


 

 
 

وَن َكثيٌر َفما يُّ ْن ِمْن َنِبيٍّ قاَتَل َمَعُه ِربِّ يِّ
َ
صاَبُهْم في  َو َكأ

َ
ِه َو ماَسبيِل   َوَهُنوا ِلما أ ُه ُيِحبُّ   َضُعُفوا َو َما  اللَّ اِبريناْسَتكاُنوا َو اللَّ  الصَّ
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مسلک ]و كامالن دين[ به همراه او با دشمنان جنگيدند، پس انبوهی از دانشمندان الهی چه بسا پيامبرانی    
ی كه در راه خدا به آنان رسيد، سستی نكردند و ناتوان نشدند و در ]برابر دشممن[ سمر هايدر برابر آسيب

  را دوست دارد. تسليم و فروتنی فرود نياوردند؛ و خدا شكيبايان
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یوم  بسم الّله الرحمن الرحیم اعوذ بالّله من الشیطان الرجیم الحمدلله رّب العالمین و الصالة و السالم علی سّیدنا و نبّینا و شفیعنا فی
ه تعیالی القاسم محّمد و  الجزاء ابی ل اللیّ علی اهل بیته الطیّبین الطاهرین سّیما بقّیة الّله فی االرضین ارواحنا آلمالیه الفیداء و عجیّ

 فرجه الشریف و اللعن الدائم علی اعدائه اعداءالّله من اآلن الی قیام یوم الدین.

 اری این نشست مقدمه: ایجاد یک روایت جدید از مسئله کرونا مبتنی بر چهار سوال اصلی؛ هدف از برگز

کنم خدمت فضالی محترم حوزه علمیه قم اطبای متعهید و عیالم جرییان پیشیرفته طیب اسیالمی کیه همیت خیر مقدم عرض می
فرمودند و برای نشست تخصصی امروز تشریف آوردند. همینطور که به استحضار شما رسیده است، موضیوع جلسیه امیروز تبییین 

کنیم و این مجموعه الله در مجموع مباحثاتی را خدمت شما تقدیم میشاءاست. ان  فتنه کرونا"های فقهی مدیریت  "پروتکلاجمالی  
در اختیار نخبگان کشور و مسئولین نظام مبارک جمهوری اسالمی قرار  "روایت جدیدی را از مسئله کرونا"مباحثات و مفاهیم یک  

ام، به نظرم این شش سرفصل بحثی که در واقیع هیر ده کردهدهد. بنده در مجموع برای نشست امروز شش سرفصل بحثی را آمامی
الوصف االن معها شکل بگیرد. کند تا یک روایت جدیدی از مسئله کرونا در ذهنکدامشان یک سوال و یک جواب است کمک می
یم  یادی که ما در کشورمان دار مان بهداشت جهانی روایت ساز  ، روایتی که از مسئله کرونا در کشور مطرح است  ؛ با وجود نخبگان ز

های وابسته به این سازمان صهیونیستی است. این روایت از جهات مختلف مخدوش است، اشکاالت فراوانی به این و شخصیت 
شود. بنابراین این شش محور که محضرتان ها به مردم ما تحمیل میکنیم این روایت با کمک رسانهما فکر می  ؛روایت وجود دارد 

دوستان بنده استحضار دارند وقتی بتوانیم هد کرد که یک روایت جدیدی را از مسئله کرونا داشته باشیم. کنم کمک خواعرض می
هیا و تیدابیر یک روایت جدیدی از مسئله کرونا ارائه کنیم و آن روایت بتواند نخبگان را اقنیاع کنید نتیجیه عملیی آن تغیییر پروتکل

اش بیه کنیم، ریشههای فعلی توصیه میکل واکسیناسیون عمومی و یا سایر پروتکلمدیریت کرونا خواهد شد. اگر امروز ما به پروت 



 
2  
های فقهی مدیریت کرونا پروتکل    

گردد که از مسئله کرونا در اذهان ساخته شده است. بنابراین اگر قرار است تدبیر جدیدی را پیشنهاد کنیم و از آن برای روایتی برمی
تبیین روایت جدیید از مسیئله ارائه یک روایت جدید است.  مدیریت این مسئله تلخ استفاده کنیم؛ نقطه شروع و نقطه محوری آن  

که عرض کردم در حدود شش محور بحثی این روایت جدید را طرح خواهم کرد.  های  امروز بنده استکرونا، هسته مرکزی بحث
 ها خواهم پرداخت.کنم و بعد در ادامه بحث به شرح آنکننده را محضرتان طرح میهای روشنگر و تبیینابتدا عناوین این سوال

سوال اول روش تحقیق در حوزه سالمت و به تبع آن در تحقیق مدیریت کرونا و مسئله کرونا است. آیا همین روش تحقیق فعلی 
این سوال اول است. استحضار دارید اگر کسی در روش تحقییق   حوزه پزشکی باید باشد؟ یا ما به روش تحقیق جدید نیاز داریم؟

د، در واقع مدعی شده که یک مفاهیم جدید و اصطالحات جدیدی را برای تبیین مسئله سالمت و مسیئله حوزه سالمت خدشه کن
هیای طیب اسیالمی اولیین بیماری و در محل بحث ما در مسئله کرونا ارائه داده است. ما در حوزه علمیه قیم و مجمیوع کیارگروه

ه سالمت است. بنابراین بنده در محیور اول مقیداری راجیع بیه اختالفی که با طب موجود داریم بر سر مسئله روش تحقیق در حوز 
 های دنیا در حوزه سالمت طرح بحث خواهم کرد.های تحقیق رایج در دانشگاهمان در حوزه علیمه قم با روش تفاوت روش تحقیق

ی که ما بیا طیب نقطه  . بعد از بحث روش تحقیق دومینمحور دوم تبیین اصول عام تحلیل بیماری از منظر آیات و روایات است
اسیت. مجموعیه دوسیتان طبییب میا در کشیور وقتیی   1  (Pathology)موجود )طب سلولی( اختالف دارییم در حیوزه پیاتولوژی  

شوند. ما بر خالف مدل رایج یک الگوی خواهند بیماری را تحلیل کنند بر پایه اختالالت سلولی، مولکولی و بافتی وارد بحث میمی
ل جدید و ییک تعرییف ایم و یک تحلیایم. از این اصول استفاده کردهجدیدی را برای تحلیل بیماری در حوزه علمیه قم مطرح کرده

 ایم. بنابراین این سرفصل دوم بحثی است که به آن خواهم پرداخت.جدید از مسئله کرونا ارائه داده
تر در چارچوب »پاتولوژی فقهی« که ما در در سرفصل سوم در چارچوب »الگوی فقهی تحلیل بیماری« یا به اصطالح قابل تفاهم 

ایم. چون اصول عام تحلیل بیماری در ذهن دوستان طبییب میا مطرح کرده بیماری کرونا تعریف جدیدی را ازایم  حوزه مطرح کرده
دهیم با گزارش دوستان وزارت بهداشت و اطبای طب سلولی متفاوت خواهد شد. متفاوت است گزارشی را که از بیماری کرونا می

شاءالله به آن ز بیماری کرونا را داشته باشیم که حاال انبنابراین شاید در مهمترین سرفصل بحثی امروز، ما این مسئله تعریف جدید ا
 خواهیم پرداخت. 

بعد از این سه حوزه تعریفی که محضرتان مطرح کردم )یکی در حوزه روش تحقیق، یکیی در حیوزه پیاتولوژی فقهیی و دیگیری در 
داشت: تابع روایت جدیدی که از بحث  های پایانی ما خواهدحوزه تحلیل جدید از بیماری کرونا( سه سرفصل بحثی دیگر سرفصل

سه دسته پروتکل کار آمد در مقایسه با پروتکل های سازمان بهداشت جهانی را به وزارت بهداشت جمهوری اسالمی ایم؛  ارائه کرده
ل تنفس های تسهیپروتکلدر سرفصل چهارم ابتدا معرفی    کنیم.هایی که درگیر این بیماری هستند پیشنهاد میو مجموع خانواده

ای درگیر این بیماری را طرح خواهیم کرد؛ یعنی اگر فرض بر این باشد یک کسی یا یک خانواده  بعالوه کنترل عالئم حاد این بیماری 
 

ها که ها و اندامها، بافتها و تغییرات مربوطه در سطح سلول( است. در این علم، بیماریpathos( آسیب )logosمعنای کلمه پاتولوژی، مطالعه)ارجاع پرورشی: .  1
گیرند... علم پاتولوژی با توضیح علل و نحوه ایجاد بیماری، بنییان علمیی پزشیکی را فیراهم میی گردند مورد بررسی قرار میهای بیماری میسبب ایجاد عالئم و نشانه

 آورد.

 11اسی پایه )عمومی( رابینز، ویرایش نهم، صفحه کتاب آسیب شن
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کارگیری کند تا محتاج رجوع بیه بیمارسیتان شده، چه کار عاجلی را انجام دهد؟ به صورت اضطراری و اورژانسی چه تدابیری را به
 چهارم بحث است. نشود؟ این سرفصل

را اندکی تشریح خواهم کیرد. استحضیار داریید در جرییان مفیاهیم طیب   کننده طبایعهای تعدیل  پروتکلدر سرفصل پنجم بحث  
توانیم یک بیماری را تصور کنیم که آن بیماری متاثر از اخیتالل در طبیع نباشید. اسالمی تعادل طبع یک نقش بنیادین دارد. ما نمی

 ها را برای تحلیل طبایع اربعه محضرتان عرض خواهم کرد. ای از پروتکلت طبیعی مجموعهبنابراین به صور 
ترین عضوی که در بدن انسان وجود دارد محضرتان را به عنوان امیر بدن و مهم  کننده قلبهای تقویتپروتکلو در سر فصل ششم  

طرح خواهم کرد. همانطور که استحضار دارید عضو حاکم بر طبع، "قلب" است و اگر کسیی بخواهید بیر مبنیای آییات و رواییات 
لب و تدبیر قلب باید ارائه کند که این را میا ها را مهار کند، پیشگیری را مدیریت کند یک برنامه جامعی برای محافظت از قبیماری

 در سرفصل ششم بحث خواهیم کرد. 
های بنده به سه پرسش اختصاص دارد: اینکه تعریف جدیدی از کرونا ارائه بدهیم، سه پرسش هم به تبیین بنابراین در مجموع بحث

د سازمان بهداشیت جهیانی اختصیاص دارد. مین بیه های ناکارآمهای فقهی مدیریت کرونا در مقایسه با پروتکلو معرفی پروتکل
 الله وارد بحث خواهم شد و مباحثی را مطرح خواهم کرد. شاءها انترتیب این سرفصل

ها را شروع کنم الزم است تاکید کنم که نشست امروز به غرض کمک فکری و حمایت عملی از وزارت قبل از اینکه بنده این پرسش
ان تشکیل شده است. در حدود دو سال گذشته ما مجموعه اطالع و آمار مرتبط با بیمیاری کرونیا را بهداشت جمهوری اسالمی ایر

های متفاوت ایم؛ اختالفات فراوانی میان برخی از مسئولین وزارت بهداشت رخ داده که ناشی از تحلیلرصد و تجزیه و تحلیل کرده
. غیر از این استعفاء تلخ کیه در 3وهشی وزیر بهداشت سابق استعفاء کرد های کرونا معاون پژمتاسفانه در اوج یکی از پیک  2است.

 
 محققیان برخیی: بیود گفته و کرده گالیه هم  کرونا زمینه در درست چندان نه هایبینی پیش از : اصفهان پزشکی علوم دانشگاه در بهداشت وزیر نمکی سعید دکتر ارجاع پردازشی:.  2

 تمیام آن کیار گرمیا، بیا و اسیت سارس اجدادش مثل ویروس رفتار و شده راحت ما خیال اردیبهشت از که کردندمی بینی  پیش  اول  روزهای  بودند،  آورده  گزارش   سارس  از  من  برای  که
 روی بیه را در و راه کیه کنید عمیل خردمندانیه توانیدمی میردی دولیت معتقیدم چیون اسیت، باز دانشمندان  روی  به  اتاقم   همیشه.  ندارم   قبول  را  هاحرف  این  اصال  گفتم   آنها  به.  شودمی

 .کند باز دانشمندان
  تیم   و  شما  هایبینی   پیش  که  انشاءالله  گفتم   بعد  و  خندیدم  اول  شود،می   تمام   گرما   فصل  در  کرونا  که  داد  توضیح  و  آمد   دانست،می  سرگروه را  خودش  که  اپیدمیولوژیستی:  کرد   بیان  نمکی

  ماهیت  و  است  متفاوت  اجدادش  با  بینم می  ویروس  از  چهآن  گفتم   و  نشوم گرفتار  بیماری  باتالق  در  که   کنم   انتخاب  را  شیوه  ترینبدبینانه  کشور،   اداره  برای  باید  من  اما  باشد،  درست  شما
 . بینم می  بهار از بدتر تابستانی و نیست یکی اجدادش با ۱۹ کووید

 95183n.ir/z2https://b  :  اسالمی جمهوری خبرگزاری سایت  در مطلب آدرس
نامه رضا ملک ارجاع پردازشی:  . 3 انتشار  با  فناوری وزارت بهداشت،  از هفت سال فعالیت در سمت معاون تحقیقات و  اینکه  زاده پس  اما  از سمت خود استعفا کرد  برهه  ای  در 

های گذشته پژوهش چگونه چنین اتفاقی رخ داد و اینگونه در وزارت بهداشت تضارب آرا دیده شد، موضوعی است که شاید ریشه در ماهو در آستانه هفته  حساس مواجهه با کرونا  
باشد. ملک داشته  رفسنجانی طی سالرضا  هاشمی  مرحوم   دولت  در  و  پیشتر  که  فعالیت    ۱۳۷۲تا    ۱۳۶۹های  زاده  بهداشت  وزیر  در سمت  مرندی،  علیرضا  از  پیش  در  و  داشت، 

در سمت  معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مشغول به کار    -وزیر بهداشت وقت-با حکم سیدحسن هاشمی    ۱۳۹۲های گذشته و در دولت تدبیر و امید از مهر ماه سال  سال
در این سمت را ادامه داده و به عبارتی دیگر از سوی وزیر جدید نیز در   زاده همچنان فعالیتشد و بعدها در دولت دوازدهم نیز حتی زمانی که سعید نمکی جایگزین هاشمی شد، ملک

ابقا شد. از صحبت سمت خود  پرداخته و حتی در بخشی  از وضعیت تحقیقات سالمت  تند و صریح  انتقادی  به  به یکباره  نیز  نام دکتر  ... اخیرا وزیر بهداشت  به  با اشاره  های خود 
آید. به شدت به روند تحقیقات نظام سالمت، انتقاد دارم. شود که به کار نمی تحقیقات در نظام سالمت، صرف انتشار مقاالت در فالن مجالت میدرصد از  ۹۸زاده، عنوان کرد: »ملک

های نداده است. کدام وزیر کم خرد با چنین یافته آیتم تعیین شده، اما یکی از آنها را تاکنون جواب ۱۰زاده در روزهای اول شیوع کرونا در کشور را مشاهده کنید که نامه بنده به دکتر ملک
 ۱۰ها تاکنون درست نبوده و  شود، کار و اعتماد کرد. این تخمین هایی که بر حسب یک تخمین به وزیر داده می تواند بخش سالمت کشور را اداره کند؟ اصال نباید بر یافتهای میشکسته

 یح نبوده و برای هیچ اقدامی مناسب نبود.« مدل اپیدمیولوژیک به من دادند که هیچ کدام صح 
 320012n.ir/2https://bآدرس مطلب در سایت خبرگزاری ایسنا : 

https://b2n.ir/z95183
https://b2n.ir/320012
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شیود. های مختلف و بعضًا متضادی از مسئله کرونا توسط مسئولین رسمی کشور دارد ارائه میآن وضعیت حساس رخ داد، تحلیل
دقیق وزارتخانه بهداشت و درمان جمهوری اسالمی دانیم و البته منشاء آن را عدم تحلیل ما این اختالف نظر را برای کشور مضر می

های جدید کرونا کمک ها و سویهدانیم. بنابراین بر خودمان الزم دانستیم که دوستان را در مورد این پرتگاه جهشاز مسئله کرونا می
کمک کنیم که نجات پیدا کنند.   کنیم سعی می  4کنند پدیده کرونا یک پدیده ناشناخته استعلمی بدهیم. و اینکه که دائما تکرار می

به نظر ما اگر اصول تحلیلی تغییر پیدا کند، تعریف روشن و واضحی از این مسئله ارائه خواهد شد و به تبعش این اختالفات عملیی 
ی کردند کیه واکسین کرونیا داراکردید که مسئولین وزارت بهداشت تاکید میرخ نخواهد داد. شما در چند روز گذشته مشاهده می

عوارض نیست و یا عوارض کمی دارد؛ ولی با اصرارهایی که جریان طب اسالمی و جریان طب سنتی و سایر دلسوازن انجام دادند 
گیرد. البتیه مخالفیت بیا واکسین ییک پدیید به تدریج دارد یک تجمیع آماری در مورد عوارض واکسیناسیون در کشور صورت می

البته تحلیل آنها  5ای است که در سایر کشورها هم طرفدارانی دارد.نیست بلکه یک پدیده  های فاضل حوزه علمیه قم مربوط به طلبه

 
 این.کننید مشیخ  را ها انسان میان در کرونا ویروس شیوع اولیه منشاء نتوانستند چین در خود ای هفته چهار ماموریت در بهداشت جهانی سازمان کارشناسان ارجاع پردازشی:. 4

 وییروس کیه کردنید اعیالم بهداشت جهانی سازمان کارشناسان. بودند کرده سفر ووهان  شهر  به«  ۱۹  کووید»  بیماری  گیری   همه  آغاز  از  سال  یک  از  بیش  گذشت  با  کارشناسان  از  گروه
 بسییار» را ووهیان در آزمایشیگاهی از کرونیا وییروس شییوع آغیاز فرضییه همچنیین آنهیا. اسیت شده منتقل انسان به نهایت در دیگر حیوانی به خفاش از انتقال  از  پس  احتماال  کرونا

 .کردند  توصیف «نامحتمل
 12304n.ir/s2https://bفارسی:  به  یورونیوز  مطلب سایت آدرس

 وارد  متحده  ایاالت  سالمت  ملی  موسسه  به  متعلق  داده  پایگاه  به  چینی  محقق  یک  توسط  که  ووهان،  در  کرونا  ویروس  نخستین  هاینمونه  از   شماری  گویندمی  آمریکا  در  پژوهشگران
  مطالعه   گویدمی   آمریکا  سیاتل  در  «هاچینسون  فرد »  سرطان  مرکز  پژوهشگر  بلوم،  جسی  نیچر،   نشریه  از   نقل  به  ایسنا،   گزارش   به  .اندشده  حذف  وی  خود  توسط  بعد  ماه  چند  بود،  شده

 .هستند متفاوت شده، گیری همه باعث و  یافته گسترش  بعدا چهآن  با ژنتیکی لحاظ به هاویروس  این دهدمی  نشان اندشده پخش ووهان  در ابتدا  در  که هاییویروس ژنتیکی  هایتوالی  بر
 آزمایشگاه  از  نشت   حاصل  یا  کرده  جهش  انسان  به  هاحیوان  از  طبیعی  طور  به  ویروس  آیا  که   دهدنمی  نشان   خود  خودی  به  ژنتیکی  هایتوالی  این  گفت،  آمریکا  انانسی  شبکه  به  بلوم
 .نیستند کامل احتماال شوندمی استفاده ۱۹-کووید گیری همه منشأ بررسی برای که هایینمونه که است این گفت توانمی آنچه حال این با. است بوده

 71955n.ir/f2https://b  ایران: دانشجویان خبرگزاری ایسنا، مطلب آدرس
 Anti-vaccine protesters occupied the headquarters of ITV News and Channel 4 News in London on Monday afternoon, the latest in a :ارجاع پردازشیی. 5

series of actions aimed at the media. Jon Snow, the Channel 4 News presenter, was chased into one of the building’s side entrances by conspiracy theorists 
shouting at him. Livestream footage showed hundreds of protesters shouting scientifically unsupported claims about the Covid-19 vaccine programme and 

blaming the media for promoting so-called vaccine passports, which they view as incompatible with British values. 
 ، اسینو  جیان .بیود هیا رسانه علیه اقدامات مجموعه از مورد جدیدترین که کردند اشغال را لندن در Channel 4 News و ITV News مقر دوشنبه بعدازظهر واکسن ضد معترضان

 معترضیان از نفیر صیدها داد نشیان زنیده هیای فییلم  .شید تعقیب کردند می فریاد او سر بر که توطئه پردازان نظریه توسط ساختمان فرعی های ورودی از یکی توسط ، 4 شبکه مجری 
 انگلیسیی های ارزش  با آنها نظر به که ، واکسن اصطالح  به های گذرنامه ترویج خاطر به را ها رسانه و زنند می فریاد را 19- کووید  واکسن  برنامه  مورد  در  علمی  پشتوانه  بدون  ادعاهای
 .کنند می سرزنش ، است ناسازگار

 39093n.ir/u2https://b:    گاردین  خبری  سایت  در مطلب آدرس
A few hundred protesters lined the sidewalk Monday outside Rady Children’s Hospital in San Diego to rally against California’s impending vaccination 
mandates for health care workers. And to the disappointment of many medical professionals, some of the protesters were nurses wearing hospital scrubs  . 
It was the kind of protest that was common earlier in the pandemic but lost steam this year as restrictions eased. But a resurgent coronavirus and sluggish 
vaccine uptake have led to a push for vaccination mandates and masking rules — and renewed protests . 
Vaccination mandates have given new focus to some Covid deniers and anti-vaccination activists, helping to align disparate “liberty” groups around a 
single cause, as lockdowns did earlier in the pandemic. Among them are nurses who have been vocal opponents of various pandemic mitigation efforts, 
some of whom have become adept at garnering social media attention, mainly on Instagram, Facebook and TikTok 

  با   و .  کنند   تجمع   بهداشتی  های   مراقبت   کارکنان  برای  کالیفرنیا  الوقوع  قریب   واکسیناسیون  دستورات  علیه   تا  کردند  رو  پیاده   گو   دیه   سن   در  رادی   کودکان  بیمارستان   کنار   در  دوشنبه   روز   معترض   صد   چند 
  هیجان   ها  محدودیت کاهش  با امسال اما بود  رایج گیری  همه  اوایل در که  بود  اعتراضی این.بودند پوشیده  بیمارستان اسکراب که  بودند پرستارانی معترضان از برخی ، پزشکی متخصصان از بسیاری ناامیدی 

 .است شده   دوباره اعتراضات و  - نقاب قوانین  و واکسیناسیون دستورالعمل  ایجاد  به   منجر واکسن  کند  جذب  و  کروناویروس  مجدد  شیوع  اما. داد دست از را خود 

https://b2n.ir/s12304
https://b2n.ir/f71955
https://b2n.ir/u39093
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های سازمان بهداشت جهیانی از مسئله واکسیناسیون بر پایه مفاهیم دیگری است و تحلیل ما هم از مسئله واکسیناسیون و پروتکل
مفهومی، به یک نتیجه واحد که مخالفیت بیا پدییده غلیط و ضید   بر پایه مفاهیم فقهی است. ولی باالخره از هر دو پایگاه متفاوت

ایم، ارائیه آن بیه وزارت بهداشیت کنیم. بنابراین این کمک علمی که ما امروز آغیاز کیردهسالمت واکسن است داریم دست پیدا می
رای جمهوری اسالمی ایجیاد ها که بعدًا ممکن است خطرات امنیتی بکاریشود که این مخفیجمهوری اسالمی آرام آرام باعث می

خصوصیا آقیای  -صدر داشته باشند، تحمل مخالف داشته باشند قصد ما این است که بیه دوسیتان   کند از بین برود. دوستان سعه
کمک کنیم. ایشان یک روحیه جهادی و بسیجی دارند به نظر میا اگیر ایین روحییه ایشیان   -اللهی وزیر محترم بهداشت  دکتر عین

هیا توانیم این چالش را مدیریت کنیم. حاال اگر بعدها در مورد مجمیوع ایین پروتکلهای جدید بشود به سرعت میضربدر پروتکل
ها( میا حاضیریم در آنجیا های جدیدی هم مطرح شد )چیه در وزارتخانیه بهداشیت جمهیوری اسیالمی، چیه در دانشیگاهپرسش

 ث امروز بشکافیم. تری از مباحهای عمیقگفتگوهای بیشتری داشته باشیم و الیه

 . سرفصل اول: روش تحقیق در حوزه سالمت )خصوصا در مورد مدیریت مسئله کرونا( چگونه باید باشد؟1
شود. سوال این است که آیا در روش تحقیق در حوزه همانطور که عرض کردم سوال اول ارائه بنده از بحث "روش تحقیق" شروع می

؟ یا نه نیاز به یک روش تحقیق جدیدی داریم؟ این خیلی سوال مهمی است فقط هم اثیر سالمت به همین روش تحقیق اکتفاء کنیم 
کند؛ بلکه در مسئله "تراریخته" هم ما در چند سال پیش شود و ظهور و بروز پیدا نمیپاسخ به این سوال در حوزه "کرونا" واضح نمی

بودم که »کنشگران حوزه بیوتکنولوژی صالحیت اظهار نظر در حوزه همین اختالف را پیدا کردیم. من با صدای بلند قباًل اعالم کرده 
کنید و به نتیجه رسیدید که بعد دوستان به ما اعتراض کردند و آنجا گفتند مگر شما با روش تحقیق ما دارید کار می  6غذا را ندارند«

عرفی کنیم و طبق روش تحقیق آنهیا بیه قضیاوت در م  I.S.I  7کنید؟! یعنی انتظار داشتند مثاًل ما هم چند مقاله  دارید مخالفت می
ها قضیاوت راجع به مسئله غیذا و تراریختیه روش تحقیق فقهی"ها عرض کردیم ما با "مسئله کرونا دست پیدا کنیم. ما همان سال

دانشی به وجود بنابراین وقتی دو روش تحقیق وجود داشته باشد معنایش این است که دو جریان   کنیم، نه با روش تحقیق شما.می
تواند گزاره تواند جریان دانشی دوم را متهم به عدم علم کند. هر کس دارای روش تحقیق باشد، میآید و جریان دانشی اول نمی می

علمی و تحلیل علمی تولید کند. بنابراین به نظر من نقطه آغاز بحث از کرونا و بحث از سالمت در یک معنای عام از بحث روش 
 شود. میتحقیق آغاز 

 
 همانطور  کند،   می  کمک   واحد   علت  یک  در"  آزادی"  مختلف   های   گروه  همسویی  به   و  است  داده  قرار   واکسیناسیون  ضد   فعاالن   و  کووید  منکران  برخی  بر   را   جدیدی   تمرکز  واکسیناسیون  های   دستورالعمل

  ،  اجتماعی  های  رسانه   توجه   جلب  در  آنها  از  برخی  ،  اند  بوده  گیری   همه   کاهش  برای  مختلف   های  تالش   جدی   مخالفان  که   هستند  پرستارانی  آنها  میان  در.  شد  در اوایل همه گیری انجام  قرنطینه   قبالً   که 
 . اند شده  ماهر ،  TikTok و بوک   فیس ،  اینستاگرام در عمدتا 

  63111n.ir/j2https://b: نیوز سی بی ان خبری  سایت  در مطلب آدرس
 ندارند را این صالحیت اساساً  کنند، دخالت مردم غذای در بیوتکنولوژی کنشگران که مخالفیم  کامالً  کنم؛مامی اعالم صراحتبه بنده: کشوری علی االسالم حجت ارجاع پرورشی: 6.
 .کنند ایفا نقش کشور غیرعامل پدافند و سبیل نفی  بخش در که هستند مستعدی بسیار مردمان هااین ما نظر به ولی

 رضوی  قدس آستان  مقدس، تراریخته، مشهد  ی پنجگانه  اشکاالت  بررسی تخصصی جلسه 
 44807n.ir/f2https://b ( غیرعامل پدافند رسانی پایگاهاطالع)ملی  پایداری :مطلب آدرس

 .موسسه انتشارات علمی و پزشکی و گردآوری رشته های علوم پزشکی و تحقیقات اساسی)موسسه اطالعات علمی(:  Institute for Scientific Informationارجاع پرورشی:  7.
science.com/about_isi-https://www.isi 

https://b2n.ir/j63111
https://b2n.ir/f44807
https://www.isi-science.com/about_isi
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های مورد مطالعه )حیث التفاتی(؛ دو اشکال مهم روش تحقیق موجود در حییوز  . اتکاء بر حدس پژوهشگر و التفات به بخشی از حیث1/1

 سالمت

 محور(بنیان )حدسترین چالش روش تحقیق فرضیه. عدم اشراف کامل پژوهشگر بر مورد مطالعۀ مبتنی بر حدس خود؛ مهم1/1/1

خب؛ ما دو اشکال را به روش تحقیق موجود داریم که این دو اشکال باعث شده که ما به سمت یک روش تحقییق جدیید بیرویم. 
شود. یعنی قبل از اینکه شما یک آزمایش بالینی و شروع می  8"فرضیه"  های موجود از مفهوم  اشکال اول این است که روش تحقیق

کند، نقطه آغاز کارش ساخت یک "فرضییه" اسیت. ی که فرآیند تولید یک مقاله را مدیدیت میمیدانی را انجام بدهید و یا دانشمند
کنید و فرضیه چیست؟ فرضیه در یک معنای ساده عبارت است از یک گزاره خبری که ارتباط بیین دو ییا چنید متغییر را بحیث می

شود.  یعنی اساس پیدایش یک فرضییه عبیارت ن میارتباط بین دو یا چند متغیر بر اساس حدس و زیرکی دانشمند ساخته و تدوی 
 "حیدس"است از ذکاوت و زیرکی یک دانشمند که بین دو متغیر ارتباط برقرار کرده است. ببینید! اساس "فرضیه" بر مبنای مفهیوم 

ن کیریم و در کنیم. در آییات متعیددی از قیرآیاد می  "ظن"است. خب؛ مفهوم "حدس" همان مفهومی است که ما در قرآن از آن به  
هیای ظنیی توانید از گزاره. انسان در مقام دستیابی بیه علیم نمی9روایت ما تعبیر اینطور است که »ِاّن الظّن ال ُیغنی من الحّق شیئًا«

آید. حتما وقتی شما دارید حیوزه ها درست از آب بیرون نمیآید، گاهی وقتها درست از آب در میاستفاده کند. "ظن" گاهی وقت
کنید باید به علم دست پیدا کنید. پس این اشکال اول است. به عبارت بهتر من اگر بخواهم اشکال اول را توضیح را مدیریت میعلم 

توانید کامیل نیدارد. نمی "ِاشیراف"بدهم باید این را بگویم که سازنده یک فرضیه بر روابط بیرونی و درونی موضوع تحقیق خیودش 
دش داشته باشد. چندین گزاره را بررسی کرده به نظرش آمده که بین دو یا سه گزاره یک ارتباط ادعای تسلط بر موضوع تحقیق خو 

 کند! ها را صفر فرض میخاصی برقرار است و بقیه گزاره
آیید روی عوامیل خواهد نظریه راجیع بیه حیوزه کرونیا مطیرح کنید؛ میحاال در مسئله پزشکی فرض بفرمایید یک دانشمندی می

های تخصصی که عوامل غیر بیولوژیک در حوزه سالمت را هم بحث شناسِی سالمت و رشتهکند. و اگر جامعهکز میبیولوژیک تمر

 
 Hypothesis, something supposed or taken for granted, with the object of following out its consequences... The most important modernارجاع پرورشی:.  8

use of a hypothesis is in relation to scientific investigation. A scientist is not merely concerned to accumulate such facts as can be discovered by 
observation: linkages must be discovered to connect those facts. An initial puzzle or problem provides the impetus, but clues must be used to ascertain 
which facts will help yield a solution. The best guide is a tentative hypothesis, which fits within the existing body of doctrine. It is so framed that, with its 

help, deductions can be made that under certain factual conditions (“initial conditions”) certain other facts would be found if the hypothesis were correct. 

ه ی است. یک دانشمند صرفًا بیچیزی که تصور می شود یا بدیهی تلقی می شود ، با هدف پیگیری پیامدهای آن. ...مهمترین کاربرد مدرن یک فرضیه در رابطه با تحقیقات علم  :فرضیه
زه را ایجاد می کند ، اما بایید از سیرنخ دنبال جمع آوری حقایقی نیست که با مشاهده قابل کشف است: برای پیوند این حقایق باید پیوندهایی کشف شود. یک معما یا مشکل اولیه انگی

آزمایشی است که در متن آموزه موجیود متناسیب اسیت. آنقیدر چیارچوب  ،فرضیه هایی برای تعیین اینکه کدام حقایق به ارائه راه حل کمک می کند ، استفاده کرد. بهترین راهنما یک
 فت می شوند.بندی شده است که با کمک آن می توان استنباط کرد که تحت شرایط واقعی )"شرایط اولیه"( اگر فرضیه صحیح باشد ، برخی حقایق دیگر نیز یا

 آدرس مطلب: دانشنامه رسمی بریانیکا 
https://b2n.ir/w37436 

ِبُع  ما و  ارجاع پژوهشی: .   9 تَّ ُرُهْم  ی  ْکث 
 
ا ِإالَّ  أ نًّ نَّ  ِإنَّ  ظ  ق   ِمن   ُیْغني ال الظَّ ْیئاً  اْلح  ه   ِإنَّ  ش  لیم   اللَّ ُلون   ِبما ع  ْفع   (36 آیه یونس، مبارکه سوره) ی 

  به  خدا مسلماً [ گیرد نمی  را دانش  و معرفت جای  و] کند،نمی نیازبی حق از را انسان  وجههیچ به ظن  و گمان یقیناً  کنند،نمی پیروی ظن و  گمان از جز[  آرایشان و عقاید  در] آنان بیشتر و
 .  داناست دهند،می  انجام آنچه

ُهْم  ما و   ِبُعون   ِإْن  ِعْلم   ِمْن  ِبهِ  ل  تَّ نَّ  ِإالَّ  ی  نَّ  ِإنَّ  و   الظَّ ق   ِمن   ُیْغني ال الظَّ ْیئاً  اْلح   (28 آیه  نجم، مبارکه سوره) ش 
گاهی هیچ کار این به را آنان و  . دهدنمی  سودی هیچ حق دریافت برای[ را انسان] گمان تردیدبی و کنند،می پیروی گمان از فقط[ آنان. ]نیست معرفت و آ

https://b2n.ir/w37436
https://b2n.ir/w37436
https://b2n.ir/w37436
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کنند آنها را هم مد نظر قرار بدهد، یک مجموعه عوامل بیرونی )مثل: اشتغال بد، الگوی تغذیه بد، یا شرایط روحی و روانی بد( می
ام کیه ییک های فرضیه را وقتی مطالعه کردم تا حاال ندیدهکند. بنده تا حاال گزارشمی کند و فرضیه خودش را بیانرا هم لحاظ می

دانشمندی ادعاء کند که من بر همه روابط درونی و بیرونی موضوع تحقیق خودم اشراف دارم. بنابراین وقتی شما خیودت بیا زبیان 
ع نیداری؛ ایین از نظیر فقیه و از نظیر دسیتگاه فکیری گویی که اشراف بر موضو علمی ) اصطالحاتی مثل "فرضیه" و "حدس"( می

 های ظنی پرهیز داده است. شود و خدای متعال ما را از اتکاء به گزارهپیامبران "ظن" محسوب می
ها با تالی فاسد روبرو هستید. یعنی در "حیوزه سیالمت"، های ظنی، تمدن مدرنیته است که شما در همه حوزهنتیجه اتکاء به گزاره

هایی تولید شده است و حیاال کیه ها بر اساس یک فرضیهایجاد کرده است. فرض بفرمایید شوینده  "تالی فاسد"های مدرنیته  گزاره
شیوید. چیون در ها عمومی شده، تالی فاسِد "اگزما" به وجود آمده است و شما به صورت مکرر با خشکی پوست روبرو میشوینده

 دهد. به نحو دقیق لحاظ نشده است؛ لذا االن اثر خودش را بر سالمت انسانها نشان می ها بر پوستفرضیه، مسئله تاثیر شویده
های علمی موجود، تالی فاسد در حوزه "محیط زیست" ایجاد کرده است. شما هر اختیراع و هیر پیشیرفتی را کیه در یا مثال فرضیه

بیرد. بنیابراین اخییرًا ها را از بین میکند، یا جنگلوا را آلوده میکند، یا هکنید؛ به نوعی یا آب را آلوده میتمدن مدرنیته مشاهده می
اند. و سازمان ملل گزارش سازی به سازمان ملل رساندههای زیست محیطِی فّعال در سطح دنیا خودشان را در سطح تصمیم جریان

کند. خیب؛ "کربن" آینده دنیا را تهدید می  ها خصوصاً گوید آالیندهاخطار در مورد آینده زیست محیطی دنیا منتشر کرده است و می
ها به محوریت "کربن" تالی فاسد است. "تالی فاسد" معادالت مبتنی بر "فرضیه" است که در تمدن موجود بسیار بیر روی این آالینده

 شود. آن تاکید می
خودش بر میا تحمییل کیرده اسیت.  سازی و روش تحقیقتمدن موجود تالی فاسدهای اخالقی را هم به دلیل اتکاء به روش فرضیه

هیا اتکیاء کنییم؛ توانیم به "ظن" و یا "حدس" ییک دانشیمند در توصییف کرونیا ییا سیایر بیماریگوییم که نمیبنابراین وقتی ما می
ها کنیم. چیون ایین تجربیهایم و داریم روی آن دقت میهای مکرر چند ده سال اخیر است که همه را بررسی کردهاش تجربهپشتوانه

ایم بیه ایین سیمت کیه ییک روش تحقییق ایم و رفتیههمه همراه با تالی فاسد شده است، ما ریشه اصالح را در روش تحقیق دانسته
خالصه اشکال اول این است که روش تحقیق موجود در حوزه سالمت متکی جدیدی را مطرح کنیم. بنابراین این اشکال اول است.  

ید در بر حدس و ظن است، و حدس و ظن به م عنی عدم اشراف دانشمند است، و وقتی شما اشراف کامل روی یک موضوع ندار
 عمل با تالی فاسدهای ثالث مواجه خواهید شد.

 محور(های مبتنی بر حیث التفاتی )حیثترین چالش نظریه. محروم شدن از فهم وحدت ترکیبیِ یک شیء؛ مهم2/1/1

 "حییثاشکال دومی که به روش تحقیق موجود وارد است این است که: روش تحقییق موجیود اساسیا بیر اسیاس مبنیای مفهیوم  
شیود. بیه صیورت سیاده التفاتی" یک اصطالحی در فلسفه و روش تحقیق علم محسیوب می  شود. "حیثوارد بحث می  10التفاتی"

 
 و  توانایی  از است عبارت التفاتی حیث. گردممی باز  است آمده جدید  دوره در و  پدیدارشناسی پیروان میان در که آنگونه التفاتی  حیث تعریف به حالارجاع پرورشی:   10.

گاهانه  هایحالت که دارد  را خصوصّیت  این ذهن(.  بودن  دیگر  چیز درباره یا دربارگی) دهد می ارجاع  دیگری  چیز  به  را  ما یا  دارد  چیزی به  اشاره که ذهن از  خاصّیتی  و آ

گاهانه  هایحالت گاهانه حاالت  این همه آیا است؟ غیرالتفاتی آنها از بعضی یا اند التفاتی و  قصدی ذهن حاالت  تمامی آیا کهاین  البّته  –  دارد  تعّلق  چیزی  به  آن  ناآ  یا اند آ
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ذهنی دانشیمند  گیرد و مبتنی بر انتزاعسئله فقط از یک حیث صورت میمعنای این اصطالح این است که التفات دانشمند به یک م
گوید: دانشمندان مدرنیته، دانشمندان علم جدید بیر از متغیرهای مورد مطالعه خودش است. این اصطالح خیلی گویا است که می

ه یک درخت باشید ییک دانشیمند کنند. فرض بفرمایید اگر موضوع مطالعمبنای یک حیث به یک پدیده علمی التفات و توجه می
کنید و وارد بحیث آن درخت یا گیاه را مطالعه کنید، از ایین حییث توجیه می  11(  photosynthesisآید به سمت اینکه فتوسنتز )می
کند. ممکن است دانشمند شود. دانشمند دیگر از حیث ریشه آن درخت و میزان نفوذش بر آب و خاک آن درخت را مطالعه میمی

دن برای حشرات میورد مطالعیه قیرار سومی هم میزان استفاده حشرات از آن درخت را مطالعه کند. یعنی درخت را از حیث غذا بو 
گویند این اشکالی ندارد که یک درخت ام میبدهد. خب؛ اشکال این چیست؟ چون بعضی در مباحث فلسفی حوزه علمیه من دیده

ها هم درست است. آیا این اشکال قابل اغماض اسیت ییا اگیر میا پیذیرفتیم بیا را از سه حیث مورد بررسی قرار بدهیم و همه گزاره
لش روبرو خواهیم شد ]دیگر قابل اغماض نخواهد بود[. اشکال اصلی که ما به این روش تحیق داریم این است که درخت یک چا

هیا حییث دهید و بیا دهاش، با فرآیند فتوسنتزش، با خدمات غذایی که به حشرات ارائیه میدارد. درخت با ریشه  "وحدت ترکیبی"
خواهید توصییف علمیی از درخیت ارائیه ت ترکیبی" دارد. بنابراین اگر کسی میدیگرش سرهم یک موجود است، سرهم یک "وحد

تر بگیویم خیدای متعیال درخیت را بدهد، حتما باید برود به سمت اینکه وحدت ترکیبی درخت را مطالعه کند. من به صورت ساده
ها را دارد، صدها ل آب از ریشه به برگ برای یک غرضی خلق کرده است؛ بله درخت ریشه دارد، برگ دارد، ساقه دارد، جریان انتقا

توانید صدها جزء را در درخت به صورت مجزا در ذهنتان انتزاع کرده و بحث کنید؛ ولی به هرحال درخت برای یک جزء را شما می
را  کنیم در روش تحقیق، دانشمند باید وحدت ترکیبی یک شیءغرض و برای یک هدف واحد خلق شده است. بنابراین ما فکر می

شود همین قاعده را در بقیه اشیاء نیز بکارگیری کرد. در بدن انسان مثال "کلیه" توضیح دهد. حاال االن مثالمان درخت بود ولی می
کند. اگر یک دانشمند حیث التفاتی خودش در زمینه کلیه را، ارتباط کلیه مورد مطالعه است این بحث ما به کلیه نیز تطبیق پیدا می

جاری ادراری قرار بدهد و آنجا را مطالعه کند و شما نیز حیث التفاتی را در روش تحقیق امضیاء کیرده باشیید؛ در ایین با مثانه و م
هیای شوید که این دانشمند کار درستی انجام داده است. و ممکن است که دانشمند دیگری بیایید و تفیاوت بافتمورد هم قائل می

ار بدهد و مثال جنس بافت قلب را با جنس بافت کلیه مورد مقایسه قرار دهد و چنید گیزاره درونی کلیه را با "قلب" مورد مطالعه قر
علمی در اختیار شما قرار دهد. باز اگر در روش تحقیق، مفهوم حیث التفاتی را پذیرفته باشید اذعان خواهید کرد که این نوع مطالعه 

 
 توانیایی آن التفیاتی حییث: که است این التفاتی حیث از ما تعریف بنابراین. کرد خواهم عرض  خصوص   این  در  مطالبی  آمد   پیش  فرصتی  اگر  که  است  مهمی  مباحث  نه؟

 .است چیزی به ناظر و  چیزی درباره او  درک ادراک، هنگام  که است ذهن
 00207n.ir/a2https://bاسالمی:   حکمت عالی مجمع رسانی اطالع  پایگاه   مطلب اسالمی /آدرس حکمت عالی مجمع   در التفاتی حیث تبیین و بررسی جلسه 

 photosynthesis, the process by which green plants and certain other organisms transform light energy into chemical energy. Duringارجاع پرورشیی: . 11

photosynthesis in green plants, light energy is captured and used to convert water, carbon dioxide, and minerals into oxygen and energy-rich organic 
compounds. 

 دی ، آب تبدیل برای و شده گرفته نور انرژی ، سبز گیاهان در فتوسنتز طی در .کنند می تبدیل شیمیایی انرژی به را نور انرژی دیگر موجودات برخی و سبز گیاهان که فرایندی ، فتوسنتز
 .شود می استفاده انرژی از غنی آلی ترکیبات و  اکسیژن به معدنی مواد و کربن اکسید

 62783n.ir/n2https://b بریتانیکا:  رسمی دانشنامه : مطلب آدرس

https://b2n.ir/a00207
https://b2n.ir/n62783
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ها جیزء ه با مجاری ادراری، با ارتباطش با سیستم عصبی و ارتباط با دهدرست است. اما اگر گفتید که کلیه با بافتش، با ارتباطی ک
 دهید.شود که کلیه را با وحدتش توضیح میدیگرش یک وحدت دارد؛ آنگاه نتیجۀ روشی بحث این می

کیارکردی دارد.  با همه اجزائی که دارد اینگونه 12فرماید »کلیه؛ علت قوت و ضعف بدن است.«مثال امام علیه السالم در روایت می
گردد. فرض کنید چنیین شود، قوت آن هم منجر به ایجاد قوت در بدن میتضعیف شحمش منجر به پیدایش ضعف عمومی بدن می

ای باید به دست بیاید. پس از این حیث هم به روش تحقیق حوزه سالمت اشکال داریم. حاال با این روش شما باید "دماغ" و گزاره
ای که دارد توضیح دهید؛ با این روش باید "ریه" را توضیح دهید؛ ؛ با این روش باید "قلب" را با وحدت ترکیبی"مغز" را توضیح دهید

کنند و با اتکیای بیه ایین باید "طحال" را شرح بدهید. من وقتی مقاالت حوزه پزشکی را که دوستان به عنوان مقاله علمی چاپ می
ها مفهوم "حیث التفاتی" حاکم است و ما به این مفهوم اشیکال دارییم. که بر همه این مقاله  بینم کنند میها گفتگوها را سّد میمقاله

کنیم، بر اتکیای فرضییه بیه حییث التفیاتی نییز عالوه بر اینکه در حوزه روش تحقیق بر اتکای به فرضیه به حدس و ظن اشکال می
 اشکال داریم. 

 ترین ویژگی روش تحقیق فقهیاشراف کامل بر اشیاء(؛ اصلیهای خالق )مبتنی بر  . اتکاء به گزارش2/1

که حاال بنده همین دو اشکال را مطرح کردم که بحث کنم وگرنه غیر از ایین دو اشیکال، اشیکاالت   -خب؛ به دلیل این دو اشکال  
ث التفیاتی" میالک ما یک روش تحقیق دیگری را در حوزه سالمت بحث کردیم. در روش تحقیق ما، "حیی  –دیگری هم وارد است  

نییز   "حیدِس دانشیمند"یک شیء موضوع مطالعه است. همچنین در روش تحقیق میا، اتکیایی بیه    "وحدت ترکیبی"نیست، بلکه  
های خالق نیز از طریق وحی و شارحین وحی در اختیار میا کنیم. گزارشدر مورد اشیاء اتکاء می  "گزارش خالق"کنیم بلکه به  نمی

کنیم؛ وحدت ترکیبی عصب در آیات و روایات توضیح داده شده فرمایید اگر ما در مورد "عصب" مطالعه میقرار گرفته است. فرض ب
شویم وحدت ترکیبی کلیه شرح داده شده است. ما در گام اول، گزارش خالق را کشیف است. اگر هم در مورد "کلیه" وارد بحث می

ی صدوری و اینکه اطمینان حاصل کنیم این گزارش مستند به معصوم و هاهای خالق، حیثکنیم. البته در فرآیند کشف گزارشمی
های رجالی و صدوری، اگر به یک گزارش اتکاء کیردیم، همیان ای در مطالعات ما دارد. بعد از دقتبه کتاب خدا هست وزن ویژه

 گزارش را مبنای تحقیق، تجربه و تحلیل خودمان قرار خواهیم داد. 
های بیشتری از این روش تحقیق فقهی را محل بحث قیرار داد ولیی بیه هیر حیال میا فکیر توان ویژگییالبته در جلسات دیگری م

شان نه متکی بر حدس است و های اولیه تحقیق و توصیفکنیم این، مزیت حوزه علمیه قم و اطبای طب اسالمی است که گزارهمی
را مبنیای تحقییق قیرار   13»الجزر یسخن الکلیتین و یقیم الیذکر«نه متکی بر حیث التفاتی. یعنی فرض بفرمایید وقتی شما عبارت  

 
ْعُف (: السالم  علیه) الصادق عنارجاع پژوهشی:   . 12 ِن  ض  د  ُتهُ  و   اْلب  ْحِم  ِمْن  ُقوَّ ْین ش  ت   .اْلُکْلی 

 . هاستکلیه پیه  از بدن قوت  و ضعف(: السالم علیه) صادق امام
 371 ص العقول، تحف  : اصلی  مصدر 

 254 ص ،75ج األنوار، بحار   : دیگر   منابع 
ُد ارجاع پژوهشی: .  13 مَّ ی ْبُن  ُمح  ْحی  ْن  ی  د   ع  ْحم 

 
د   ْبِن  أ مَّ ِن  ُمح  ِن  ع  س  ِليٍّ ْبِن  اْلح  ْو  ع 

 
ْیِرهِ  أ ْن  غ  اُود   ع  د   ْبِن  د 

ْرق  ْن  ف  ِبي ع 
 
ْبدِ  أ هِ  ع  ال   ع اللَّ ْکُل : ق 

 
رِ  أ ز  ُن  اْلج  خ  ْیِن  ُیسی  تی  یُم  و   اْلُکْلی   ُیقیِ

ر   ک   .الذَّ

 .گرداندمی راست را آلت و گرم  را هاکلیه  زردک هویج  خوردن(: السالم علیه) صادق امام
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ر )هویج(" و اثر آن بر روی "وحدت ترکیبی کلیه" است و هم مبتنیی بیر ظین می ز  دهید این، هم توصیفی در مورد "وحدت ترکیبی ج 
های ظنی و دائم التغییر و اء بر گزارهایم و هم از چالۀ اتکنیست. یعنی ما هم از چالۀ حیث التفاتی در روایت یک موضوع عبور کرده

کنم به جیای اینکیه میا گفتگوهیا را بیه گفتگوهیای ایم. بنابراین بنده فکر میهمراه با تالی فاسد. ما از هر دو آسیب عبور پیدا کرده
د حتمیا تیدبیر های علمی تبدیل کنیم؛ وزییر محتیرم بهداشیت بایید در دوره دولیت انقالبیی باییای، احساسی و فاقد تحلیلرسانه
بنده مقصر اصلی را  –هایمان کاری طلبهشان این باشد که گفتگو با حوزه علمیه قم را بپذیرند. ما چهل سال به دلیل تنبلی و کم اصلی

آمریکیا و کیدکس  FDAدستگاه بهداشتی جمهوری اسالمی بر روش تحقیق موجود و در حوزه غذا به مقیاالت   –دانم  خودمان می
هییییایی در حییییوزه و کتاب 15هییییایی همچییییون پییییاتولوژی رابینییییز، کتاب 14(odex AlimentariusC)آلیمنتییییاریوس 

های مختلف پزشیکی از همیین علیوم اتکاء کرده و در حوزه  Immunology)17(و ایمونولوژی  Pharmacology  )16(فارماکولوژی
گیوییم کنیم میمان تحلیل مییاش هم شده همین نظام سالمتی که ما داریم که وقتی ما با دوستانموجود اقتباس کرده است. نتیجه

خواهند مسئله حل شود پیشنهاد من اند. در فضای موجود اگر دوستان میرا به یک بحران تبدیل کرده  "سرماخوردگی سادۀ کرونا"
اللهی اولین کسی است که بیه روش تحقیق جدید را الاقل به اندازه دو واحد بپذیرند؛ خود آقای عین این است که گفتگوها پیرامون

شود که اش این میبینیم همراه شود نتیجههایی که االن داریم میاین بحث احتیاج دارد. اگر این بحث با حذف احساسات و چالش

 
                         372 ص ،6ج  الکافي، : اصلی  مصدر 

  423:ص ،19ج  الوافي، /  206 ص ،25ج  الشیعة، وسائل   : دیگر   منابع 
ة   ا  ِمْن   ِعدَّ اِبن  ْصح 

 
ْن   أ ْهِل   ع  اد    ْبِن   س  ی  ْن   ِز اِهیم    ع  ْبدِ   ْبِن   ِإْبر  ِن   ع  ْحم  ْن   الرَّ ِبیهِ   ع 

 
ْن   أ اُود    ع  د    ْبِن   د 

ْرق  ال    ف  ِمْعُت   ق  ا  س  ب 
 
ِن   أ س  ُقوُل   ع  اْلح  ْکُل :  ی 

 
رِ   أ ز  ُن   اْلج  خ  ْیِن   ُیس  ت  ْنِصُب   و    اْلُکْلی  ر    ی  ک  ال  .  الذَّ ُقْلُت :  ق  هُ   ف  : ل 

اك   ُجِعْلُت  ْیف   ِفد  ُکُلهُ  ک  ْیس    و   آ ؟ ِلي ل  ان  ْسن 
 
ال  ! أ ال  :  ق  ق  ة   ُمرِ : ِلي ف  اِری  ْسُلُقهُ  اْلج   . ُکْله و   ت 

  که   حالی  در!  شوم  فدایت:  گفتم   ایشان  به.  «گرداندمی   راست  را  آلت  و  کندمی   گرم   را  هاکلیه  زردك،  خوردن: »فرمودمی  که  شنیدم  السالم  علیه  کاظم   امام  از:  فرقد  بن  داوود  از   نقل  به 
 . «بخور را آن  سپس. کند پزآب برایت را آن بگو  خود کنیزِ  به: »فرمود من به بخورم؟ را آن چگونه ندارم، دندان

                         372 ص ،6ج  الکافي،/ 524 ص ،2ج   المحاسن، : اصلی  مصادر 
 126 ص ،3ج  المهمة، الفصول /   82 ص ،101ج األنوار، بحار/   207 ص ،25ج  الشیعة، وسائل   : دیگر   منابع 

( کمیسییون مشیترک دو سیازمان خواربیار کشیاورزی CACکدکس ریشه التین داشته و در لغت  به مفهوم مقررات  است. کمیسیون مقررات مواد غیذایی ) ارجاع پردازشی:.  14
(FAO( و بهداشت جهانی)WHO  می باشد که که  در سال )به دلیل اهمیت و لزوم تدوین استانداردهای غذایی، ایجاد گردید. این کمیسیون، تدوین اسیتانداردهای غیذایی را   1963

له جمهوری اسیالمی اییران عضیو ایین کشور از جم 186به طور واحد و یکسان برعهده دارد و اجالسیه آن هر ساله در مقر یکی از سازمان های مذکور برگزار می گردد.  در حال حاضر
 کمیسیون است.  

تبادل مواد غذایی بین کشورها اسیت از ویژگی های مهم این کمیسیون، تصویب استانداردهای جهانی مواد غذایی با رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی مصرف کنندگان، تسهیل تجارت و 
رعایت این استانداردها در تجارت مواد غذایی بین کشورهای منطقه و سایر کشورهای عضو کمیسیون حیائز اهمییت و میوثر میی (،  WTOو با توجه به تاکید سازمان تجارت جهانی )

 به عضویت این کمیسیون پیوست، که طی همان سالها به دلیل فعالیت  مناسب  از سوی مدیر اجرایی کدکس مورد تشویق  قرار گرفت. 1368ایران در سال   باشد.
 https://b2n.ir/CODEX -  : پایگاه اطالع رسانی سازمان ملی استاندارد ایرانآدرس مطلب

15 .  Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease 
 Pharmacology, branch of medicine that deals with the interaction of drugs with the systems and processes of living animals, inارجیاع پژوهشیی: . 16

particular, the mechanisms of drug action as well as the therapeutic and other uses of the drug. 

 مصرف  موارد  سایر  و  درمانی  موارد  همچنین  و  دارو  اثر  های  مکانیسم   ویژه  به  ،  زنده  حیوانات  فرآیندهای  و  ها  سیستم   با  داروها  تعامل  به   که  است  پزشکی  از  ای  شاخه  ،  فارماکولوژی
 .پردازد می دارو

 34614n.ir/q2https://b -بریتانیکا رسمی دانشنامه : مطلب آدرس
 Immunology, the scientific study of the body’s resistance to invasion by other organisms (i.e., immunity)ارجاع پرورشی: .   17

 (. ایمنی یعنی) دیگر موجودات توسط تهاجم  برابر در بدن مقاومت علمی مطالعه ، ایمونولوژی
 00568n.ir/s2https://b -بریتانیکا  رسمی دانشنامه : مطلب آدرس
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گذارم که دوستان تصمیم بگیرند به زد. من بحث روش تحقیق را برای موقعی میشاءالله آینده بهتری برای ملت ایران رقم خواهیم ان
جای رفتن به ماساچوست و استنفورد و سوربن به حوزه علمیه قم تشریف بیاورند و یک مقدار کتاب "محاسن" و کتیاب "کیافی" و 

شیاءالله ایین تیوانیم انرا ببینند؛ آن موقع میا میسایر کتب عمیق ما در حوزه علمیه قم را الاقل ببینند. مثال فهرست کتاب "عوالم" 
هیای سیازمان و همچنیین پروتکل  I.S.Iها را گفتم که عرض کنم از نظیر میا مقیاالت  تر بیان کنیم. من این بحثها را عمیقبحث

کای به حییث هایش را هم عرض کردم. شبه علم یعنی اتکای به حدس، شبه علم یعنی اتبهداشت جهانی شبه علم است. استدالل
کند و کدام طرف غییر علمیی؛ عیرض التفاتی. اگر بنا باشد گفتگوها به سمتی برود که مشخ  کنیم کدام طرف علمی صحبت می

بنده این است که طرفی که روش تحقیقش مبتنی بر حدس یک دانشمند و حیث التفاتی است آن طیرف دارد گیزاره غییر علمیی را 
همیشه خاتمه پیدا کند که کسانی در وزارت بهداشت جمهوری اسالمی به خودشان اجازه دهنید  کند. این دعوا باید برایمطرح می

ای و از روی نخوت و تکبر که متأسفانه وضیعیت فعلیی های عمیق طب اسالمی را به چالش بکشند؛ آنهم یک چالش رسانهگزاره
 شاءالله.اهم داد انجامعه را به ما تحمیل کرده است. پس سؤال اول را بعدا بیشتر توضیح خو 

شفود و بیماری چگونه تعریف  می  "؛الگوی فقهی تحلیل بیماری )پاتولوژی فقهی("  . سرفصل دوم: بنابر مباحث  2

 آید؟چگونه به وجود می
السالم( است. ما بیا افتخیار از های انبیاء )علیهم فرض ما در روش تحقیق، روش تحقیق مبتنی بر کلمات اهلبیت و گزارهپس پیش

کنیم. بر مبنای همیین روش تحقییق وارد سیؤال دوم این روش تحقیق استفاده کرده و آن را دائما با روش تحقیق موجود مقایسه می
آید؟ قبل از اینکه به تحلیل خوِد کرونا برسیم، باید در مورد اصول ی به نحو عاّم چگونه به وجود میشویم: بیماری چیست؟ بیمار می

 عام بیماری سخن بگوییم. 

 . تعریف بیماری به اختالل در قلب، طبع و عضو درگیر؛ تعریف »پاتولوژی فقهی« از بیماری2/2

در جلسیات گذشیته و در »الگوی تحلیل بیمیاری«  چیست؟ ما پیرامون  حاال اگر این اشکال را بپذیریم راه حل در تحلیل بیماری  
هیا بیه سیه ما معتقیدیم کیه پاییه تحلییل بیماریمن در این جلسه مختصرا عرض کنم که    18  ایم.های گذشته اندکی بحث کردهسال

آیید بیر ییک د( او میخواهد یک بیمیاری را توصییف کنیگردد: )یعنی فرض بفرمایید که یک طبیب طب اسالمی میموضوع برمی
 دهد. کند و گزارش از بیماری را ارائه میدستگاه فکری و الگوی تحلیل بیماری سه بخشی تکیه می

 . اختالل در وحدت ترکیبی اعضای بدن؛ اولین محور تعریف بیماری در پاتولوژی فقهی1/2/2

کند. فرض بفرمایید مثال اگیر یر بیماری را توصیف میاین سه محور به ترتیب عبارت از این است که: ابتدا وحدت ترکیبی عضو درگ 
خواهیم بگوییم که "آیا کلیه دچار بیماری شده است یا نه؟"؛ در روایات ما اهلبیت )علیهم السالم( "شحم کلیه" را متغیر اصلی ما می

درونیی اسیت، و دارای  ءها جیزهاند. بله! برای من مفروض است که کلیه دارای داختالل در بیماری کلیه و سالمت آن فرض کرده
دانم. ولی خالق "کلیه" با ِاشیرافی کیه بیه های بافتی و سلولی با بقیه اعضاء است، و دارای مشترکاتی است؛ همه اینها را میتفاوت

 
االئمیه اشاره به جلسه برگزار شده با عنوان "تحلیل فقهی بیماری در مقایسه با پاتولوژی پوزیتویستی" در شهر مقدس قم، موسسه تحقیقیاتی طبارجاع پژوهشی: .  18

 .  1399دی  6السالم(، در تاریخ )علیهم

 3022/4https://eitaa.com/olgou رسان ایتا:پیام  در  لینک دریافت جزوه  پیاده فوری جلسه فوق 

https://eitaa.com/olgou4/3022
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اخیتالل در خیواهیم وحدت ترکیبی کلیه" و اجزائش دارد؛ یک گزارشی از آن را در اختیار ما قرار داده است. بنابراین وقتیی میا می"
فرمایند: »ضیعف و کلیه را بررسی کنیم؛ شروعمان کشف این گزارش محوری از کلیه است. عرض کردم که امام )علیه السالم( می

قوت بدن از شحم دو کلیه است«؛ پس گزاره به دست آمد. منتها این گزاره مبتنی بر فرضیه یا بیر ذکیاوت و حیدس ییک دانشیمند 
های خالق با یه است که از طریق ائمه )علیهم السالم( به ما رسیده است و گزارش خالق است. گزارشکل  نیست. بلکه گزاره خالِق 

های خالق بر مبنای ِاشیراف خیالق های مخلوقین یک ویژگی و یک تفاوت مهمی دارد و آن عبارت است از این که گزارشگزارش
بیمیاری بحیث از ناشی از بررسِی محدود خودمان است. پس حاال اگر ما وارد که  های ما  تولید و بیان شده است. برخالف گزارش

کند، "ریه" است. بنابراین ما نیاز داریم که یک گیزاره پاییه راجیع بیه "رییه" ای را که درگیر میکرونا شدیم؛ این بیماری عضو اصلی
 اول است. دهد. این سرفصل داشته باشیم که ببینیم "ریه" با وحدتش چه کاری انجام می

 . اختالل در طبایع چهارگانه )دم، بلغم و دو مرّۀ صفراویه و سوداویه(؛ دومین محور تعریف بیماری در پاتولوژی فقهی2/2/2

کنیم. اینجا یک مقیدار سرفصل دومی که ما در بحث داریم این است که نقش "طبع" و "طبایع" را در پیدایش یک بیماری بحث می
کنم یک مقدار بیشتر دقت بفرمایید. ببینید! در مفهوم "طبع" ابتداءًا باید این نکته را توجه کرد که: طبق بحث مهم است خواهش می

ها از چهار طبع ساخته شده است. این نکته اول است. ععبارت قابل دفاع رساله ذهبیه اینطیور های خالق، بدن همه انسانگزارش
نیاِ »  است که ه  عز و جل ب  جس نَّ اللَّ

 
« ام  األ باِئع  ِع ط  رب 

 
لی أ فرماید: خداوند متعال جسم را  )که هم قلب، هم مغز، هم مو و هم می 19ع 

 
و  ارجاع پژوهشی: .  19 ِب ُمر  د 

 
اِمِل ِفي ُفُنوِن اْلُعُلوِم و  اأْل ِة اْلک  م  الَّ ِل اْلع  ْفض 

 
ل  اأْل ج 

 
ْیِخ اأْل ط  الشَّ ْدُت ِبخ  ج  ُقوُل و 

 
یِن أ ِب ُنوِر الد  ْذه  یِن و  اْلم  ِة و  الد  اُه ِج اْلِملَّ ز  ي  جی  کیِ ر  اِلي اْلک  ِد اْلعی  بیْ ِلي  ْبِن ع  ع 

ْفُظهُ  ا ل  ذ  ا ه  ِنيَّ م  اء  السَّ ز  ْهِلِه اْلج 
 
ْن أ اِن و  ع  یم  ِن اْْلِ ُه ع  ان  ُه ُسْبح  ی :اللَّ ا ع ِإل  ض  ی الر  ِليُّ ْبُن ُموس  اُم ع  م  ا اْْلِ ث  ِبه  ع  ِتي ب  ب  الَّ ُة ِفي الط  ِبیَّ ه  ُة الذَّ ال  س  ِة الْ  الر  حَّ ِِ صیِ

ي ِحفیْ ي  فیِ اسیِ بَّ ُموِن اْلع 
ْ
أ اِج و  اْلمی  ز  میِ

ةِ  ی  ْدِو
 
ِة و  اأْل ْشِرب 

 
ِة و  اأْل ْغِذی 

 
ْدِبیِرِه ِباأْل ُموِز ِفي ا  ت  اِشُف الرُّ ِة ک  ِمع  ِة الالَّ یَّ ِو ِم ُمْظِهُر اْلُغُموِض ِبالرَّ ْسال  ْجِه اْْلِ ُة و  اِم ُغرَّ ن 

 
اُم اأْل ال  ِإم  ْفرِ ق  ْن ْلج  ی می  ز  غیْ

 
ی و  أ ف  ِه اْلُمْصط  د  ْعد  ج  ی ب  ض  ْن ق  ی م  ْقض 

 
ِة أ اِمع   و  اْلج 

ا ص   ض  ی الر  ِليُّ ْبُن ُموس  ِن ع  س  ُبو[ اْلح 
 
ْنِس أبي ]أ اُم اْلِجن  و  اْْلِ ی ِإم  ض  ِليٍّ اْلُمْرت  ِبیِه ع 

 
ْعد  أ ا ب  ز  ج  غ  اِئِه النُّ ی آب  ل  ْیِه و  ع  ل  ِه ع  اُت اللَّ و  ِتي ل 

ْ
أ ی  ا س  ی آِخِر م  ِمیر  اْلُمْؤِمِنین  ِإل 

 
ا أ ْم ی  اِء اْعل  ْتِقی 

 
اِم اأْل اِء اْلِکر  ب  ق  اِء النُّ ب 

ِة. ال  س   ِمن  الر 
ْیِن  د  ن  ْیِن السَّ ذ  اِضِل ِبه  ف 

 
ْعِض اأْل ِلیِف ب 

ْ
أ ْدُت ِفي ت  ج  ِلي  ْبِن  :و  و  ی ْبُن ع  ال  ُموس  ْخب   ق 

 
ِميُّ أ ال  اِبر  السَّ ام  اللیَّ ج  د 

 
اِزُن أ ِن علبیان اْلخی  ِد بیْ میَّ ی ْبُن ُمح  ْحی  یِن ی  ِدیُد الد  ُد س  ْوح 

 
اِلُم اأْل لُّ اْلع  ج 

 
ْیُخ اأْل ِني الشَّ ُه ر 

. ِد ْبِن ُجْمُهور  مَّ ُن ْبُن ُمح  س  د  اْلح  مَّ ُبو ُمح 
 
ِني أ ر  ْخب 

 
ال  أ ُه ق  ْوِفیق  عُ   ت  لَّ ی التَّ اُروُن ْبُن ُموس  ال  ه  ُن ْبُن و  ق  س  ا اْلح  ث ن  دَّ ال  ح  ُه ق  ُه اللَّ ِحم  ْهل  ر  اِم ْبِن س  ُد ْبُن ِهش  مَّ ا ُمح  ث ن  دَّ ْنُه ح  ُه ع  ِضي  اللَّ ِريُّ ر  ِن ْکب  ِد بیْ مَّ  ُمح 

ًة ِبِه   اصَّ ا ع خ  ض  ی الر  ِلي  ْبِن ُموس  ِن ع  س  ِبي اْلح 
 
اِلمًا ِبأ ان  ع  ِبي و  ک 

 
ث ِني أ دَّ ال  ح  ییْ ُجْمُهور  ق  ل  ِهد  ع  ان  و  اْسُتشیْ اس  ی ُخر  ار  ِإل  ْن س 

 
ی أ ِة ِإل  ِدین  ُه ِحین  ُحِمل  ِمن  اْلم  ع  ان  م  ِتِه و  ک  ِزمًا ِلِخْدم  ُة و  ُمال  ال  ِه الصیَّ

ةً  ن  ِعین  س  ْرب 
 
ُم ِبُطوس  و  ُهو  اْبُن ِتْسع  و  أ ال  ال   السَّ   :ق 

اُبور  و  ِفي ْیس  ُموُن ِبن 
ْ
أ ان  اْلم  ا ْبِن م    و  ک  نَّ ِة ِمْثل  ُیوح  ِسف  ال  ِبین  و  اْلف  ب  ط  ة  ِمن  اْلُمت  اع  م  ا ع و  ج  ض  ِن الر  س  ُبو اْلح 

 
ِدي أ ی  ْجِلِسِه س  ة  م  ْلِهم  ُن سیِ اِلُح بیْ وع  و  صی  ْخِتیشیُ ِئیُل ْبُن ب  ْبر  ْیِه و  ج  و  )خ ل: بلهمیه( اس 

ِحِلي الْ  ْیُرُهْم ِمْن ُمْنت  ق  الْ اْلِهْنِديُّ و  غ  ْغر 
 
أ ا ف  اُمه  اِم و  ِقو  ْجس 

 
ُح اأْل ال  ا ِفیِه ص  ب  و  م  ی ِذْکُر الط  ر  ج  ِر ف  ظ  ْحِث و  النَّ ِوي اْلب  ف  ُعُلوِم و  ذ  ییْ َ  و  ک 

لیِ ِم ذ  ي ِعلیْ وا فیِ لیُ ْلغ  غ  ِم و  ت  ال  ِتِه ِفي اْلک  ْضر  ْن ِبح  ُموُن و  م 
ْ
أ م 

د   س  ا اْلج  ذ  ی ه  ال  ع  ُه ت  ب  اللَّ کَّ ن    ر  ِة و  م  ْغِذی 
 
ار  اأْل ض  ِع و  م  ْرب 

 
اِئِع اأْل ب  ِة ِمن  الطَّ ادَّ ض  اِء اْلُمت  ْشی 

 
ِذِه اأْل ا ِفیِه ِمْن ه  ِمیع  م  ِل.و  ج  ا ِمن  اْلِعل  ه  ار  ض  ام  ِمْن م  ْجس 

 
ُق اأْل ْلح  ا ی  ا و  م  ال   اِفِعه  اِکت   :ق  ِن ع س  س  ُبو اْلح 

 
و  أ

يْ ُم ِفي ش  لَّ ک  ت  ا اْلی  ال  ی  ذ  ْحُن ِفیِه ه  ِذي ن  ْمِر الَّ
 
ا اأْل ذ  ِن ِفي ه  س  ا اْلح  ب 

 
ا أ ُقوُل ی  ا ت  ُموُن م 

ْ
أ ُه اْلم  ال  ل  ق  َ  ف  ِل ْد ء  ِمْن ذ  ار  و  تی  ا و  الضیَّ اِفِع ِمْنهی  ِة النیَّ ْغِذی 

 
اِء و  اأْل ْشی 

 
ِذِه اأْل ِة ه  ْعِرف  ِذي ال  ُبدَّ ِمْنُه ِمْن م   ِبیرِ ْوم  و  الَّ

 
 
اِر و  ُمُروِر اأْل ُه ِباالْخِتب  ت  ْفُت ِصحَّ ر  ْبُتُه و  ع  رَّ ا ج  َ  م  ِل ِن ع ِعْنِدي ِمْن ذ  س  ُبو اْلح 

 
ال  أ ق  ِد ف  س  ْر اْلج  ي ت  ُر فیِ ذ  ُه و  ال  ُیعیْ ْهلیُ ان  ج  ْنسی  ُع اْْلِ س  ا ال  ی  ِف ِممَّ ل  ی ِمن  السَّ ض  ْن م  ْیِه م  ل  ِني ع  ف  ق  ا و  ع  م  اِم م  هِ یَّ ا  کیِ نی 

 
أ ف 

ال   ِتِه.ق  ْعِرف  ی م  اُج ِإل  ا ُیْحت  اِرُبُه ِممَّ ا ُیق  ع  م  َ  م  ِل ُع ذ  ْجم 
 
اباً   :أ ْیِه ِکت  ُموُن ِإل 

ْ
أ ب  اْلم  ت  ِن ع و  ک  س  ُبو اْلح 

 
ْنُه أ ف  ع  لَّ خ  ْلخ  و  ت  ی ب  ُموُن اْلُخُروج  ِإل 

ْ
أ ل  اْلم  اج  ا و  ع  ان  ِذْکُرُه ِممَّ ا ک  ُزُه م  جَّ ن  ت  ِتِه ِمْن  ی  ْعِرف  ی م  اُج ِإل  ُیْحت 

ُه ِمْنهُ  ِمع  ا س  ی م  ل  ِتِه ع  مَّ  ِجه  اِك و  اْلح  و  ِة و  الس  ام  ْصِد و  اْلِحج  ِة و  اْلف  ی  ْدِو
 
ْخِذ اأْل

 
ِة و  أ ْشِرب 

 
ِة و  اأْل ْطِعم 

 
ُه ِمن  اأْل ب  رَّ .و  ج   َ ِل ْدِبیِر ِفي ذ  ِة و  التَّ ور   اِم و  النُّ

ب  الر   ت  ک  ْعدف  ا ب  مَّ
 
ِه أ ْمُت ِباللَّ ص  ِحیِم اْعت  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ُتُه ِبْسِم اللَّ ابًا ُنْسخ  ْیِه ِکت  ا ع ِإل  ی... اِ ض  ن  ی ب  ال  ع  ه  ت  ام    نَّ اللَّ ْجس 

 
اِن و    اأْل ارَّ ِة ح  ُم و  ِباْلُجْمل  ْلغ  ُم و  اْلب  اِن و  الدَّ ت  اِئع  و  ِهي  اْلِمرَّ ب  ِع ط  ْرب 

 
ی أ ل  ْد ع  اِن ق  اِرد   ب 

ق   رَّ اِبسًا ُثمَّ ف  ْطبًا و  ی  ْیِن ر  اِرد  َ  اْلب  ِل ذ  اِبسًا و  ک  نًا و  ی  ی  ْیِن ل  ارَّ ل  اْلح  ع  ج  ا ف  ُهم  ْین  ِل الْ ُخوِلف  ب  ْسف 
 
اِسیِف و  أ ر  ْدِر و  الشَّ ِس و  الصَّ

ْ
أ ی الرَّ ل  ِد و  ع  س  اء  ِمن  اْلج  ْجز 

 
ِة أ ع  ْرب 

 
ی أ ل  َ  ع  ِل ْطِن.ذ  ِمیر   ب 

 
ا أ ْم ی  و  اْعل 

 
 
ِم و  أ ْنف  ِمن  الدَّ

 
م  و  اأْل ْیِن و  اْلف  ْنِخر  ْیِن و  اْلم  ْین  ْیِن و  اْلع  ُذن 

ُ
س  و  اأْل

ْ
أ نَّ الرَّ

 
ِة اْلُمْؤِمِنین  أ اِسیف  ِمن  اْلِمرَّ ر  یح  و  الشَّ ِم و  الر  ْلغ  ْدر  ِمن  اْلب  اِء.نَّ الصَّ ْود  ِة السَّ ْطِن ِمن  اْلِمرَّ ل  اْلب  ْسف 

 
نَّ أ

 
اِء و  أ ْفر   ..«الصَّ

ی : من به خط عالمه کامل در فنون علم و ادب علي بن عبدالعال کرکی رساله را به این لفِ دیدم: رساله ذهبیه در طّب که امام عليّ بین موسیدی گو  ی( مهی)رحمت الله عل یعالمه مجلس
 و داروها. هایدنیآن با غذاها و نوش ریبرای مأمون عباسی فرستاده برای حفِ صحت مزاج و تدبالرضا علیه الّسالم  

 :افتم یدو سند  نیبا ا گریاز بزرگان د یبعض فاتی( را در تالهی)رساله ذهب تیروا نیا  نیهمچن و
 نییبن محمد بن علبان خزانه دار که گفت: ابومحمد حسن بن محمد بین جمهیور ) ا ییح یاستوار    ینید  یو دارا  رینظیبزرگوار عالم ب  خیاز ش  ،یبن جابر سالم  یبن عل  یاول: موس  سند

 کرد(. تیمن روا یرا برا  هیمتن رساله ذهب
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دهان و همه اعضاء بدن و وحدت ترکیبی بدن جزئی از آن است( بر چهار طبیعت ساخته و بنیان نهاده اسیت. مین عبیارت رسیاله 

ُم و   اِن و  الدَّ ت  ة" یعنی تلخه. در اینجیا دوبیاره   ذهبیه را بخوانم: » و  ِهي  اْلِمرَّ ة" است. "ِمرَّ ُم« این چهار طبیعت عبارت از دو تا "ِمرَّ ْلغ  اْلب 
ة" )حاال چه مّرة صفراویه و چیه میّرة  این عبارات براساس همان روش تحقیق فقهی ساخته شده و بحث شده است. چون ماده "ِمرَّ

کوپ و آزمایشگاه ارجاع نداده است که خودمان برویم و کشف کنیم و بحیث ای دارد؛ ما را به میکروس سوداویه( یک ماده پیچیداه
ة" را بیه میا معرفیی کننید بیه وصیف های متشتت را تولید کنیم. بلکه حضرت وقتی خواستهکنیم و بعد از آن هم این گزارش رَّ اند "میِ

ماال این تجربه را دارید )خصوصیا در گرمیای اش که مزه آن است معرفی کرده است که این دو دو تا "تلخه" هستند. شما احتاصلی
بینید که مزه دهانتان تلخ است؛ که طبق روایت این تلخی دو تا منشیا شوید( میها که از خواب بیدار میتابستان و یا برخی از صبح

 فرمایند که این دو دو تا طبیعت هستند. دارد: یا تلخه صفراوی است یا سوداوی. پس حضرت دارند می
ُم« یکی دیگر از طبیعتدو طبیعت دیگری که بحث می ْلغ  ُم و  اْلب  ها "دم" است که همین خون است که در روایات با یک کنند: »و  الدَّ

هایی است که گاهی های آن همین خلطاوصاف دیگری غیر از اوصاف موجود از آن بحث شده است. به عالوه "بلغم" که یکی مثال
اِن« کنید. که حضرت در ابتدای بحث و روش تحقیق خود توضیح میمی  اوقات شما آنها را دفع اِرد  اِن و  ب  ارَّ ِة ح  دهند که: »و  ِباْلُجْمل 

های گرم چه هستند؟ "دم" و "صفراء" گرم فرماید: با یک توصیف اجمالی این چهار طبع دو طبع سرد هستند، و دو طبع گرم. طبعمی
ا« البتیه ییک هستند. دو طبع سرد چه هستند؟ "بل ُهمی  ْین  ف  ب  ْد ُخولیِ غم" و "سودا" سرد هستند. ادامه روایت اینگونه اسیت کیه: » قی 

اِبسًا« یکی از آن دو گرم، "تر" هم هسیت )حضیرت "خی نًا و  ی  ی  ْیِن ل  ارَّ ل  اْلح  ع  ج  ون" را اختالفی بین این دو سرد و گرم وجود دارد: » ف 
َ  کننید میا گرم، "خشک" است. دو طبع دیگر را که حضیرت بحیث میکنند(. و یکی دیگر از آن دو تبحث می ِل ذ  فرماینید: »و  کی 

اِبسًا« دارای وصف "خشکی" ]و "تری" هستند.[ پس دو  ْطبًا و  ی  ْیِن« آن دو سرد »ر  اِرد  سیرد" دارییم. حیاال  "طبعگرم" و دو  "طبعاْلب 
شیوند: بیر "رأس" و تا طبیعت بر چهار تا عضو مهیم بیدن مسیلط می  فرمایند: این چهار شوند و میحضرت در ادامه وارد بحث می

 
حضرت  گاهیعالم به جا یما نقل کرد که پدرم )محمد بن جمهور( که فرد  یاز محمد بن هشام بن سهل که او گفت: حسن بن محمد بن جمهور برا   ی تلعکبر  یدوم: هارون بن موس  سند

نود  یو دیکه حضرت در طوس به شهادت رس یبه خراسان با او همراه بود و وقت نهیالسالم( و از مخصوصان و مالزمان خدمتش بوده و در سفر مد  هیالرضا )عل  یبن موس  یابوالحسن عل
 : دی گو یم یو ُنه سال داشت. و

جبرئیل بن بختیشیوع صیالح بین سیلهمه در نیشابور بود و انجمنی داشت که آقایم امام رضا علیه الّسالم در آن شرکت کرد و جمعی از پزشکان و فالسفه مانند یوحنا ابن ماسویه،   مأمون
و حاضران در بحث آن غرق شدند و سخنها گفتنید دربیاره ترکیبیی کیه  مامون هندی و دیگران از دانشمندان و اهل نظر، و ذکر طب آمد و آنچه وسیله صالح اجسام و زیست آنها است.

 خدا از تن کرده و طبایع متضادی که در آن آورده و در باره زیان و سود غذاها و اثر خوب و بد آنها در تن آدمی.
در باره آنچه ما امروز در آن گفتگو دارییم شیما چیه  )علیه السالم(! الحسن خاموش بود و چیزی در این باره نمیگفت و مأمون بآن حضرت گفت: ای أبو )علیه السالم(  : امام هشتم  گفت

یانبار و تدبیر کار تن، امام فرمود: من در این باره بگذشت زمان تجربه از گذشتگان بمن رسیده که آدمی را نرسید بیدانها  آنچهها دارم با گویید آنچه که باید دانست از غذاهای سودمند و ز
 ك آنها کند، من آنها را با هر چه بدان مربوط است و نیاز بدانستن دارد جمع آوری کنم.نادان ماند و تر

وعده خود عمل کند و آن کتاب را بنویسد در باره آنچه دانسیتن آن میورد ه حضرت نوشت که به جا نهاد و آنگه مأمون به را ب)علیه السالم( بلخ رفت و امام هشتم ه  : مأمون شتابانه بگفت
ای نوشیت بیدین آنها و امام رضا علیه الّسالم در پاسیخ نامیه رکه از او شنیده و هر چه وی آزموده از خوراك و نوشابه و دارو و رگزدن و حجامت و مسواك و حمام و نوره و تدبی  نیاز است
 مضمون:

ه الرحمن الرحیم ... خداوند متعال بدن  »بسم چهار طبیع  نیاست که: ا نیها را بر چهار طبع بنا کرده است: دو تلخه )صفراء و سوداء(، دم )خون( و بلغم. و خالصه ]مطلب االلَّ
نرم و  ایآن دو سرد را  نطوریخشک. و هم اینرم و مرطوب قرار داده و   ایگرم را    وکه[ آن د  انیب  نیشده اند از[ دو گرم و دو سرد که میان هر دوتاشان تفاوتی قرار داده است؛ ]به ا  لی تشک

و شکم. خون را بر سر و صورت و چشمها و گوشها و بینی و دهان و دماغ مسلط خشک. پس از آن طبایع را بر چهار جزء بدن تقسیم کرد: بر سر، سینه، پهلو   ایمرطوب قرار داده و  
 های پهلو غالب کرد. سودا را بر شکم و احشاء و امعاء سیطره داد...«نیروی باد استیال داد. صفرا را بر دنده اکرد. بلغم را بر سینه ب

  48طب اْلمام الرضا علیه السالم )الرسالة الذهبیة(، ص  مصدر اصلی: 
 223، ص 5مکاتیب األئمة علیهم السالم، ج  / 316، ص 59بحار األنوار، جمنابع دیگر:  
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. در روایت اینگونه است. "خون" بر "سر" مسلط است، "بلغم" )شکم و احشاء(سفل بطن"او "  های پهلو()دنده "صدر" و "شراسیف"
د! حضرت یک گیزارش و ییک شود، "صفراء" هم بر "شراسیف". ببینیاء" بر "اسفل بطن"مسلط مید شود، "سو بر "صدر" مسلط می

خواهد بیماری دهند. بنابراین طبق روایت رساله ذهبیه: اگر کسی میتوصیفی از بدن را به محوریت عوامل سازنده بدن دارند ارائه می
را تحلیل کند باید گرمی و سردی و تری و خشکی را هم در پیدایش بیماری لحاظ کند. یعنی مثال فرض بفرمایید اگر همیه اعضیاء 

هیایی بدن سرد بشوند، یا اگر بیش از حد گرم شوند، یا اگر بیش از حد خشک شوند، یا اگر بیش از حد تر شوند؛ دچار یک چالش
کند که ]این غلبه سردی و گرمی و تری و خشکی[ در "قلِب" شما، یا در "کلیه" شما، در "پوست" شما و یا خواهند شد. و فرقی نمی

شوند. پس ببینید! وقتی ما دارییم فرماید همه ]اعضاء[ از این چهار وصف و چهار طبع متاثر میدر "مو"ی شما باشد؛ حضرت می
کنیم حتما باید نقش این چهار عامل سازنده را لحاظ کنیم. شما هیچ عضیوی را نداریید کیه متیاثر از ای را توصیف مییک بیماری

کنید؛ از "خشکی" متاثر خواهید شید، متیاثر از "سیردی" هیم گرمی و سردی و تری و خشکی نباشد. شما "پوست" را که بحث می
خواهد شد، اگر "گرمی" هم غلبه پیدا کند باز هم این پوست متاثر خواهد شد. هر چهار طبیعت بر پوست تاثیرگذار هستند. "قلیب" 

اید ییک رواییت صیحیح و آید، غیر از اینکه شما بهم همینطور است، "چشم" هم همینطور است. پس اگر یک بیماری به وجود می
ای مبتنی بر ِاشراف از عضو درگیر بیماری اشته باشید؛ باید روایتی دیگر هم از تاثیر طبع بر آن عضو داشته باشید. یعنی بایید دوپاییه

شود؛ خب "شیحم کلییه" وارد بحث شوید. مثال فرض کنید "شحم کلیه" عضیف شده است که نتیجه آن هم ضعف عمومی بدن می
کنیم بیا مشیکلی کیه رود؟ وقتی حرارت بدن زیاد باشد. ببینید! هم خود "کلیه" را توصیف میشود و از بین میضعیف میچه موقع  

های کنیم. آرام آرام پاتولوژِی ما در مقابل "پاتولوژیممکن است برایش به وجود بیاید و هم تاثیر این چهار طبیعت را بر آن بررسی می
 .گیرد ویرشویی" دارد شکل می

 ها؛ تعریف پاتولوژی ویرشویی از بیماریها و بافت ها، مولکول. تعریف بیماری به اختالل در سلول1/2

میالدی هم از دنییا رفتیه  1902که در سال  -( Rudolf Ludwig Karl Virchow) 20شود شخصیتی به نام رادولف ویرشو گفته می
ام کیه های مختلف دیده و از اساتید پاتولوژی موجود شنیدهاست. عبارتی از ایشان در کتاب  "پاتولوژی میکروسکوپی"پدر    -است  

ز ییک بیمیاری ها است.« یعنی کسانی که شرح گزارشیی اها و مولکول ها، سلول شود: »موضوع بیماری، اختالل در بافتگفته می
کنند و گزارششان بر ایین پاییه اسیت. میا در دهند، دارند تأثیر بیماری را بر فضای بافتی، مولکولی و سلولی مطالعه و مطرح میمی

های بدن گوییم مجموعه سلول ای داریم؛ این اشکال اولیه ناشی از همان بحث روش تحقیقی ما است. ما میاینجا یک اشکال اولیه
شود که یک طبیب ها باعث میهای فراوان است. این پیچیدگیاط اینها با یکدیگر و نحوه ارتباط اعضاء دارای پیچیدگیو نحوه ارتب

 
 Rudolf Virchow, in full Rudolf Carl Virchow, (born October 13, 1821, Schivelbein, Pomerania, Prussia [now Świdwin, Poland] diedارجاع پرورشیی: . 20

September 5, 1902, Berlin, Germany), German pathologist and statesman, one of the most prominent physicians of the 19th century. He pioneered the 
modern concept of pathological processes by his application of the cell theory to explain the effects of disease in the organs and tissues of the body. He 

emphasized that diseases arose, not in organs or tissues in general, but primarily in their individual cells . 

، برلین   1902سپتامبر   5درگذشت  -، لهستان[  Świdwin، شیولبئین، پومرانیا، پروس ]در حال حاضر 1821اکتبر   13، به طور کامل رودولف کارل ویرچوو ، )متولد  رودولف ویرچوو
وی با استفاده از تئوری سلول برای توضیح تأثیرات بیماری در اندام ها و بافت های بدن ، ایده مدرن فرآیندهای آسیب شناختی را ایجاد   ...، آلمان( ، آسیب شناس و دولتمرد آلمانی ،  

 آیند.  های فردی آنها بوجود می ها ، بلکه در درجه اول در سلول ها یا بافت در اندام   ها نه به طور کلی بیماری کرد. وی تأکید کرد که: 
 019699n.ir/2https://b : آدرس مطلب در سایت بریتانیکا

https://b2n.ir/019699
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زنم تا بحث واضیح تواند بر مجموعۀ این روابط اشراف پیدا کند. من یک مثال میاگر بخواهد با نگاه سلولی ورود کند هیچگاه نمی
های پزشکی ژنتیک از مباحث  های اخیر بحثی ژنتیک پیشرفت زیادی نکرده بود اما در دورههاشود: در زمان رادولف ویرشو بحث

های قبل، یک کردم دیدم پزشکان در سالشود. بنده وقتی داشتم تاریخچه مباحثات پیرامون ژن را مطالعه میپیشرفته محسوب می
ای طب سلولی، این ایده را مطرح کردند خود پزشیکان بیه های آشغال" مطرح کرده بودند. وقتی اطبDNAای را تحت عنوان "ایده

های آشغال" چیست؟ البته اطبایی که در این جلسه حاضرند یا از DNAاین ایده حمله و اشکاالتی را مطرح کردند. حاال موضوع "
آن دسیته از دوسیتانی کیه آشینا دانند اما بنیده بیرای تر میشنوند این معنا را به نحو دقیقطریق بلندگوهای دیگر عرایض بنده را می

هیای آشیغال" مطیرح شید آقاییان نتوانسیتند DNAکنم وقتی بحث "نیستند و احتماال مستمع عرائض بنده هستند دارم عرض می
که اینها تعداد کمی از   –های ُکدکننده  DNAهای غیر ُکدکننده را تشخی  بدهند. یعنی بحثشان این بود که کارکرد  DNAکارکرد  
DNAکردنید نتوانسیتند کیارکرد برای پزشکان طب سلولی واضح بوده است ولی وقتی داشیتند تحقییق می –دهند شکیل میها را ت
DNA  های غیر ُکدکننده را تشخی  داده و وارد بحث شوند بنابراین وقتی نتوانستند روایت و توصیفی از ایین دسیته ازDNA هیا

لبته بعدا از این تحلیل خود عبور کرده و دست کشیدند و نتیجه بحثشان این های آشغال گذاشتند. اDNAداشته باشند اسم اینها را  
یعنیی ییک تحلییل جدیید  21شود.های غیر ُکدکننده مهیا میDNAها  RNAهای ُکدکننده توسط  DNAشد که زمینه ُکدکنندگی  

کند یکیی از مصیادیقش همیین تواند ادعای اشراف به سلول  کنم پزشکی موجود نمیدادند و وارد بحث شدند. وقتی من عرض می
 موردی است که شرح دادم. 

شیود کیه های ُکدکننده: مثال در ژنوم برخی حیوانیات گفتیه میDNAکنم: در همان بحث  حاال بنده یک سؤال جدیدی عرض می
بیانی و چه سیطحی تواند توصیف کند که هر ژنی چه ؛ سؤال بنده این است که آیا پزشکی موجود می22هزار ژن وجود دارد  20حدود  

توانند کارکرد بیان هر ژن را برای میا معلیوم کننید؟ پیداسیت از ُکدکنندگی دارد؟ یا نه! اشرافی به آن حوزه وجود ندارد. آیا دقیقا می

 
 DNA, abbreviation of deoxyribonucleic acid, organic chemical of complex molecular structure that is found in all prokaryotic andی:پرورشی ارجیاع.  21

eukaryotic cells and in many viruses. DNA codes genetic information for the transmission of inherited traits. 
DNA  در تمام سلولهای پروکیاریوتی و یوکیاریوتی و در بسییاری از ویروسیها یافیت میی شیود.  ، مخفف اسید دئوکسی ریبونوکلئیک ، ماده شیمیایی آلی با ساختار مولکولی پیچیده که
DNA .اطالعات ژنتیکی را برای انتقال صفات ارثی کد می کند 

 آدرس مطلب: دانشنامه رسمی برتانیکا 
https://b2n.ir/q08726 
RNA, abbreviation of ribonucleic acid, complex compound of high molecular weight that functions in cellular protein synthesis and replaces DNA 
(deoxyribonucleic acid) as a carrier of genetic codes in some viruses. 

RNA   که در سنتز پروتئین سلولی عمل می کند و جایگزین ، مخفف اسید ریبونوکلئیک ، ترکیب پیچیده با وزن مولکولی باالDNA  دئوکسی ریبونوکلئییک اسیید( بیه عنیوان حامیل(
 کدهای ژنتیکی در برخی ویروس ها می شود.

 آدرس مطلب: دانشنامه رسمی بریتانیکا 
https://b2n.ir/s13457 

( یک باکتری Mycoplasma genialiumآید، تعداد ژن ها باشد. مایکوپالسما جنتالیوم )ترین اطالعاتی که از توالی ژنوم به دست میمهمشاید  ارجاع پرورشی:  .   22
ژن دارند. ژنوم آرکیاها،  7500تا  1700هایی با زندگی آزاد، از های باکتریباشد. ژنوم ترین ژنوم را در بین موجودات دارا میژن، کوچک 470انگل با زندگی آزاد، با حدود 

هیای مییوه تقریبیا بیه ترتییب های نماتود و مگسژن دارد. کرم  5300ترین ژنوم یوکاریوتی تک سلولی، تقریبًا  ژن دارند. کوچک  2700تا    1500محدوده کوچک تری، از  
 افزایش می یابد.ژن  25000ها در ژنوم موش و انسان، تنها تا حدود تعداد ژنژن دارند، به شکل جالب   17000و   21700

 147، ص 2014لوین  XIکتاب ژن 

https://b2n.ir/q08726
https://b2n.ir/q08726
https://b2n.ir/q08726
https://b2n.ir/s13457
https://b2n.ir/s13457
https://b2n.ir/s13457
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 آید. ییک ژن را از موجیودی بیهها به وجود میهزار ژن را دقیق بحث کنید معضل و پدیدۀ تراریخته  20وقتی شما نتوانید این حدود  
توانید ارتباطات آنها را تحلیل کنید و مثال غذا برای انسان به یک عامل ترور و یک عامل کنید و بعد، نمیموجودی دیگر منتقل می

هایی که پزشکی موجود به آنها پاسخ نداده است بیشتر از سؤاالتی است که که پاسخ داده اسیت. شود. سؤالضّد سالمت تبدیل می
را بپذیرید یعنی پذیرفتید پزشکی موجود اشراف بر بدن انسیان و بیر فراینیدهای زیسیتی درون سیلول و بیر   همین که شما این گزاره

 25  (Anabolismو آنابولیسم )  24  (Catabolism)و کاتابولیسم    23(  Metabolismهای زیستی و عوامل مؤثر بر متابولیسم)مولکول 
توانید تحلیل بیماری را مبتنی بر یک عامل مبهم انجام بدهید. د ندارد شما نمیها ندارد. وقتی هم پذیرفتید ِاشراف وجو و سایر حوزه

بنیده خصوصیا در میورد کلییه، ییک  -هایشیان ها در گزارشپایۀ تحلیل بیماری باید بر مبنای استوار و دقیقی باشد. پاتولوژیسیت
کنند. مبنا همین بحث سلول است. بنده یه بحث میهای کلهمگی مبتنی بر اختالالت سلولی مثال در بافت -مقداری مطالعه کردم 

کرد زیادتر شده است و صدها مقاله جدید تولید ای که رادولف ویرشو زندگی میقبول دارم که سطح مطالعات آقایان نسبت به دوره
ث التفیاتی را جلیو شود؟ یا نه همان روش تحقیِق مبتنیی بیر فرضییه و حییشده است؛ ولی آیا کثرت مطالعه منجر به اشراف هم می

داشتم در حوزه مغز نییز بحثیی را طیرح کینم و پاییۀ علیوم ها درست است؟ البته اگر وقت بود دوست میبرید؟ کدامیک از گزارهمی
شاءالله در جلسات بعد عرض خواهم کرد.حتما شما استحضار دارید ما معتقیدیم بیه تبیع شناختی را به چالش بکشم ولی آن را ان

داند؛ اینجا ، قلب است. برخالف علوم شناختی که متغیر اصلی را مغز می26ی، امیر بدن، قلب است؛ امیرالجوارح روش تحقیق فقه

 
 Metabolism, the sum of the chemical reactions that take place within each cell of a living organism and that provide energy for vitalارجاع پرورشیی:.  23

processes and for synthesizing new organic material. 

 .کند می فراهم  جدید آلی مواد[ 1]سنتز و حیاتی فرآیندهای برای را الزم انرژی و  است زنده موجود یک از سلول هر در موجود شیمیایی واکنشهای مجموع ، متابولیسم 
 https://b2n.ir /710016:  بریتانیکا سایت در مطلب آدرس  

 Catabolism, the sequences of enzyme-catalyzed reactions by which relatively large molecules in living cells are broken down, orارجیاع پرورشیی:.  24
degraded. Part of the chemical energy released during catabolic processes is conserved in the form of energy-rich compounds (e.g., adenosine 

triphosphate [ATP]). 

 در شیده آزاد شییمیایی انرژی از بخشی. شوند می تخریب یا تجزیه زنده های سلول در بزرگی نسبتاً  های مولکول  آن  اثر  در  که  است  آنزیم   با  شده  کاتالیز  های  واکنش  توالی  ،  کاتابولیسم
 .شود می حفِ ([ATP] فسفات تری  آدنوزین ، مثال عنوان به) انرژی از غنی ترکیبات  صورت به کاتابولیک فرآیندهای طی

  350700n.ir/2https://b :بریتانیکا سایت  در مطلب آدرس

 Anabolism, also called biosynthesis, the sequences of enzyme-catalyzed reactions by which relatively complex molecules are formedارجاع پرورشی: . 25

in living cells from nutrients with relatively simple structures. Anabolic processes, which include the synthesis of such cell components as carbohydrates, 
proteins, and lipids, require energy in the form of energy-rich compounds (e.g., adenosine triphosphate) that are produced during breakdown processes 

(see catabolism). In growing cells, anabolic processes dominate over catabolic ones. In nongrowing cells, a balance exists between the two. 

  در ساده نسبتاً  ساختارهای با مغذی های سلول از ای پیچیده نسبتاً  های  مولکول آن وسیله به که است آنزیمی شده کاتالیز های واکنش توالی ، شودمی  نامیده نیز بیوسنتز  ، آنابولیسم 
  انرژی از غنی ترکیبات قالب در انرژی به ، است لیپیدها و ها پروتئین ، ها کربوهیدرات مانند سلول اجزای ترکیب شامل که ، آنابولیک فرآیندهای. شوند می تشکیل زنده های  سلول

 سلولهای بر آنابولیک فرآیندهای ، رشد حال در سلولهای در(. کنید  مراجعه کاتابولیسم  به) شوند می تولید تجزیه های فرآیند طی در که دارد نیاز( فسفات  تری  آدنوزین مثال عنوان به)
 .دارد وجود دو این بین تعادلی ، رشد تازه سلولهای در. هستند غالب کاتابولیکی

 https://b2n.ir / 663949:  بریتانکا سایت  در مطلب آدرس   
ُه : ... ارجاع پژوهشی:   . 26 ِضي  اللَّ ِة ر  ِفیَّ ن  ِد ْبِن اْلح  مَّ ِتِه اِلْبِنِه ُمح  ِصیَّ ِمیُر اْلُمْؤِمِنین  ع ِفي و 

 
ال  أ ْلِب ق  اِرحِ و  ُهو   اْلق  و  ِمیُر اْلج 

 
ِیه أ

ْ
أ ْمِرِه و  ر 

 
ْن أ ْصُدُر ع  ُم و  ت  ْفه  ْعِقُل و  ت  ِذي ِبِه ت   .الَّ

 .شودفهمی و به امر و رای او کار از تو صادر میکنی و میامیرالمومنین )علیه السالم( در وصیت به فرزندشان محمدبن حنفیه: ... قلب که امیرالجوارح است که به وسیله آن تعّقل می
 627، ص 2یحضره الفقیه، ج  من ال  مصدر اصلی: 

https://b2n.ir/350700
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ها شوم این مقایسه علوم شناختی با علومی که کارکردهای قلب را هم بنده دوست داشتم وارد بحث شوم ولی چون باید وارد پروتکل
تواننید در شیرح ییک بیمیاری، کنم االن فقط عرضم این است که دوسیتان میا نمیدهد را به جلسات دیگری موکول میتوضیح می

 دهند. ادعای اشراف کنند. چرا؟ چون شرح بیماری را مبتنی بر اختالل در بافت، سلول و مولکول انجام می

 . اختالل در سالمت قلب به عنوان محور کل بدن؛ سومین محور تعریف بیماری در پاتولوژی فقهی3/2/2

ها موثر است و باید آن را در نظر بگیرید، عامل "قلیب" اسیت. میا رواییات متعیددی دارییم کیه عامل سومی که در تحلیل بیماری
گرداند. مرض کل بیدن را هیم حضیرت بیه "میرض قلیب" سالمت وحدِت بدن )یعنی همه اعضاء بدن( را به "سالمت قلب" بر می

« مین ام صادق )علیه السالم( نقل شده این است: راوی میدهند. یکی از این روایات که از امارجاع می ُجل  ُقوُل ِلر  ِمْعُتُه ی  گوید » س 
ْم شنیدم امام صادق )علیه السالم( به مردی اینوطر می ُن  فرمود که: » اْعل  ا ُفال  ن   ی 

 
ْلِب   أ ة  اْلق  ْنِزل  اِس« ِمن   م  اِم ِمن  النَّ م  ِة اْْلِ ْنِزل  ِد ِبم  س   27اْلج 

لش دهند و میم )علیه السالم( دارند اعضاء بدن را توضیح میاما ث  ل حاکم و امام در جامعه است. م  ث  ل "قلب" در بدن، م  ث  فرمایند: م 
ل رئیس جمهور است؛ چطور دستورات رئیس جمهور یک کشور نافذ است؟ اتفاقات در "قلب" هم حاکم است بر اتفاقات سیایر  ث  م 

ْیِهْم« اطاعت از "قلب" بر سایر اعضاء واجب است. مثل اطاعت امام یا رئیس جمهور فرماید: » ااعضاء. بعد می ل  ِة ع  اع  اِجِب الطَّ ْلو 
ُه« میکه بر سایر مردم الزم است. بعد می ة  لی  اِجم  ر  ْلِب و  ت  ط  ِلْلق  ِد ُشر  س  اِرِح اْلج  و  ِمیع  ج  نَّ ج 

 
ی أ ر   ال  ت 

 
فرماینید کیه: همیه فرمایند: » أ

کند تا قلیب آن را کند و دوست دارد؛ "چشم" به او کمک میبدن، سرباز "قلب" هستند. مثال "قلب" یک چیزی را طلب میاعضاء  
اش واقیع کند که تسلط قلب بر آن شیئ مورد عالقیهاش برسد، "دست" حرکت میکنند که قلب به خواستهببیند، "پا"ها حرکت می

 
  231، ص 26/ الوافي، ج   170، ص 15وسائل الشیعة، ج   منابع دیگر: 

: ال  ِصیِبي  ق  و النَّ ْمر  اِد ْبِن ع  مَّ ْن ح  ر  ع 
س  ِلي  ْبِن ُمی  ْن ع  اِس ع  بَّ ِلي  ْبِن اْلع  ْن ع  ا ع  اِبن  ْصح 

 
ْعُض أ ذِ   ب  ْلُبُه الَّ ا ق  ِمْنه  ُم  قال العالم ع: ... ف  ْفه  ُه و  ی  ْفق  ْعِقُل و  ی  ُد الْ ي ِبِه ی  ِذي ال  ُتور  ِنِه الَّ د  ِمیُر ب 

 
اِرُح  و  ُهو  أ و  ج 

ِیه 
ْ
أ ْن ر  ْصُدُر ِإالَّ ع   ... و  ال  ت 

 ...و از فرمان او سرپیچی ندارند کنندباشد، هر چه قلب امر کند اعضاء بدنش اطاعت میامام رضا )علیه السالم(: ... قلب امیر و فرمانروای جوارح و اعضاء او می
 157، ص 1)مرسال(/ تفسیر العیاشي، ج  5، ص 1/ دعائم اْلسالم، ج  39، ص 2الکافي، ج  مصادر اصلی: 

 سند عیاشی: عن أبي عمرو الزبیري عن أبي عبد الله 
 150، ص 11/ مستدرك الوسائل، ج  24، ص 66بحار األنوار، ج  منابع دیگر: 

ا و  ارجاع پژوهشی:  . 27 ذ  ادِ  ِبه  ْسن  ا) اْْلِ ث ن  دَّ ُد  ح  مَّ ی ْبُن  ُمح  ْرِقيُّ ُموس  ال   اْلب  ا ق  ث ن  دَّ ِليُّ ح  د   ْبُن  ع  مَّ ْیهِ  ُمح  و  اِجیل  ْن  م  د   ع  ْحم 
 
ِبي ْبِن  أ

 
ْبدِ  أ هِ  ع  ْن  اللَّ ِبیه ع 

 
ْن ( أ دِ  ع  مَّ ِن  ُمح  ان   بیْ ن  ْن  سیِ  عی 

ْعِض  اِبهِ   ب  ْصح 
 
ْن   أ ِبي  ع 

 
ْبدِ   أ هِ   ع  ال    ع  اللَّ ِمْعُتهُ   ق  ُقوُل   س  ُجل    ی  ْم :  ِلر  ا  اْعل  ُن   ی  نَّ   ُفال 

 
ة    أ ْنِزل  ْلِب   م  دِ  ِمن   اْلق  س  ةِ  اْلج  ْنِزل  اِم  ِبم  م  اِس  ِمن   اْْلِ اِجِب  النَّ ةِ  اْلو  اع  ْیِهْم  الطَّ لی    ع 

 
ی ال   أ ر  نَّ  تی 

 
ِمییع   أ  ج 

اِرحِ  و  دِ   ج  س  ط    اْلج  ْلِب   ُشر  ة    و    ِلْلق  اِجم  ر  هُ   ت  ة    ل  ی  د  ْنهُ   ُمؤ  اِن   ع  ُذن 
ُ
اِن  و    اأْل ْین  ْنُف  و   اْلع 

 
ُم  و   اأْل اِن  و   اْلف  د  ِن  و   اْلی  ْجال  ْرُج  و   الر  ِإنَّ  اْلف  ب   ف  لیْ ا اْلق  مَّ  ِإذ  رِ  هی  ظ  النَّ ح   بیِ ت  ُل  فی  جیُ هِ  الرَّ ییْ ْین  ا و   ع  مَّ  ِإذ   هی 

اِع  ك    ِباالْسِتم  رَّ ْیهِ   ح  ُذن 
ُ
ح    و    أ ت  هُ   ف  اِمع  س  ِمع    م  س  ا  و    ف  مَّ   ِإذ  ْلُب   ه  م    اْلق  ق    ِبالشَّ ْنش  ْنِفهِ   اْست 

 
ی  ِبأ دَّ

 
أ َ    ف  ة    ِتْل اِئح  ی  الرَّ ْلِب   ِإل  ا  و    اْلق  مَّ   ِإذ  ْطِق  ه  م   ِبالنُّ لیَّ ک  اِن  ت  سی  ا و   ِبالل  مَّ  ِإذ  ْطِش  هی  اْلب  ِت  بیِ ِملی   ع 

اِن  د  ا  و   اْلی  مَّ  ِإذ  ةِ  ه  ک  ر  ِت  ِباْلح  ع  ِن  س  ْجال  ا و   الر  مَّ  ِإذ  ةِ  ه  ْهو  ك   ِبالشَّ رَّ ح  ُر  ت  ک  ِذهِ  الذَّ ه  ا ف  ه  ة   ُکلُّ ی  د  ِن  ُمؤ  ْلِب  ع  َِ   اْلق  ی ْحِر َ   و   ِبالتَّ ِل ذ  ِغي ک  ْنب  اِم  ی  م  ْن  ِلْْلِ
 
اع   أ ْمرِ  ُیط 

 
 .ِمْنه ِلْْل

  که   مردم؛  برای  است  امام   منزله  به   انسانی  جسد  به  نسبت  قلب  که  بدان!  فالنی:  فرمودند  چنین  مردی  به  که  شنیدم   الّسالم  علیه  صادق  امام  حضرت   از  که  کنندمی   نقل  اصحاب  از  بعضی
 هایخواسته  عورت  و  پا  دو  و  دست  دو  و  دهان   و  بینی  و  چشم   دو  و  گوش  دو.  هستند  قلب  مفّسر  و  ایادی  و  اعوان  جسد  اعضاء  و  جوارح تمام   که  بینینمی  مگر  کنند،  اطاعتش  باید  همه
 آنها   منفذ  و  داده  حرکت  را  گوشش  دو  شخ   بشنود،  بخواهد  که  زمانی  و.  گشایدمی   را  چشمش  دو  شخ   باشد،  چیزی  به  نگریستن  اشخواسته  قلب  گاه  هر:  لذا   کنندمی  اداء  را  قلب

  سخن   به  رغبت  که  هنگامی  و.  رسدمی  قلب  به   مطلوب  بوی   نتیجه  در  کرده  استنشاق  بینی  با  شخ   نماید،  استشمام  را  بویی  باشد  داشته  میل  وقت  هر  و .  بشنود  را  مطلوب  تا  کرده  باز  را
 پا   دو  باشد،  کردن  حرکت  مقصودش  که  فرض  به  و.  گیرد می   را   چیز  آن  و  افتاده   کار   به  دستها  باشد   چیزی  گرفتن  مطلوبش  که  صورتی  در  و. کندمی  تکّلم   زبان  وسیله  به  باشد،   داشته  گفتن
  را   قلب  خواسته  تا  نموده  فعالّیت  و  حرکت  جوارح  و  اعضاء  این  تمام  پس.  آیدمی  در  جنبش  و  حرکت  به  شخ   نرینه  باشد،  غریزه  و  شهوت  محبوبش  اگر  و.  روندمی  راه  و  نموده  سعی
  ذهنی   ترجمه. )کنند  اطاعت  را  سرور  آن  امر  و  بوده  جوارح  و  اعضاء  مانند  الّسالم  علیه  امام   به  نسبت  خالئق  که  است  شایسته  همچنین  و.  کنندمی   اطاعتش  ترتیب  بدین  و  کرده  اداء

 ( تهرانی
 110 ص  ،1ج  الشرائع، علل  : اصلی  مصدر 

 243 ص ،3ج  المهمة، الفصول / 53 ص ،67ج األنوار، بحار   : دیگر   منابع 
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کند. حضیرت های قلب را بیان میشود، دارد خواستهمثال "زبان" وقتی وارد بحث می  شود. همه اعضاء همینطور سرباز هستند. یا
ُه« به یک نوعی همه اعضاء خواسته قلب را ترجمه میمی ة  ل  اِجم  ر  دهند تا اینکه بحیث بیه کنند. بعد حضرت توضیح میفرماید: » ت 

» ردد. در یک روایت دیگری عبارت اینگونه است که:  گرسد که سالمت و صحت بدن هم به سالمت و صحت قلب برمیاینجا می
ال ِه صلی الله علیه و آله:  ق  ُسول  اللَّ ا ِهي   ر  ة  ِإذ  اِن ُمْضغ  ْنس  ْت   ِفي اْْلِ ِلم  ْت   س  حَّ اِئُر   و  ص  ا س  ُقم  ِبه  ْت س  ُقم  ا س  ِإذ  ِد ف  س  اِئُر اْلج  ا س  ِلم  ِبه  س 

ْلُب  د  و  ِهي  اْلق  س  ِد و  ف  س  فرمایند: در بدن انسان یک تکه گوشتی هست کیه سیالمتش رسول الله )صلی الله علیه و آله( می  28.«اْلج 
شود ]و آن قلب است[. خب؛ رواییت در ایین بیاب اش هم منجر به بیماری همه بدن میشود و بیماریباعث سالمت همه بدن می

ری یا سالمت را تحلیل کنیم باید نقش قلب را هم ببینییم. و نقیش زیاد است. بنده خواستم فقط اشاره کنم که ما اگر خواستیم بیما
 اعظم از نقش "طبع" است. اینها را باید بحث کنیم.، "قلب"

بنابراین ان شاء الله عرض خواهم کرد که در بیماری "کرونا" هم همین مبنا را جاری خواهیم کرد. یعنی پیدایش اختالل در تنفس در 
ناحیه طبع دارد، متاثر از اختالالت قلبی هم هست. ما بیماری "کرونا" را به محوریت "میکروب" و ییا   عضو "ریه" یک عاملی هم از

کنیم. اساسا فعال امیروز در میورد کنید؛ بحث نمیدار" است  و آن را و اثر آن را بر بدن توصیف میگویید "تاج"ویروسی" که شما می
"اختالل در تنفس" نداشته  ،گوییم اگر بدن شما "اختالل طبع" نداشته باشد. ما میکنیم شود بحث نمیاین ویروسی که وارد بدن می

قلب" نداشته باشد؛ اگر این ویروس وارد بدن شما هم بشود اثر خاصی نخواهد داشت و شیما را خیلیی بیه چیالش   لباشد، "اختال
هیا" و هیا"، "میکروبمتغیر اصیلی را "ویروس   نخواهد کشید. پس این هم سرفصل دوم بحث است. یعنی به جای اینکه شما بیایید

گیریید و درون انسیان را هیم سیه ُبعیدی تحلییل "عوامل بیرونی" تحلیل کنید؛ "درون انسان" را متغیر اصلی در حیوزه سیالمت می
را بیر "طبیع" کنیم: یعنی آنجایی که نقیش قلیب کنید. )که البته در اینجا یک مقداری با دوستان طب سنتی اختالف نظر پیدا میمی

گویید که: "بافت یک عضو" است. یعنی مثال شما می طب سلولی"با "ما  ولی عمده اختالف    29شود(کنیم؛ اختالف پیدا میحاکم می
گوییم: توضیح شما به لحاظ علمی توضیح ناقصی است؛ ولی ما میکنید.  به چالش کشیده شده است و شروع به توضیح دادن می

ید؛ ناشی از "سردی" و "گرمی" و چون "اختالل در بافت" ، "اختالل در سلول"، " اختالل در مولکول" و هر فرضی را که شما دار

 
ِنيارجاع پژوهشی:  . 28 ر  ْخب 

 
ِلیُل   أ ْلخ  د   ْبُن  ا  ْحم 

 
ال   أ ا ق  ث ن  دَّ ُبو   ح 

 
ر   أ

ْعف  ُد  ج  مَّ اِهیم   ْبُن  ُمح  ْیُبِليُّ ِإْبر  لدَّ ال    ا  ا ق  ث ن  دَّ ُبو   ح 
 
ْبدِ  أ هِ  ع  للَّ ال   ا  ا ق  ث ن  دَّ اُن   ح  ْفی  ْن  سیُ د    عی  اهیِ ال   ُمج  ِمْعُت  قی    سی 

ْعِبيَّ لشَّ ُقوُل   ا  ِمْعُت   ی  ان     س  ْعم  لنُّ ِشیر    ْبن    ا  ُقوُل   ب  ِمْعُت   ی  ُسول    س  هِ  ر  للَّ ی ا  لَّ هُ  ص  للَّ ْیهِ  ا  ل  ُقوُل  آِلهِ  و   ع  اِن  ِفي: ی  ْنس  ْْلِ ة   ا  ا ُمْضغ  ْت  ِهي  ِإذ  ِلم  ْت  و   س  حَّ ِلم   ص  ا س  اِئُر  ِبه  دِ  س  س  ْلج  ا ا  ِإذ  ْت  ف  ُقم   سی 
ُقم   ا س  اِئُر   ِبه  دِ  س  س  ْلج  د   و   ا  س  ْلُب  ِهي   و   ف  ْلق   . ا 

 بدن[ اعضای] سایر شود بیمار آن گاه هر و  شود می سالم  آن وسیله به بدن[ اعضای] دیگر باشد، درست و  سالم  آن اگر که است گوشتی پاره انسان در:   آله و علیه الله صلی خدا پیامبر
 .است قلب ، گوشت پاره آن. گردد می تباه و بیمار

۳۱ ص ۱ ج  الخصال : اصلی  مصدر   
۴۱۳ ص ۲ ج الواعظین / روضه  ۵۰ ص ۶۷ج بحاراالنوار  : دیگر   منابع   

آنها هستند که قواها در بقای شخ  و بقای نوع بدانها محتاجند. اما بحسب بقای شخ  سه عضواند: اول: قلب که مبدأ قوه حیوانیه اسیت.  اعضاء رئیسهارجاع پرورشی: .  29
هاسیت. امیا ضهمی کیه بیدوم: دماغ ]مغز[ که مبدأ قوای حس و حرکت است. و سوم: کبد که مبدا قوه تغذیه است. امیا بحسیب بقیای نیوع همیین سیه هسیتند باضیافه عضیو چهیار

ها. اما اعضیای مرئوسیه آنهیایی هسیتند کیه قیوای اعضیاء رئیسیه را الرئیس مثل اعصاب برای دماغ، شرایین برای قلب، اورده ]وریدها[ برای کبد و مجاری من نسبت به بیضهخادمه
 کنند. مثل کلیه، معده، طحال و ریه.دریافت می

 14(، ص 745، متوفی قانونچه در طب )چغمینی
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"تری" و "خشکی" است. ناشی از غلبه "اوصاف در قلب" است. و آثار را باید در آنجا ببینیم و لحاظ کنیم. بنابراین هم در تحلیل 
 همین صورت وارد خواهیم شد. ها بهبیماری "کرونا" و هم در تحلیل سایر بیماری

توانیم به آنها بپردازیم. مثال: "دم ُمحترق"، "میّره های زیادی دارد که ما االن در این جلسه نمیسرفصل "پاتولوژی فقهی"البته بحث 
"ترس" و  30،غالبه" و "بلغم غالب" سه اختالل مهم در طبع هستند که به صورت مجزا باید در مورد آنها شروع به بحث کنیم. "حسد"

شوید، وسوسه و شهوت سه اختالل مهم در قلب هستند که باید مجزا آنها را بحث کرد. وقتی شما به "حرص" مبتال می  31"حرص"
کنید؛ چیون قلیب فرمانیده شوید، نحوه استفاده از اعضاء بدن تغییر پییدا میشود. وقتی شما به "کبر" و "حسد" مبتال میتولید می

کند نسبت به قلبی که سیلیم اسیت و دچیار یک نحو دیگری از اعضاء بدن استفاده میاست. قلبی که دچار وسوسه شده است، به  
شیود؛ اید که کسی که به "وسوسه" مبتال شده است، در عضو "روده" و "معده" هم دچار مشیکل میمرض نیست. بنابراین شما دیده

" و "اختالالت معده"، به "شهوت نسبت به غذا" و کند. ببینید! ریشه اصلی "پرخوریچرا؟! چون وسوسه او را وادار به پرخوری می
عرض بنده در ییک جملیه اش را بررسی کرد. گردد. و در آنجا باید ریشهای که در قلب به وجود آمده است برمیاختالل و وسوسه

عمِل قلب مریض کند: دستورالاین است که: قلب سالم نسبت به قلب مریض دو نوع دستورالعمل برای استفاده از اعضاء صادر می
ها بیشتر خواهد شد. دستورالعمِل قلب سالم استفاده متعادل از اعضاء است؛ استفاده نامتعادل از اعضاء است؛ بنابراین بیماری

این یک بحث تفسیری است: مثال شما باید بتوانید اثر حسد را روی "مو" بحث کنید؛ که   بنابراین سایر اعضاء سالم خواهند ماند.

 
مُ ارجاع پژوهشی:  . 30 ال  یِه السَّ ل  ال  امیرالمومنین ع  ُد  :ق  س  َ  و   اْلح  َ  و  ُیْمِرُض ِجْسم  ْلب  ْیظًا ُیوِهُن ق  ًة و  غ  رَّ ض  ْجِلُب ِإالَّ م  ُد ال  ی  س  ْرِء اْلح  ْلُب اْلم  ر  ق  ْشع  ا اْست  رُّ م   .ش 

کنید، بدترین چیزی که قلب آدمیی احسیاس میآورد. ، به بار نمیگرداندتنت را بیمار میای جز زیان و ناراحتی که دلت را سست و امیرالمومنین علیه السالم فرمود: حسادت، نتیجه
 حسادت است.

 256، ص70/ بحاراالنوار، ج 137، ص1کنزالفوائد، ج
ال   ُم:امیرالمومنین ق  ال  یِه السَّ ل  دِ  ع  س  ُة اْلج  ِد.   ِصحَّ س  ِة اْلح   ِمْن ِقلَّ

 امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود: سالم بودن بدن از کم بودن حسد است.
 368، ص 15/ وسائل الشیعه، ج 513صهف نهج البالغ 

، قال امیرالمومنین علیه السالم:   س  دائم  ف  ظلوم  ِمن الحاِسِد: ن  ه  بم  أیُت ظاِلمًا أْشب  .ما ر  ، وُحزن  الزم  لب  هائم   وق 
 اندوهی پیوسته.و  بیقرار قلبیدارد و  جانی سرگردانتر باشد: امام علی علیه السالم: ستمگری چون حسود ندیدم، که به ستمدیده شبیه

 256، ص 70بحار األنوار، ج / 136کنزالفوائد، ص 

یهِ ارجاع پژوهشی: .  31 ل  ِه ع  ْبِد اللَّ ِبي ع 
 
ْن أ ْزِدي  ع 

 
ة  اأْل ی ْبِن ُعْقب  ْحی  ْن ی  ی ع  ِد ْبِن ِعیس  مَّ ْن ُمح  اِهیم  ع  ِليُّ ْبُن ِإْبر  ریِ  ع  ُل الحی  ثی  ُم: »م  ال  یِه السیَّ ل  ر ع  ْعف  ُبو ج 

 
ال  أ ال  ق  ُم ق  ال   السَّ

ْت  علی ما اْزداد  : ُکلَّ ز  ِة الق  ُل ُدود  ث  نیا م  ز  علی الدُّ ها ِمن الُخروِج، حّتی ِمن الق  د  ل  ّفًا کان  أْبع  ْفِسها ل  ّماً  ن  موت  غ   .«ت 

ل آزمنِد دنیا، امام باقر علیه السالم فرمود:   ث  ل ِکرم ابریشمم  ث   !تا آن که از غّصه بمیردشود تر میتند، راه خروج او بستهاست که هر چه بیشتر دور خود می م 
 134، ص  2کافي، ج 

:  عن ة  عب  بِع آفات  ص  ین  س  ریُ  ب  ُعُه، و  ِفکر  الصادق علیه السالم: الح  نف  ُضرُّ ِبدیِنِه وال ی  مٍّ ی  ُه أقصاُه، و  ه  ِتّم ل  ب  ال ی  ع  ستریُح ِمن ت  وِت، و ال ی  وف  ُه إاّلِعند  الم  الُوقوع  فیِه،  خ  د  وُحزن  ال یوِرُثُه إالَّ ق 
، و  ة 

یُشُه ِبال فاِئد  یِه ع  ل  ِدر  ع  ، و  ِحساب  ک  ذاب  ُه ِمن ع  ُه ِمع  خل   ل  . ِعقاب  ال م  ة  رَّ ِمنُه وال حیل  ف   ال م 
کران است؛ رنجی که جز با ای که بیزند و برایش سودبخش نیست؛ گرفتاری: فکری که به دینش زیان میگرفتار استشخ  آزمند، میان هفت آسیب سخت،  امام صادق علیه السالم:  

، نجاتی نیست؛ و کند؛ حسابی که با آن از کیفراش را تیره میای، زندگیآورد؛ اندوهی که بی هیچ فایدهشود؛ ترسی که جز دچار شدن به آن را برایش به ارمغان نمیمرگ از آن آسوده نمی
 ای ندارد.مجازاتی که گریزگاه و چاره

 165، ص  70بحار األنوار، ج / 118مصباح الشریعة، ص 
ری    ُه ِحْرُصهُ عن علی علیه السالم: ُربَّ ح  ل  ت   .ق 

 امام علی علیه السالم فرمود: بسا آزمندی که آزمندیش او را از پای در آورد.
 381غررالحکم، ص
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ای به "مو"ی او آسیب خواهد رسید. مثال اگر کسی به حسد مبتال شد، بیا چیه مفیاهیم ود شد، با چه مفاهیم واسطهاگر کسی حس
تر شده در طب سنتی است. ما اینها را بیشتر و مفصلهای کمتر بحثای گوارشش به چالش کشیده خواهد شد. اینها بحثواسطه

 گذارم.جلسه دیگری وامیکنیم که بحث از آن را به در طب اسالمی بحث می
ها داریم و از آن بیرای تحلییل بیمیاری شود که: ما االن یک چارچوب برای تحلیل بیماریبنابراین نتیجه بحث سرفصل دوم این می

امل  گوید: نقش ع به ما می)فقهی(  ی  ژ اصول عام پاتولو کنیم: این  خودمان را استفاده می  کنیم. اصول عام پاتولوژِی کرونا استفاده می
رونی وجود دارد، وارد ی)نه اینکه عامل بیرونی وجود ندارد( عامل ب ید!و درد برجسته نکن 32(Patho)بیرونی را برای گزارش پاتو  

ها( جلوی ورود این گذاری اجتماعی، ماسک و سایر پروتکلهای موجود )فاصله توانید با پروتکل شود، و شما نمیمیهم  بدن شما  
توانید جلوی ارتباطات انسانها با یکدیگر را بگیرید. اصال فرض انقطاع عامل بیرونی به بدن را بگیرید؛ دلیلش هم این است که نمی

توانید از طریق برقرار کنید، نمیبین انسانها بسیار مشکل است. وقتی شما نتوانستید انقطاع ارتباط انسانها با یکدیگر یک فرض  
)اگر فرض را بر این بگذاریم که سرایت بحث درستی است( بیر فیرض  جلوگیری کنید.نیز انسانهای دیگر انتقال عامل بیماری را 

عوامل بیرونی فقط از ناحیه انسانها به عدا بحث خواهیم کرد(،  اینکه سرایت هم بحث درستی نباشد )که در تفاوت سرایت و شیوع ب
شوند. بنابراین اگر شما بخواهید خیلی تکیه کنید بر اینکه جلوی عامل شود بلکه از ناحیه سایر اشیاء هم وارد میبدن وارد نمی

کنید! خیلی دارید مسئله را سخت میقرار دهید.  گذاری با اشیاء را هم باید در دستور کار خودتان  بیرونی به بدن را بگیرد باید فاصله
کنیم. و نقش عامیل ما بر اساس اصول تحلیل بیمارِی خودمان، نقش عامل بیرونی را کمرنگ و آن را تبدیل به یک عامل فرعی می

 دهیم. درونی را در تحلیلمان پررنگ قرار می

چفه تعرییفی پیفدا  "تحلیل بیماری)پاتولوژی فقهی(الگوی فقهی  "بنابر مباحث    "کرونا". سرفصل سوم: بیماری  3

 کند؟می

 . تعریف کرونا به اختالل در ریه به دلیل سرریز اخالط به ریه و سردی و خشکی آن و همچنین تضعیف قلب به علت ترس از ابتالء1/3

بنابراین بیماری کرونا عبارت است از: "اختالل در بخش ریه" یعنی: سرریز اخالط و سردی و پیدایش خشکی در ریه؛ که منجر به 
هیای شود. در بخش "طبع" هم در طبایِع مردم در اثر الگوی تغذیه، تغییر ساعات خواب، آلودگیگرفتگی تنفس و گرفتگی سینه می

دیگر اختالل ایجاد شده است؛ یعنی شما دیگر تولید خلط را به صورت طبیعی ندارید چون اختالل   صوتی و هوا و بسیاری از عوامل
 در طبع برای شما به وجود آمده است.

در بخش "قلب" هم: قلِب شما ضعیف شده است و متغیر اصلی ضعف قلب هم مسئله ترس است. بنابراین منشا اوِل بیماری کرونا: 
ت. اختالل خشکی )چه خشکی ناشی از سوداء، و چه خشکی ناشیی از صیفراء و حیرارت بیاال( و ضعف قلب از پایگاه ترس اس

وارد شیده و تینفس شیما را دچیار   –خصوصیا در رییه    -سردی است که در طبع شما ایجاد شده است و سرریز آن به مجاری شما  
های جدید برایش ًا در حال جهش پیداکردن و سویهمشکل کرده است. متغیر اصلی در تحلیِل ما، آن عامل بیرونِی تاجداری که دائم

کنید کنید و سعی میرا مدیریت می  "تعدیل طبایع"و    "قوت قلب"جهش دیگر هم اتفاق بیفتد؛ شما    شدن نیست. بلکه اگر دهمطرح 
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انجام دادیید، حیاال اگیر ها را مدیریت کنید. وقتی این کار را  که همین اخالط جاری شده بر عضو ریه و کلیه و سایر اعضاء و نزله
عامل بیرونی هم وارد شود؛ شما چون عضوتان سالم و طبعتان متعادل و فرمانده بدنتان هم قوی است و دچار ترس نشده است؛ لذا 

ایم که بیه ییک تعرییف جدییدی ]از میدیریت بیماری کرونا[ مقابله کنید. پس اینکه ما در این روزها مکرر اعالم کرده  باتوانید ]می
 ایم؛ پایه این تعریف همان اصول عام تحلیل بیماری است. لذا االن تکلیف ما روشن است. ماری کرونا[ رسیدهبی

 . لزوم بحث از سه دسته پروتکل تسهیل تنفس، تعدیل طبع و بهینه قلب به دلیل پیدایش تعریف جدید از بیماری کرونا2/3

بایید بیدین صیورت  ]ی میدیریت کرونیا[هیاکنند که بیه نظیر میا پروتکل اللهی توجهکنم که برادر خوبم آقای عینمن خواهش می
خصوصا عامل  – "قلب"ها باید برود به سمت ضعف سه دسته پروتکل را باید بحث کنیم: یک دسته از پروتکلما  بازتعریف شود:

"داروهای ها باید برود به سمت اینکه از طریق ترجیحًا پروتکلاز دسته دوم  .را مدیریت کند )که عرض خواهم کرد(و آن  –ترس  
را مدیریت کند. یعنی ما باید برویم به این سمت که مردم را توجه بدهیم که مبتال به غلبه گرمی و سردی و   "تعدیل طبع"ما    "جامِع 

یز نگردندسایر اعضاء   در  ها و اخالطتری و خشکی نشوند؛ تا بعد از آن نزله ای را برای مینطور باید یک پروتکل ویژه. و هسرر
یه" بحث کنیم. البته عضوی را که کرونا به عنوان عضو اصلی یه" استدرگیر بیماری می تسهیل تنفس در مورد "ر ولی به  ؛کند، "ر

نحیوه  کند کههر حال عوارضی مثل تب، سردرد، حتی کاهش بویایی و بینایی، کاهش قوه دفع و اختالالت فرعی هم ایجاد می
  بحث خواهیم کرد. یکی یکیعالِج آن اختالالت فرعی را هم 

های دوستان ما در وزارت بهداشت به دلیل تقلید از سیازمان بهداشیت عمده پروتکلها مشخ  شد:  ولی ببینید تفاوت پروتکل
های بهداشت محیطی گذاری اجتماعی، پروتکل جهانی، به محوریت "مهارکردن چرخه گردش ویروس" است. ماسک زدن، فاصله 

خواهند پاکسازی کنند؛ مبنای تمام اینها این است که جلوی چرخش ویروس کنند و سطوح را با الکل و وایتکس میکه مطرح می
 را بگیرند. 

رویم که بدن را قوی کنیم و کند و به این سمت میهای ما مهارکردِن چرخش ویروس را به عنوان امر فرعی بحث میولی پروتکل 
کرونا نگرفتند؛ چون   ،ها در شرایط فعلیای را که در همان اوائل کرونا فرمودند: »بعضیالله خامنهمانده آیتن توصیه زمینهمی

)بنده الزم رویم به این سمت که تقویت سیستم ایمنی را بحث کنیم. لذا می]را عملیاتی کنیم[.     33«.سیستم ایمنی آنها قوی بود
ذاتی و انواع و اقسام سیستم   کنیم غیر از آن سیستم ایمنیای که ما بحث میاست در اینجا داخل پرانتز تاکید کنم که: سیستم ایمنی

ه باید بعدا آن را بحث کنیم(. ولی به هر حال الگوهای کند. در آنجا هم اختالف نظر داریم کای است که طب سلولی بحث میایمنی
کنیم و شما دیگر با یک بدن قوی روبرو خواهید بود و به نظر ما اگر ده سویه دیگر هم ]از وییروس ایجاد ایمنی خودمان را فعال می

 کرونا[ مطرح شود، باز هم بدنها مقاوم خواهند بود.

 
 دفیاعی سیستم نقش"فرمودند:  17/02/1400 تاریخ در تولیدی هایمجموعه با تصویری ارتباط در ای )دامت برکاته(حضرت آیت الله خامنه ارجاع پردازشی:.  33
 آنها لکن شد، بدنها از خیلی وارد بالشک کرونا ویروس همین.  است  مهّمی  خیلی  نقش  ضّدسالمت  مهاجمهای  و  هامیکروب  با  ها،ویروس  با  یمواجهه  در  بدن

 ."بکند تأمین را بدن امنّیت و کند دفاع توانست که داشتند خوبی سالِم  دفاعی سیستم یک اینکه خاطر به چرا؟ نشدند؛ مریض

 440053n.ir/2https://b فرمائید: مراجعه  زیر اینترنتی آدرس به  جلسه  کامل  متن مشاهده  جهت

https://b2n.ir/440053
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ای که با دوستان خودمان مرتبط هستم میا در طول دو سال گذشته است. من به آن اندازه عملکرد  ،کارآمدی این تحلیِل ما  عالمِت   
انید. های خودمان کرونا را میدیریت کردههایی را داریم که براساس پروتکلاالن الاقل بیش از دو هزار نفر در حوزه علمیه قم طلبه

ها ناراحت نشوند. ولیی در اند که بعضیودگاه و جاهای دیگر زدهها را موقع فرالبته یک جاهایی هم به صورت نصفه و نیمه ماسک
ای که در حال برگیزاری ها استفاده نکردیم. االن هم الزم است بدانید که همین جلسهاکثر اوقات ما حتی از ماسک و سایر پروتکل

ای در بیین ذشته تقریبا هیچ کشتههای بهداشت محیط خودمان برگزار شده است. ما در طول این دو سال گاست بر اساس پروتکل
ایین لحاظ عملی هیم   بهها دفاع کرد،  شود از این پروتکللحاظ نظری می  بهایم. یعنی عالوه بر اینکه  جامعه آماری خودمان نداشته

آمیدی دهد( اجیراء و تجربیه شیده اسیت و کار که یک جمعیت باالیی را تشکیل میهامان  زندگی ما و خانوادهها در میان )پروتکل
 خودش را نشان داده است.

توانیم مثال یک جامعه آماری پنج هزار نفری را هم حاال البته برای اینکه اطمینان قلب برای دوستان وزارت بهداشت ایجاد شود می
دنبال  های شما بهشود. مجموعه پروتکلدر یک کارآزمایی بالینی مشترک انتخاب کرده و کار را جلو ببریم. پس این اساس کار می

از مجرای قلب، "تقویت سیستم ایمنی بدن" های ما به دنبال  را مهار کند؛ اما مجموعه پروتکل  "چرخۀ گردش ویروس" این است که  
خوانیدم کیه طبع و عضو درگیر است. حتما دقت فرمودید که االن هم که بحث واکسیناسیون مطرح شده است دیشب گزارشیی می

کنند کیه واکسین، ایمنیی یعنی حتی اذعان می  34اند دوباره به کرونا مبتال شدند.اسرائیل واکسن فایزر زدهدرصد افرادی که در    84
شیود. لیذا کند یا اینکه حتی منشأ اختالل در سیستم ایمنیی نییز میکند؛ حاال یا به لحاظ زمانی ایمنی ایجاد نمیزیادی ایجاد نمی

 WHOاز نظیر سیازمان   35هیای اصیلی را فرامیوش نکنیید!واکسین زدیید آن پروتکل  شود که حتی اگردائما در کشور ما تأکید می
ها در کجاست، مبانی نظری میا معلیوم گذاری اجتماعی است. پس معلوم شد که تفاوتهای اصلی همان ماسک و فاصلهپروتکل

 
 New Israeli Study Finds Fully Vaccinated People are at “Greater Risk of Hospitalization” and 13 TIMES MORE LIKELY to Catchارجاع پردازشیی: . 34

Covid-19 Than Those Who Have Recovered and Have Natural Immunity .A new study out of Israel has seemingly confirmed that individuals who have 
natural immunity have better protection against the NEW DELTA VARIANT than people who are fully vaccinated. The team of researchers, from 

Maccabi Healthcare and Tel Aviv University, published their study earlier this week to medRxiv.org. ‘This study demonstrated that natural immunity 
confers longer lasting and stronger protection against infection, symptomatic disease and hospitalization caused by the Delta variant of SARS-CoV-2, ‘ 

the team of researchers wrote . Not just a little bit better either. People who have taken both doses of the Pfizer jab are 13 TIMES more likely to have a 
breakthrough infection, and are even at a “greater risk for Covid-19 hospitalizations”. 

  که   افرادی   با   مقایسه   در  19-  کووید   به   ابتال   احتمال   دیگر   بار   13  و  دارند   قرار  شدن  بستری   خطر  معرض   در   بیشتر   اند   شده  واکسینه   کامالً   که   افرادی   دهد   می   نشان   اسرائیلی   جدید  مطالعه 
  شده   واکسینه   کامالً   که  افرادی  با  مقایسه  در  دارند  طبیعی  مصونیت  که  افرادی  که  است  کرده  تأیید  ظاهراً   اسرائیل   در  جدید  مطالعه  یک  است:  بیشتر   دارند   طبیعی   مصونیت   و   یافته   بهبود 

  medRxiv.org  در  هفته  این  اوایل  در  را  خود  مطالعه  ،  آویو   تل  دانشگاه  و  Maccabi Healthcare  از  محققان  تیم   .برخوردارند  دلتا  جدید  واریانت  برابر  در  بهتری   محافظت  از  اند
 ایجاد  SARS-CoV-2  دلتا  نوع   اثر  در  شدن  بستری   و  عالمتی  بیماریهای   ،   عفونت  برابر  در  تری   قوی   و  مدت  طوالنی  محافظت  طبیعی  ایمنی  که  داد  نشان  مطالعه  این"  .کردند  منتشر

  بستری   برای  بیشتری   خطر   معرض   در"   حتی   و   هستند   عفونت   به   ابتال  معرض   در  بیشتر   بار   13  ،   اند   کرده  مصرف  را   Pfizer jab  از  دوز   دو   هر   که   افرادی .  بهتر  کمی  فقط   نه  ."کند  می
 . دارند   قرار "  19-  کووید   بیمارستان   در   شدن 

 Gateway Pundit آمریکایی خبری  نشریه : مطلب آدرس
14622n.ir/a2https://b 

 پانیدمی کیه زمیانی تا واکسن زدن: گفت است، پذیر واکسن ویروس  ۱۹ کووید  اینکه بیان با کرونا با مقابله ملی ستاد سخنگوی رئیسی علیرضاارجاع پردازشی:  . 35
 .شود رعایت بهداشتی هایپروتکل سایر باید  و  نیست ویروس  انتشار  از جلوگیری باعث تنهایی به دارد وجود( گیری همه)

 50245n.ir/g2https://bایرنا:  خبرگزاری مطلب آدرس

https://b2n.ir/a14622
https://b2n.ir/g50245
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نفیر  1241بیمیار،  3500د کیه از حیدود انهای عینی ما هم معلوم است. مثال دوستان وزارت کارآزمایی بالینی گذاشتهاست، تجربه
ای داشیتند بیه مان، شاید موارد معدودی از آنها که به تعبیر شما بیماری زمینیهدر حالی که ما در مجموع بیماران  36فوت شده است

 اند االن زندگی خوب و متعادلی دارند. درصد افرادی که در جامعه آماری ما بوده 90رحمت خدا رفتند. بیش از 

 های فقهی بیماری کرونا چیست؟سرفصل چهارم: پروتکل. 4

 های تسهیل تنفس و کنترل عالئم حادّهای دسته اول: پروتکل. پروتکل1/4

شود اما باید اینها را هم بحث کینم. کنم از این که جلسه قدری طوالنی میها شوم. البته عذرخواهی میمن وارد شرح خود پروتکل
های »تسهیل تنفس« بعالوۀ »کنترل عالئم حاد« است. در سهم تأثیر عوامل، اوال قلب بیشترین تأثیر لها پروتکدسته اول پروتکل

اند ما نقطه شروع را نحوه مدیریت را دارد بعد طبع و سپس عضو درگیر؛ اما االن به دلیل اینکه بسیاری از افراد به بیماری مبتال شده
های بخش قلب کنیم. البته اگر بنابر پیشگیری باشد پروتکلبحث را از همینجا آغاز می دهیم واین بیماری ]از عضو درگیر[ قرار می

های بیمیار و افیرادی کیه االن بیه خواهم با خانوادهشوند. ولی به دلیل اینکه بنده میهای اصلی محسوب میو بخش طبع، پروتکل
هایی که مسئله تسیهیل تینفس بعیالوۀ کنتیرل و معرفی پروتکلدهم به تبیین  بیماری کرونا مبتال هستند صحبت کنم؛ اولویت را می

 کنند. عالئم حاّد را تشریح می
فرض کنید کسی به بیماری کرونا مبتال شده است چه کاری انجام دهد که از این بیماری رهایی پیدا کند؟ ما در یک جمله معتقدیم 

ر قرار دهد به سرعت وضع وی خوب خواهد شد. چرا این را که اگر چنین فردی پاکسازی مجارِی خروجی بدنش را در دستور کا
کنید، کنیم؟ در تحلیل اصول عام پاتولوژی فقهی عرض کردم که وقتی شما اختالل در طبع و اختالل در قلب پیدا میعرض می

یر میها و اخالط بر اعضای اصلی بدننزله ییه" شود. لذا از نظر گزارشی که ما از بیماری کرونا میتان سراز دهیم مثال عضیو "ر
یادی ورود پیدا کرده است، یا مثال "کلیه" که اخالط ویژه ای که ناشی از اختالل در عضوی است که مثال در آن سردی یا خشکی ز

یر شده است. بنابراین اگر شما بتوانید این اخالط را از بدنتان خارج کنید وضعیت بدنتان به  طبع است به سمت این اعضاء سراز
 کنم پاکسازی مجاری خروجی بدن را در دستور قرار دهید بدین دلیل است. اینکه بنده عرض می شود.خوب میسرعت 

 
 جهانی سازمان مطالعه نتایج :نوشت  اینستاگرام   اجتماعی   شبکه   در  خود   شخصی   صفحه   در  امروز   زاده ملک  رضا   دکتر  مهر،  خبرگزاری  گزارش  بهارجاع پردازشی:    . 36

 تیاثیر بیدون رمدسییویر شید  اعالم  و  منتشر ۱۹ کووید  به مبتال  بستری  بیماران  روی  بر  بالینی  بزرگ   کارآزمایی  تحت  درمانی  بازوهای  اولین  روی  بر(  WHO)  بهداشت
 .است

 از گروه اولین   روی  بر  ها بررسی   نهایی   نتایج   ۱۹-  کووید   بیماری   درمان  برای   جهانی   بهداشت  سازمان   بالینی   کارآزمایی   مطالعه  بزرگترین   انجام   از  ماه   ۸  حدود  گذشت   با:  نوشت  زادهملک
 درمان، بر تاثیری «کلروکین هیدروکسی»  و  « بتا   -  اینترفرون »  ، « لوپیناویر »  ، «رمدسیویر »  ویروس   ضد  داروی   چهار   آن  اساس   بر  که  شد  اعالم   بالینی   کارآزمایی   تحت   درمانی   بازوهای 

  .ندادند نشان بیمارستان در بستری ۱۹- کووید به مبتالیان بیماری از ناشی میر و مرگ و مکانیکی تهویه به نیاز بستری، مدت طول کاهش
 .است بوده مورد ۱۲۵۳ مطالعه این طول در هامرگ تعداد:  افزود وی

 در بسیتری  ۱۹- کوویید بیه مبیتال بسیتری  بیمیار هزار ۱۱ از بیش مشارکت با که Solidarity Clinical Trial for Covid -۱۹ Treatments جهانی مطالعه: گفت بهداشت وزیر معاون
 بستری  بیماران بهبود در تاثیری هیچ تنها نه داروها این داد نشان گرفته صورت( بیمارستان ۲۹ از بیمار  ۳۵۰۰)  ایران  جمله  از جهان منطقه  شش از کشور ۳۰ از بیمارستان  ۵۰۰  حدود
یافت را شده ذکر هایدرمان که بیمارانی بهبودی وضعیت بلکه  نداشته   آنها   میر  و  مرگ  یا  بستری   طول  کاهش  و  ۱۹-  کووید   به  مبتال  یافت بیماران همانند بودند نکرده در  این  کننده در
یم   .است بوده درمانی هایرژ

 طور همان هستیم؛( نمونه) بیمار هزار یک حداقل با وسیع بالینی کارآزمایی مطالعات انجام  نیازمند  ۱۹  -  کووید  درمان  قطعی  داروی  به  دستیابی  برای  کندمی  اثبات  نتایج  این:  افزود  وی
 .داد نشان را داروها این بودن اثر بی و کرد  کمک بالینی کارآزمایی تحت داروی ۴ درباره گیری  نتیجه این به بیمار هزار ۱۱ از بیش  مشارکت که

 07480n.ir/f2https://bمهر:    خبرگزاری مطلب آدرس
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شیان بیه دنبیال حاال این پاکسازی ممکن است تدابیر مختلفی داشته باشد که هر کدام از آن تدابیر ناظر بر عضوی باشد امیا همگی
تیان را رمیم این بیماری و اصالح ایین بیمیاری ایین اسیت کیه شیما مجاریخارج کردن اخالط هستند. پس اولویت و فوریت در ت

 پاکسازی کنید.
طرییق عنیاوینی هسیتند کیه بنیده تیابع   کنم کیه ایین هشیتحاال بنده هشت طریق برای پاکسازی مجاری خروجی بدن بحث می

 ک مالحظه دیگر که برای انتخیاب ایین هشیتتوان پیشنهاد داد. یام؛ ولی تدابیر دیگری را هم میمحدودیت وقت انتخابشان کرده
ام این است که همگی آسان باشند. یعنی مثل داروی رمدیسیویر نشود که بازاری غیرمجاز مثل بازار ناصرخسرو بیرای عنوان داشته

وسیتان وزارت دیدیم که هر پروتکل درمان و دارویی کیه دالبته این مالحظه مهمی است چون در طول این ایام می  37آن ایجاد شود.
این خیلی بد است که در حالی که یک عیده از   38گرفت.کردند، متاسفانه یک تجارت مافیایی حول آن شکل میبهداشت اعالم می

کنند. حاال در این تدابیری که میا در ای دیگر با مریضی آنان یک تجارت مافیایی کثیف راه اندازی میها مریض هستند، عدهانسان
های ستاد کرونای خودمان تدوین کرده و با دوستان خودمان گفتگو کردیم این مزیت هم وجود دارد کیه حیول آن مجموعۀ کارگروه

 شود.مافیا ایجاد نمی
. اولین و مهمترین پروتکل کنترل عالئم حادّ )ویژۀ دفع اخالط ریه و گلو(: پاکسازی دهان )به وسیله آب و نمک طبیعییی( و بینییی 1/1/4

 طبیعی(، حجامت قاعد  ریه)بخورِ سرکه  

ها این است که شخ  بیمار مرتبًا دهان و بینی خود را پاکسازی کند. یعنی اگر شما اخالطی کیه در ترین پروتکلاولین و شاید مهم 
غیره و غراید. حاال راه حلش چیسیت؟ راه حیل آن  ترین و اولین کار را انجام دادهبینی و دهان وجود دارد را دائما تخلیه کنید؛ مهم 

هایشان به عنوان امر مستحب قبیل از همیه نمازهیا ای که مراجع معظم تقلید در رسالهاست؛ همین مسئله  39استنشاق با آب خالی

 
 کشیور  هایبیمارسیتان اغلیب مییدانی هایبررسی و  بهداشت وزارت  مسووالن اذعان به و  دارد قرار کرونا سیاه وضعیت در کشور  که روزها اینارجاع پردازشی: .  37

یقی، سرم کردن پیدا برای باید کنند، مراقبت منزل در کرونا به مبتال بیمار  از باید  مردم  و   ندارند   بیماران  بستری  برای  خالی  تخت  درمان داروهای یا اکسیژن کپسول تزر
 کرونایی بیماران دامنگیر فقط دارو  کمبود بدانیم، که شودمی بیشتر وقتی درد این اما .شوند ناصرخسرو  های کوچه پسکوچه    راهی   رمدسیور   و  فاویپیراویر   قبیل   از  کرونا 

 .اند شده سرگردان داروهایشان یافتن برای هم بیماران دیگر از برخی بلکه نیست، هاآن هایخانواده  و 

  و   ها   داروخانه   در   تمزیوا   و    فاویپیراویر   رمدیسیویر،   قبیل  از   داروهایی   و   سرم   کمبود   شاهد  اخیر  روزهای  در:  گفت  فارس  به  رابطه  این  در  ایران   داروسازان  انجمن  دبیر  سعیدلو،   جلیل
  دلتا   گونه  و  کرونا  پنجم   پیک  با  مواجهه  برای  را  الزم  نگری   آینده  و  ریزی  برنامه  مربوطه،  مسؤولین   که  دهد  می  نشان  متاسفانه  و  دارد  تاسف  جای  واقعا  که  هستیم   کشور   درمانی   مراکز 

 این  در  سالم  افراد  و  بیماران  تراکم   سبب  که  شود  توزیع  دولتی  های  داروخانه  طریق  از  اقالم  این  که  است  این  اوضاع،  مدیریت  برای  شده  گرفته  پیش  در  که  سیاستی  هرحال  به.  اند  نداشته
 دارد. مغایرت  کرونا،  درمان و پیشگیری  اصلی اصول و اهداف با کلی به که شده ها داروخانه

 18436n.ir/s2https://bفارس:   خبرگزاری مطلب آدرس
 متأسیفانه: کیرد اضافه ام،ایستاده دارو بزرگ مافیای جلوی بهداشت وزارت  در حضورم ابتدای در اینکه بیان با بهداشت وزیر نمکی سعید  دکترارجاع پردازشی: .  38
 در دارو  تولیید  امروز  و  ایستادم مافیا این جلوی کردند می  کشور   وارد  واقعی  قیمت  برابر  ۱۵  با  را  کردند می  تولید   به  اقدام  داخل  تولیدکننده  ۱۵  الی  ۱۰  که  را  دارویی  ایعده

 .است یافته افزایش درصد  ۹۲ کشور 

 https://b2n.ir/z81315مهر:  مطلب خبرگزاری آدرس

ْنُه ارجاع پژوهشی:  . 39 ُه ع  ِضي  اللَّ ِبي ر 
 
ا أ ث ن  دَّ اِس ح  ِن اْلق  ْقِطیِنيُّ ع  ْید  اْلی  ی ْبِن ُعب  ُد ْبُن ِعیس  مَّ ث ِني ُمح  دَّ ال  ح  ِه ق  ْبِد اللَّ ْعُد ْبُن ع  ا س  ث ن  دَّ ال  ح  ِن ق  ِن بیْ سی  ِه اْلح  د  ْن ج  ی ع  ْحی  ِم ْبِن ی 

ال   ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 
 
ْن أ ِد ْبِن ُمْسِلم  ع  مَّ ِصیر  و  ُمح  ِبي ب 

 
ْن أ اِشد  ع  ْن ر  ي ع  د  ْن ج  ِبي ع 

 
ث ِني أ دَّ ا   ح  اب  ِممیَّ ِة بی  ِمائی  ع  ْرب 

 
د  أ احیِ س  و  ْجلیِ ُه ِفي م  اب  ْصح 

 
م  أ لَّ ِمیر  اْلُمْؤِمِنین  ع ع 

 
نَّ أ

 
اِئِه ع أ آب 

ال  ع اُه ق  ُه :  ...ُیْصِلُح ِلْلُمْسِلِم ِفي ِدیِنِه و  ُدْنی  ة  و  ط  اق  ُسنَّ ة  و  ااِلْسِتْنش  ض  ْضم  ْنِف اْلم 
 
ِم و  اأْل  . ور  ِلْلف 

 .، سّنت و مایه پاکی دهان و بینی است)استنشاق(  و بینی  )مضمضه(شستشوی دهان...  :(السالمعلیه) امیرالمومنین

https://b2n.ir/s18436
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یعنی اگر شخ  بیمار به همین حکم شرعی عمل کند و قبل از وضو، هم استنشاق داشته باشد و هم در گلیوی خیود   40اند.فرموده
کنند که وقتی بیمیاری دارد سطح قابل قبولی از پاکسازی را انجام داده است. البته اطبای ما توصیه میغرغره داشته باشد، این فرد  

کنم چون ممکن اسیت کسیی کیه بعیدا بیه ایین تأثیر بیشتری دارد. باز تأکید می غرغره با آب و نمک طبیعیکند مثال غلبه پیدا می
های آزمایشگاهی و ُیددار موجود در بازار مضر هستند و شاید تصیور کنید دهد توجه نداشته باشد که این نمکعرائض ما گوش می

شده" و "نمک ُیددار"؛ این چیز خوبی است. ]نه اینطور نیست[ حتما غرغره کردن بایسیتی چون روی آنها نوشته شده "نمک تصفیه
هید که بیا توجیه بیه در دسیترس بیودن سیرکه توانید استنشاق را هم با انواع بخورات انجام بدبا "نمک طبیعی" رقم بخورد. شما می

که مجرای تنفس  -ترین مجرایتان طبیعی، پیشنهاد بخور با سرکه طبیعی را مطرح کردیم. پس این یک راه برای پاکسازی. شما مهم 
 کنید. را دائما پاکسازی می -و مجرای غذا است 

یه"رد شده، تان واتان بسیار تشدید شده و اخالط بسیاری در ریهاگر بیماری شود و به هم باعث تخلیه اخالط می "حجامت قاعده ر
کند. اگر کسی چهار انگشت زیر محل حجامت عام را پس از بادکش حجامت کند، تجربه دوسیتان این مسئله پاکسازی کمک می

 41کند. ما نشان داده که این کار، سطح اکسیژن خون را باال برده و برخی از اخالط را خالی می

 
 100تحف العقول، ص / 611، ص 2الخصال، ج  مصادر اصلی: 

   117، ص 17وسائل الشیعة، ج /   114، ص 59بحار األنوار، ج  منابع دیگر: 
 یجعلیه لیم و  طهورا الماء  جعل الذی لله الحمد  و  بالله و  الله بسم:"بگوید  افتد می آب به نگاهش که موقعی است مستحب گیردمی وضو  که کسیارجاع پرورشی: .  40

 دهیان در آب یعنیی کیردن، مضمضیه  وقیت  در  و "  المتطهیرین  من  اجعلنی  و   التوابین  من  اجعلنی  اللهم: "بگوید   شوید می  را  خودست  وضو   از  پیش  که  موقعی  و "  نجسا
 ممن اجعلنی و  الجنة ریح علی تحرم  ال اللهم: "بگوید  کردن بینی در آب یعنی استنشاق وقت در  و "  بذکرك  لسانی  اطلق  و   القاك  یوم   حجتی  لقنی  اللهم: "بگوید   گرداندن

 راست دست شستنوقت در و " الوجوه فیه تبیض یوم  وجهی تسود ال و  الوجوه فیه تسود یوم  وجهی بیض  اللهم: "بگوید   رو   شستن  موقع  و "  طیبها  و   روحها  و   ریحها  یشم
 مین ال و  بشیمالی کتیابی تعطنیی  ال  اللهم: "بگوید   چپ  دست  شستن  موقع  و "  یسیرا  حسابا  حاسبنی  و   بیساری  الجنان  فی  الخلد   و   بیمینی  کتابی  اعطنی  اللهم: "بخواند 

 وقیت در و " عفوك و  برکاتَ و  برحمتَ غشنی اللهم: "بگوید  کند می مسح را سر که موقعی  و "  النیران  مقطعات  من  بَ  اعوذ  و   عنقی  الی  مغلولة  تجعلها  ال  و   ظهری  وراء 
 ".االکرام و  الجالل ذا یا عنی یرضیَ ما فی سعیی اجعل و  االقدام فیه تزل یوم  الصراط علی ثبتنی اللهم: "بخواند  پا مسح

 03069n.ir/p2https://bله:   معظم  رسانی اطالع پایگاه .  رهبری  معظم   مقام المسائل توضیح رساله : مطلب آدرس

ُد ارجاع پژوهشی:  . 41 مَّ ی ْبُن  ُمح  ْحی  ْن  ی  د   ع  ْحم 
 
دِ  ْبِن  أ مَّ ی ْبِن  ُمح  ِن  ِعیس  ِن  ع  س  ِلي  ْبِن  اْلح  ْن  ع  ِبي ع 

 
ة   أ م  ل  ْن  س  ب   ع 

ت  ْن  ُمع  ِبي ع 
 
ْبدِ  أ هِ  ع  ال   ع اللَّ اُء : ق  و  : الدَّ ة  عی  ْرب 

 
ُعوُط  أ  و   السیَّ

ةُ  ام  ةُ  و   اْلِحج  ور  ة و   النُّ  .اْلُحْقن 

 (. اماله) حقنه و نوره و حجامت و سعوط: است   چیز   چهار   دواء (: السالم علیه) صادق امام
 192  ص ،8ج  ، الکافي : اصلی  مصدر 

 130 ص ،59ج  ، األنوار بحار/  222 ص ،25ج  الشیعة، وسائل /  530 ص ،26ج  الوافي، : دیگر   منابع 
ی ْبِن  ُد ْبُن ِعیس  مَّ ث ِني ُمح  دَّ ال  ح  ِه ق  ْبِد اللَّ ْعُد ْبُن ع  ا س  ث ن  دَّ ال  ح  ْنُه ق  ُه ع  ِضي  اللَّ ِبي ر 

 
ا أ ن  ث  دَّ ْحی  ح  اِسِم ْبِن ی  ِن اْلق  ْقِطیِنيُّ ع  ْید  اْلی  ِد ْبِن مُ  ُعب  مَّ ِصیر  و  ُمح  ِبي ب 

 
ْن أ اِشد  ع  ِن ْبِن ر  س  ِه اْلح  د  ْن ج  ْن ی ع  ْسِلم  ع 

ْن  ي ع  د  ْن ج  ِبي ع 
 
ث ِني أ دَّ ال  ح  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
اِحد   أ ْجِلس  و  ُه ِفي م  اب  ْصح 

 
م  أ لَّ ِمیر  اْلُمْؤِمِنین  ع ع 

 
نَّ أ

 
اِئِه ع أ ن  آب  د  ُح اْلبی  ح  ة  ُتص  ام  ال  ع ِإنَّ اْلِحج  اُه ق  ا ُیْصِلُح ِلْلُمْسِلِم ِفي ِدیِنِه و  ُدْنی  اب  ِممَّ ِة ب  ِمائ  ع  ْرب 

 
أ

ْقل ُشدُّ اْلع   …و  ت 
 بخشد.دهد و عقل را استحکام میامام علی علیه السالم: ِحجامت، بدن را صّحت می

 100لعقول، ص تحف ا/ 611، ص 2الخصال، ج  مصادر اصلی: 

   117، ص 17وسائل الشیعة، ج /   114، ص 59بحار األنوار، ج  منابع دیگر: 
ةُ صلی الله علیه و آله:  النبی عن واُء الِحجام  . ِنعم  الدَّ لب  ، و ُتِخفُّ الصُّ ر  ص  جُلو الب  ، و ت  م   ُتذِهُب الدَّ

د، دیده را جال میخون را می چه نیکو درمانی است حجامت!پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:    ر   .کندپشت را سُبَ میدهد و ب 
   28146 ، ح 16، ص 10، کنز العّمال، ج  3478، ح 1151، ص  2، سنن ابن ماجة، ج 2053، ح 391، ص 4، سنن الترمذي، ج 8258، ح 455، ص 4المستدرك علی الصحیحین، ج  

https://b2n.ir/p03069
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 . دومین پروتکل کنترل عالئم حادّ )ویژۀ خشکی شدید سینه(: مالیدن ضماد مخصوص2/1/4

ممکن است یک فرض دیگر هم در اینجا مطرح باشد. مثال خشکی سینه، خیلی باال رفته باشد؛ برخی از افیرادی کیه سین بیاالیی 
روان و اصطالحا پخته و خارج نشود. دوستان دارند ممکن است به درجه باالیی از خشکی مبتال شده باشند و این خلط به سادگی  

"آب اند: یکی از این میوارد ایین اسیت کیه مرتبیا از ای از تدابیر را برای مقابله با این سطح از خشکی پیشنهاد دادهما یک مجموعه
 کند به اینکه از این خشکِی بیش از حد کاسته شود. استفاده شود. آب فاتر کمک می 42فاتر"

اند که هم از پشت ریه و هم از قسمت جلوی سینه )روزی چند بار( به موارد متعددی یک ضمادی را هم استفاده کردهدوستان ما در  
اند و این کار به رفع خشکی و سردی کمک کرده است. مواد سازنده این ضماد هم عبارت است از: سیویق پوست بیمار ماساژ داده

های درجه باال را مدیریت کنیم. اما مواردی که کند که خشکیاین ضماد کمک میگندم، روغن زیتون، شیر گرم و تخم کتان. پس  
 استفاده شود. 3تر است به نظرم الزم نیست از این پروتکل شماره خشکی پایین

خب؛ اخالط شما یک سرریزی به کلیه و مجاری ادراری هم دارند. پس ما با این سه پروتکیل )یعنیی بحیث استنشیاق و غرغیره، 
 آن ضماد مخصوص و حجامت قاعده ریه( از عضو "ریه" عبور کردیم.  مالدین

 . پروتکل سوم برای کنترل عالئم حاد )ویژۀ دفع اخالط کلیه و مجاری ادراری(: خوردن هویج زرد و آب فاتر 3/1/4

توان تسخین و گرم فاتر می"کلیه" و "مجاری ادراری" را با هویج )زردک( و آب رویم: حاال  به سمت دفع اخالط از سایر اعضاء می
خواهیم بحث را پیچیده کنیم. ممکین اسیت شیما ییک داروی ترکیبیی بیرای باز ما نمی 43تر اخالط کمک کرد.کرد و به دفع سریع

های رسمی اعالم کنیم، ممکن است در دسترس نباشد.  بنابراین میا روی تسخین پیشنهاد کنید؛ ولی اگر ما االن آن را جزو پروتکل
کند. منتها یک نکته دقیقی است که اگر هویج هم کمک می 44کند،ایم: آب فاتر به پاکسازی کلیه کمک میترین تدابیر ایستادهآسان

 
: بین الحار و البارد.ارجاع پرورشی:   . 42  الفاتر: الحار الذي سکن حره. ماء  فاتر 

 آب گرمی که حرارتش فرونشسته،آب فاتر آبی که بین داغ و سرد است. ماء فاتر:  
 43، ص5لسان العرب، ج 

د  ْبِن ارجاع پژوهشی: .  43 ْحم 
 
ْن أ ا ع  اِبن  ْصح 

 
ة  ِمْن أ ِه عِعدَّ ْبِد اللَّ ُبو ع 

 
ال  أ ال  ق  ُه ق  ع  ف  اِبِه ر  ْصح 

 
ْعِض أ ْن ب  اِلد  ع  ِد ْبِن خ  مَّ اِسدًا  :ُمح  طُّ ف  اِحد  ق  ْوف  و  ْدُخال  ج  ْم ی  اِن ل  اِلح  اِن ص  ْیئ  ش 

اهُ  د  ْفس 
 
اِلحًا ِإالَّ أ طُّ ص  ْوفًا ق  ْدُخال  ج  ْم ی  اِن ل  اِسد  اِن ف  ْیئ  اُه و  ش  ح  ْصل 

 
اُن و  ِإالَّ أ مَّ اِن الرُّ اِلح  الصَّ اِتُر  ف  اُء اْلف  ِدیُد. اْلم  اِن اْلُجُبنُّ و  اْلق  اِسد   و  اْلف 

آیند، ی، و دو چیِز نامناسب است که به هیچ درون سالمی درنمآورندآیند، مگر این که آن را به درستی میدو چیِز مناسب است که به هیچ درون نادرستی درنمی امام صادق علیه السالم:   
رم(؛انار و آب نیماند از: آن دو چیز مناسب، عبارت کنند.[ میمگر این که آن را نادرست ]و ناسالم  رم )ِول   شده.اند از: پنیر و گوشت خشَو آن دو چیز نامناسب، عبارت گ 

 463، ص 2المحاسن، ج / 314، ص 6الکافي، ج  مصادر اصلی: 
 297، ص 19الوافي، ج  / 64، ص 63بحار األنوار، ج / 55، ص 25ج وسائل الشیعة،   منابع دیگر: 

ْن ارجاع پژوهشی:  . 44 اِس ع  بَّ ْنُصوِر ْبِن اْلع  ْن م  ُه ع  ر  ک  ْن ذ  مَّ د  ع  ْحم 
 
ِد ْبِن أ مَّ ْن ُمح  ی ع  ْحی  ُد ْبُن ی  مَّ بیْ  ُمح  ِبي ع 

 
ْن أ ان  ع  ِه ْبِن ُمْسک  ْبِد اللَّ ْن ع  ی ع  ْحی  ان  ْبِن ی  ْفو  : ص  ال  ِه ع قی  ِد اللیَّ

ات  ف   ر  م  ْو ت 
 
ة  أ ر  ُسکَّ ِجْد ف  ْم ی  ِإْن ل  ا ف  ْیه  ل  اء  ُیْفِطُر ع  ْلو   ِبح 

 
أ د  ر  ب  ْفط 

 
ا أ ِه ص ِإذ  ُسوُل اللَّ ان  ر  ُه ک  َ  ُکلُّ ِل ز  ذ  ْعو 

 
ا أ اِتر  ِإذ  اء  ف  م  ُب  ف  یی  د  و  ُیط  بیِ ة  و  اْلک  د  عیِ ي اْلم  ق  ُقوُل ُین  ان  ی  ة  »و  ک  ْکهی  « و  2النَّ

ُن اْلعُ  ک  ْساًل و  ُیس  ُنوب  غ  ْغِسُل الذُّ اِظر  و  ی  ْجُلو النَّ ق  و  ی  د  ي اْلح  و  اس  و  ُیق  ْضر 
 
ي اأْل و  م  و  ُیق  ةِ اْلف  د  عیِ ِن اْلم  ة  ع  ار  ر  م  و  ُیْطِفُئ اْلح  ْلغ  ُع اْلب  ْقط  ة  و  ی  اِلب  ة  اْلغ  ة  و  اْلِمرَّ اِئج  ُب  ُروق  اْله  ْذه  و  یی 

اِع. د   ِبالصُّ

نمایید و دهد و تمیز مییکبد و معده را شست و شو میفرمود که کرد و مییافت با آب ولرم افطار میفرمود و اگر شیرینی نمیاز حضرت صادق )ع(: پیغمبر )ص( با شیرینی افطار می
آید و همچنین صفراء را آرام رگهایی که به هیجان در میشوید و و گناهان را کامال می نمایدچشم را تیز بین میسازد، و دندانها و سیاهی و قرنیه چشم را محکم و دهان را خوشبو می

 برد.را از بین می سردردنشاند و میکند و بلغم را برطرف میکند و حرارت معده را فرو می
 153، ص 4الکافي، ج  مصدر اصلی: 

 158، ص 10الشیعة، ج  وسائل/  247، ص 11الوافي، ج  منابع دیگر: 
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ر همین زردککسی می ز  ها و همیین هیویج قمیی خواهد به روایِت »الجزر یسّخن الکلیتین« عمل کند، باید توجه کند که مراد از ج 
 ه از هویج فرنگی باعث کم شدن آثار آن گردد. است. و امکان دارد که استفاد

 . پروتکل چهارم برای کنترل عالئم حادّ )ویژۀ دفع اخالط رود (: خوردن دم کردۀ سنای مکّی4/1/4

"روده" مبتالی به یبوست شده است و یا در برخی از موارد ممکن اسیت یبوسیت و خشیکی باعیث بواسییر شیده باشید. در اینجیا 
کند که تسهیل در گوارش اتفاق بیفتد. موارد دیگری را است که کمک می 45ستفاده از گیاه مبارک "سنای مکی"ترین راه حل اآسان

 توان بیان کرد ولی بخاطر سادگی مطلب به همان سنای مکی اکتفاء می کنیم.هم می
 به وسیله روغن کنجد یا روغن بنفشه  . پروتکل پنجم برای کنترل عالئم حادّ )ویژۀ رفع سردرد(: سعوط )ریختن دارو در بینی(5/1/4

ترین این بیماری ]کرونا[ عالوه بر مشکالت کلیه و روده، سردرد هم ایجاد کرده است؛ پروتکِل ما برای رفع سردرد چیست؟ راحیت
بینیی انسیان بیه اصیطالح طیب امیروزی بیه    47سعوط به معنای ساده یعنی "ریختن دارو در بینیی".  46  ها "سعوط" است.پروتکل
ها و دماغ و مغز انسان مرتبط است. بنابراین اگر شما سعوط را انجام بدهید و چند قطره دارو را از طریق بینی وارد کنیید، سینوس 

فضیا "روغین کردم به نظرم بهترین سیعوط در ایین بندی میمجاری سینوسِی شما باز خواهد شد. باز هم دیشب که روایات را جمع

 
ْیِه و  آِلِه:ارجاع پژوهشی:  45. ل  ُه ع  ی اللَّ لَّ ِه ص  ُسوُل اللَّ ال  ر  : ق  ال  ِه ق  ْبِد اللَّ اِبِر ْبِن ع  ْن ج  ِبیِه، ع 

 
ْن أ ، ع  ر  ْعف  وا ج  داو  ناء ت  هُ  ، ِبالسَّ ِإنَّ و  ف  يء   کان   ل  ُردُّ  ش  وت   ی  هُ  الم  دَّ ر  نا ل   . السَّ

ناء با:   آله و علیه الله صلی خدا پیامبر یا  ، برگرداند را مرگ  چیزی بود بنا اگر زیرا  ؛ کنید  درمان س   . کرد  می دفع را آن که بود س 
218 ص 1 ج  اْلسناد قرب   مصدر اصلی:   

460 ص  16 ج  الوسائل / مستدرك  218 ص 59ج بحاراالنوارمنابع دیگر:    
و  :  السالم علیه الصادق اْلمام ِلم   ل  نا ِفي ما الّناُس  ع  غوا السَّ ل  ب  یِن  ِمنهُ  ِمثقال   ُکلَّ  ل  ب   ِمن ِبِمثقال 

ه  هُ  أما! ذ  ِق  ِمن   أمان   إنَّ ه  ِص  الب  ر  الب  الُجذاِم  و  الُجنوِن  و  الفاِلِج  و  ةِ  و  قو  اللَّ  . . .   و 
َ  از یافتن ایمنی مایه ، گیاه این که بدانید! هان رساندند! می طال  مثقال دو اندازه به را  آن مثقال هر  ارزش  ،  دارد خواّصی  چه ءسنا گیاه  دانستند  می مردم اگر:  السالم علیه  صادق  امام ه   ب 

قوه و فلج ، دیوانگی ، جذام ، پیسی ،  است...  ل 
188 ص  1 ج  األخالق مکارم :  مصدر اصلی  

 218 ص 59 ج بحاراالنوار  منابع دیگر: 
ِلي  بْ  ْن ع  ِبیِه ع 

 
ْن أ ْیِن ع  ِلي  ْبِن اْلُحس  ِه ع  د  ْن ج  ِبیِه ع 

 
ْن أ د  ع  مَّ ِر ْبِن ُمح  ْعف  ْن ج  اِدِه ع  ِه ص  و  ِبِإْسن  ُسوُل اللَّ ال  ر  ال  ق  اِلب  ع ق  ِبي ط 

 
ْوا ِبهِ و     ...ِن أ او  د  ت  ا ف  ن  ْیُکْم ِبالسَّ ل  ع    ع  ف  ْو د  ل  يْ  ف  ْوت  ل  ء   ش  ع  اْلم  ف  ُه د 

ا.. ن   .السَّ
یا آن را دور میسناءو بر شما باد  ... پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:   .. کرد.. با آن، درمان کنید؛ چرا که اگر بنا بود چیزی مرگ را دور کند، س 

 )مرسال( 188ق، ص  مکارم األخال/  150، ص 2دعائم اْلسالم، ج /   245الجعفریات )األشعثیات(، ص  مصادر اصلی: 
 272طب األئمة علیهم السالم )للشبر(، ص /  218، ص 59بحار األنوار، ج  منابع دیگر: 

ی ْبِن ارجاع پژوهشی: .  46 ُد ْبُن ِعیس  مَّ ث ِني ُمح  دَّ ال  ح  ِه ق  ْبِد اللَّ ْعُد ْبُن ع  ا س  ث ن  دَّ ال  ح  ْنُه ق  ُه ع  ِضي  اللَّ ِبي ر 
 
ا أ ث ن  دَّ ْید  ح  ِن  ُعب  ِن بیْ سی  ِه اْلح  د  ْن ج  ی ع  ْحی  اِسِم ْبِن ی  ِن اْلق  ْقِطیِنيُّ ع  اْلی 

ْن  ي ع  د  ْن ج  ِبي ع 
 
ث ِني أ دَّ ال  ح  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ ِد ْبِن ُمْسِلم  ع  مَّ ِصیر  و  ُمح  ِبي ب 

 
ْن أ اِشد  ع  هُ  ر  اب  ْصح 

 
م  أ لَّ ِمیر  اْلُمْؤِمِنین  ع ع 

 
نَّ أ

 
اِئِه ع أ ا آب  اب  ِممیَّ ِة بی  ِمائی  ع  ْرب 

 
د  أ احیِ س  و  ْجلیِ  ِفي م 

ال  ع اُه ق  ُعوط   :  ...ُیْصِلُح ِلْلُمْسِلِم ِفي ِدیِنِه و  ُدْنی  س السَّ
ْ
أ اِع الرَّ ْوج 

 
اِئِر أ ِن و  س  د  ة  ِلْلب  ْنِقی  ِس و  ت 

ْ
أ ة  ِللرَّ حَّ ص   .م 

 کردن، مایه سالمت سر و پاکسازی بدن و همه انواع سردرد است. سعوط ...  :(السالمعلیه) امیرالمومنین
 100تحف العقول، ص / 611، ص 2الخصال، ج  مصادر اصلی: 

 117، ص 17وسائل الشیعة، ج /   114، ص 59بحار األنوار، ج  منابع دیگر: 
ُعوُط ارجاع پرورشی:   . 47  .األنف فی الدواء  من یجعل ما هو  و  بالفتح  السَّ

عوط   . شود می گذارده بینی در  دواء از آنچه: س 
 368 ص ،2ج   ،(اثیر ابن) النهایه                         

ُعوُط  اُل : السَّ ُسول ِمث  اء   ر  و  بُّ  د  ْنف ِفی ُیص 
 
ُعوُط )  و. ِ اأْل ر ُقُعود   ِمْثُل ( السُّ ْصد   . م 

عوط سول مثل) س   . است مصدر( ُقعود مثل) ُسعوط  و. شود می ریخته بینی در که دوائی(:  ر 
 277 ص ،2ج ،(فّیومی)المنیر المصباح                         
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های آن هم موثر است. انجام دادِن سعوط، برای خارج کردن اخیالط سیر و نزلیه  49  ”روغن بنفشه“البته سعوط با    48کنجد" است.
 است. 

پروتکل ششم برای کنترل عالئم حادّ )ویژۀ جلوگیری از تب(: خوردن پیاز، سیب و عناب یا گذاشتن پیاز در کف پییا، ناحیییه نییاف و   6/1/4

 ضشکم مری

کنیم. ممکن است بیمار ]کرونایی[ به طب مبتال شده باشد؛ برای ایین مشیکل در پروتکل ششم بحث جلوگیری از تب را مطرح می
خصوصیا (خوب است. هیر سیه توصییه    52و عّناب  51، پیاز 50توان انجام داد؟ برای مواجهه با تِب بیمار توصیه به سیبچه کاری می

 
بِ ارجاع پژوهشی: .  48

 
ْن أ ار  ع  مَّ اق  ْبِن ع  ْن ِإْسح  وب  ع  لُّ اِث ْبِن ک  ْن ِغی  اِب ع  شَّ ِن اْلخ  اِحد  ع  ْیِر و  ْن غ  ی ع  ْحی  ُد ْبُن ی  مَّ ِه عُمح  ْبِد اللَّ نَّ  :ي ع 

 
ط  أ ع  ت  ُه اسیْ سی 

ْ
أ ی ر  ک  ت  ا اشیْ ان  ِإذ  ِه ص کی  ُسول  اللَّ ر 

ْمِسُم. ِن و  ُهو  الس   ِبُدْهِن اْلُجْلُجال 

 کرد.، سعوط میروغن ُکنجدکرد، به چون سردرد می )صلی اللع علیه و آله( امام صادق علیه السالم: پیامبر خدا، 
 524، ص 6الکافي، ج  مصدر اصلی: 

 290، ص 16بحار األنوار، ج /  169، ص 2وسائل الشیعة، ج/  725، ص 6الوافي، ج  منابع دیگر: 
اِعي  ع    ْوز 

 
ْخِت اأْل

ُ
ِن اْبِن أ اِبِه ع  ْصح 

 
ْعِض أ ْن ب  ِه ع  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
د  ْبِن أ ْحم 

 
ْن أ ا ع  اِبن  ْصح 

 
ة  ِمْن أ اِهِلي  ِعدَّ ْیس  اْلب  ْن ق  ِع ع  س  ة  ْبِن اْلی  د  ْسع  ِه عْن م  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ عِ  :ع  ت  سیْ ْن ی 

 
بُّ أ ان  ُیحیِ ِبيَّ ص کی  نَّ النَّ

 
 ط  أ

ْمِسِم.  ِبُدْهِن الس 
 را دوست داشتند. سعوط با روغن کنجامام صادق )علیه السالم(: رسول خدا )صلی الله علیه و آله( 

 524، ص 6، ج یالکاف مصدر اصلی: 
 169، ص  2وسائل الشیعة، ج /   725، ص 6الوافي، ج /   291 ، ص16، جربحار األنوا  منابع دیگر: 

ثِ ارجاع پژوهشی:  . 49 ِن ْبِن ک  ْحم  ْبِد الرَّ ْن ع  ان  ع  سَّ ِلي  ْبِن ح  ْن ع  ِه ع  ْبِد اللَّ ِبي ع 
 
د  ْبِن أ ْحم 

 
ْن أ ا ع  اِبن  ْصح 

 
ة  ِمْن أ ِج ِعدَّ ْفس  ن  ْضُل اْلب  : ف  ال  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ اِن یر  ع  ْدهی 

 
ی اأْل لی  ع 

اِن ِنْعم   ْدی 
 
ی اأْل ل  ِم ع  ْسال  ْضِل اْْلِ ف  ْیِن ک  ْین  ِس و  اْلع 

ْ
أ اِء ِمن  الرَّ ُب ِبالدَّ ْذه  ی  ُج ل  ْفس  ن  ْهُن اْلب  ِهُنوا ِبِه. الدُّ ادَّ  ف 

 خود را بدان، چرب کنید. برد.شه، خوب روغنی است! درد را از سر و چشمان میبنفها به سان برتری اسالم بر دیگر ادیان است. امام صادق علیه السالم: برتری بنفشه بر دیگر روغن
 521، ص 6الکافي، ج  مصدر اصلی: 

 222، ص 59بحار األنوار، ج /  161، ص 2وسائل الشیعة، ج   منابع دیگر: 
ان   اِد ْبِن ُعْثم  مَّ ْن ح  ْصر  ع  ِبي ن 

 
ِد ْبِن أ مَّ د  ْبِن ُمح  ْحم 

 
ْن أ اد  ع  ی  ْهِل ْبِن ِز ْن س  ا ع  اِبن  ْصح 

 
ة  ِمْن أ : ِعدَّ ال  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ ة  ع  ِد ْبِن ُسوق  مَّ ْن ُمح  اغ ع  م  ْرُزُن الد  ِج ی  ْفس  ن   .ُدْهُن اْلب 

 بخشد.وغن بنفشه، مغز را نیرو میرامام صادق علیه السالم:  
 522، ص 6الکافي، ج  مصدر اصلی: 

 223، ص 59بحار األنوار، ج /  722، ص 6الوافي، ج/   165، ص 2وسائل الشیعة، ج   منابع دیگر: 
ِه  د  ْن ج  ی ع  ْحی  اِسِم ْبِن ی  ِن اْلق  د  ع  مَّ د  ْبِن ُمح  ْحم 

 
ْن أ ی ع  ْحی  ُد ْبُن ی  مَّ ِمیُر اْلُمْؤِمِنین  عُمح 

 
ال  أ ال  ق  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ ِد ْبِن ُمْسِلم  ع  مَّ ْن ُمح  اِشد  ع  ِن ْبِن ر  س  ِج  :اْلح  ْفس  ن  ِعُطوا ِباْلب  ِه  اْست  ُسول  اللَّ ِإنَّ ر  ف 

ْسوا ْوُه ح  س  ح  ِج ل  ْفس  ن  ا ِفي اْلب  اُس م  ُم النَّ ْعل  ْو ی  ال  ل   .ص ق 
 کردند!میدانستند که چه چیزی در بنفشه است؛ دهان خود را از آن پر سعوط کنید؛ چرا که رسول خدا )صلی الله علیه و آله( فرمود: اگر مردم می بنفشهامیرالمومنین )علیه السالم(: با 

 522، ص 6الکافي، ج  مصدر اصلی: 
 430، ص 1مستدرك الوسائل، ج /   221، ص 59بحار األنوار، ج /  719، ص 6الوافي، ج/   164، ص 2وسائل الشیعة، ج   منابع دیگر: 

ْنُه ارجاع پژوهشی:  . 50 ِه ع)احمد بن محمد بن خالد( ع  ْبِد اللَّ ُبو ع 
 
ال  أ ال  و  ق  ُب  :ق  ْذه  ْوف  و  یی  ُد اْلجی  ر  ة  و  ُیبی  ار  ر  ُئ اْلحی  ُه ُیْطفیِ ِإنیَّ اح  ف  فیَّ ال  ُکِل التُّ ة  و  ق  ِعد  ُج اْلم  ر  اُح ُیف  فَّ  التُّ

اء  ب  ُب ِباْلو  ْذه  ر  ی  ِدیث  آخ  ی و  ِفي ح   ِباْلُحمَّ

ردتب را میکند و نشاند، درون را سرد میور؛ چرا که حرارت را فرو میبخ   سیبهمچنین فرمود: »  دهد«.امام صادق علیه السالم: »سیب، معده را گشایش می  در حیدیث دیگیری  «.ب 
 برد«.است که فرمود: »وبا را از میان می

 551، ص 2المحاسن، ج  مصدر اصلی: 
 93، ص 59بحار األنوار، ج/  160، ص 25وسائل الشیعة، ج   منابع دیگر: 

ة  ِمْن   ِل ْبِن ُعم  ِعدَّ ضَّ ِن اْلُمف  ْنِدي  ع  ِن اْلق  ِزید  ع  ْعُقوب  ْبِن ی  ْن ی  ِه ع  ْبِد اللَّ ِبي ع 
 
د  ْبِن أ ْحم 

 
ْن أ ا ع  اِبن  ْصح 

 
ةِ أ اض  ی ِإالَّ ِبِإف  او  د  ت  ْیت  ال  ن  ْهُل ب 

 
ا أ ال  ع ِإنَّ ق  ی ف  ُه اْلُحمَّ : ُذِکر  ل  ال  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ اِء اْلمی   ر  ع 

اِح. فَّ ْکِل التُّ
 
ا و  أ ْین  ل  بُّ ع  اِرِد ُیص   اْلب 

 کنیم«..، درمان نمیسیبشود و جز به خوردن  جز به آب سردی که بر بدن ما ریخته می)تب را( ، یاد کردند. فرمود: »ما خاندان، تبامام صادق علیه السالم: نزد ایشان از  
 356، ص 6الکافي، ج /  551، ص 2المحاسن، ج  مصادر اصلی: 

 93، ص 59بحار األنوار، ج/   161، ص 25وسائل الشیعة، ج /  397، ص 19الوافي، ج  منابع دیگر: 
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دار هم ارزان و هم در دسترس است. مثال شما در ناحیه کف پا و ناحیه ناف و شکم و البته سایر اعضیاِء شیخ  تیب  )سیب و پیاز 
یک مقدار پیاز ُخردشده قرار بدهید و آن را ببندید و یا جوراب بپوشید. در اینصورت وقتی رطوبت پیاز به بدن منتقل شود، بیه دفیع 

 کند. سریع تب از کل بدن و از عروق کمک می
اگر کسی به "سرفه" مبتال شد که یکی از عالئم رایج در این بیماری ]کرونا[ است. اوال اینکه باید توجه داشت که ما در روایت داریم 

گیذارد: که نباید از سرفه ترسید. و نباید آن را چیز بدی تلّقی کرد. چرا که وقتی سرفه در بدن کسی به وجود آمد دو اثر بر جای میی
خصوصًا اگر بعد  –کند کنند که اخالط از ریه زوتر دفع شوند )چون سرفه کردن هوا را با فشار از بدن خارج مییکی اینکه کمک می

کند که خلط زودتر دفع شود( در تجارب فردی هم زیاد مشاهده شده است که وقتیی انسیانها کمک می  -از پخته شدن خلط باشد
، یک مقدار اخالطی در دهانشان وارد شده است. این همان کارکرد سرفه است که در رواییت فرمیوده شونددچار سرماخوردگی می

شود که یک نوع شوک به قلب هم وارد شود و به حرکت قلب کمک سرفه کردن باعث می  53است که از سرفه کراهت نداشته باشید.
مثل آب فاتر و روغن بادام شیرین مقداری از سختی سرفه را کمتر و   کند. البته اگر سرفه خیلی شدید شود می توان با برخی از تدابیر

 تر کرد. ولی اصل سرفه چیز بدی نیست.نرم

 
ال    يْ )احمد بن محمد بن خالد(: ق  ا ِمْن ش  م  اح  ف  فَّ ْحُموِمیُکُم التُّ ْطِعُموا م 

 
: أ ال  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ ْعُضُهْم ع  ی ب  و  ع  ِمن  و  ر  ْنف 

 
اح ء  أ فَّ  .التُّ

 داران خود، سیب بدهید؛ چرا که هیچ چیز، سودمندتر از سیب نیست. به تب امام صادق علیه السالم: 
 357، ص 6الکافي، ج /  551، ص 2المحاسن، ج  مصادر اصلی: 

 101، ص 59بحار األنوار، ج/  160یهم السالم )للشبر(، ص طب األئمة عل/  111ص ، 20، جعوالم العلوم /  162، ص 25وسائل الشیعة، ج /  397، ص 19الوافي، ج  منابع دیگر: 
اِبر  ق  ارجاع پژوهشی:  51. ْن ج  ْمِرو ْبِن ِشْمر  ع  ْن ع  ْضِر ع  د  ْبِن النَّ ْحم 

 
ْن أ اِلم  ع  ِد ْبِن س  مَّ ْن ُمح  ِريُّ ع  ْشع 

 
ِليٍّ اأْل ُبو ع 

 
ِه عأ ِد اللیَّ بیْ ُبو ع 

 
ال  أ ُل  :ال  ق  صی  دُّ  اْلب  شیُ ِب و  ی  صی  ُب ِبالنَّ ْذه  یی 

اِء و    ِزیُد ِفي اْلم  ی و  ی  ِزیُد ِفي اْلُخط  ب  و  ی  ص  یاْلع  ُب ِباْلُحمَّ ْذه   .ی 
 . بردتب را می   سازد وافزاید، آب را افزون میها میبخشد، بر گام برد، پی را استحکام می ، خستگی را می پیازامام صادق علیه السالم: 

182مکارم األخالق، ص  /  522 ص 2 ج / المحاسن  374 ص  6 ج الکافي : اصلي  مصدر   
402 ص 16 ج / بحاراالنوار 211 ص 25 ج  الشیعة  / وسائل  429 ص  19 ج الوافي   منابع دیگر:   

ُب  الُعّناُب : آله و  علیه الله صلی الّله رسولارجاع پژوهشی: .  52 ذه   . ِبالُحّمی ی 

 . برد  می  را  تب ، ُعّناب:   آله و علیه الله صلی خدا پیامبر
175 ص  1 ج  األخالق مکارم  مصدر اصلی:   

224 ص 25 ج الشیعة  / وسائل 298 ص 59 ج بحاراالنوارمنابع دیگر:    
ضُل :  السالم علیه الصادق اْلمام ی الُعّناِب  ف  ل  ةِ  ع  ضِلنا ، الفاِکه  ف  لی ک   . الّناِس  ساِئرِ  ع 

 . است مردمان دیگر بر ما برتری  سان به ، ها میوه دیگر بر عّناب برتری :  السالم علیه صادق امام
176 ص  1 ج  األخالق مکارم مصدر اصلی:    

224 ص 25ج الشیعة  وسائل  232 ص 59ج بحاراالنوارمنابع دیگر:   /   
اِهیارجاع پژوهشی:  . 53 ِليُّ ْبُن ِإْبر  ث ِني ع  دَّ ال  ح  ْنُه ق  ُه ع  ِضي  اللَّ اِنيُّ ر  ذ  م  ر  اْله 

ْعف  اِد ْبِن ج  ی  ُد ْبُن ِز ْحم 
 
ا أ ث ن  دَّ ِن ح  اِث بیْ ْن ِغیی  ر  عی 

ییْ ي ُعم  بیِ
 
ِن أ ِد بیْ میَّ ْن ُمح  ِبیِه ع 

 
ْن أ اِشم  ع  م  ْبِن ه 

 
 
ْن أ د  ع  مَّ ِر ْبِن ُمح  ْعف  ْن ج  اِهیم  ع  ْکر  ِإْبر  ة  ال  ت  ع  ْرب 

 
ا أِل ه  ِإنَّ ًة ف  ع  ْرب 

 
ُهوا أ ْکر  ِه ص ال  ت  ُسوُل اللَّ ال  ر  ال  ق  ِليٍّ ع ق  ْن ع  اِئِه ع  ْن آب  اِمیل  ِبیِه ع  م  ُهوا الدَّ ْکر  اِم و  ال  ت  ان  ِمن  اْلُجذ  م 

 
ُه أ ِإنَّ ام  ف  ک  ُهوا الزُّ

هُ  ْکر  ِص و  ال  ت  ر  ان  ِمن  اْلب  م 
 
ا أ ه  ِإنَّ ی و  ف  م  ان  ِمن  اْلع  م 

 
ُه أ ِإنَّ د  ف  م  اِلِج وا الرَّ ان  ِمن  اْلف  م 

 
ُه أ ِإنَّ ال  ف  ع  ُهوا السُّ ْکر   .ال  ت 

كمایه ایمنی از جذام ا  پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: چهار چیز را ناخوشایند مدارید؛ زیرا که برای چهار چیز، سودمندند: زکام را ناخوشایند مدارید؛ زیرا   ها را ناخوشایند  ست. کور 
 ؛ زیرا مایه ایمنی از فلج شدن است. و سرفه را ناخوشایند مدارید درد را ناخوشایند مدارید؛ زیرا مایه ایمنی از کوری است. اند. چشْم مدارید؛ زیرا مایه ایمنی از پیسی 

 210، ص 1الخصال، ج  مصدر اصلی:                         
 230، ص 25شیعة، ج وسائل ال  منابع دیگر: 
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کند، با زدن ضربات نسیبتًا  آرام بیه سیینه و کمیر یک اعمال یداوی هم برای بهبود سرفه وجود دارد: اگر دیدید کسی دارد سرفه می
تیِر اخیالط کنید. یا اینکه شخ  به حالت سجده قرار بگیرد که این کار هم به دفع سریعتر کمک  توانید به دفع خلط آسانفرد، می

 کند. کمک می
 . پروتکل هفتم برای کنترل عالئم حادّ )ویژۀ تسهیل تنفس(: استفاد  از بوهای مطبوع خصوصا بوی نعنا7/1/4

ایم، اسیتفاده از رییاحین و ایین بیمیاری بحیث کیردههفتمین و آخرین پروتکلی که ما بیرای تسیهیل تینفس و مسیئله عالئیِم حیاد  
خصوصا بوی نعناء که خیلی نفوذپذیر است و به سیرعت در فضیای تنفسیی انسیان وارد شیده و آن فضیا را تصیحیح   54بوهاست.

 کند. می
ی این اعضاء به وجود ها کمک کردند. علت چالشی هم که براتر اخالط و نزلههایی را که بحث کردیم به دفع سریعتمام این پروتکل

ها در اعضاء مختلف ایجاد کرده بود. البته بحث در این حیوزه فیراوان اسیت و آمده بود، تراکم و انسدادی بود که این اخالط و نزله
توانند از آنها بحث کنند؛ ولی به هر حال تمام این هشت موردی که عیرض آید و میتدابیر دیگری هم حتما به ذهن اساتید معظم می

های فوری ماسیت و دهند. و این موارد پروتکلکردم، پاکسازی مجاری )مجاری ادرای، مجاری دفع، مجاری تنفسی( را انجام می
 تمرکز این موارد هم بر روی پاکسازی اخالط جریان پیدا کرده در اعضاء مختلف است.

 کنند  طبعهای تعدیلهای دسته دوم: پروتکل. پروتکل2/4

کنند به اینکه طبع انسان تعدیل بشوند. یعنی همان منشأ اخالطی که شما آنها هایی است که کمک میها، پروتکلدسته دوم پروتکل
اید، باید شما کار دومی را هم انجام بدهید که این عدم اعتدال را در بدن پایان بدهید. یعنی تولید خلط بیه صیورت را پاکسازی کرده

 کنترل کنید. نامتعدل را مهار و 
ام. دقت کنند )با تاکید بر تعدیل طبایع اربعه( انتخاب کردهاز مجموعه روایات باز هشت اقدام را که همه به نوعی طبایع را تعدیل می

توانیم عمل کنیم: یا خود فرد یا یک طبیب حاذقی، طبِع فیرد بیمیار را تشیخی  بفرمایید! در بحث تعدیل طبایع ما به دو شکل می
و جلوی غلبه آن طبع را بگیرد. این یک فرض است که اجرای آن به لحاظ مّلی قدری دچار مشکل است. چیرا؟ چیون اکثیر   بدهد

هایی هم که بتوانند به اینها مشاوره بدهند و طبع اینها را به نحو صحیح تشخی  مردم ایران دانِش تشخی  طبع را ندارند و پزشک
ین روش، مخصوص کسانی است که یا دانش و یا دسترسی به یک طبیب حاذق داشته باشیند. بدهند، به اندازه کافی نداریم. پس ا

ایم که هرکسی )چه دانش تشخی  طبع را کننده طبع، هشت اقدام را پیشنهاد دادههای تعدیلبه دلیل این محدودیت، ما در پروتکل
ته باشد یا نداشته باشد( این موارد را انجیام بدهید بیه شناس داشداشته باشد، چه نداشته باشد، چه دسترسی به پزشک حاذِق طبع

 
ِه ع ارجاع پژوهشی:  . 54 ْبِد اللَّ ُبو ع 

 
ال  أ ال  ق  ِصیر  ق  ِبي ب 

 
ْن أ ان  ع  ْعد  ْن س  اق  ع  د  ْبِن ِإْسح  ْحم 

 
ْن أ د  ع  مَّ ْیُن ْبُن ُمح  ِه صاْلُحس  ُسوُل اللَّ ال  ر  یُب  :ق  ْلب   الط  ُشدُّ اْلق   .ی 

 کند. بوی خوش، قلب را تقویت می پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:  

 510، ص 6الکافي، ج  مصدر اصلی: 
 143، ص 2وسائل الشیعة، ج/   694، ص 6الوافي، ج  منابع دیگر: 

اب   ِلي  ْبِن ِرئ  ْن ع  ْحُبوب  ع  ِن اْبِن م  اد  ع  ی  ْهِل ْبِن ِز ْن س  ا ع  اِبن  ْصح 
 
ة  ِمْن أ اِعدَّ ُقوُل ق  ِه ع و  ُهو  ی  ْبِد اللَّ ا ع  ب 

 
ِمْعُت أ س  ِصیر  ف  ِبي ب 

 
ع  أ ا م  ن 

 
ِه ع و  أ ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
: ُکْنُت ِعْند  أ ال  ِه صق  ُسوُل اللَّ ْلب  یح  ِإنَّ الر   :ل  ر  ُشدُّ اْلق  ة  ت  ب  ی  و    الطَّ

اِع. یُد ِفي اْلِجم  ِز  ت 
 افزاید. [ آمیزش میو بر ]توان  کند بوی خوش، قلب را محکم می صلی الله علیه و آله:   امام صادق)علیه السالم( از پیامبر خدا

 166، ص 2دعائم اْلسالم، ج  / 167، ص د قرب اْلسنا / 510، ص 6الکافي، ج  مصادر اصلی: 
 143، ص 2وسائل الشیعة، ج/   694، ص 6الوافي، ج  منابع دیگر: 
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هسیتند )البتیه جیامع بیه معنیای عیام در "داروهای جیامع" تدریج طبعش تعدیل خواهد شد. این هشت اقدام در واقع استفاده از  
ایین دارو اسیتفاده کینم، دانم که طبعم چیست ولی وقتی از  کند: مثال من نمیروایات؛ یعنی داروهایی که تمام طبایع را مدیریت می
 حتما مشکل غلبه طبایع مدیریت و حل خواهد شد( 

 . پروتکل اول برای تعدیل طبع: مصرف برگ چغندر در آش به جای اسفناج1/2/4

پیس کنند. ام. ببینید! االن تقریبا همه مردم ایران از همه اقوام، آش مصرف میپروتکل اول را باز ناظر به آسان بودن آن انتخاب کرده
استفاده کیرد؛  ”برگ چغندر“ها از شود. اگر بشود در این آشها از برگ اسفناج استفاده میامر سختی نیست. منتها معموال در آش

کند. به عالوه اینکیه منجیر بیه تقوییت به نحو مطلق. یعنی هیچ ضرری به هیچ طبعی وارد نمی  55در روایت دارد که: »ال داء  معه«
  شود.عمومی بدن هم می

 السالم()علیه. پروتکل دوم برای تعدیل طبع: مصرف داروی کارآمد و تجربه پس دادۀ امام کاظم  2/2/4

روز یکبار  10با رعایت زمان استفاده که    56است.  "امام کاظم )علیه السالم("داده  پسپروتکل دوم استفاده از داروی کارآمد و تجربه
هیا روزی چنیدبار است. باید اینجا توجه داد که برخی از دوستان که زمان مصرف دارو در رواییت را دقیت نکردنید و بعضیی وقت

ز سیرریز کنید اهایی را ایجاد کند. نه؛ بلکه با تاکید بر زمان مصرف دارو جلوگیری میمصرف کردند؛ و ممکن است این کار چالش
کند که شما چه طبیعتی داشیته باشیید؛ در هیر کند. و فرقی هم نمیها را مهار میها در ریه و سایر اعضاء. یعنی اصطالحا نزلهنزله

 کند. صورت نزله ها را مهار می

 
ُد ارجاع پژوهشی:  55. مَّ ی ْبُن  ُمح  ْحی  ْن  ی  ْبدِ   ع  هِ  ع  للَّ ر   ْبِن  ا 

ْعف  ْن  ج  دِ   ع  مَّ ی ْبِن  ُمح  ْن  ِعیس  ِبي  ع 
 
ِن  أ س  ْلح  ا ا  ض  لر  ْیهِ  ا  ل  ال مُ  ع  لسَّ هُ  ا  نَّ

 
ال   أ ْطِعُموا: ق 

 
اُکُم  أ ْرض  ْلق   م  لس  ْعِني ا  هُ  ی  قی  ر  ِإنَّ  و   فی 

اًء  ِفیهِ  اء   ال   و   ِشف  هُ  د  ع  ة   ال   و   م  اِئل  هُ  غ  ْوم   ُیْهِدُئ  و   ل  ِریِض  ن  ْلم  ِنُبوا و   ا  هُ  ِاْجت  ْصل 
 
هُ  أ ِإنَّ ُج  ف  ی  اء   ُیه  ْود  لسَّ  . ا 

  آرام   را  بیمار  خواب  و  نیست  آن   در   ای عارضه   هیچ   و   ندارد   همراه   به   ای بیماری   هیچ   و  شفاست  آن،  در  که  چرا   بدهید؛  را  آن  برگ   یعنی  چغندر  بیمارانتان،  به:    السالم  علیه  رضا  امام
 .کندمی  تحریَ را سودا زیرا  بپرهیزید؛ چغندر خودِ  از. سازدمی

369 ص  6 ج الکافي : اصلي  مصدر   
198 ص 25 ج الشیعة   / وسائل 120 ص 3 ج المهمة  / الفصول  422 ص 19 ج  / الوافي  216 ص 63ج بحاراالنوار:  منابع دیگر   

ال  : است روایت این ("السالم علیه) کاظم امام داروی" به معروف داروی روایی منبعارجاع پژوهشی: .  56 ِريُّ  ق  د   ْبُن  السَّ ْحم 
 
ِري   ْبِن  أ ال   السَّ ث ِني: ق  دَّ ُد  ح  مَّ ی ْبُن  ُمح  ْحیی   ی 

ِنيُّ ْرم 
 
ال    اأْل ا: ق  ث ن  دَّ ُد  ح  مَّ ان   ْبُن  ُمح  ِن  ِسن  ا ع  ض  ال   ع الر  ِمْعُت : ق  ی س  ر   ْبن   ُموس 

ْعف  دِ  و   ع ج  ی ق  ک  هُ  اْشت  اء  ج  ُعون   ف  ف  ر  ةِ  اْلُمت  ْدِوی 
 
ي ِباأْل ْعنیِ اء   ی  ِطبیَّ

 
وا اأْل لیُ ع  ج  ُفون   ف  صیِ هُ  ی  ب   لی  ائیِ ج  . اْلع 

ال   ق  ْین  :  ف 
 
ُب   أ ْذه  ِصُروا !  ِبُکْم؟   ی  ی  اْقت  ل  دِ   ع  ی  ِذهِ  س  ةِ  ه  ی  ْدِو

 
ِج  اأْل ْهِلیل  ِج  و   اْْلِ ان  ی  اِز رِ  و   الرَّ کَّ اِل  ِفي السُّ ْیِف  اْسِتْقب  ث ة   الصَّ ْشُهر   ث ال 

 
ْهرِ  ُکل   ِفي أ ث   ش  ات   ث ال  رَّ اِل  ِفي و   م  اِء  اْسِتْقب  ت  ة   الش  ث   ث ال 

ْشُهر  
 
ْهر   ُکلَّ  أ ث ة   ش  ام    ث ال  یَّ

 
ث   أ ات   ث ال  رَّ ُل  و   م  ْوِضع   ُیْجع  ِج  م  ان  ی  اِز ی؛ الرَّ ک  ْصط  ال   م  ُض  ف  ْمر  ض   ِإالَّ  ی  ر  ْوِت  م   .اْلم 

 داروها  این  سّید  بر!  میروید؟  کجاها  به :  فرمود  حضرت   پس .  کردند  وصف  برایش  عجائبی  و  بالینش  آمدند  پزشکان  و  شد  بیمار(  الّسالم  علیه)  جعفر  بن  موسی(:  الّسالم  علیه)  رضا  امام 
  به   جز  نشود  بیمار  پس  باشد؛  مصطکی  رازیانه  بجای  و  بار  سه  روزی  هر  و  روز  سه  ماهی  زمستان   در  و   بار  سه  ماهی  تابستان  ماه  سه  در  است،  شکر  و  رازیانه  و  هلیله   که  کنید  اکتفاء

 ! مرگ  بیماری
 24 ص ،(خطی نسخه )السالم علیهم  الصادقین األئمة  طب /  50 ص ،(البنابسطام)  السالم  علیهم  األئمة  طب  :اصلی   مصادر                   

 99 ص ،59ج األنوار، بحار /   442 ص ،16ج   الوسائل، مستدرك /  55 ص ،3ج  ، (عاملی ُحّر  شیخ) المهمة  الفصول  : دیگر   منابع 
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 . پروتکل سوم برای تعدیل طبع: پوشاندن دائمی سر 3/2/4

بر  58یا "کاله" 57کند. سرتان را گرم نگه دارید! وقتی شما "عمامه"اری کمک میها در اعضاء درگیر بیمپوشش سر هم از سریاِن نزله
ها هایی جریان پیدا کنند و اثر اول را هیم بیر رییهسر ندارید؛ سردی بر سر غلبه پیدا خواهد کرد و این کار باعث خواهد شد که نزله

 کند. گذارند و درگیری ]و ابتالء به بیماری[ در آن ایجاد میمی
 های آن. پروتکل چهارم برای تعدیل طبع: مصرف انار )ترجیحا شیرین( و فرآورد 4/2/4

( دسترسی است که خیود انیار را 60اگر االن به خوِد انار )ترجیحًا انار شیرین 59های آن است.پروتکل چهارم مصرف "انار" و فرآورده
ای از انار را در غذای خودمان استفاده کنیم. باز هم انار جزو غذاها و داروهایی است که مصرف کنید، وگرنه سعی کنیم یک فرآورده

 کند. ضرری بر هیچ طبعی وارد نمی

 
ِلي  بْ ارجاع پژوهشی: .  57 ْن ع  ْیِلي  ع  ِليٍّ اْلُعق  ْیِن ْبِن ع  ِن اْلُحس  ِه ع  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
د  ْبِن أ ْحم 

 
ْن أ ا ع  اِبن  ْصح 

 
ة  ِمْن أ ِه ِن ِعدَّ ُسوُل اللیَّ م  ر  مَّ : ع  ال  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ ِبي  ع  ه  ِليٍّ اللَّ ِبي ع 

 
أ

دْ 
 
ال  أ اِبع  ُثمَّ ق  ص 

 
ِع أ ْرب 

 
ْدر  أ ْلِفِه ق  ا ِمْن خ  ه  ر  صَّ ْیِه و  ق  د  ْیِن ی  ا ِمْن ب  ه  ل  د  س  ِدِه ف  ِلّیًا ع ِبی  ْقب  ص ع 

 
أ ْقِبْل ف 

 
ال  أ ر  ُثمَّ ق  ْدب 

 
أ ِة.ِبْر ف  ِئک  ال  اُن اْلم  ا ِتیج  ذ  ک  ال  ه   ل  ُثمَّ ق 

و آن را از جلو، آویزان کرد و از پشِت سر، به اندازه چهار انگشت،    ، ِعمامه بست( علیه السالم ) با دست خود بر سر علی    )صلی الله علیه و آله(   پیامبر خدا :  (علیه السالم)امام صادق  
آن گاه فرمود: »برگرد«. به طرف من کن«.  کوتاه کرد و  را  ت  السالم برگشت. فرمود: »روی  پیامبر خدا فرمود: »تاج  علی علیه  آن گاه،  ایشان کرد.  به سوی  السالم رو  های علی علیه 

 اند«. فرشتگان، این گونه
 120مکارم األخالق، ص /  461، ص 6الکافي، ج  اصلی: مصادر  

 198، ص 80بحار األنوار، ج/   55، ص 5وسائل الشیعة، ج /  743، ص 20الوافي، ج  منابع دیگر: 

: ارجاع پژوهشی: .  58 ال  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 
 
ْن أ اِبِه ع  ْصح 

 
ْعِض أ ْن ب  ْیر  ع  ِبي ُعم 

 
ِن اْبِن أ ِبیِه ع 

 
ْن أ اِهیم  ع  ِليُّ ْبُن ِإْبر  ةً ع  ْنُسو  ل  ُس ق  ْلب  ِه ص ی  ُسوُل اللَّ ان  ر  اء   ک  ْیضی  ان   ب  ًة و  کی  ب  رَّ ُمضی 

اِن. ُذن 
ُ
ا أ ه  ًة ل  ْنُسو  ل  ْرِب ق  ُس ِفي اْلح  ْلب   ی 

 پوشید. ای داشت که روی گوشها را می و کاله جنگ او در دو طرف اضافه نهادبر سر می   سفیدی کاله همیشه  (  لی الله علیه و آله پیغمبر )ص (: لیه السالمام صادق )عام
 120مکارم األخالق، ص  /462، ص 6الکافي، ج  مصادر اصلی: 

 747، ص 20الوافي، ج /  122، ص 16األنوار، ج بحار /  58، ص 5وسائل الشیعة، ج   منابع دیگر: 
ال    ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ ُکوِني  ع  ِن السَّ ِلي  ع  ْوف  ِن النَّ ِبیِه ع 

 
ْن أ اِهیم  ع  ِليُّ ْبُن ِإْبر  اء    : ع  ْیض  ة  و  اْلب  ِنیَّ م  ِنس  اْلی  ال  ُس اْلق  ْلب  ِه ص ی  ُسوُل اللَّ ان  ر  ة  و     ،ک  ب  رَّ ْت و  اْلُمض  ان  ْرِب و  ک  ْیِن ِفي اْلح  ُذن 

ُ
ات  اأْل ُتُه  ذ  ام   ِعم 

ُس ِبه ْرن  ب  ت  ُه ُبْرُنس  ی  ان  ل  اب  و  ک  ح   .السَّ
ای از  پوشانید، و عمامهمی، و کاله جنگ حضرت دو طرفش روی گوشهایش را  نهادکاله یمنی و مصری سفید رنگ بر سر می همیشه  (  لی الله علیه و آله پیغمبر )ص از امام ششم )ع(:  

 نهاد. سنجاب و هم کالهی بلند داشت که گاه بر سر می
 120مکارم األخالق، ص /  461، ص 6الکافي، ج  مصادر اصلی: 

 121، ص  16بحار األنوار، ج/   58، ص 5وسائل الشیعة، ج /  747، ص 20الوافي، ج  منابع دیگر: 
ُجِل  ِن الرَّ ا ع ع  ض  ة  ُسِئل  الر  ُس اْلُبْرُطل  ْلب  ال   .ی  ْمس  :ق  ا ِمن  الشَّ ِظلُّ ِبه  ْست  ة  ی  لَّ ِه ع ِمظ  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ان  أِل ْد ک   ق 

چنین کالهی داشت که برای محافظت از نور    )علیه السالم(   حضرت صادق سؤال شد، فرمود:    (افکنددار که روی صورت سایه می کاله لبه در باره برطله )علیه السالم(  از امام هشتم )
 )ترجمه: میرباقری(   .نهادخورشید بسر می 

 120مکارم األخالق، ص  مصدر اصلی: 
 59، ص 5وسائل الشیعة، ج   منابع دیگر: 

ْحم  ارجاع پژوهشی: .  59
 
ِد ْبِن أ مَّ ْن ُمح  ُد ْبُن ِإْدِریس  ع  ْحم 

 
ا أ ث ن  دَّ ال  ح  ْنُه ق  ُه ع  ِضي  اللَّ ِن ر  س  ُد ْبُن اْلح  مَّ ا ُمح  ث ن  دَّ ْیب  ح  ع  ِن شیُ وِح بیْ ْن نیُ م  ع  ْسل 

 
ِد ْبِن أ مَّ ْن ُمح  اِري  ع  یَّ ِن السَّ د  ع 

یِز ْبِن اْلُمْه  ِز ْبِد اْلع  ْن ع  اُبوِري  ع  ْیس  : النَّ ال  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 
 
ی أ ُعُه ِإل  ْرف  ِدي ی  اِئع  ت  ب  ْلن  الطَّ د  ة  ُیع  ع  ْرب 

 
اُن  :أ مَّ اء  الرُّ ب  ُج و  اْلِهْند  ْفس  ن  ْطُبوُخ و  اْلب  اِني  و  اْلُبْسُر اْلم  ور   .السُّ

 خرمای نارس پخته و بنفشه و کاسنی. ،سورانیانار  :را معتدل سازد مزاج و طبایع چهارگانهچهار چیز : (علیه الّسالم)امام صادق   
 310، ص2(، ج فّتال نیشابوریروضة الواعظین)/  249، ص 1الخصال، ج  مصادر اصلی: 

 221، ص 59بحار األنوار، ج/  222، ص 25وسائل الشیعة، ج منابع دیگر:  

د  ْبِن ارجاع پژوهشی:  . 60 ْحم 
 
ْن أ ی ع  ْحی  ُد ْبُن ی  مَّ ُقوُل ُمح  ِه ع ی  ْبِد اللَّ ا ع  ب 

 
ِمْعُت أ ال  س  ان  ق  ِه ْبِن ِسن  ْبِد اللَّ ْن ع  ْحُبوب  ع  ِن اْبِن م  د  ع  مَّ ِو  :ُمح  اِن اْلُحلیْ مَّ ْیُکْم ِبالرُّ ل  ُه  ع  ِإنیَّ وُه ف  ُکلیُ ف 

ْت ش  
 
أ ْطف 

 
اًء و  أ ْت د  اد  ب 

 
ِة ُمْؤِمن  ِإالَّ أ ِعد  ُع ِفي م  ق  ة  ت  بَّ ْت ِمْن ح  ْیس  ْنُه.ل  ِة ع  س  ْسو  ان  اْلو   ْیط 
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 . پروتکل پنجم برای تعدیل طبع: مصرف زیاد نمک طبیعی5/2/4

" است. استداللش چیست؟ استداللش این است که حضرت فرمود: »نمک جلوگیری از هفتاد و نمک"  پروتکل بعدی مصرف زیاد
های متعلق به یک نوع طبع خاص نیست، بلکه دانید که هفتاد و دو نوع بیماری، بیماری. خب؛ شما می61کند«دو نوع بیماری می

انید طبیع ع است. این که بعضی از دوستان طب سینتی فرمودههای مربوط به همه طبایع است. بنابراین نمک هم داری جامبیماری
نمیک هفتیاد و دو نیوع بیمیاری را دفیع نمک، خشک یا گرم است؛ به دلیل تعارض این توصیف با این روایت قابل قبول نیست.  

بنابراین به استظهار این روایت نمک کند. و این هفتاد و دو نوع بیماری، بیماری مربوط به همه طبایع است. کند، پیشگیری میمی
 توانیم از آن استفاده کنیم.و ما می داروی جامع است

فرمایید: »هیم اول غیذا و هیم آخیر غیذا ]نمیک اید: حضرت میها و روایات دیدهخب؛ شما حتما آداب مصرف نمک را در رساله
عالوه بر اینکه در ابتدای غذای سفره نمک  62ه است.هم خوردن نمک توصیه شد –خصوصا میوه خیار    –ها  مصرف کنید[.« با میوه

تفاوت این صورت با نمک اول غذا این اسیت کیه شیما   63  کنید؛ در مورد لقمه اول غذا هم در روایت توصیه شده است.مصرف می
پس به هاضمه منتقیل شود و سکنید، ولی نمِک لقمه اول به خود غذا اضافه مینمک اول غذا را مستقیما به هاضمه اولتان وارد می

فرماید: »الزم نیست نمیک را بیه عنیوان گردد. به هر حال مناسک مفصلی در مورد مصرف نمک داریم تا جایی که حضرت میمی
 
کند و شیطاِن وسوسیه را از کن میای از آن ریشهآید، مگر این که بیماریای از آن به معده مؤمنی در نمی. آن را بخورید؛ چرا که هیچ دانهانار شیرینامام صادق علیه السالم: بر شما باد   

 سازد.او دور می
 545، ص 2المحاسن، ج/  354، ص 6الکافي، ج  مصادر اصلی: 

 155طب األئمة علیهم السالم )للشبر(، ص /    163، ص 63بحار األنوار، ج/   155، ص 25وسائل الشیعة، ج /  392، ص 19الوافي، ج  منابع دیگر: 
ِليُّارجاع پژوهشی:  . 61 اِهیم   ْبُن  ع  ْن  ِإْبر  ِبیهِ  ع 

 
ِن  أ ِبي اْبِن  ع 

 
ْیر   أ ْن  ُعم  اِم  ع  اِلم   ْبِن  ِهش  ْن  س  ِبي ع 

 
ْبدِ  أ هِ  ع  ال   ع اللَّ ال  : ق  ُسوُل  ق  هِ  ر  ِليٍّ ص اللَّ ا: ع ِلع  ِليُّ ی  ِتْح  ع  َ   اْفت  ام  ع  اْلِمْلح ط  ِتْم  و   بیِ اْلِمْلحِ  اخیْ  بیِ

ِإنَّ  ِن  ف  ح   م  ت  هُ  اْفت  ام  ع  م   و    ِباْلِمْلحِ  ط  ت  ْیِن  ِمِن  ُعوِفي   ِباْلِمْلحِ   خ  ْبِعین   و   اْثن  ْوعاً  س  اِع  ِمْن  ن  ْنو 
 
ِء  أ ال  امُ  ِمْنهُ  اْلب  ُص  و   اْلُجُنوُن  و   اْلُجذ  ر   .اْلب 

 ئم/پایان  نمَ با و کند آغاز نمَ با را خویش غذای کس هر چه، ده؛ پایان نمَ، با و کن آغاز نمَ، با را غذا! علی ای): السالم علیه( امیرالمومنین به) آله و علیه  الله  صلی(  خدا  پیامبر
 .باشد دور به است، جمله آن از پیسی و دیوانگی جذام، که بالء انواع از نوع دو و هفتاد از  دهد،

 326 ص ،6ج  ، الکافي : اصلی  مصدر 
 403 ص ،24ج  الشیعة، وسائل /    319 ص ،19ج  الوافي، : دیگر   منابع 

ْنهُ  ْن (  خالد  بن  محمد  بن  احمد)  ع  ِبیهِ  ع 
 
ْن  أ دِ  ع  مَّ ِبي ْبِن  ُمح 

 
ْیر   أ ْن  ُعم  اِم  ع  اِلم   ْبِن  ِهش  ْن  س  ِبي ع 

 
ْبدِ  أ هِ  ع  ال   ع اللَّ ال  : ق  ُسوُل  ق  هِ  ر  ِليٍّ ص اللَّ ا: ع ِلع  ِليُّ ی  ِتْح  ع  هِ  اْخِتْم  و   ِباْلِمْلحِ  اْفت  هُ  بیِ ِإنیَّ ِن  ف  ح   می  ت   اْفتی 

م   و    ِباْلِمْلحِ  ت  ْیِن  ِمِن  ُعوِفي  ِبهِ   خ  ْبِعین   و   اْثن  ْوعاً  س  اِع  ِمْن  ن  ْنو 
 
ِء  أ ال  ا اْلب  امُ  و   اْلُجُنوُن  ِمْنه  ص و   اْلُجذ  ر   .اْلب 

 از دو نیوعو  هفتیاد از کیه چیرا  کن؛ ختم  آن با و کن آغاز نمک با را غذایت! علی ای(: السالم علیه)  امیرالمومنین  به(  آله  و  علیه  الله  صلی)  خدا  رسول:  فرمود(  السالم  علیه)  صادق  امام
 .یابدمی بهبودی – پیسی و  جذام و  جنون جمله از – بالء انواع

 593 ص ،2ج   المحاسن، : اصلی  مصدر 
 398 ص ،63ج  ، األنوار بحار   : دیگر   منابع 

 . 2پیوست شماره  ؛ ر،ک؛  »تاثیر نمک بر سالمتی« جهت مشاهده روایات بیشتر در 
ة  ارجاع پژوهشی: .   62 ا ِمْن  ِعدَّ اِبن  ْصح 

 
ْن  أ د   ع  ْحم 

 
د   ْبِن  أ مَّ ِن  ُمح  اِل  ع  جَّ ْن  اْلح  مَّ هُ  ع  ر  ک  ْن  ذ  ِبي ع 

 
ْبدِ  أ هِ  ع  ال   ع اللَّ ان  : ق  ُسوُل  ک  هِ  ر  ُکُل  ص اللَّ

ْ
أ اء   ی   .ِباْلِمْلحِ  اْلِقثَّ

 کردند.میل می  نمکرا با   خیارامام صادق )علیه السالم(: رسول خدا )صلی الله علیه و آله( همیشه 
 373 ص ،6ج  الکافي، : اصلی  مصادر 

 185 ص  األخالق، مکارم /   29 ص  ،(مستغفری )  سلم  و  آله  و علیه  الله  صلی النبي طب
 191 ص  ،(للشبر) السالم  علیهم  األئمة  طب /   412 ص ،16ج  الوسائل، مستدرك /  209 ص ،25ج  الشیعة، وسائل /    415 ص ،19ج  الوافي، : دیگر   منابع 

ِه عارجاع پژوهشی:   . 63 ْبِد اللَّ ُبو ع 
 
ال  أ ال  ق  ُه ق  ع  ف  ِزید  ر  ْعُقوب  ْبِن ی  ْن ی  مد( ع  د  ْبِن ُمح  ْحم 

 
ْنُه )أ اِمِه اْلِمْلح   ع  ع  ة  ِمْن ط  ِل ُلْقم  وَّ

 
ی أ ل  رَّ ع  ْن ذ  ْجهم  ِش اْلو  م  ْنُه ِبن  ب  ع  ه   .ذ 

َِ صورت او از میان میاشد، امام صادق علیه السالم: هر کس بر نخستین لقمه غذای خود، نمَ بپ َ و م   رود.ک 
 189مکارم األخالق، ص  /  593، ص 2المحاسن، ج/   326، ص 6الکافي ، ج مصادر اصلی: 

 399، ص 63األنوار ، ج بحار /   50، ص 3الفصول المهمة، ج  /  110 ص  ،(للشبر) السالم  علیهم األئمة طب/  404، ص 24وسائل الشیعة، ج /  321، ص 19الوافي، ج منابع دیگر:  
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یک چیز جداگانه مصرف کنید؛ نمک خودش یک خورشت است«. من دیشب یک رواییت بسییار زیبیایی را از امیام رضیا )علییه 

از اصحابشان اینطور فرموده بودند که: ما در دوران جوانی با دوستانمان به تفیریح رفتیه بیودیم،   که حضرت به یکی  64السالم( دیدم
دوستانمان یک گوسفند با خودشان آورده بودند ولی نمک را فراموش کرده بودند که همراه خود بیاورند. گوسفند را سر بریدند ولی 

های خودمان آوردیم تا با نمیک مصیرف کنییم. یم و گوشت را به خانهچون نمک نداشتیم هیچکدام از ما از گوشت گوسفند نخورد
ببینید! فضای تفریح و جوانی است ولی چون علم اهلبیت )علیهم السیالم( در بیین آن گیروه جیوان جیاری بیوده اسیت؛ حضیرت 

ت این کار را انجام دادند و سر بریدیم ولی چون نمک همراه نداشتیم مصرف نکردیم. حضر  –که چاق هم بود    –فرماید: گوسفند را  می
برای ما هم روایت کردند که در واقع به ما بگویند: اگر تفریح شما هم به هم خورد، حاضر نشوید غذای بدون نمک مصرف کنید! تا 

 های شما گرفته شود. جلوی بیماری
 . پروتکل ششم برای تعدیل طبع: اصالح روغن غذا )مصرف روغن مبارک زیتون(6/2/4

پروتکل ششم: اصالح روغن غذا. این نکته خیلی در کنترل طبایع مهم است. بعضیی از اطبیاِء میا در جلسیات پژوهشیی گیزارش 
اند! خب؛ افزایش چربی منشأهای اند، ضربه بیشتری را از بیماری کرونا دریافت کردهدادند که کسانی که مبتالی به چربی شدهمی

های صنعتی هستند که حجم زیادی از چربی را دارا هستند. ولی ز منشأهای مهم آن همین مرغتواند داشته باشد. یکی امختلفی می
های صنعتی، روغن مصرفی غذاست. اگر کسی بتواند روغن غذای خودش را تبدیل کند به روغنی که انبیاء مصیرف تر از مرغمهم 
کنند. استفاده می 65تون صحبت کنند از کلمه "مبارک"خواهند در مورد روغن زی کردند یعنی روغن زیتون. که حضرت وقتی میمی

 
ا الر  ارجاع پژوهشی: .  64 ن  ال  ل  : ق  ال  ْحُمود  ق  ِبي م 

 
اِهیم  ْبِن أ ْن ِإْبر  ی ع  ِد ْبِن ِعیس  مَّ د  ْبِن ُمح  ْحم 

 
ْن أ ی ع  ْحی  ُد ْبُن ی  مَّ ا عُمح  ی :ضی  ر  حیْ

 
اِم أ د  يُّ اْْلِ

 
ال   ؟أ ُم و  قی  حیْ ا اللَّ ن  ْعضیُ ال  ب  قی  ف 

ا و   ن  ة  ل  ی ُنْزه  ا ِإل  ْجن  ر  ْد خ  ق  ِل اْلِمْلُح و  ل  ال  ُهو  ع ال  ب  ق  ُن ف  ب  ا اللَّ ْعُضن  ال  ب  ْیُت و  ق  ا الزَّ ْعُضن  اب  م  ُکوُن ف  ا ی  ِن م  ْسم 
 
اًة ِمْن أ ا ش  ن  ُحوا ل  ب  ذ  اِن اْلِمْلح  ف  ْعُض اْلِغْلم  ِسي  ب  يْ  ن  ا ِبش  ْعن  ف  ی اْنت  تیَّ ء  ح 

ا. ْفن  ر   اْنص 

برخی گفتند: گوشت. برخی گفتند: روغن. برخی گفتند: شیر. امام علیه السیالم فرمیود: »خییر؛ نمیَ.   پذیرتر است؟«.دل  )خورشتی(»چه غذاییامام رضا علیه السالم به ما فرمود:  
 کرده بودند نمَ بیاورند. گوسفند چاقی را سر ُبریدند، ولی از آن استفاده نکردیم تا برگشتیم«. روزی برای هواخوری بیرون رفته بودم. برخی جوانان، فراموش

 326، ص 6الکافي، ج  مصدر اصلی: 
 399، ص 63/  بحار األنوار، ج  82، ص 25/ وسائل الشیعة، ج  321، ص 19الوافي، ج  منابع دیگر: 

ُبو ارجاع پژوهشی:  . 65
 
ِليٍّ أ ِريُّ  ع  ْشع 

 
ْن  اأْل دِ  ع  مَّ ْبدِ  ْبِن  ُمح  ارِ  ع  بَّ ْن  اْلج  ْیدِ  ع  هِ  ُعب  اِن  اللَّ ْهق  ْن  الد  ْن  ُدُرْست   ع  اِهیم   ع  ْبدِ  ْبِن  ِإْبر  ِمیدِ  ع  ْن  اْلح  ِبي ع 

 
ِن  أ س  ال   ع اْلح  ان  : ق  ا ک  ی ِممَّ ْوص 

 
 أ

مُ  ِبهِ  ی  ع آد  ةِ  ِإل  هِ  ِهب  ْن  اْبِنهِ  اللَّ
 
ْیُتون   ُکِل   أ هُ  الزَّ ِإنَّ ة   ِمْن  ف  ر  ج  ة   ش 

ک   .ُمبار 

 .«است خجسته  درختی از که چرا  بخور؛ زیتون: »که بود این کرد، سفارش الّله، هبة خود، فرزند به السالم علیه  آدم که چیزهایی از یکی: السالم علیه کاظم  امام
 484 ص ،2ج  المحاسن، /   331 ص ،6ج  الکافي، : اصلی  مصادر 

ْنهُ : محاسن سند ْن ( خالد بن محمد بن احمد) ع  دِ  ع  مَّ ی ْبِن  ُمح  ْقِطیِني  ِعیس  ْن  اْلی  ْیدِ  ع  هِ  ُعب  اِن  اللَّ ْهق  ْن  الد  اِسِطي  ُدُرْست   ع  ْن  اْلو  اِهیم   ع  ْبدِ  ْبِن  ِإْبر  ِمیدِ  ع  ْن  اْلح  ِبي ع 
 
ِن  أ س   ع اْلح 

 96 ص ،25ج  الشیعة، وسائل /   182 ص ،63ج األنوار، بحار /   333 ص ،19ج  الوافي، : دیگر   منابع 
ة   ا  ِمْن   ِعدَّ اِبن  ْصح 

 
ْن   أ ْهِل   ع  اد    ْبِن   س  ی  ِن   ِز ِلي   ع  ْوف  ِن   النَّ یِري    ع  ِر ْن   اْلج  ْبدِ  ع  اِري   اْلُمْؤِمِن  ع  ْنص 

 
ْن  اأْل ِبي ع 

 
ر   أ

ْعف  ال   ع ج  ال   ق  ُسوُل  ق  هِ  ر  ْیُت  :ص اللَّ ارِ  ُدْهُن  الزَّ ْبر 
 
اُم  و   اأْل ارِ  ِإد  ْخی 

 
ِباًل مُ  ِفییهِ  ُبوِرك   اأْل  و   قیْ

س   ُمْدِبراً  ِفیهِ  ُبوِرك   م  ْیِن  ِباْلُقْدِس  اْنغ  ت  رَّ  .م 
  در   بار  دو  و  است  شده  نهاده  برکْت   کند،می  پشت  که  گاهِبدان  نیز  و   کندمی  روی  که  گاهِبدان  آن،  در.  است  نیکان  خورش   و  پاکان  روغن   زیتون،  روغن:  آله  و  علیه  الله  صلی  خدا  پیامبر
 . است شده ورغوطه پاکی،

 485 ص ،2ج  المحاسن،/  332 ص ،6ج  الکافي، : اصلی  مصادر 
 183 ص ،63ج األنوار، بحار /   95 ص ،25ج  الشیعة، وسائل /   335 ص ،19ج  الوافي، : دیگر   منابع 

ْنهُ  د  )  ع  ْحم 
 
ِبي  ْبِن   أ

 
ْبدِ   أ ه  ع  ْن (  اللَّ ْنُصورِ   ع  اِس   ْبِن   م  بَّ ْن   اْلع  دِ   ع  مَّ ْبدِ   ْبِن   ُمح  هِ   ع  اِسع    ْبِن   اللَّ ْن   و  اق    ع  اِعیل    ْبِن   ِإْسح  ْن   ِإْسم  دِ   ع  مَّ ِزید    ْبِن   ُمح  ْن   ی  ِبي  ع 

 
اُود    أ ِعي   د  خ  ْن   النَّ ِبي  ع 

 
ْبدِ   أ هِ   ع  ال    ع  اللَّ ال    ق  ِمیُر   ق 

 
 أ

ِهُنوا ع: اْلُمْؤِمِنین   ْیِت  ادَّ ِدُموا و   ِبالزَّ ت 
ْ
هُ  ِبهِ  أ ِإنَّ ةُ  ف  ارِ   ُدْهن  ْخی 

 
امُ   و    اأْل ْین    ِإد  ف  ْت  اْلُمْصط  ْیِن  ِباْلُقْدِس  ُمِسح  ت  رَّ ْت  م  ةً  ُبوِرک  ْت  و   ُمْقِبل  ةً  ُبوِرک  ُضرُّ  ال   ُمْدِبر  ا ی  ه  ع  اء   م   .د 
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یعنی یک غذای است که برکت دارد و هیچ لعنت و ضرری ندارد. اگر این امر هم به سرعت در دستور کار قرار بگیرد، جلوی تولیید 

 شود.اخالط به نحو نامتعادل گرفته می
 بزی و مصرف روغن پُر برکت بنفشه  . پروتکل هفتم برای تعدیل طبع: خوردن کاسنی به عنوان س7/2/4

اسینی اگیر در کخیود گییاه    است. ترجیحاً   67گیاه کاسنی  و خودِ   66پروتکل هفتم برای اصالح طبع استفاده از روغن پر برکت بنفشه
  68کند. دسترس باشد بعنوان سبزی مصرف بشود چرا که به تعدیل سریع طبع کمک می

 طبع: خوردن مویز و کشمش. پروتکل هشتم برای تعدیل  8/2/4

ُه »آخرین پروتکلی که در بخش تعدیل طبع وجود دارد استفاده از مویز و کشمش است. روایت میی فرمایید:   ِإنیَّ ِبییِب ف  ْیُکْم ِبالزَّ لی  ع 
م   ْلغ  ْلب  ُن ا  ک  ة  و  ُیس  ْلِمرَّ دهید. از قرینیه را کیاهش می  "صیفراء"کند و هم آتش ناشی از  کمک می  "بلغم "یعنی هم به تسکین    69«ُیْطِفُئ ا 

ه صفراویه است. در اینجا هم بنده هشت پروتکیل پیشینهاد یه نیست و مقصود مّر وه سوداشویم که اینجا مّر متوجه می  "ُیْطِفُئ "کلمه  
ی توانیم سبزی مصیرف وانید کشمش و مویز را بدون هزینه خاصی تهیه کنید. یا میتدادم که در دسترس  است، یعنی شما راحت می
های متفاوت دیگری هم برای این حوزه دارند  که بنده آنها را ذکر نکردم کیه هزینیه خانه را به راحتی تغییر دهیم. البته دوستان ما راه

مهم است. بنده شنیدم کیه حضیرت آیةاللیه تبریزییان در   ها نباشد؛ چرا که )ارزانی و در دسترس بودن درمان(اضافی برای خانواده
دادند. بنده این را مکرر از دوستان شنیدم. در بین سایر کردند و به آنها میمتعدد  با هزینه خودشان برای بیماران دارو تهیه میموارد  

توانند نسخه ارزان بدهنید. البتیه بعضیی از ماهیا توانند ویزیت نگیرند و تا میوجود دارد که تا می  ءاسالمی هم  این بناطب  اطبای  
اما بیشتر دوستان طب اسالمی بنایشان بیر ایین اسیت کیه   ؛های سنگین دریافت کردیم کردیم و در مواردی ویزیت  متاسفانه اشتباه

 
  که   هنگام  ِبدان  آن،  در[  و]  شده،  سوده  پاکی  به  بار  دو  است،  برگزیدگان  خورِش   و  نیکان  روغن  که  چرا   بسازید؛  خورش  آن،  با  و  کنید  چرب   را  بدن  ، زیتون روغن  با:  السالم  علیه  علی  امام

 . رساندنمی  زیان ایبیماری هیچ  آن، وجود با و است شده نهاده برکْت  کند،می پشت که هنگام ِبدان و کندمی روی
 484: ص ،2ج  المحاسن، /   331 ص ،6ج  الکافي، : اصلی  مصادر 

 140 ص  ،(للشبر) السالم  علیهم  األئمة  طب/   182 ص ،63ج األنوار، بحار /   95 ص ،25ج  الشیعة، وسائل /   334 ص ،19ج  الوافي، : دیگر   منابع 
 . 47. ر،ک؛ رفرنس شماره  66
ْحم  ارجاع پژوهشی: .  67

 
ِد ْبِن أ مَّ ْن ُمح  یس  ع  ُد ْبُن ِإْدِر ْحم 

 
ا أ ن  ث  دَّ ال  ح  ْنُه ق  ُه ع  ِضي  اللَّ ِن ر  س  ُد ْبُن اْلح  مَّ ا ُمح  ث ن  دَّ ْن ح  اُبوِري  عی  ْیسی  ْیب  النَّ ْن ُنوِح ْبِن ُشع  م  ع  ْسل 

 
ِد ْبِن أ مَّ ْن ُمح  اِري  ع  یَّ ِن السَّ د  ع 

یِز ْبِن اْلُمْه  ِز ْبِد اْلع  : ع  ال  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 
 
ی أ ُعُه ِإل  ْرف  ِدي ی  اِئع  ت  ب  ْلن  الطَّ د  ة  ُیع  ع  ْرب 

 
ْطُبوُخ و   أ اِني  و  اْلُبْسُر اْلم  ور  اُن السُّ مَّ اءالرُّ ب  ُج و  اْلِهْند  ْفس  ن   .اْلب 

 .بنفشه و کاسنیپخته و  خرمای نارِس  ،انار سورانی :را معتدل سازد مزاج و طبایع چهارگانهچهار چیز : (علیه الّسالم)امام صادق   
 310، ص2(، ج فّتال نیشابوریروضة الواعظین)/  249، ص 1الخصال، ج  مصادر اصلی: 

 221، ص 59بحار األنوار، ج/  222، ص 25وسائل الشیعة، ج منابع دیگر:  

ة  ِمْن  ارجاع پژوهشی:  .   68 ُقولِعدَّ ا ع ی  ض  ِمْعُت الر  ال  س  اِعیل  ق  ِد ْبِن ِإْسم  مَّ ْن ُمح  اد  ع  ی  ْهِل ْبِن ِز ْن س  ا ع  اِبن  ْصح 
 
م  :أ وِف ابِن آد  باُء ِشفاء  ِمن ألِف داء  ، ما ِمن داء  في ج  الِهند 

باُء . ُه الِهند  ع  م   إاّل ق 

 دردی در درون آدمی زاده نیست ، مگر این که کاسنی ، آن را در هم می کوبد . کاسنی ، درمان هزار درد است . هیچ امام رضا علیه السالم : 
 178ص  1مکارم األخالق ج /    363ص  6الکافي ج در اصلي: ا مص 

 209ص  63بحاراالنوار ج /  183ص  25وسائل الشیعة ج/  439ص  19الوافي ج  منابع دیگر: 
 

بیِب رسول الّله صلی الله علیه و آله: قال ارجاع پژوهشی: .  69 یُکم ِبالزَّ ل  م  ؛ ع  لغ  ُن الب  ک  ، و ُیس  ة  ُه ُیطِفُئ الِمرَّ ِإنَّ  ...ف 

 ...نشاندرا فرو می بلغمکند، را خاموش می تلخه؛ چرا که مویزپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: بر شما باد  
 28، ص طب النبي صلی الله علیه و آله و سلم  مصدر اصلی: 

 298، ص 59بحار األنوار، ج  منابع دیگر: 



 
36  
های فقهی مدیریت کرونا پروتکل    

ها بر این مسئله تاکید داشتم که خرج اضافی بر خانواده ها تحمیل درآمدی از این حوزه نداشته باشند؛ لذا بنده در تدوین این پروتکل
شیود دارد و این یک درد و یک ابتالئی است، حال اگر هزینه مالی را هم تحمیل کنیم ایین مینشود. چرا که در خانواده بیمار وجود 

 رحال باید این را مورد دقت قرار داد.ه مشکل مضاعف. به
 های تقویت قلبهای دسته سوم: پروتکل. پروتکل3/4

هاست و بایید ترین نوع پروتکلشود که مهم های تقویت قلب میها که آخرین بحث بنده است مربوط به پروتکلدسته آخر پروتکل
 کنم.روی آنها تمرکز بشود. در اینجا هم بنده هشت پروتکل برای تقویت قلب بحث می

 . اولین پروتکل تقویت قلب: خوردن تلبینه1/3/4

بکنیم، روایتیی از امیام صیادق )علییه در راس  اینها استفاده از "تلبینه" است. حال تلبینه چیست؟ قبل از اینکه خود تلبینه را بحث  
ِبیِن«»  السالم( را ذکر میکنم: ْلج  ق  ِمن  ا  ر  ْلع  اِبُع ا  ص 

 
أْل ْجُلو ا  ا ت  م  ِزیِن ک  ْلح  ْلب  ا  ْجُلو الق  ْلِبین  ی  لتَّ . می فرماید به همان راحتی که شیما 70ِإنَّ ا 

که غم و غصه از قلبتان بیرود کمیک میی کنید. حیاال ببینیید در با انگشت عرق پیشانی تان را پاک میکنید خوردن تلبینه هم به این
خانواده فرزند،همسر، پدر و یا پدر بزرگ به این بیماری مبتال شده اند و نگران هستند. با این خبرهایی هم که االن در صدا و سییما 

میی شیود کیه در اینصیورت  پخش می شود فرد با خود میگوید االن ممکن است مریض من هم از دست برود.  غیم و غصیه زییاد
بیماری تشدید و تدبیر کاهش پیدا میکند و اولین کاری که باید انجام بدهیم این است که این غم و غصه ها را از بیین ببیریم. حیاال 

بینه است. چرا بنده تلبینه را انتخاب کردم؟ چون تلبینه یعنی غذا و یا سوپی که در آن شیر وجود دراد بنابراین شیر برنج هم یک نوع تل
گندم و جو یا سویق اگر با شیر پخته شود یک نوع تلبینه است که در صورت مصرف و بعد از اینکه مثال یک کاسیه از آن را بخوریید 
خوشحالی همه ی اعضای خانواده را میبیند. خود ما همین هفته پیش و برای چندمین بار این غیذا را تجربیه کیردیم. بعید از غیذا 

عرض بنده ایین اسیت کیه مجموعیه  !با هم شوخی می کردند و اثر این غذا واقعا تا این حد است. ببینید آقایاناعضای خانواده ما  
های سازمان بهداشت جهانی منجر به زیاد شدن غم و غصه و حزن و اندوه در کشور شده است. به هر میزانی هم که قلیب پروتکل

هایی را بحث کنیم که  در نتیجه آن ترس و اندوه و غصه از ا باید یک پروتکلکند؛ بنابراین متضعیف بشود  بیماری گسترش پیدا می
 قلب برود.

 . دومین پروتکل تقویت قلب: دعا خواندن توسط خانواد  بیمار با تأکید بر دعای هفتم صحیفه سجادیه2/3/4
با توجه به معانی آن بخوانید. حتی عرض  دومین پروتکل برای تقویت قلب دعا خواندن بوسیله خانواده بیمار است. دعا را هم حتما

با خدا  دانندرا نمی( نقل شده است السالم(یعنی دعاهایی که از ائمه معصومین )علیهم )بنده این است که اگر معنای دعاهای ماثور  
کنید در واقع به یک دل میکنید و درد دانند به خدا بگویند. همین که شروع به نجوای با خدا مینجوا کنند و همان چیزی را که می

گاه داشته باشد. البتیه اگیر کسیی سیواد کند این است که آدم تکیهاید. یکی از چیزهایی که قلب را قوی میی رو کردههقدرت الیتنا

 
ُد ارجاع پژوهشی:  70. مَّ ی ْبُن  ُمح  ْحی  ْن  ی  د    ع  ْحم 

 
دِ  ْبِن  أ مَّ ی ْبِن  ُمح  ْن  ِعیس  ِلي   ع  ِدید   ْبِن  ع  ْن  ح  ْعِض   ع  ا ب  اِبن  ْصح 

 
ْن  أ ِبي  ع 

 
ْبدِ  أ هِ  ع  للَّ ْیهِ  ا  ل  ال مُ  ع  لسَّ ال   ا  ْلِبین   ِإنَّ : ق  لتَّ ْجُلو ا  ب   ی  لیْ ْلق   ا 

ین   ِز ْلح  ا ا  م  ْجُلو  ک  اِبُع  ت  ص 
 
أْل ق   ا  ر  ْلع  ِبیِن  ِمن   ا  ْلج   .ا 

 . زنند می کنار پیشانی از را عرق ، انگشتان که همچنان ، زداید می غمگین دِل  از را غم  ، تلبینه:  السالم علیه صادق امام
405 ص  2 ج  المحاسن/  320 ص  6 ج الکافي : اصلي  مصادر   

353 ص 19 ج  / الوافي 71 ص 25 ج الشیعة  / وسائل 96 ص 63ج بحاراالنوار  منابع دیگر:   
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ند. مثال را بخوا  تواند ترجمه فارسی را دقیق بخواند بهتر است که همان دعاهای رسیده از اهلبیت )علیهم السالم(عربی دارد و یا می
های فراوانی در این عبارت؛ مردم بخوانند 71(ای توصیه شده استکه توسط آیةالله خامنه)اگر همین دعای هفتم صحیفه سجادیه را 

اُب   یا من»  کند مثال این عبارت را دقت کنید:دعا وجود دارد که قوت قلب ایجاد می ب  سیْ
 
أْل َ  ا 

ْت ِبُلْطفیِ ب  بَّ س  . حیال اگیر کسیی در «ت 
گوید سببیت همه اسباب را خداوند متعال به اسباب عنایت کرده اسیت. میثال اگیر آب سیبب رفیع ای این عبارت دقت کند میمعن

تشنگی است، این را خدای متعال به آب عنایت کرده است و آب از خودش اثر رفع عطش ندارد و همین طور است در میورد سیایر 
توانید  همیه کند؛چون به کسی توجه کرده که مییکند تامل کند قوت قلب پیدا میاسباب. حال اگر کسی در مورد این عبارت دقت 

اسباب را جابجا کند، همه ی خاصیتها را به اشیاء بدهد. این مهم است که دعا به معنای اتکای به ییک قیدرت قیاهر اسیت و بیه 
د.  رن ترند چون تکیه به قدرت الیتناهی داکنند آرامکند. به همین دلیل کسانی که دعای بیشتری میلحاظ روانشناسی آدمها را آرام می
گاهمان را از دست بدهیم، قلبمان ضعیف خواهد شد های آخرالزمان و مدرنیته تکیهها و گرفتاریاگر بنا باشد که ما در این مخمصه

ید که وقتی بحث پروتکل .  خواهیم آمدو زود از پا در   ای عرضه شده بود آیة الله خامنههای سازمان بهداشت جهانی به به خاطر دار
مین از آقیای   .72«تدوین پروتکل ها را به کسی بسپارید کیه ارزش دعیا را بدانید»  ایشان یک جمله حکیمانه فرموده بودند که:

کنم کسانی که در ستاد ملی کرونا اهل دعا نیسیتند را کنیار اند خواهش میاللهی که در زمان یک دولت انقالبی سرکار آمدهعین
های ما ادامه پیدا توانند تقویت قلب برای ما به ارمغان بیاورند و وقتی قلب تقویت نشد مشکلبگذارند؛ چون این اشخاص نمی

  خواهد کرد.
 . سومین پروتکل تقویت قلب: استعمال بوی خوش با تأکید بر مالیدن به بالش بیمار3/3/4

شود. دقت بفرمایید وضعیت بیمار مبتال به کرونا وضیعیت منجر به ایجاد شادی میکنم که بنده از این به بعد شش پیشنهاد ارائه می
است و اگر به سرعت این وضعیت را مدیریت نکنیم همین حاالت قلبی بیمیار را از پیا در  "حزن"و    "خوف"وضعیت      73ترس است،

 
 دعیای هفیتم صیحیفهمن توصیه میکینم : »13/12/1398پس از کاشت نهال در آستانه روز درختکاری در تاریخ  ای )دامت برکاته(حضرت آیت الله خامنهارجاع پردازشی:  . 71

ن» را که در مفاتیح هم هست این دعا:سّجادّیه   ا م  لُّ ِبهِ   ی  اِئد  ُتح  د  دُّ الشَّ  ِبِه ح 
ُ
أ ْن ُیفث  ا م  اِرِه و  ی  ک  ُد اْلم  مضمونی است، با توّجه به معنا این دعا را این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش «ُعق 

یبا از خدای مت  «عال بخواهند.بخوانند و با این الفاظ ز

 498600n.ir/2https://b:  جهت مشاهده متن کامل جلسه به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمائید
 گفیتم، کیه طیور  همیان : »من21/02/1400 تاریخ در کرونا با مبارزه ملی ستاد با تصویری ارتباط در حضرت آیت الله خامنه ای )دامت برکاته(ارجاع پردازشی:  . 72

 و   توّسل  و دعا حضور اهّمّیت که بدهید  کسانی   به  را  مورد   این  بررسی   که است  این امتوصیه منتها میدانم معتبر  را ستاد  یشدهبررسی  و  کارشناسی نظر ندارم،  پیشنهادی
 است  مردم یهمه و  من عهده بر کردند، گیریتصمیم چه هر کنند؛ گیریتصمیم و  را مسئله کنند  بررسی اینها ،باشند کرده درک کلمه واقعی معنای به را  معنوی   مسائل 

 «.بشود عمل شاءاللهان هاگیریتصمیم  آن طبق بر که

 924947n.ir/2https://bفرمائید:   مراجعه  زیر اینترنتی آدرس به  جلسه  کامل  متن مشاهده  جهت

ُه.ارجاع پژوهشی: .  73 ْیش  ل  اِئُف ال  ع   عن علی )ع(:  اْلخ 

 .هیچ لذتی از زندگی نبردبر او وارد شود،  ترسامیرالمومنین )علیه السالم(:  کسی که 
 55غرر الحکم، ص 

ْمن.قال امیرالمومنین )علیه السالم(: ُکلُّ 
 
ی أ اُج ِإل  ْحت   ُسُرور  ی 

 است. امنیتای، نیازمند امیرالمومنین )علیه السالم(: هر شادی 
 7، ص 75بحار األنوار، ج /  212، ص 1مطالب السؤول، ج  

https://b2n.ir/498600
https://b2n.ir/924947
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هرحیال اطبیای موجیود ه البته نقش قلیب بیشیتر از سیسیتم ایمنیی اسیت  ولیی بی  74کند.آرود و سیستم ایمنی او را ضعیف میمی
ترین این شش پروتکل که شاید مهم  پساند که اگر  قلب تضعیف شد و فرد ترسید  سیستم ایمنی او هم تضعیف خواهد شد. پذیرفته
هیا ها چقدر کارآمد است . اگر خانوادهروتکلکنند. ببینید این پایجاد می  "شادی"و    "نشرة"های حوزه پیشگیری باشد همه  پروتکل

های بیمار خواهد شد . محل شادی هم مانند غم و غصه در قلب شش اقدام را انجام بدهند موجب ارتقای شادی در سطح خانواده
 است. حال این شش  پیشنهاد کدام است؟

ة  »  اوال روایت می فرماید: یُب ُنْشر  لط  است. عطرهایی استفاده کنید که شادی خانواده شما را زیاد کنید ؛ بوی خوش شادی آور  75«ا 
مثل گالب و گل یاس و بعضی از عطرهای دیگر. این یک اقدام مهم است. بعضی از دوستان ما به بنده توصیه کردند که من ایین را 

و را معطر کنید تا وضعیت شادی حتما بگویم: اگر بیمار شما در وضعیت غلبه ی بیماری است با یک عطر مالیمی متکای زیر سر ا

 
ْن إِ ارجاع پژوهشی: .  74 ِه ع  ْبِد اللَّ ْعُد ْبُن ع  ا س  ث ن  دَّ ال  ح  ْیِه ق  ل  ِه ع  اُن اللَّ ِبي ِرْضو 

 
ا أ ن  ث  دَّ دِ ح  بیْ ْن ع  ور  عی  ْنصیُ ِبي م 

 
ْن ُدُرْست  ْبِن أ اِن ع  ْهق  ِه الد  ْبِد اللَّ ِه ْبِن ع  ْیِد اللَّ ْن ُعب  اِشم  ع  اِهیم  ْبِن ه  ِن ْبر  ِه بیْ  اللیَّ

اِدُق ع ِه الصَّ ْبِد اللَّ ُبو ع 
 
ال  أ ال  ق  ان  ق  ُقوُل  : وِسن  ِسیُح ع ی  ان  اْلم  ْن  ک  هُ  م  مُّ ُثر  ه  ِقم   ک  ُنهُ  س  د   . ب 

تنَ شود بر حق صبر نتوانی و اگر تنبیل امام صادق )ع( فرمود شوخی مکن تا روشنیت برود و دروغ مگو تا خرمیت برود و از دو خصلت بر کنار باش تنَ خلقی و تنبلی زیرا اگر خلقت 
هر که بد خلق است خود را شکنجه کند، هر که سخن بسیار گوید بسییار در   گرددبیمار  هر که غمش بسیار است تنش    :فرمودميهمیشه  مسیح )ع(    و حضرت.  باشی حقی ادا نکنی

 غلط افتد و هر که بسیار گناه کند بهایش برود و هر که با مردان در افتد مروتش برود.
 543األمالي) للصدوق(، ص 

ْعُد ْبُن   ا س  ث ن  دَّ ال  ح  ْنُه ق  ُه ع  ِضي  اللَّ ِبي ر 
 
ا أ ن  ث  دَّ هِ ح  د  ْن ج  ی ع  ْحی  اِسِم ْبِن ی  ِن اْلق  ْقِطیِنيُّ ع  ْید  اْلی  ی ْبِن ُعب  ُد ْبُن ِعیس  مَّ ث ِني ُمح  دَّ ال  ح  ِه ق  ْبِد اللَّ ِد ْبِن مُ  ع  مَّ ِصیر  و  ُمح  ِبي ب 

 
ْن أ اِشد  ع  ِن ْبِن ر  س  ْن اْلح  ْسِلم  ع 

د   ْن ج  ِبي ع 
 
ث ِني أ دَّ ال  ح  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ اِئِه ع ي ع  مُّ عن امیرالمومنین ع   آب  ِم : ... اله  ر   ....ِنصُف اله 

 نیمی از پیری است. حزن و اندوه،امیرالمومنین )علیه السالم(:  
   111/ تحف العقول، ص  495نهج البالغة، ص /   416، ص 4/ من ال یحضره الفقیه، ج 620، ص 2الخصال، ج 

ی  و  ِر ْبِن سند من الیحضر: ر  ْعف  اِدِق ج  ِن الصَّ ة  ع  ار  ْن ُزر  ْکر  ع  ی ْبِن ب  ْن ُموس  ْیر  ع  ِبي ُعم 
 
ُد ْبُن أ مَّ ی و  ُمح  ْحی  اُن ْبُن ی  ْفو  د  ع ص  مَّ  ُمح 

. د  س  هِدُم الج   اْلمام عليّ علیه السالم: الُحزُن ی 
 .کندمی نابودبدن را  ،حزن و اندوهامام علی علیه السالم:  

 40غررالحکم، ص
ال   و  ارجاع پژوهشی: .   75 ْیهِ  ق  ل  ال مُ  ع  لسَّ یُب : ا  لط  ة   ا  ُل  و   ُنْشر  س  ْلع  ة   ا  ُکوُب  و   ُنْشر  لرُّ ة   ا  ُر  و   ُنْشر  ظ  لنَّ ی ا  ةِ  ِإل  ْلُخْضر  ة   ا   .ُنْشر 
 .سبزی  سر   به   نگاه   و    سواری  اسب   عسل،   همینطور    آورد،   می   شادمانی   خوش   بوی :  السالم علیه علی امام

40 ص 2 ج  االخبار / عیون 546 ص 1  ج البالغه  نهج : اصلي  مصادر   
 300 ص 73ج / بحاراالنوار 143 ص  2ج الشیعة  وسائل :  منابع دیگر 

د  ْبِن  ْحم 
 
ِد ْبِن أ مَّ ْن ُمح  اُر ع  طَّ ی اْلع  ْحی  ُد ْبُن ی  مَّ ا ُمح  ث ن  دَّ ال  ح  ْنُه ق  ُه ع  ِضي  اللَّ ِبي ر 

 
ا أ ن  ث  دَّ ْبِد اللَّ ح  ِبي ع 

 
ْن أ اِلد  ع  ِر ْبِن خ  ْعف  ْن ج  ُجل  ع  ْن ر  ی ع  ِد ْبِن ِعیس  مَّ ْن ُمح  ِري  ع  ْشع 

 
ان  اأْل ی ْبِن ِعْمر  ْحی  :  ِه عی  ال  ق 

اء   ْشی 
 
ِة أ ر  ش  ُة ِفي ع  ْشو  ُر إِ  :النَّ ظ  ْرُب و  النَّ ْکُل و  الشُّ

 
ِة و  اأْل ی اْلُخْضر  ُر ِإل  ظ  اِء و  النَّ اُس ِفي اْلم  ُکوُب و  ااِلْرِتم  ْشيُ و  الرُّ اِل. اْلم  ج  ث ُة الر  اد  اُك و  ُمح  و  اُع و  الس  اِء و  اْلِجم  ْسن  ِة اْلح 

 
ْرأ ی اْلم   ل 

نگاه کردن، )از محارم(  سیما  خوشامام صادق علیه السالم: نشاط و شادی در ده چیز است: قدم زدن، سواری، در آب غوطه خوردن، به سبزه نگریستن، خوردن و آشامیدن، به زِن  
 سخن شدن.، مسواك زدن، و با مردمان هم همبستری 

 443، ص 2الخصال، ج  مصدر اصلی: 
 322، ص 73بحار األنوار، ج/  11، ص 2ج وسائل الشیعة،   منابع دیگر: 

ِعید  ا  ُبو س 
 
ا أ ن  ث  دَّ ال  ح  ْنُه ق  ُه ع  ِضي  اللَّ اِنيُّ ر  ق  ال  اق  الطَّ اِهیم  ْبِن ِإْسح  ُد ْبُن ِإْبر  مَّ ا ُمح  ث ن  دَّ ا  ح  ث ن  دَّ ال  ح  اد  ق  بَّ ْیُب ْبُن ع  ا ُصه  ث ن  دَّ ال  ح  ِويُّ ق  د  ِليٍّ اْلع  ُن ْبُن ع  س  ْن  ْلح  ِبیِه ع 

 
ْن أ د  ع  مَّ ِر ْبِن ُمح  ْعف  ْن ج  ِبي ع 

 
أ

  : ال  ِه ع ق  د  اء  ج  ْشی 
 
ْشِر أ ُة ِفي ع  ْشو  ْرِب و  اْلِجم    :النَّ ْکِل و  الشُّ

 
ِة و  اأْل ی اْلُخْضر  ِر ِإل  ظ  اِء و  النَّ اِس ِفي اْلم  ُکوِب و  ااِلْرِتم  ْشيِ و  الرُّ ْسِل ِفي اْلم  اِك و  غ  و  ِة   اِع و  الس 

 
ْرأ ی اْلم  ِر ِإل  ظ  ِس ِباْلِخْطِمي  و  النَّ

ْ
أ الرَّ

اِل. ج  ث ِة الر  اد  اِء و  ُمح  ْسن   اْلح 
نگاه کردن، )از محارم(  سیما  خوشامام صادق علیه السالم: نشاط و شادی در ده چیز است: قدم زدن، سواری، در آب غوطه خوردن، به سبزه نگریستن، خوردن و آشامیدن، به زِن  

ْطمی شستن، و با مردمان هم ستری همب  سخن شدن. ، مسواك زدن، سر را با خ 
 14، ص  1المحاسن، ج/  443، ص 2الخصال، ج  مصادر اصلی: 

ُجل   سند محاسن: ْن ر  اِلد  ع  ِر ْبِن خ  ْعف  ْن ج  ِن ع  ْحم  ْبِد الرَّ ْن ُیوُنس  ْبِن ع  ْقِطیِني  ع  ی اْلی  ِد ْبِن ِعیس  مَّ ْن ُمح  ْنُه ع  ه   ع  ْبِد اللَّ ِبي ع 
 
ْن أ  ع 

 322، ص 73بحار األنوار، ج/  12، ص 2وسائل الشیعة، ج   منابع دیگر: 
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قلب او افزایش پیدا کند و به تبع قلبش تقویت شود. بنابراین اولین اقدام در بخش افزایش شادی برای خانواده های مبتال به کرونیا 

 استفاده از عطرهای مناسب است.
 . چهارمین پروتکل تقویت قلب: خوردن عسل4/3/4

ة  »  می فرمایند:مورد دیگر در روایت عسل است که حضرت   ُل ُنْشر  س  ْلع  چه به عنوان شربت عسل استفاده شیود و چیه خیود   76«و  ا 
 غسل را با انگشت بخوریم که در هر صورت به تقویت قلب کمک می کند. بنابراین خود عسل یک پروتکل مستقل است.

ة  »مورد بعدی در روایت اسب سواری است:   ُکوُب ُنْشر  لرُّ نیست ولی اگر میتواند اسب سواری کند منجر به   . حال کسی مریض77«و  ا 
 افزایش شادی  وتقویت قلب او خواهد شد.

 ها. پنجمین پروتکل تقویت قلب: نگا  کردن به طبیعت سبز و جنگل5/3/4
ة  » عامل شادی آور دیگر نگاه کردن به طبیعت سبز و به جنگل هاسیت: ر  ِة ُنشیْ ر  ْلُخضیْ ی ا  ُر ِإلی  ظی  لنَّ بنیابراین اگیر شیما خانیه . 78«و  ا 

کند. اگرچه در صورت امکان بهتیر دار دارید یا مثال در خانه ی خودتان گل دارید اینها به افزایش شادی اهل خانه کمک میحیاط
 این است که به طبیعت بروید.

 . ششمین پروتکل تقویت قلب: استعمال نور  برای ازاله موهای زائد بدن6/3/4
ة  »مورد دیگر نوره است:  ُة ُنْشر  ور  لنُّ پاکسازی بدن از طریق نوره به افزایش شادی کمک می کند. بنابراین در این ایام به خیانواده  79«ا 

 ها پیشنهاد می کنیم که از تیغ برای ازاله ی موهای زائد بدن استفاده نکنند و به جایش از نوره مصرف کنند.
 ران دینی. هفتمین پروتکل تقویت قلب: مالقات کردن براد7/3/4

ة   »که فرمودند :  )علیه السالم(    پروتکل بعدی از امام جواد اِن ُنْشر  ْخو  ْْلِ اُة ا  ق  نادرست فاصله   که با توجه به این حدیث از مسئله  80«ُمال 
داریم کم میی گذاری اجتماعی فاصله میگیریم. چرا که اگر فاصله گذاری اجتماعی انجام دادیم ارتباطمان با برادرانی که دوستشان 

 
ِن ، ورسول الّله صلی   ارجاع پژوهشی:.  76 ی  یُب ، وِلباُس اللَّ ربو : الط  ُح ِبِهنَّ الِجسُم وی  فر  ِل . الله علیه و آله :ث الث ة  ی  س   ُشرُب الع 

 .  عسلمی شود و رشد می کند : بوی خوش ، جامه نرم و نوشیدن  شاداب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : سه چیز است که تن ، به واسطه آنها 
 25ي صلی الله علیه و آله و سلم، ص طب النب مصدر اصلی: 

 419ص  1مستدرك الوسائل ج/  259ص  59بحاراالنوار ج   منابع دیگر: 
 . 75همچنین ر،ک؛ رفرنس شماره 

 .75ر،ک؛ رفرنس شماره .  77
 . 75ر،ک؛ رفرنس شماره  . 78

ُد ارجاع پژوهشی:  . 79 ْحم 
 
د   ْبُن  أ مَّ ِن  ُمح  اِسِم  ع  ی ْبِن  اْلق  ْحی  ْن  ی  هِ  ع  د  ِن  ج  س  اِشد   ْبِن  اْلح  ْن  ر  ِبي ع 

 
ِصیر   أ ْن  ب  ِبي ع 

 
ْبدِ  أ هِ  ع  ال   ع اللَّ ال   ق  ِمیُر  ق 

 
ةُ  :ع اْلُمْؤِمِنین   أ ور  ة   النُّ ر  ور   و   ُنشیْ هیُ  ط 

دِ  س   .ِلْلج 

 .است بدن پاکیزگی و نشاط ایجاد باعث نوره(: السالم علیه) امیرالمومنین
 22 ص  األعمال، عقاب  و  األعمال ثواب /  506 ص ،6ج  ، الکافي : اصلی  مصادر 

ِبي :االعمال ثواب سند
 
ث ِني ره أ دَّ ْبُد  ح  هِ  ع  ر   ْبُن  اللَّ

ْعف  ْن   ج  دِ  ع  مَّ ی ْبِن  ُمح  ِن  ِعیس  اِسِم  ع  ی ْبِن  اْلق  ْحی  ْن  ی  هِ  ع  د  ِن  ج  س  اِشد   ْبِن  اْلح  ْن  ر  ِبي ع 
 
ِصیر   أ ْن  ب  ِبي ع 

 
ْبدِ  أ هِ  ع  ال   ع  اللَّ ال    ق  ِمیُراْلُمْؤِمِنین   ق 

 
 أ

 ( اربعماه حدیث) 611 ص ،2ج  الخصال،
ا  :خصال سند ث ن  دَّ ِبي ح 

 
ِضي  أ هُ  ر  ْنهُ  اللَّ ال   ع  ا ق  ث ن  دَّ ْعُد   ح  ْبدِ  ْبُن  س  هِ  ع  ال   اللَّ ث ِني ق  دَّ ُد   ح  مَّ ی ْبُن  ُمح  ْید   ْبِن  ِعیس  ْقِطیِنيُّ ُعب  ِن  اْلی  اِسِم  ع  ی ْبِن  اْلق  ْحی  ْن  ی  هِ  ع  د  ِن  ج  س  اِشد   ْبِن   اْلح  ْن  ر  ِبي ع 

 
ِصیر   أ مَّ  و    ب  ْن  ُمْسِلم   ْبِن  دِ ُمح  ِبي ع 

 
  أ

ْبدِ  هِ  ع  ال   ع اللَّ ث ِني ق  دَّ ِبي ح 
 
ْن  أ ي  ع  د  ْن  ج  اِئهِ  ع  نَّ  ع آب 

 
ِمیر   أ

 
   اْلُمْؤِمِنین   أ

 65 ص ،2ج  الشیعة، وسائل /   89 ص ،73ج  ، األنوار بحار /   614 ص ،6ج  الوافي، : دیگر   منابع 
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آفرین است و عرض کیردیم انیواع بیند این شادیکند.انسان وقتی رفیق خودش را میشود و در اینصورت شادی ما کاهش پیدا می
 کند.های مذکور قلب را تقویت میشادی

کردند حضرت ما را متذکر میگوید "ذکرنا"، دائما که می)علیه السالم(    پروتکل بعدی روایتی است از یکی از اصحاب که امام صادق
ة  »که :   ال  ُنْشر  ق  اِرِب ف  لشَّ ْخذ  ِمن  ا 

 
أْل ا ا  ْرن  ک  آور اسیت. یعنیی اگیر در ایین اییام و بصیورت مینظم ها هم شادی. کوتاه کردن سیبیل81«ذ 

 (82صیه شده اسیتها بعد از نماز ظهر و عصر که بهترین زمان برای اخذ شارب هست هرچند روز جمعه هم تو خصوصا پنج شنبه)
تان خواهد شد و هم یک اقدام بهداشتی است. اما در حال حاضر چون وزارت بهداشت غم و اینکار را انجام دهید هم موجب شادی

شیود و حزن را در جامعه گسترش داده است بنده تاکید دارم بر روی کارهایی که به سادگی موجیب افیزایش شیادی در جامعیه میی
 افزایش تقویت قلب.افزایش شادی هم یعنی 

 . هشتمین پروتکل تقویت قلب: خوردن سرکه طبیعی، کشمش و میوۀ به8/3/4
اینها به حسن شدن قلب و اینکه ترس  ؛آخرین بحثی که بنده درام این است که اگر کسی میوه به مصرف کند یا کشمش مصرف کند  

مصیرف  ،83(که نوعی از کشیمش اسیت) "زبیب" و "کشمش"کند. بنابراین در بخش مواد غذایی مصرف  از قلب او برود کمک می
 

اارجاع پژوهشی:    . 80 ن  ر  ُد   اْخب  مَّ ال    ْبُن  ُمح  ،ق  د  مَّ اِلُح :ُمح  لصَّ ِریُف ا  لشَّ اا  ن  ر  ْخب 
 
ُن  أ س  ْلح  ا  د  مَّ ُبوُمح 

 
ة   أ ْمز  ال   ْبُنح  ،ق  ِويُّ ل  ْلع  ِن : ا  س  ْلح  ُبوا 

 
ث ِني أ دَّ ِليُّ ح  ال   ْبُن  ع  ْضِل،ق  ْلف  اب  : ا  ُبوُتر 

 
ث ِني أ دَّ ح 

هِ  للَّ ْیُدا  ی،  ْبُن   ُعب  ال    ُموس  ِظیِم :ق  ْلع  ْبُدا  اِسِم ع  ْلق  ُبوا 
 
ث ِني أ دَّ هِ   ح  للَّ ْبِدا  ِنيُّ  ْبُن ع  س  ْلح  ال    ،  ا  ِمْعُت :  ق  ا   س  ب 

 
ر    أ

ْعف  د    ج  مَّ ِلي   ْبن    ُمح  ی ْبِن  ع  ْیهِ ) ُموس  ل  ال مُ  ع  لسَّ ُقوُل ( ا  اةُ : ی  ق  اِن  ُمال  ْخو  ْْلِ ةُ  ا  ر   ُنشیْ
ْلِقیح   ْقِل  ت  ان    ِإْن   و   ِلْلع  ْزراً  ک  ِلیالً  ن   .ق 

 . باشد کوتاه و اندك چند هر ، شود می عقل باروری سبب و دلتنگی رفع موجب ، برادران با مالقات:  السالم علیه جواد امام
94 ص 1ج طوسي أمالي: اصلي  مصدر   

324 ص 8 ج  الوسائل / مستدرك  455 ص  23 ج العلوم  / عوالم  353 ص  71 ج بحاراالنوار  : منابع دیگر   
ُد ارجاع پژوهشی:  . 81 مَّ ی ْبُن  ُمح  ْحی  ْن  ی  د    ع  ْحم 

 
د   ْبِن  أ مَّ ِن  ُمح  ال   ِاْبِن   ع  ضَّ ْن   ف  مَّ هُ  ع  ر  ک  ْن  ذ  ِبي  ع 

 
ْبدِ  أ هِ  ع  للَّ ْیهِ  ا  ل  ال مُ  ع  لسَّ ال   ا  ا: ق  ْرن  ک  ْخذ   ذ 

 
أْل اِرِب  ِمن   ا  لشَّ ال   ا  ق  ة   ف  ن   ُهو   و   ُنْشر   میِ

ةِ  نَّ لسُّ  . ا 

  »سّنت از جزئی و  است نشاطآور: » فرمود السالم علیه صادق امام.  کردیم   یاد سبیل کردن کوتاه از:  - است برده را نامش که کسی از فّضال، ابن از نقل به
478 ص  6 ج الکافي : اصلي  مصدر   

114 ص 2ج  الشیعة  / وسائل 660 ص 6 ج  الوافي : منابع دیگر   
:ارجاع پژوهشی:  82. ال  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ اِلم  ع  اِم ْبِن س  ْن ِهش  ْیر  ع  ِبي ُعم 

 
ِن اْبِن أ ِبیِه ع 

 
ْن أ اِهیم  ع  ِليُّ ْبُن ِإْبر  ْقِلیُم  ع  ارِ ت  ْظف 

 
ِة  اأْل ْوم  اْلُجُمعی  ِص و  ی  ر  اِم و  اْلبی  ذ  ن  اْلجیُ ْؤِمُن میِ ییُ

ی م   .اْلع 
ص )پیسی( و کوری امان ازها در روز جمعه  ناخنامام صادق )علیه السالم(: کوتاه کردِن   ر   است. جذام و ب 

 23ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص /  490، ص 6الکافي، ج  مصادر اصلی: 
اِم ْبِن  سند ثواب االعمال: ْن ِهش  ة  ع  ِمیر  ِبي ع 

 
ْن أ اِئِني  ع  د  وب  اْلم  یُّ

 
ِبي أ

 
ْن أ ی ع  ِد ْبِن ِعیس  مَّ ْن ُمح  اِد ع  ْسن  ا اْْلِ ذ  هِ  و  ِبه  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ اِلم  ع   س 

 )مرسال( 121جامع األخبار)للشعیري(، ص /    )مرسال(79الدعوات )للراوندي(، ص )مرسال( /  126، ص  1من ال یحضره الفقیه، ج                         
 345، ص 86، ج اربحار األنو /  (حضرینقال عن من ال ) 355، ص 7وسائل الشیعة، ج   منابع دیگر: 

ادِ ارجاع پژوهشی:  . 83 ْسن  ا اْْلِ ذ  ِبیِه )و  ِبه 
 
ْن أ اِلي ع  م 

 
وِسيُّ ِفي اأْل د  الطُّ مَّ ُن ْبُن ُمح  س  ِن اْلح  ا ع  ضی  ِن الر  ِليٍّ ع  ِخي ِدْعِبِل ْبِن ع 

 
ِليٍّ أ ِلي  ْبِن ع  ْن ع  ِليٍّ ع  اِعیل  ْبِن ع  ْن ِإْسم  اِر ع  فَّ اْلح 

اِئهِ  ْن آب  : ِإنَّ ( ع  ال  ُه ق  نَّ
 
ُم( أ ال  ْیِه السَّ ل  اِلب  )ع  ِبي ط 

 
ِلي  ْبِن أ ْن ع  ْلب  ع  ُشدُّ اْلق  ِبیب  ی  ر  الزَّ ُب ِباْلم  ْذه  .، و  ی  س  ف  ُب النَّ ی  ، و  ُیط  ة  ار  ر   ِض، و  ُیْطِفُئ اْلح 

 دهد.سازد و دل را خوشی میبرد، حرارت را خاموش می، بیماری را میبخشدمویز، قلب را استحکام میامام علی علیه السالم:   
 175مکارم األخالق، ص  /  362األمالي )للطوسي(، ص  مصادر اصلی: 

 152، ص 63بحار األنوار، ج/   32، ص 25وسائل الشیعة، ج   منابع دیگر: 
بیِب رسول الّله صلی الله علیه و آله:  قال  یُکم ِبالزَّ ل  .ع  لب  ُن الق  س  ، و ُیح  ب  ص  ، و ُیذِهُب النَّ ب  ص  ُشدُّ الع  ، و ی  م  لغ  ُن الب  ک  ، و ُیس  ة  ُه ُیطِفُئ الِمرَّ ِإنَّ  ؛ ف 

 سازد.را نیکو می قلببرد و بخشد، خستگی را مینشاند، ِپی را استحکام میکند، بلغم را فرو می؛ چرا که تلخه را خاموش مییزموپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: بر شما باد  
 28طب النبي صلی الله علیه و آله و سلم، ص  مصدر اصلی: 
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را اگر افزایش بدهیم هر کدام به نوعی تاثیر مثبت بر قلب خواهد گذاشت و منجر به تقویت قلب خواهد  ”85هبِ “و مصرف   84”سرکه“
 د. ش

آنهیا را   عدد ازکه بنده بخاطر وضعیت موجود شش    های پیشگیری هستندهای بخش تقویت قلب بیشتر پروتکلپروتکلبنابراین  
های دیگری برای تقویت قلب بحث کرد ولی ناظر به شرایط امروز، تقویت قلیب از توان پروتکلروی شادی پیشنهاد دادم. البته می

آفرین اولویت دارد. بخشی هم مانند تلبینه غذایی بود و همینطور در مورد دعا هیم کیه مسیائلی عنیوان پایگاه اقدامات ساده شادی
 شد.

 
 298، ص 59بحار األنوار، ج  منابع دیگر: 

ِليُّ ْبُن ارجاع پژوهشی: .  84 ِصیر  ع  ِبي ب 
 
ْن أ ْیب  ع  ْن ُشع  م  ع  ص 

 
ِن اأْل ْحم  ْبِد الرَّ ِه ْبِن ع  ْبِد اللَّ ْن ع  ا ع  اِبن  ْصح 

 
ْعِض أ ْن ب  اِهیم  ع  ْؤِمِنین  ع ِإْبر  ِمییُر اْلمیُ

 
ال  أ ال  ق  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ  :ع 

اُم  د  لُّ ِنْعم  اْْلِ اء  و  ؛ اْلخ  ْفر  ة  و  ُیْطِفُئ الصَّ ْکِسُر اْلِمرَّ ْلب  ی   ُیْحِیي اْلق 

 کند.نشاند و قلب را زنده میشکند، صفرا را فرو میرا می تلخهامام علی علیه السالم: سرکه، نیکو خورشتی است؛   
 330، ص 6الکافي، ج  مصدر اصلی: 
 325، ص 19الوافي، ج  منابع دیگر: 

ْنُه  ِمیُر الْ ن خالد( )احمد بن محمد بع 
 
ال  أ ال  ق  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ ِصیر  ع  ِبي ب 

 
ْن أ ْیب  ع  ْن ُشع  م  ع  ص 

 
ِن اأْل ا ع  اِبن  ْصح 

 
ْعِض أ ْن ب  اُم   :ُمْؤِمِنین  عع  د  لُّ ِنْعم  اْْلِ ار  و    اْلخ  ْکِسُر اْلِمر  ْلب ی   .ُیْحِیي اْلق 

 کند.شکند و قلب را زنده میرا می تلخهی است؛  امام علی علیه السالم: سرکه، نیکو خورشت 
 190مکارم األخالق، ص /  486، ص 2المحاسن، ج  مصادر اصلی: 

 305، ص 63بحار األنوار، ج /  92، ص 25وسائل الشیعة، ج   منابع دیگر: 
 : ال  ُه ق  نَّ

 
د  ص أ مَّ ِر ْبِن ُمح  ْعف  ْن ج  لُّ و  ع  ار  و   اْلخ  ُن اْلِمر  ک   .ُیْحِیي اْلُقُلوب  ُیس 

 امام صادق )علیه السالم(: سرکه تلخه را ساکن می کند و قلب را زنده می گرداند.
 112، ص 2دعائم اْلسالم، ج  مصدر اصلی: 

 363، ص 16مستدرك الوسائل، ج /  304، ص 63بحار األنوار، ج  منابع دیگر: 
ْنُه  هِ )احمد بن محمد بن خالد( ع  ْبِد اللَّ ا ع  ب 

 
ِمْعُت أ ال  س  ة  ق  اع  ْن ِرف  ة  ع  ال  ض  ْن ف  ِبیِه ع 

 
ْن أ د  ع  ْحم 

 
ة  و  أ اع  ْن ِرف  ْحُبوب  ع  ِن اْبِن م  ُقوُل ع  ْلب : ع ی  لُّ ُیْسُر اْلق   .اْلخ 

 باعث شادمانی قلب است.امام صادق )علیه السالم(: سرکه  
 487، ص: 2المحاسن، ج  مصدر اصلی: 

بیِ ارجاع پژوهشی: .  85
 
ْن أ اِشد  عی  ِن ْبِن ر  س  ِه اْلح  د  ْن ج  ی ع  ْحی  اِسِم ْبِن ی  ِن اْلق  د  ع  مَّ د  ْبِن ُمح  ْحم 

 
ْن أ ی ع  ْحی  ُد ْبُن ی  مَّ ِمییُر ُمح 

 
ال  أ ال  قی  ِه ع قی  ِد اللیَّ بیْ ْؤِمِنین  عي ع  ُل  :اْلمیُ کیْ

 
أ

ِعیِف  ْلِب الضَّ ة  ِلْلق  ِل ُقوَّ ْرج  ف  . السَّ ان  ب  ُع اْلج  ج  اد  و  ُیش  ي اْلُفؤ  ک  ة  و  ُیذ  ِعد  ُب اْلم  ی   و  ُیط 

 بخشد.عت میدهد و ترسو را شجاسازد، دل را نشاط می، معده را پاك میخوردن ِبْه، نیروی قلِب ضعیف است:  (علیه السالم) امیرالمومنین 
 550، ص 2المحاسن، ج/  357، ص 6الکافي، ج  مصادر اصلی: 

مِ سند محاسن: 
 
ال  أ ال  ق  اِئِه ق  ْن آب  ِه ع ع  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ ِصیر  ع  ِبي ب 

 
ْن أ ِه ع  د  ْن ج  ی ع  ْحی  اِسِم ْبِن ی  ِن اْلق  ْنُه ع   یُر اْلُمْؤِمِنینع 

 399، ص 19الوافي، ج /  165، ص 25وسائل الشیعة، ج /  170، ص 63جبحار األنوار،   منابع دیگر: 
ة  ْبِن   ْمز  ِه ح  م  ْن ع  ِزیع  ع  اِعیل  ْبِن ب  ِد ْبِن ِإْسم  مَّ ْن ُمح  د  ع  مَّ د  ْبِن ُمح  ْحم 

 
ْن أ ی ع  ْحی  ُد ْبُن ی  مَّ ِه ص ِلج  ُمح  ُسوُل اللَّ ال  ر  : ق  ال  اِهیم  ع ق  ِبي ِإْبر 

 
ْن أ ِزیع  ع  ر  ب 

ُر  :ْعف  ْعف  ا ج  ي الْ   ! ی  و  ُه ُیق  ِإنَّ ل  ف  ْرج  ف   ْلب  ق  ُکِل السَّ
. ان  ب  ُع اْلج  ج   و  ُیش 

 بخشد«.دهد و ترسو را شجاعت میرا قّوت می قلببخور، که  ِبهْ امام کاظم علیه السالم: پیامبر خدا، به جعفر بن ابی طالب فرمود: »ای جعفر!  
 549، ص 2لمحاسن، ج/ ا 357، ص 6الکافي، ج  مصادر اصلی: 

اهِ  سند اول محاسن:  ِبي ِإْبر 
 
ْن أ یع  ع  ِز ة  ْبِن ب  ْمز  ْن ح  ان  ع  ِن ْبِن ُعْثم  س  ِن اْلح  ْیِرِه ع  ْو غ 

 
ان  أ ِد ْبِن ِسن  مَّ ْن ُمح  ْنُه ع   یم ع 

ِه  سند دوم محاسن: ْبِد اللَّ د  ْبِن ع  ْحم 
 
ْن أ ة  ع  ْین  ُبو ُسم 

 
اُه أ و  ن و  ر  ُجل  ع  ْن ر  ِدي  ع  س 

 
ْبِد اللَّ اأْل ِبي ع 

 
 أ

 165، ص 25وسائل الشیعة، ج /   400، ص 19الوافي، ج/  170، ص 63بحار األنوار، ج  منابع دیگر: 
ْنُه   یْ )احمد بن محمد بن خالد(  ع  ْن ُشع  م  ع  ص 

 
ِن اأْل ْحم  ْبِد الرَّ ِه ْبِن ع  ْبِد اللَّ ْن ع  ا ع  اِبن  ْصح 

 
ْعِض أ ْن ب  : ع  ال  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ ِصیر  ع  ِبي ب 

 
ْن أ ْرُقوِفي  ع  ق  ِب ب  اْلع  لیْ ة  ِلْلق  ِل ُقوَّ ْرج  ف  ْکُل السَّ

 
اء   أ کی  و  ذ 

ان ب  ُع اْلج  ج  اِد و  ُیش   .ِلْلُفؤ 
 و پاکی دل است و ترسو را شجاع می کند. قّوت قلبباعث  ِبهامام صادق )علیه السالم(: خورِن  

 550، ص 2المحاسن، ج  مصدر اصلی: 
 170، ص 63بحار األنوار، ج/  168، ص 25وسائل الشیعة، ج   منابع دیگر: 
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خارج کردن اخالط، هشت پروتکل برای تعدیل  و پروتکل را پیشنهاد دادم: هشت مورد برای پاکسازی مجاری  24در مجموع بنده  
  ؛کنیدهیا تحمییل نمییها این بود که هزینه جدیدی بر خیانوادهوتکلویژگی عمده این پرطبع و هشت مورد هم برای تقویت قلب. 

 .های تکمیلی دیگری هم دارند که قابل مطالعه و استفاده استحلاگرچه دوستان طبیب ما راه
کرونا، اصول بنابراین بحث بنده تمام شد. ما مجموعا سه سرفصل بحثی  در تعریف کرونا گفتیم: اشکال به روش تحقیق در مطالعه 

های درمان بیماری عام تحلیل بیماری کرونا و النهایه تعریف بیماری کرونا. سه سر فصل دوم هم عبارت بود از: معرفی پروتکل
 کننده قلب. های تقویتکننده طبایع و معرفی پروتکلهای تعدیلکرونا، معرفی پروتکل

 میا در  خودم تقاضا دارم که به این مسئله توجه کنند و آن این کیه: محیور ضم بگویم و از همه ی دوستان  ئای هم در خاتمه عراجمله
 :هیایی مثیلولی حوزه  ؛بخش سالمت است  ،فعال و با قید اولویت  "الملیاسناد بین"و با    "سازمان ملل"، با  "مدرنیتهبا "درگیری  

میدیریت شیهری مبتنیی بیر مکتیب "، عبور از "اعتباریپول "و عبور از  "پولطال"، مسئله مهم "ساخت مسکن"، "آموزش و پرورش"
نباید این اشتباه را مرتکب شویم که چهل سیال بعید از انقیالب  :اند. به عبارت دیگرها نیز دارای اولویتو دیگر حوزه  "نوشهرگرایی

 ه امسال منتشیر کیردیم اسالمی فقط به محوریت مسئله سالمت تمدن مدرنیته را به چالش بکشیم. طبق گزارشی که در فروردین ما
و باید مفاهیم جدید را مقابل مفاهیم تمدن مدرنیته مطرح کنیم که  86نیازمند سازماندهی هستیم   دارای اولویت   دوازده حوزه الاقل در  

کینم، بعضیی از های مدیریت کرونا اولویت دارد. از همه دوسیتان تشیکر مییالبته در شرایط فعلی بخش سالمت و تدوین پروتکل
نم. ان شاءالله در آینده جلسات بیشتری کل کردید از همه شما تشکر میینکه بنده را تحّم ا دوستان در جلسه اساتید بنده هستند و از

 مان با مدرنیته برگزار خواهیم کرد.تالفات تمدنیخرا در مورد ا
 والحمدلله رب العالمین 
  

 
   : یگانه تمدن ۱۲ یها تیاولوچهار نکته درباره ارجاع پژوهشی:   . 86

 ۱۳در همه زمان ها و مکان ها شامل  یروابط انسان یاصل یها هیو پا م یهست گانهزدهیس  ی ها در حوزه   ی روابط انسان   ح یصح  م ی تنظبه دنبال  یاسالم شرفتیپ  ی در مباحث الگو   :اول  نکته 
رابطه فرد بیا  -۷ ،یشغل کیرابطه فرد با شر -۶رابطه فرد با دوست،  -۵ ه،یفرد با همسا رابطه -۴رابطه فرد با خانواده،   -۳رابطه فرد با معلم،    -۲رابطه فرد با امام و مسئول،    -۱حوزه  

 رابطه فرد با مهمان است. -۱۳و  لیرابطه فرد با ابن سب -۱۲ م،یتیرابطه فرد با  -۱۱ ر،یرابطه فرد با فق -۱۰مسفر، رابطه فرد با ه -۹رابطه فرد با دشمن،  -۸طرف معامله، 

 -۱حوزه مهِم   ۱۲در  که   م یاداده شنهادی. به عبارت بهتر پم یارا طرح کرده  ی روابط انسان   ح یصح  م ی تنظ  ی برا  ی ز ی ر حوزه برنامه   ی ها ت ی اولو در واقع    ،یتمدن یها  تاولوی  بسته در  :دوم  نکته 
و انتشار  میتنظ -۹تجارت کشور،  -۸ ،یالمللنیمواجهه با اسناد ب  -۷  ، ی اهبرد ر  تی ر یمد  -۶  ، ی زدائ   تی محروم   -۵آموزش و پرورش،    -۴سالمت،    -۳  ، ی شهر  تی ر ی مد -۲مسکن،  

 است. یالذکر : بهبود روابط انسانگانه فوق ۱۲ یهادر حوزه تی هو  رییتغ جهیشود. نت جادیا یزیردر برنامه تی هو  رییتغ ت؛یامن -۱۲برنامه و بودجه و  -۱۱ ن،یتقن -۱۰خبر، 
برقیرار کنید.  یاسیالم شیرفتیپ ی و الگیو  یبا تمدن ساز ی کشور، ارتباط بهتر  یاجرائ  یکند تا فضا  یاست و کمک م  یاقدام اجرائ  ۴۰۰شامل  گانه    ۱۲  یتمدن  یهاتی اولو   :سوم  نکته

 شود. یم  فیو تعر یقآن تل یهدف فرع  169و  2030 داریبخِش سند توسعه پا ۱۷در مواجهه با  ی بسته فکر نیا یکل یفضا نیهمچن
 نییبیر اسیاس ا یاسیالم یقانون مادِر مجلس شورا ۱۵ فیاول؛ باز تعر  یشده است؛ در استراتژ  شنهادیپ  یسه استراتژگانه،    ۱۲  یتمدن  یها  تی اولو   یتحقق و اجرا   برای  آخر:  نکته  و

 تحول است! ازمندین -آورد یرا فراهم نم جارتشدن ت یعموم نهیزم نکهیا  لیبه دل -: قانون تجارت کشور  م یاست. به عنوان مثال معتقد دیها مف  تی اولو 
 قم  - ی قمر ی هجر ۱۴۴۲شعبان  مه یدوشنبه ن - یگانه تمدن ۱۲ ی ها  تیدرباره اولو  یژگیچهار و نییتب  -ی کشور یحجت االسالم عل

http://nro-di.blog.ir/09/01/1400 

http://nro-di.blog.ir/1400/01/09
http://nro-di.blog.ir/1400/01/09
http://nro-di.blog.ir/1400/01/09
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 ها:پیوست

 هادر درمان بیماری "نمک": تاثیر 1پیوست شمار  

وَّ 
 
ِن اأْل س  ِبي اْلح 

 
ْن أ ِري  ع  ْعف  ِن اْلج  اِلح  ع  ْکِر ْبِن ص  ْن ب  د  ع  مَّ د  ْبِن ُمح  ْحم 

 
ْن أ ی ع  ْحی  ُد ْبُن ی  مَّ : ال  ُیْخِصُب ُمح  ال  ا و   ِل ع ق  ْیه  ل  ان  ال  ِمْلح  ع  ِخو 

ِن  د  حُّ ِلْلب  ص 
 
اِم.أ ع  ِل الطَّ وَّ

 
 ِبِه ِفي أ

 
أ ْن ُیْبد 

 
 أ

 برای صحت بیشتر بدن غذا را با نمک آغاز کنید.موسی بن جعفر )علیه السالم(: سفره ای که نمک در آن نباشد، برکت ندارد. و 
 591، ص 2المحاسن، ج/  326، ص 6الکافي ، ج مصادر اصلی:  

ِبي  سند محاسن: 
 
ْن أ ِري  ع  ْعف  ِن اْلج  اِلح  ع  ْکِر ْبِن ص  ْن ب  ْنُه ع  لع  وَّ

 
ِن اأْل س   اْلح 

 396، ص 63بحار األنوار ، ج/  404، ص 24وسائل الشیعة، ج /   320، ص 19الوافي، جمنابع دیگر:  
 

ْیِن بْ  ْن ُسک  ِمي  ع  ِن اْلِمیث  س  د  ْبِن اْلح  ْحم 
 
ْن أ ة  ع  اع  م  ِد ْبِن س  مَّ ِن ْبِن ُمح  س  ِن اْلح  اد  ع  ی  ْیُد ْبُن ِز ْن فُ ُحم  ار  ع  مَّ ْن ِن ع  ة  عی  ْرو  ْن ف  اِن ع  سَّ ْیل  الرَّ ض 

ْن 
 
ان  ع أ ی ْبِن ِعْمر  ی ُموس  لَّ ِإل  زَّ و  ج  ُه ع  ی اللَّ ْوح 

 
: أ ال  ر  ع ق 

ْعف  ِبي ج 
 
وا ِإالَّ  :أ ُلومیُ ال  ی  ِه و  ِإالَّ فی  وا بیِ ِتمیُ ْخت  اْلِمْلِح و  ی  وا بیِ ِتحیُ ْفت  َ  ی  ْوم  ُمْر ق 

ُهْم. ْنُفس 
 
 أ

از امام باقر علیه السالم نقل کرده که حضرت فرمود: خداوند به موسی وحی فرمود: که به قومت دستور بده هنگام خوردن غذا، اول 
 در غیر این صورت اگر مریض شوند باید خود را مالمت کنند.از نمَ شروع کنند و آخر هم به نمَ ختم کنند. 

 592، ص 2ج المحاسن،/  326، ص 6الکافي ، ج مصادر اصلی:  
سَّ  سند محاسن:  ْیل  الرَّ ْن ُفض  ار  ع  مَّ ْن ِمْسِکیِن ْبِن ع  ِمي  ع  د  اْلُمْحِسِن اْلِمیث  ْحم 

 
ْن أ ِليٍّ ع  ِد ْبِن ع  مَّ ْن ُمح  ْنُه ع  رع  ْعف  ِبي ج 

 
ْن أ  اِن ع 

بحار األنوار ،  /  404، ص 24وسائل الشیعة، ج/  321، ص 19الوافي، ج/   104السنیة في األحادیث القدسیة )کلیات حدیث قدسی(، ص  منابع دیگر:  
 396، ص 63ج

 
ْنُه   ْرِقي  (ع  د  اْلب  مَّ ُد ْبُن ُمح  ْحم 

 
:  أ ال  ِه ع قی  ِد اللیَّ بیْ ِبي ع 

 
ْن أ اِف ع  ْسک  ْعد  اْْلِ ْن س  ُجل  ع  ْن ر  ِن ع  ْحم  ْبِد الرَّ ْن ُیوُنس  ْبِن ع  ِبیِه ع 

 
ْن أ ي ( ع  ِإنَّ فیِ

اًء  ْوا ِإالَّ اْلِمْلِح ِشف  او  د  ا ت  ا ِفي اْلِمْلِح م  اُس م  ُم النَّ ْعل  ْو ی  ال  ل  اِع ُثمَّ ق  ْوج 
 
اِع اأْل ْنو 

 
ْوعًا ِمْن أ ْبِعین  ن   . ِبهِ  ِمْن س 

همانا در نمک شفاء از هفتاد نوع از انواع دردهاست. اگر مردم می دانستند که چه چییزی در نمیک امام صادق )علیه السالم(:  
 کردند.غیر از آن خود را مداوا نمیاست، به 

 590، ص 2المحاسن، ج مصادر اصلی:  
 185، ص 8، ج)شیخ ُحّر(هدایة األمة إلی أحکام األئمة علیهم السالم /  394، ص 63بحار األنوار ، ج منابع دیگر:  

 
اِسِم ْبِن  ِن اْلق  د  ع  مَّ د  ْبِن ُمح  ْحم 

 
ْن أ ی ع  ْحی  ُد ْبُن ی  مَّ ال  ُمح  ِه ع قی  ِد اللیَّ بیْ ِبي ع 

 
ْن أ ِد ْبِن ُمْسِلم  ع  مَّ ْن ُمح  اِشد  ع  ِن ْبِن ر  س  ِه اْلح  د  ْن ج  ی ع  ْحی  ی 

ِمیُر اْلُمْؤِمِنین  ع
 
ال  أ اِمُکْم  :ق  ع  ِل ط  وَّ

 
ُءوا ِباْلِمْلِح ِفي أ ْر اْبد  ی الد  ل  اُروُه ع  ْخت  ا ِفي اْلِمْلِح ال  اُس م  ُم النَّ ْعل  ْو ی  ل  ِب ف  رَّ اِق اْلُمج   .ی 

شده تجربه دانستند، آن را بر تریاِق اگر مردم آنچه را در نمَ هست می: غذای خود را با نمَ آغاز کنید.  (علیه السالم یرالمومنین)ام
 گزیدند. برمی

 591، ص 2المحاسن، ج/  326، ص 6الکافي ، ج مصادر اصلی:  
ْنُه   -1 دو سند محاسن:  ْرِقي (ع  د  اْلب  مَّ ُد ْبُن ُمح  ْحم 

 
ِمیُر اْلُم أ

 
ال  أ ال  ق  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ ِد ْبِن ُمْسِلم  ع  مَّ ْن ُمح  ِه ع  د  ْن ج  ی ع  ْحی  اِسِم ْبِن ی  ِن اْلق   ْؤِمِنین  ( ع 

ِصیر   -2 ِبي ب 
 
ْن أ ْیب  ع  ْن ُشع  م  ع  ص 

 
ِن اأْل ا ع  اِبن  ْصح 

 
ْعُض أ ی ب  و  هِ ر  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ  ع 

 404، ص 24وسائل الشیعة، ج/  396، ص 63بحار األنوار ، ج/   320، ص 19الوافي، ج/  404، ص  24وسائل الشیعة، جمنابع دیگر:  
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ة ِعِمائ  ْرب 

 
ی ْبِن   :حدیث اأْل ُد ْبُن ِعیس  مَّ ث ِني ُمح  دَّ ال  ح  ِه ق  ْبِد اللَّ ْعُد ْبُن ع  ا س  ث ن  دَّ ال  ح  ْنُه ق  ُه ع  ِضي  اللَّ ِبي ر 

 
ا أ ث ن  دَّ اِسِم ح  ِن اْلق  ْقِطیِنيُّ ع  ْید  اْلی   ُعب 

ِد ْبِن مُ  مَّ ِصیر  و  ُمح  ِبي ب 
 
ْن أ اِشد  ع  ِن ْبِن ر  س  ِه اْلح  د  ْن ج  ی ع  ْحی  ْن ْبِن ی  ي عی  د  ْن جی  ِبي ع 

 
ث ِني أ دَّ ال  ح  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ ِه ع ْسِلم  ع  ائیِ نَّ  آب 

 
أ

ا ُیْصِلُح ِلْلُمْسِلِم ِفي ِدینِ  اب  ِممَّ ِة ب  ِمائ  ع  ْرب 
 
اِحد  أ ْجِلس  و  ُه ِفي م  اب  ْصح 

 
م  أ لَّ ِمیر  اْلُمْؤِمِنین  ع ع 

 
اهُ أ ال  ع ِه و  ُدْنی  د   :ق  ِل ... ابیْ وَّ

 
ي أ اْلِمْلِح فیِ ُءوا بیِ

ِب و    رَّ اِق اْلُمج  ی  ْر ی الت  ل  ُه ع  ار  ْخت  ا ِفي اْلِمْلِح ال  اُس م  ُم النَّ ْعل  ْو ی  ل  اِمُکْم ف  ع  هط  ُمُه ِإالَّ اللَّ ْعل  اًء ال  ی  ْبُعون  د  ْنُه س  ب  ع  ه  ُه ِباْلِمْلِح ذ  ام  ع   ط 
 
أ د  ِن اْبت   .م 

شیده تجربیه دانسیتند، آن را بیر ترییاِق ی خود را با نمَ آغاز کنید. اگر مردم آنچه را در نمَ هسیت مییامام علی علیه السالم: غذا
گیاه اسیت، از او گزیدند.  برمی هر کس غذای خود را با نمَ آغاز کند، هفتاد درد و نیز دیگر دردهایی که فقط خداوند از آنهیا آ

 رود.می
 623، ص 2الخصال، جمصادر اصلی:  

 397، ص 63بحار األنوار ، ج/  311، ص 16مستدرك الوسائل، ج/  30، ص  25وسائل الشیعة، جمنابع دیگر:  
 

ْنُه   ْرِقي  (ع  د  اْلب  مَّ ُد ْبُن ُمح  ْحم 
 
امًا ِباْلِمْلِح و  أ ع  ح  ط  ت  ِن اْفت  : م  ال  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ ُکوِني  ع  ِن السَّ ِلي  ع  ْوف  ِن النَّ ُه ِباْلِمْلِح ( ع  م  ت  ُه خ  نیْ ع  ع  ُدفیِ

اء. ْبُعون  د   س 
 .شودهفتاد بیماری از او دفع میامام صادق )علیه السالم(: هر کس غذای خود را با نمک آغاز و با آن ختم کند، 

 592، ص 2المحاسن، ج مصادر اصلی:  
 51، ص 3الفصول المهمة)تکملة الوسائل(، ج /  397، ص 63بحار األنوار ، ج /  405، ص  24وسائل الشیعة، جمنابع دیگر:  

 
ْنُه   ع  )احمد بن محمد بن خالد( ع   ط 

 
أ د  ِن اْبت  : م  ال  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ ِد ْبِن ُمْسِلم  ع  مَّ ْن ُمح  ِه ع  د  ْن ج  ی ع  ْحی  اِسِم ْبِن ی  ِن اْلق  اْلِمْلِح ع  ُه بیِ ام 

ُم  ْعل  اًء ال  ی  ْبُعون  د  ْنُه س  ب  ع  ه   ُه ِإالَّ الله.ذ 
 .رودداند از او میهفتاد بیماری که کسی غیر از خدا نمیامام صادق )علیه السالم(: هر کس غذای خود را با نمک آغاز کند، 

 592، ص 2المحاسن، ج مصادر اصلی:  
 397، ص 63بحار األنوار ، ج منابع دیگر:  

 
ْنُه   ْعِض )احمد بن محمد بن خالد( ع  ْن ب  ِليٌّ عع  ال  ع  ال  ق  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ ِصیر  ع  ِبي ب 

 
ْن أ ْیب  ع  ْن ُشع  م  ع  ص 

 
ِن اأْل ا ع  اِبن  ْصح 

 
  :أ

 
أ د  ْن ب  م 

ا ُهوِباْلِمْلِح  اُد م  ُم اْلِعب  ْعل  ا ی  اًء م  ْبِعین  د  ْنُه س  ُه ع  ب  اللَّ ْذه 
 
 .أ

که بندگان   –خداوند هفتاد بیماری  امام صادق )علیه السالم( از امیرالمومنین )علیه السالم(: هر کس )غذایش را( با نمک آغاز کند،  
 برد.را از بین می -نمی دانند چیست 

 592، ص 2المحاسن، ج مصادر اصلی:  
 51، ص 3الفصول المهمة في أصول األئمة )تکملة الوسائل(، ج  /  397، ص 63بحار األنوار ، ج /  406، ص  24وسائل الشیعة، جمنابع دیگر:  

 
ْنُه   ا)احمد بن محمد بن خالد(  ع  ْرو  اِد ْبِن م  ی  ْن ِز د  ع  مَّ ِه ْبِن ُمح  ْبِد اللَّ ْن ع  ِهیِکي  ع  ِزید  و  النَّ ْعُقوب  ْبِن ی  اِسِم و  ی  ِبي اْلق 

 
ْن أ ِن ع  ْنِدي  عی  ن  اْلق 

ُه ِباْلِمْلِح  ام  ع  ح  ط  ت  ِن اْفت  : م  ال  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 
 
ْن أ ان  ع  ع  اْبِن ِسن  ف  ْو ر 

 
ْنُه أ اًء ُدِفع  ع  ْبُعون  د  اِن و  س  ْنُه اْثن    . ع 

ِه ع ْبِد اللَّ ِبي ع 
 
ْن أ ُکوِني  ع  ِن السَّ ِليُّ ع  ْوف  اُه النَّ و  ِه ع و  ر  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ ِري  ع  ْخت  ِبي اْلب 

 
ْن أ ِبیِه ع 

 
ْن أ اُه ع  و   .و  ر 

 شود.از او دفع یا رفع می دو بیماری هفتاد وامام صادق )علیه السالم(: هر کس غذایش را با نمک آغاز کند 
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های فقهی مدیریت کرونا پروتکل    

 593، ص 2المحاسن، ج مصادر اصلی:  
 397، ص 63بحار األنوار ، ج منابع دیگر:  

 
ُس  ال  ر  : ق  ال  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ اِلم  ع  اِم ْبِن س  ْن ِهش  ْیر  ع  ِبي ُعم 

 
ِد ْبِن أ مَّ ْن ُمح  ِبیِه ع 

 
ْن أ ْنُه ع  ِه ص ع  ِليٍّ عوُل اللَّ ِتْح ِباْلِمْلِح و   :ِلع  ِليُّ اْفت  ا ع  ی 

م  ِبِه  ت  ح  ِباْلِمْلِح و  خ  ت  ِن اْفت  ُه م  ِإنَّ ِء اْخِتْم ِبِه ف  ال  اِع اْلب  ْنو 
 
ْوعًا ِمْن أ ْبِعین  ن  ْیِن و  س  ص  ُعوِفي  ِمِن اْثن  ر  اُم و  اْلب  ا اْلُجُنوُن و  اْلُجذ   .ِمْنه 

فرمود: رسول خدا )صلی الله علیه و آله( به امیرالمومنین )علیه السالم(: ای علی! غذایت را با نمک آغاز امام صادق )علیه السالم(  
 یابد.بهبودی می –از جمله جنون و جذام و پیسی  –هفتاد نوع از انواع بالء کن و با آن ختم کن؛ چرا که از 

 593، ص 2المحاسن، ج مصادر اصلی:  
 398، ص 63األنوار ، ج بحار منابع دیگر:  

ِه ص ُسوُل اللَّ ال  ر  ال  ق  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 
 
ْن أ اُه ع  و  ْن ر  ْعِض م  ْن ب  ْنُه ع  اْلِمْلِح و   :ع   بیِ

ْ
أ د  ْن ابیْ

 
ان  أ ر  ی ْبِن ِعمیْ ی ُموس  ی ِإل  ْوح 

 
لَّ أ زَّ و  ج  ه  ع  ِإنَّ اللَّ

ِإنَّ ِفي اْلِمْلِح  اًء اْخِتْم ِباْلِمْلِح ف  و  اًء  د  ْبِعین  د  ْطن ِمْن س  ُع اْلب  ج  اِس و  و  ْضر 
 
ْلِق و  اأْل ُع اْلح  ج  ُص و  و  ر  اُم و  اْلب  ا اْلُجُنوُن و  اْلُجذ  ُنه  ْهو 

 
 .أ

ه علیه و آله)از حضرت رسول    (علیه السالم )  مام صادقا روایت کرده که حضرت فرمود: خداوند به موسیی علییه السیالم   (صلی اللَّ
نمَ داروی هفتاد بیماری است که خواهی غذا بخوری با نمَ شروع کن و غذا را با نمَ خاتمه بده. زیرا  وحی کرد: هنگامی که می

 باشد.کوچکترین آنها جنون، جذام، برص، گلو درد، دندان درد و درد شکم می
 593، ص 2ن، ج المحاسمصادر اصلی:  

الجواهر السنیة في األحادیث القدسیة  /  398، ص 63بحار األنوار ، ج /  52، ص 3الفصول المهمة، ج/  406، ص  24وسائل الشیعة، جمنابع دیگر:  
 144)کلیات حدیث قدسی(، ص 

 
ِن   د  ع  ْحم 

 
ِد ْبِن أ مَّ ْن ُمح  ی( ع  ْحی  ُد ْبُن ی  مَّ ْنُه )ُمح  ِمیُر اْلُمْؤِمِنین  عع 

 
ال  أ ال  ق  ِه ع ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ ِري  ع  ْخت  ِبي اْلب 

 
ْن أ د  ع  مَّ ْنِدي  ْبِن ُمح  ال     :الس 

اِر. ْنُع اْلِمْلِح و  النَّ ِحلُّ م   ی 
 امیرالمومنین )علیه السالم(: منع کردِن مردم از نمک و آتش حالل نیست.

 137، ص اد قرب اْلسن/  308ص ، 5الکافي ، ج مصادر اصلی:  
ُم   سند قرب االسناد:  ال  ْیِه السَّ ل  ِليٍّ ع  ْن ع  ِبیِه، ع 

 
ْن أ ، ع  ر 

ْعف  ْن ج  ، ع  ِري  ْخت  ُبو اْلب 
 
 أ

 468، ص 10الوافي، ج/  253، ص 101بحار األنوار ، ج/  446، ص: 17وسائل الشیعة، ج منابع دیگر: 
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