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  »شفاي پایدار«پژوهی  همایش قرآنیام حضرت آیت اهللا جوادي آملی به پ
  
 

  اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

علیهما آالف التحیۀ و (الحمد هللا رب العالمین و الصالة و السالم علی جمیع األنبیاء و المرسلین سیما خاتم األنبیاء و خاتم األوصیاء
  .و من أعدائهم نتبرّيء إلی اهللا ٰبهم نتولّی )الثناء

 

کنیم و از ذات اقدس الهی مسئلت  شناسی می گزاران این کنگره وزین حق نهیم و از بنیان مقدم حضار بزرگوار و مهمانان گرانقدر این کنگره عظیم را ارج می
علمی کردند به احسن وجه بپذیرد و توفیق برگزارکنندگان این کنگره وزین را روزافزون کنیم که کسانی که با ارائه مقال یا مقالت به این کنگره خدمت دینی و  می
  !کند

کند یکی بدن  پژوهی و سالمت مطرح است عبارت از آن است که قرآن عناصر چهارگانه را کامالً در نظر دارد و سالمت آنها را تأمین می آنچه در محور قرآن
قرآن خاصیتش این است که انسانیت انسان را به او . بدنه جامعه اسالمی و چهارم حکومت اسالمی و جان آن جامعه استسوم  ،انسان است و دیگري جان انسان

یک کند که هم باید بدن خود را سالم نگه بدارد و هم روح خود را که  کند تا خود را از مرز حیوان جدا بداند وقتی خود را از مرز حیوان جدا دانست فکر می تفهیم می
دارد و  همچنین آثار پژوهش قرآن این است که بدنه جامعه را سالم نگه می. گیرد کند و از بدن فاصله می موجود ملکوتی است گاهی این قفس طبیعت را ترك می
  .دارد جان جامعه را که حکومت است و نظام است سالم نگه می

همین که ! حوزه نفوذ طب فقط همین بدن است و بس ،اي و سقفی و بامی رد و میانهداهاي فراوانی دارد که کفی  هاي بشري است بشر دانش طب کف دانش
شکند و  اما آن مرغ باغ ملکوتی که انسان قفس طبیعت را می! افتد و دیگر هیچ ماند بعد هم به گور می شوند بعد هم در سردخانه می در تاالر تشریح قطعه قطعه می

گوید من آزمایش کردم  ون طب کاري با روح ندارد لذا وقتی از طبیب بپرسید این شخص منافق قلبش مریض است یا نه؟ میکند آن در قلمرو طب نیست چ پرواز می
این در اختیار طب نیست این طب  )فی قُلُوبِهِم مرَض﴿پژوهی این است که  فشار سنجیدم درجات نبض را ارزیابی کردم این قلبش سالم است ولی محصول قرآن

و است آن کسی که بداندیش است و نیت پاك ندارد در فرهنگ قرآن قلبش مریض است ولی طب از تشخیص چنین بیماري ناتوان است یعنی حوزه دید اروحانی 
بیند که این شخص  میکند  کند سالم است یا نه؟ او با فشارسنج و دماسنج و اینها بررسی می اگر از طب سؤال بکنید آن کسی که به نامحرم نگاه نامحرمانه می. نیست

فَالَ تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَیطْمع ﴿دهد صدایشان را رقیق نکنند  احزاب این است که به زنها دستور می ٔمبارکه ٔپژوهی برابر آیات سوره مرضی ندارد ولی محصول قرآن
طمع به نامحرم مرض است این مرض از حوزه  ،نامحرمانه دارد و طمع نامحرمانه یض است نگاهآن قدر مردي که قلبش مر﴾ الَّذي فی قَلْبِه مرَض وقُلْنَ قَوالَ معرُوفاً

  .تشخیص طب بیرون است

کنند همین است که بسیاري از پزشکان ما  ها برگزار می هاي انسان و دام هاي مشترکی براي تشخیص بیماري بینید بسیاري از موارد همایش اینکه شما می
شود و پاسخ مثبت  ها بررسی می بینید این گونه از همایش هاي بدن در دام هم هست اینکه می کنند این بیماري طبیب چون فقط بدن را درمان میاند و نه  دامپزشک

لبش توانست تشخیص بدهد که منافق قلبش مریض است کافر ق چرا؟ چون اگر پزشک بود می ،یب در حقیقت دامپزشک است نه پزشکدهد براي اینکه آن طب می
پژوهی براي آن است که پزشکی را از دامپزشکی  قرآن. توانست تشخیص بدهد که کسی که نگاه نامحرمانه به اجنبیه دارد این قلبش مریض است مریض است می

شما اوالً خود را  .ن کف دانش شماستجدا کند و طبیب را از دامپزشک ممتاز کند دست او را بگیرد باال بیاورد بگوید آنچه را که شما در دوران تحصیلتان آموختید ای
خاصیت . آید باید بدانید آن طرف آب چه خبر است بعد از مرگ چه خبر است این در قلمرو طب نیست پوسد از پوست به در می باید بشناسید که انسان با مردن نمی

دانش او , شود عوض می رساند وقتی به مرز طب روحانی رسید بینش او نی میکند او را به مرز طب روحا پژوهی آن است که اوالً طبیب را از دامپزشک جدا می قرآن
 .شود درمان او هم عوض می ،شود عوض می

کند یا اگر هم بدانند که انسان مرکّب از روح و بدن است روح را  دانند که حقیقت انسان را روح او تأمین می مطلب بعدي آن است که بسیاري از مردم یا نمی
  دهند که چه کنیم که راحت زندگی کنیم یعنی دهند یعنی تمام دانشها و هوشیاریها و درسها و بحثهایی که انجام دادند آن را در خدمت بدن قرار می قرار میابزار بدن 
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بگیرد او را گري منزل را به عهده کنند اگر کسی استادي دارد حکیم است فقیه است دانشمند است او را وادار کند که رفت وروي منزل دعوت می آن حکیم را به رفت
هاي روحانی روح را در خدمت بدن قرار  ها و سرمایه روح ما یک قدرت ملکوتی دارد ما تمام دانش! کند اما خب حیف است او این کار را می ،وادار کند مجبور کند

این استخدام یک استاد است در حد یک رفتگر و ! بخوابیم و دیگر هیچخوب  ،خوب خرّم زندگی کنیم ،خوب بیاراییم ،ه چه کار کنیم که خوب غذا بخوریمبدهیم ک
گاه محصول  دهیم که چگونه این بدن را بیاراید و بپروراند آن این روا نیست و اگر بدن را و روح را در جاي خود قرار دادیم این بدن را در تدبیر روح قرار می

داند که در خدمت او باشد و به او  دوم اینکه سالمت بدن را در این می ،دهد و این بدن را تحت تدبیر او یر قرار مییکی اینکه آن را مد: پژوهی دو کار خواهد بود قرآن
خوري و پرخوري البته تصادفات اآلن بسیاري از شماها که با درمان بیماران رابطه دارید مستحضرید که اکثر بیماریهاي ما گوارشی است یعنی در اثر بد. آسیب نرساند

پژوهی این است که جامعه  محصول قرآن. بیماریهاي دیگر هست ولی اکثر بیماریها مربوط به گوارش است یعنی یا پرخوري و یا بدخوري ،قلبی هستایست  ،هست
کند  گاه روح فرصت پیدا می آن. تبداند تا گرسنه نشود کنار سفره ننشیند وقتی هم که مقداري مانده سیر بشود دست از غذا بردارد چنین انسانی اکثر مواقع سالم اس

یکی اینکه فراغت فکر ندارد باألخره ابزار خود را باید حفظ کند تمام فرصت روح صرف : بیند که بیاندیشد اما اگر پرخوري شد و بدخوري شد روح از دو منظر آسیب می
در اسالم آمده است که غذاي  .شود استعداد نمی خوش ،شود یخردمدار نمدوم اینکه یک انسان پرخور و بدخور هرگز . نگهداري و هضم این غذایی که خورده است

یک بیان نورانی  .کند تمام تالش و کوشش این روح مظلوم آن است که این غذا را هضم بکند و تحویل دستشویی بدهد روي سیري استعداد و هوش را کم می
البالغه آمده فرمود این گونه از  کند آن طوري که در نهج ه بعضی از مسئوالن حکومت حاکم سوم را بررسی میدارد ک) سالم اهللا علیه(طالب ابی بن امیرمؤمنان علی

ریزند یک شتر کارش همین  خورند نَسیل ـ جسارت است ـ آنجا که مدفوع می مسئوالن محصول کارشان بین نَسیل و معتلف بود معتلف یعنی چراگاه که علف می
کند  ها بین آشپزخانه و دستشویی است همین و طب هم در همین محدوده کار می محصول زندگی برخی. اه بچرد و مدفوعش را دفع کنداست دیگر یعنی از چراگ

ترین  بزرگان گفتند اساسی» ال أدري«کند آن هنر را دارد که بگوید  شود انسان سالم تا تشخیص نداد دست به قلم نمی ولی اگر از این کف باال بیاید خود طبیب می
دانم این هنر در  آن عرضه را باید داشته باشد که بگوید من نمی» ال أدري«که از وحی گرفتند و ) علیهم السالم(وحی الهی است و گفتار ائمه: محور علم سه چیز است

گوییم به  فهمیم اگر سالم باشیم می که نمیفهمیم خیلی از جاهاست  دهیم مگر همه مشکالت را ما می اختیار هر کس نیست مگر همه بیماریها را ما تشخیص می
همه داروها را ما تشخیص ! دهیم؟ شود مشکل داریم یعنی همه بیماریها را ما تشخیص می کنیم معلوم می دیگري مراجعه کنید اینکه هیچ بیماري را ما رد نمی

  .چنین نیست این! دهیم؟ می
سعادت و سالمت بدن در این ) دو(و بدن ابزار کار روح است نه به عکس ) یک(از نفس و بدن است  پژوهی فهمیدیم انسان مرکب ن خب وقتی که ما در اثر قرآ

 ٔکنیم به جامعه آن وقت بدنه این کارها را که در فرد انجام دادیم در خانواده انجام دادیم منتقل می) سه(است که در تحت تدبیر و حوزه مدیریت روح قرار بگیرد 
پژوهی  شود محصول قرآن شود تمدن دینی این می نسبت به یکدیگر مهربان و عطوف و نظام حاکم بر جامعه نظام اسالمی خواهد بود این میشوند  جامعه افرادي می

س کار بر این اي مشکل سوء استفاده مالی و مانند آن نخواهیم داشت و اسا دیگر ما در چنین جامعه. شود سالم می ،ت فرد و جامعه در یک نظام اسالمیو تأمین سالم
فکر سالم نخواهد داشت سالمت فکر و سالمت علم در  ،سالمت روح ماست و هرگز جان بیماربیند و ما سالمتمان در  است که ما بدانیم کسی که ما را آفرید ما را می

ه حسب ظاهر این بدن را به ما داد آن مراحل نازله روح را ن کریم این جان انسانی را به عنوان ودیعه الهی به ما داد و ملک ما نکرد ب سایه سالمت جان ماست و قرآ
گیري که عقل است آن  شهوت و غضب را به ما داد اما آن قلّه تصمیم ،خیال را به ما داد در بخش انگیزهوهم و  ،هر به ما داد یعنی در بخش اندیشههم به حسب ظا

نه بیراهه برویم نه راه کسی را ببندیم هم در بخش اندیشه این گروه فکري و علمی به آن عقل را ملک ما نکرد آن یک چراغی است در درون ما روشن کرد که ما 
لمونَ﴿کنند  اي به خودشان ظلم می اینکه در قرآن کریم آمد عده. اقتدا کنند هم در بخش انگیزه این گروه عملی به عقل اقتدا کنند  ﴾ما ظَلَمهم اللّه ولکنْ أَنْفُسهم یظْ

ما ). این سه(تا بشود ظلم ) دو(آن موجود خاص به نام با وارد مرز او بشود ) یک(این مضمون آمده است ظلم آن است که این موجود به نام الف از مرز خود تعدي کند 
ما ظالم و مظلوم دو مفهوم نیست و کنیم یعنی چه؟ دو مفهوم عالم و معلوم ممکن است یک جا جمع بشود یعنی انسان به خودش عالم است ا به خودمان ظلم می
شود یک خود داریم که الیه باالیی است و براي ما نیست و امانت است یک خود داریم الیه  خواهد ما به خودمان ظلم کردیم یعنی چه؟ معلوم می حتماً دو مصداق می

فرماید اینها خودشان  اند در بخش دیگر آیات می رماید اینها فقط به فکر خودشانف بینید در بعضی از آیات قرآن خدا می پایینی که به حسب ظاهر به ما دادند اینکه می
مادي » من«ملکوتی داریم که آن را فراموش کردیم که آن هویت اصلی ماست یک » من«داریم یک » من«را فراموش کردند همین است این ما دو خود داریم دو 

اند در  اینها فقط به فکر خودشان ﴾أَهمتْهم أَنْفُسهم﴿شود  است در جریان جبهه و جنگ فرمود هر وقت سخن از جهاد می ﴾الْأَسواقِیأْکُلُ الطَّعام ویمشی فی ﴿داریم که 
اش به  ان رفته؟ این کدام خود است که ما همهخدا اینها را از یاد خودشان برده این کدام خود است که از یادم ﴾نَسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم﴿: حشر فرمود ٔمبارکه ٔسوره

نَفَخْت فیه من ﴿شود که ما یک مرحله نازله داریم که این تدبیر خوردن و آشامیدن و خوابیدن را به عهده دارد یک خود الیه باالیی داریم که این  فکر اوییم؟ معلوم می
چراغ الهی است که به ما دادند به نام فطرت آن براي مدیریت داخلی ماست و مدیریت خارجی ماست ما  که با یاء متکلّم وحده مرتبط است روح اهللا است آن ﴾روحی
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لَح من زکَّاها﴿شود  اش را باال بیاوریم روشن بکنیم می اگر فتیله ﴾قَد خَاب من دساها﴿شود  اش را پایین بکشیم می اگر این چراغ فتیله آمدند ) المعلیهم الس(و انبیا ﴾قَد أَفْ
 .این چراغ الهی را روشن نگه بدارند فتیله را باال بکشند» یثیروا لهم دفائن العقول«که 

سالمت جامعه را در سایه ) یک(دهد که باید مرز خود را از مرز دامپزشکی جدا کند  پژوهی قرار گرفت هم تشخیص می بنابراین طب وقتی در خدمت قرآن
تا فرد و جامعه بشود سالم تا این ) چهار(و همه امور را در خدمت آن روح ملکوتی قرار بدهد ) سه(افراد را در حوزه بدن خالصه نکند  سالمت) دو(سالمت افراد بداند 

باشد شاءاهللا امیدواریم برکات این همایش همان هماهنگی طب ظاهري و طب باطنی  طب بدنی در خدمت آن طب روحانی از علوم وحیانی استفاده کند که ان
اي تنظیم کردند مشمول ادعیه ولی عصر باشند  ن شامل همه این آقایان بشود مهمانان بزرگواري که سخنرانی کردند یا مقاله بري از قرآن کریم باشد هدایت قرآ بهره

کنیم که جامعه ما به برکت  الهی مسئلت میو شما بزرگوارانی که در برگزاري این همایش سعی بلیغ داشتید کوشش شما مشکور خداي سبحان باشد و از ذات اقدس 
 .شاءاهللا اش از هر گزندي محفوظ بماند ان ها هم بتواند از نظر بدن سالم باشد هم از نظر جان و نظام ما تا ظهور صاحب اصلی همین همایش

 

 

 »غفر اهللا لنا و لکم و السالم علیکم و رحمۀ اهللا و برکاته«

  
  
  

 :به نقل از

  اتی اسراموسسه فرهنگی تحقیق
  )مدظله العالی(تحقیق و تدوین مجموعه آثار حضرت آیت اهللا جوادي آملی 

  
  

http://javadi.esra.ir/Pages/Index.aspx?view=1&id=NjI0Mg%3d%3d-3WT7LO4Lt%2bw%3d&kind=2 
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