالی تنگف دروغ ندارد، اشکالی

 .ابداً اسالمی تبلیغ در[ امّا] است؛

 اصل[ یدرباره] این خب،. است الزم اینها مانند و مسئولّیت احساس داری،امانت صداقت، اسالمی تبلیغ در

 [10/۷1/۷190 اسالمی تبلیغات هماهنگی شورای ضایاع دیدار در ایشان بیانات] .تبلیغ یمسئله

 

 بدون چشم داشت و توقع ،تبلیغ

یکی از اثرگذارترین عوامل در تبلیغ و ابالغ پیام، رساندن پیام و تبلیغ آن بدون چشم داشت و توقع مالی، اعتباری 

 ه است. و غیر

 از ن،م: بگو. کن اقتدا آنان هدایت به پس است کرده هدایتشان خدا که هستند کسانی اینان»خداوند متعال:  .138

 ه د ی الَّذین  أُولئِک ]« .نیست جهانیان برای تذکری جز[ قرآن] این. طلبم نمی[ رسالت] این بر مزدی هیچ شما

 [انعام سوره: کریم قرآن] ([91) لِلْعال مین   ذِکْری إِالَّ هُو  إِنْ أ جْراً ع ل یْهِ أ سْئ لُکُمْ ال قُلْ اقْت دِهْ ف بِهُداهُمُ اللَّهُ

 به راهی بخواهد کس هر اینکه جز کنم، نمی طلب شما از اجری[ رسالت] این بر: بگو»خداوند متعال:  .139

 قرآن] ([1۱) س بیالً ر بِّهِ إِلی ی تَّخِذ  أ نْ شاء  م نْ إِالَّ أ جْرٍ مِنْ ع ل یْهِ أ سْئ لُکُمْ ما قُلْ] .«گیرد[ پیش در] پروردگارش سوی

 [فرقان هسور: کریم

 خدا عهده بر جز من مُزد. کنم نمی درخواست شما از مالی[ رسالت،] این بر من، قوم ای و»خداوند متعال:  .141

 ار شما ولی کرد، خواهند دیدار را پروردگارشان آنان قطعاً. کنم نمی طرد اند آورده ایمان که را کسانی و. نیست

 آم نُوا الَّذین  بِطارِدِ أ ن ا ما و  اللَّهِ ع ل ی إِالَّ أ جرِی  إِنْ ماالً ع ل یْهِ أ سْئ لُکُمْ ال ق وْمِ یا و ] .«کنید می نادانی که بینم می قومی

 [هود سوره: کریم قرآن] ([09) ت جْه لُون  ق ْوماً أ راکُمْ لکِنِّی و  ر بِّهِمْ مُالقُوا إِنَّهُمْ

 

 امت اسالمیسالمت در  شاخص ارزیابی
 اسالمی؛ امت در می برای سنجش سالمتدولت اسال ارزیابی شاخص

 پزشکی مراجعات کاهشاول؛ 

 پزشکی تجهیزات و دارو به وابستگی عدمدوم؛ 
کاهش مراجعات پزشکی و عدم وابستگی به دارو و تجهیزات پزشکی هم به جهت اصالح تلقی از بهداشت حاصل 

 پذیرد.گاه نسبت به درمان و دارو صورت میاصالح ن یاصالح نگرش به تغذیه هم به واسطه یشود و هم به وسیلهمی

یافتگی ی غربی مبنی بر گسترش تجهیزات پزشکی به عنوان شاخص توسعهاین شاخص به صورت دقیق، متضاد توسعه

 است.
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  ؛ غایتسومفصل 

 زندگی مناسباتو اجتناب از طاغوت در تمام حق عبودیت  یاقامه
 جای به ( شما19) مقتدر؟ یگانه خدای یا بهتراند پراکنده دایانخ آیا زندانیم، رفیق دو ای»خداوند متعال:  .141

 [حقانیت] بر دلیلی خدا و اید،کرده گذارینام را آن ها پدرانتان و شما که پرستیدنمی را[ چند] نام هایی جز او

 لیو درست، دینِ است این. نپرستید را او جز که داده دستور. نیست خدا برای جز فرمان. است نکرده نازل هاآن

 («11) .دانندنمی مردم بیشتر

 أ نْتُمْ  س مَّیْتُمُوها أ سْماءً إاِلَّ دُونِهِ مِنْ  ت عْبُدُون  ( ما19الْق هَّارُ ) الْواحِدُ اللَّهُ أ مِ  خ یْرٌ مُت ف رِّقُون  أ رْبابٌ أ  السِّجْنِ صاِحب یِ ]یا

 ال نَّاسِ ال أ کْث ر  لکِنَّ  و  الْق یِّمُ الدِّینُ ذلِک  إِیَّاهُ  ِإالَّ ت عْبُدُوا أ الَّ أ م ر  لِلَّهِ إِالَّ الْحُکْمُ نِإِ ُسلْطانٍ مِنْ ِبها اللَّهُ أ نْز ل  ما آباُؤکُمْ و 

 [یوسف سوره کریم، قرآن]([ 11ی عْل مُون  )

را در مسیر آورد، پس خود قواعد حاکم بر هستی که در کتاب آمده است ایمان می یامام؛ نخست خود به مجموعه

ح امت ثیر یا به اصطالأگیرد، سپس راه رفته را برای اطرافیان تحت تدهد و عمل صالح شکل میتحقق قواعد قرار می

و یکی یکی به آن قواعد، آیات و بینات  شوندکند، حاال اگر امت با امام همراه خود تبیین و توصیه میتحت والیت 

یا مح تمدن اسالمیمام مراحل ذکر شده را طی کنند، شرایط برای اقامه و تحقق و آنان نیز مانند ا بیاورندالهی ایمان 

 گردد.می

توانند نقش امام را در جمع اطرافیان تحت تاثیر خود تکرار کنند و امتی کوچک در محیط تک تک افراد این امت می

 گیرد.والیت پدر شکل می ها؛ خانواده است که با امامت وترین این امتجغرافیایی خود تشکیل دهند. کوچک

 

 یبردارفرمان عقل، حاکمیت روح، آرامش سلیم، قلب با اسالمی امت و خانواده فرد، تعالی و در حقیقت؛ رشد

 ست.اها، نتیجه پیروی امت اسالمی از امام بیماری بهبود نهایت در و آن معایب با سازش و جسم نفس، تقویت

 

های زیستن را به درستی استخراج، تدوین و با بیانی شیوا و امروزی برای و پیشروی که قواعد و دستورالعملامام 

 امت خود ذیل نظام مقایسه ای با قوانین باطل تبیین کرده باشد.

 صحت روحی، آرامش موضعی؛ تسکین و درمانی عالمت با کندمی سعی مدرن طب قوانینی که به طور مثال در

 ار مادی و جسمی راحتی و آسایش ؛نهایت در لیو کند منتقل سانان به مصنوعی صورت بهرا  خوب حس و جسمی

 .ودب خواهد تقلّبی سالمت این ینتیجه غفلت، و خوشی حسّ طلبی،راحتمتاسفانه . آوردمیارمغان  به آدمی برای

([ 06) الْقُلُوبُ نُّت طْم ئِ اللَّهِ بِذِکْرِ أ ال.« ]یابدمی آرامش هاقلب خدا یاد با تنها که باش آگاه: »متعال خداوند .142

 [شوری سوره: کریم قرآن]

و حقیقت توحید  امتسالمت  یزندگی ریشه امور تمام در طاغوت از اجتناب و حق تعالی عبودیت یدر واقع اقامه

 است. و تحقق سالمت به این شکل؛ تحقق توحید عملی و عینی است.

 .بپرستید را خدا ، من قوم ای»قوام خویش:[ ]حضرات نوح، هود، صالح و شعیب خطاب به » خداوند متعال:  .143

اعراف، هود و  سوره های کریم، قرآن][ غ یْرُه إِلهٍ مِنْ ل کُمْ ما اللَّه  اْعبُدُوا ق وْمِ ]یا «.نیست معبودی او جز شما برای

 [مومنون
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 مود:به تبیین این امر کمک شایانی خواهد ن ایامام خامنهتوجه به مفهوم توحید در نوشتاری از 

 ىیهنظر یک کندمی تلقى ذهنى و فلسفى ىنظریه یک صرفا آن را که رایج ىعامیانه برداشت خالف بر توحید»

 .است سیاسى و اقتصادى و اجتماعى دکترین یک نیز و جهان و انسان مورد در زیربناِئى

 در که است واحدى عنصر انسانیت هست. نیز انسانى هاىمایه و آفرینش در هاانسان برابرى و وحدت معناى به

 بنده اجتماعى مختلف طبقات به وابسته هاىانسان است. جارى و سارى برابر به طور نوع این مصادیق و افراد ىهمه

 قابل یرغ مرزى آنان میان نتیجه در و باشد متفاوت نیز آنان آفرینش هاىمایه تا نیستند گوناگون خدایان ىآفریده و

 همه فرودست طبقات خداى از باشد واالتر و نیرومندتر خدایى باال طبقات خداى یا و باشد داشته وجود عبور

 !طراز یک در اصلى گوهر در همه و خدایند یک ىآفریده

 عبودیت لزوم از دیگر تعبیرى این و هست نیز خدا غیر عبودیت و اسارت قید از هاانسان ىهمه آزادگى به معناى

 ارتاس فرهنگى و فکرى اسارت) خدایند غیر اسارت و تسلیم ىسرپنجه مقهور اىبه گونه که هایىخداست؛ انسان

 گرفتار ودخ همانند بندگانى عبودیت و بردگى چنبر در عبادت ىگسترده مفهوم به توجه با( سیاسى اسارت اقتصادى

 اند.گرفته رقیب و کفو خدا براى و اندآمده

 هر ای هر کس اسارت و بندگى از را او و داندمی خدا ىبنده فقط را نانسا کند،می نفى را زندگى ىشیوه این توحید

 رد توحید پس سازدمی آزاد باشد او”  ند”  و رقیب و خدا برابر در که دیگرى مسلط عامل هر کلى به طور و نظامى

 لباس! هر در و نوع هر و رنگ هر از است خدایى غیر ىسلطه هر نفى و رد قهرا و خدا ىسلطه پذیرش معنا

 خدا جز کسى هر از را انسان و جهان امور در سرانه خود و مستقل کارگردانى و طراحى گونه هر صالحیت توحید؛

 نیازها و تامکانا به است آن ىپیوسته نظام طراح و گیتى ىآفریننده و انسان ىآفریننده آن که به حکم کند.مى سلب

 است. واقف او هم نیز

 را ىگیت ىپهنه شماربی هاىقابلیت و هاگنجینه نیز و را آدمى جان و جسم در نهفته هاى رژىان و استعدادها و ذخاِئر

 شناسد.می نیکى به و داندمی او را همه این التقاء چگونگى و مصرف مورد و کاربرد میزان و

 و چرخ در وى تحرک مشى خط همان که را انسان ارتباطات ىبرنامه و زندگى ىشیوه تواندمی که اوست فقط پس

 .نماید ترسیم را او اجتماعى نظام و قواره و زندگى قانونى سیستم و کند ریزىطرح است، تکوین نظام این بر

 یگراند سوى از دخالتى گونه هر پس اوست خداوندى و آفریدگارى منطقى و طبیعى ىنتیجه خدا به حق این ویژگى

 .است شرک موجب و الوهیت ادعاى و خدایى قلمرو به ازىانددست هاانسان عملى مشى خط و مسیر تعیین در

 تحکوم کند.می نفى خدا به جز کسى هر از نیز را انسان زندگى دارىزمام و جامعه سرپرستى و والیت توحید؛ حق

 تعدى و طغیان و ستم مستلزم شود نگریسته مسئولیت بدون و مستقل حق یک ىدیدهه ب اگر انسان بر انسان والیت و

 .است

 و باشد هشد سپرده حاکم هیئت یا فرد به فراتر قدرتى سوى از جامعه امور سرپرستى و دارىزمام که صورتى در تنها

 رتقد این هست ها روى زیاده و ها سرکشى و ها کژى از آن پیراستگى امکان باشد توام متناسب هاىمسئولیت با

 ىف ال و السموات فى ذره مثقال عنه یعزب ال اشگاهىآ گسترش و احاطه که است اهلل مذهب ایدِئولوژى در فراتر

 و برگزیدگان انحراف براى مجالى( ذوانتقام عزیز العقاب شدید) نقمتش قهر و جالل صفات و(  1 سباء)  االرض

 .گذاردنمی باقى منصوبانش
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 نیست «اکثریت» و «ملت» چونهم ( 11 الحاقه)  الوتین منه لقطعنا ثم بالیمین منه الخذنا االقاویل بعض علینا تقول لو

 و ساخت اختناقش و زورگویى ى وسیله بتوان که نیست حزب همچون و شد سوارش و کرد اغفالش بتوان که

 .کرد شریکشان یا خریدشان بتوان که نیست اشراف و سران و برگزیدگان همچون

 دهش تعیین الگوهاى و معیارها با آنان که خدا منصوبان به وسیله که خداست ى ویژه حق انسان زمامدارى و حکومت

 قرراتم و پاسدارى الهى نظام آنان به وسیله و آید مى در تحقق مرحله به ترند منطبق کس همه از الهى ایدِئولوژى در

 .گرددمی اجرا الهى

 چیز هیچ هیچ کس دهدمی اختصاص خدا به نیز را جهان هاىموجودى و ذخاِئر و نعم ىهمه اصیل و مطلق مالکیت

 رفتنگ یارى و مندىبهره براى انسان دست در است امانتى چیز همه نیست اختیار صاحب و مالک مستقالً و ساًأر را

 .تعالى و تکامل راه در آن از

 کردن ندهز البته قبالً و است آن درست بردن بهره و گرفتن به کار خدا رنگارنگ هاىنعمت بارانداز این در انسان نقش

 .رساندنش کمال به و

 نیست ملىع غیر و ذهنى و فلسفى اىنظریه تنها توحید که داد تشخیص می توان روشنىه ب کوتاه هاىاشارت همین با

جهت  یینتع در و نزند بشرى هاىگله ترکیب به دست و باشد نداشته زندگى سفید و سیاه به کار روى به هیچ که

 گیرد باز مردم از را باورى که نماید اکتفا همین به قطف و نکند دخالت او ىبایسته عمل و تالش و انسان هاىگیرى

 است. بینىجهان یک سویى از بلکه به نشاند آن جاى به دیگر باورى و

 و ختاری در وى موضع و گیتى هاىپدیده دیگر با رابطه در انسان موضع و انسان و جهان از است به خصوص تلقى

 و اوج ىنقطه و جهت باالخره و هست همواره او با و او در که ایىه خواست و نیازها نیز و استعدادها و امکانات

 «است. اجتماعى دکترین یک دیگر سویى از و او تعالى

 سید علی الحسینی الخامنه ای[االمام هلل اثر حضرت آیت ا« خدا غیر عبودیت نفى توحید روح»]بخشی از مقاله 

 

 پسس خیزید، پا به خدا برای تنهایی به و دو دو که؛ همدمی اندرز یک شما به فقط من: بگو»خداوند متعال:  .144

 [سباء سوره کریم، قرآن]([ 10ت ت ف کَّرُوا ... ) ثُمَّ فُرادى و  م ثْنى لِلَّهِ ت قُومُوا أ نْ بِواِحد ةٍ أ عِظُکُمْ إِنَّما ]قُلْ...«  بیندیشید
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 فهرست تفصیلی

 
 فصل اول؛ مبانی کلی 

 دولت اسالمی
 

 تشکیل دولت اسالمی یت و والیت، مقدمهامام یشبکه
 والیت خدا، سببِ همبستگی و پیوستگی انسانی

 والیت خدا در همه روابط وجودی انسان و هستی یگستره

 برنده در تحقق والیت خدارونده و پیشامام، پیش

 منت بدون خدمت نماد امام،

 ام حقتبعیت از ام یتحقق والیت خدا در زمین، وظیفه مردم به واسطه

 

 هدایت بر مبنای اختیار انسانی، هدف دولت اسالمی
 اختیار، وجه تمایز انسان با حیوان و ملک

 امامت و والیت یافزاری وابسته به شبکهافزاری وابسته به کتب وحیانی و از نظر سختهدایت، از نظر نرم

 تبیین حق از باطل، بهترین روش هدایت در دولت اسالمی

 

 ساختار سازمانی، راهبرد طاغوت در استیالی والیت خویشاجبار اجتماعی و 
 

 

 حقیقت سالمت
 

 سالمت یترین چالش امت اسالمی در حوزهاعتماد و وابستگی به والیت طاغوت، اصلی

 ترس، یکی از عوامل اصلی وابستگی به والیت طاغوت

 منانؤترین مردم نسبت به میهود، دشمن

 نمناؤعدم خیرخواهی دشمنان نسبت به م

 

 انحراف در شناخت انسان و هستی، لغزش محوری علم مدرن در تفسیر انسان و سالمت
 طلبی در زمینتسلط دشمنان و نابودی حرث و نسل به سببِ دگرگون یکننده، مقدمهتبلیغات خیره

 طلبی و فساد؛ از روی نادانی و عدم شناخت درستدگرگون

 شناسی، طب مدرن و بیوتکنولوژی پایه در زیست یتکامل داروین، نظریه یفرضیه

 طلب در طبیعتشیطان، مسبب اصلیِ تفکر تغییرگرا و دگرگون

 انحراف در مغرب زمین یعدم شناخت درست و دقیق از هستی، پایه

 

 عقل مرکز تحلیل داده و تجربه، شهود و نقل، مجرای کسب اطالعات

 

 قت سالمتقرآن و سنت، تنها مرجع علمی برای والیت انسان و درک حقی
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 تفسیر سالمت و بیماری انسانشناسی و در انساندین مبنای قلب سلیم، 
 انسان اول؛ حقیقت

 نفس و جسم عقل، روح، دارای الف. انسان

 انسان فرماندهی مرکز ب. قلب،

 انسان بر قلب تسلط ابزار اراده، وعزم  حزم، ج. نیت،

 د. نیت، عامل تغییر در خارج از انسان و سطوح باالتر

 دوم؛ علل اصلی بیماری

 هاناسالم، عامل بیماری و معده خانه بیماری یالف. تغذیه

 ب. گناه، ظلم، ابتالء و آزمایش الهی، علل دیگر در بیماری

 سوم؛ مؤثرترین عامل در سالمت

 قلب سالمت به وابسته انسان، سالمت

 هاسالمت قلب، وابسته به علم و تفکر، هوای نفس، رفق و محبت و خوردنی

 محبت و نفس، رِفق نظیر تفکر و علم، هوای عواملی به وابسته وحی، منظر از قلب الف. سالمت

 پرهیز از خبیثات، از مؤثرترین عوامل سالمت قلب و ب. مصرف طیبات، رعایت آداب مصرف

 ترین طیباتنان، نمک و سرکه از اصلیآب، شیر، ج. 

 چهارم؛ نقش طبیب

 شناسمهربان عالمی، خدا الف. طبیب

 ب. رفق و محبت، ابزار اصلی طبیب

 ج. بصیرت، شرط طبابت

 د. توصیه به دارو و اعمال یداوی، آخرین اقدام طبیب

 

 راه یفصل دوم؛ نقشه 

 سالمت یسیاست دولت اسالمی در حوزه
 

 اول؛ تمرکز بر ایجاد، حفظ و ارتقای سالمت امت اسالمی

 گری در درماندوم؛ عدم تصدی

 

 سالمت یمی در حوزهموریت دولت اسالأم

 

 اصالح نگرش و تغییر در گرایش قلبی مردم نسبت به حقیقت سالمت
 موریتأی پایه انجام درست ماصالح تغذیه، پیامد یا نتیجه

 الف؛ رعایت آداب خوردن و آشامیدن

 ب؛ پرهیز از خبیثات

 ج؛ تشویق به طیّبات

 موریتاحیای نقش طبیب، از آثار یا نتایج ثانویه انجام درست ما

 ایفای نقش مردم و دولت در نظارت بر روی اطّباء
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 راهکار دولت اسالمی برای اجرای ماموریت

 
 نخستین گام؛ ایجاد باور و ایمان قلبی

 نخست در ایجاد باور و ایمان قلبی به صورت اجتماعی یله و تفاهم با افراد اثرگذار، مرحلهئتبیین مس

 سازی در آینده ای بالقوه، برای جریانکشف و شناسایی افرادی با استعداده

 ترین اقدام در ایجاد باور و ایمان قلبیسالمت، مهم یگران حوزهمندان و پرسشتعلیم و تربیت دغدغه

 ساختار مفهومی نظام تعلیم و تربیت

 الف. تقوا؛ پیش نیاز طلب علم

 ب. طلب علم و سؤال، پیش نیاز کسب علم

 علم ج. هجرت؛ شتاب دهنده مسیر کسب

 د. کسب علم، فقط از اهل ذکر

 هـ . سکوت، شنیدن و حفظ، مراحل کسب علم 

 و کتابت به قصد نشر، عامل پایه تثبیت و نشر علم برداری و. یاداشت

 ز. گفتگو و مباحثه، عامل مکمل تثبیت و نشر علم

 تگران حوزه سالمدغدغه مندان و پرسش ایمان؛ نتیجه کسب علم توسط مقام به ح. رسیدن
 

 دومین گام؛ تحققِ اقدام و عمل
 رشد علم با عمل

 سازی اجتماعیسازی برای الگوبرداری مردم و جریاننمونه

 عمل نکردن به علم، بن بست تحقق سالمت اسالمی

 

 سومین گام؛ توصیه، ابالغ و ترویج
 شرط توصیه، تبلیغ و ترویجعالم و عامل بودن، پیش

 کننده سطح تاثیر ابالغ و ترویجمنکر، عمیق  از نهی و معروف به امر

 داشتن والیت، پیش شرط امر به معروف و نهی از منکر

 غربی پروپاگاندای سبک به تبلیغ از پرهیز

 توقع و داشت چشم بدون تبلیغ،

 

 امت اسالمیسالمت در  شاخص ارزیابی
 

 پزشکی مراجعات اول؛ کاهش

 پزشکی تجهیزات و دارو به وابستگی دوم؛ عدم

 

 فصل سوم؛ غایت 

 اب از طاغوت در تمام مناسبات زندگیعبودیت حق و اجتن یاقامه
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