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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 دوم()دلیل  همه یعلم اخالق برا یریادگیضرورت 

ی پزشکی جسم، روح حقیقت  گذاری در عرصه : ضرورت فراگیری علم اخالق، سرمایهها کلیدواژه

 سالمتی جسمانی، سالمتی روح. های روح، وجودی انسان، مرکب بدن، پزشکی روح، بیماری

 یبرا بشر !دینیبب است: نیا د،رنیها علم اخالق را فرابگ انسان ی کند همه یکه اقتضا م یلیدل نیدوم

ر کرده است؟ قابل تصوّ یگذار هیچقدر سرما ی،دانش پزشک ی خودش در حوزه یجسمان یسالمت

 مبتال شد، یماریاگر به ب ایمبتال نشود  یماریبه ب ،انسان سالم باشد نکهیا یبرا !دیشما نگاه کن ؟ستا

چقدر ؟ کنند یم قیدارند تحق نیقوجود دارد و محقّ ایدر دن یپزشک قاتیچقدر مراکز تحق ،درمان شود

ی   نهیدر زم بشر چقدر کنند؟ یم تیو دارند دانشجو ترب ،وجود دارد ایدر دن یعلوم پزشک یها دانشگاه

 ی حوزه در یفنّ ی هدیچیپ اریبس یکرده و ابزارها یگذار هیسرما ی،پزشک یمهندستکنولوژی پزشکی و 

 مارانیب ی معالجه یبرا میعظ یها شگاهیآساو  ها درمانگاه ،ها مارستانی؟ چقدر بسازد ی میدانش پزشک

ساختن  یبرا دارند یداروساز ی در حوزه یقاتیتحق می؟ چقدر مراکز عظاست ساخته شده در دنیا

کنند؟  یم دیدارند دارو تول ایدر دن یداروساز میعظ یها چقدر کارخانه ؟کنند یکار م دیجد یداروها

 ی،اقتصاد یها هیچه سرما ،دیجمع بزنرا کرده  یپزشک ی عرصه یکه بشر برا یی یگذار هیشما سرما اگر

 دیگو یکس هم نم چی. هکرده است یگذار هیچقدر سرما دینیبب دیکن یرا بررس نهایا ی؛انسان یرویچه ن

 ی همه ه؛ امّاکرد یهم م دیبا بوده است. یکار خوب هم یلیخ !رینخ؛ بوده هودهیب یگذار هیسرما نیا که
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ممکن  د کهروجود دا ییها یماریست که بشر بفهمد چه با نیست؟ مال ایچ مالها  یگذار هیسرما نیا

 گونهچ ،اگر مبتال شد .ها نشود یماریبه آن ب یتواند بکند که مبتال یم هچ ؛مبتال شود هااو به آناست 

مال  ها در دنیا، یگذار هیسرما ینتمام ا .نجات دهد و معالجه کند یماریآن ب خودش را از شرّ دتوان یم

 ی جسمی بود.ها یماریب مالاین حاال ؟ است درست .است نیا

دو تاست؟  نیاز ا کی کدام ،انسان یانسان قتیو حق ؛ب است از جسم و روحکه انسان مرکّ دیدان یشما م

ست  ی ارکببدن ما مَ نیاست؛ نه بدن ما. روح ما ،ما یوجود قتیحق آن !جسم او روح انسان است، نه

است که قبل از ورود به عالم  نیا لشیدل .میستیبدن ن نیا ،خود ما ؛هما قرار گرفت اریکه در اخت

و  ایدن نیما از هم یهست ؛دیدان یم شما. بدن وجود نداشت نیا اامّ ؛میوجود داشت ،میما بود ،عتیطب

 قول حافظ: به .میا هدیرسبه این دنیا تا  میا هکرد یرا ط یادیما عوالم ز .تشروع نشده اس عتیعالم طب

 میا هکرد یرا ط یادیالم زوع ؛عالم ذرّ ،هلّظاو  هیّ، عالم اشباح نوررواحعالم ا ؛میا هکرد یرا ط یادیعوالم ز

بدن  نیا اامّ ؛میما وجود داشت ،ایقبل از دن عوالمِ در آن. میشد ایوارد دن و عتیبه عالم طب میدیتا رس

رکب از جنس آن عالم مَ کی ،مدیش یکه م یهر عالم اردواقع ما و در. وجود نداشت یو جسمان یخاک

دادند  به ما مرکب از جنس نور ک؛ یمیوارد عالم انوار شد. مدیش یما سوارش مو کردند  یم نیز

را  هذرّ کی ؛میشد وارد عالم ذرّ .میشد شرا دادند سوار یشبح ؛می. وارد عالم اشباح شدمیشد شسوار

دادند  یم ؛کردند یم نیعالم ز آناز جنس  یرکبمَ ،میشد یهر عالم که وارد مدر  .میشد شدادند سوار

در آن  رکبمَ ؛میشد یم ادهیمرکب پ نیاز ا ،میدیرس یعالم هم که م آنبه مرز . میشد یما سوارش م

 نکهیتا ادادند.  از جنس عالم جدید به ما می یو مرکب جدید میشد یم دیوارد عالم جد د؛مان یم عالم

 نیاالغ زیک  ،عالم خاک یِه خاکدِ نیا در ،میهم که شد عتیوارد عالم طب .میشد عتیوارد عالم طب

 منررزل عشررقیم و ز سرررحد عرردم رهرررو 
 

 ایرم  همره راه آمرده   تا به اقلیم وجرود ایرن   
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 ؛بدن ما مرکب ماست نیا .میستیما ن خودِ .آن االغ است ،بدن ما نیا .میدادند ما سوارش شد ،کردند

 سلّم. و م است روشن نیا است؟ نه خود ما. درست

 یدانش پزشک ی حوزهدر چقدر  ،سرحال و قبراق و چابک باشد، االغ نیکه انیا یحاال بشر برا

 یکار خوب ندیگو یهمه م ؛کرده است یکار بد دیگو یکس هم نم چیو هه است؟ کرد یگذار هیسرما

 این چون .ماند یوسط راه م درمسافر  نیا ،ردیبم دفتیاگر ب ،چالق شود ،االغ نیا اگر چرا؟ چون کرده.

 یّطرا   ی طوالنیسفر که داریم میمان یم یمسافر بهما . مسافر است ،انسان دمرکب است و خو ،بدن

را با  مانسفر از هکّت کی .یمشد ادهیبعد پ ؛یمآمد مایرا با هواپ مانسفر از این هکّت کی. میکن یم

را با  مانسفر تکّه از کی یم.شد یسوار کشتو  میشد ادهیپباز  .میآمدزمینی  یها جاده در لیاتومب

، مسافر .ستندین مسافر آن خودِ یکچیه ،مایهواپ نیو ا لین اتومبآو  یکشت نیا .میآب آمد در یکشت

 درن که اآل یبدنو  میداشت ایعوالم قبل از ورود به دن درکه ما  ییها بدن ،نیبنابرا .ستا گرید زیچیک 

 وارد میرو یم ،میکن یمرا ترک  عتیبعد هم که عالم طبهای سفر هستند.  ، مرکبمیدار عتیعالم طب

، میاز آنجا هم که خارج شد .دهند یبه ما م، از جنس آنجا یمرکب ی،الب مثالق کی ،میشو یبرزخ م عالم

آن ما . میستیما ن ،نهایاز ا یک چیواقع ه در. شود یعوض م نمانباز بد ؛میشو یم امتیوارد ق رویم می

 سفر هستند.  یها همه مرکب نهایا. میمسافر هست

کرده  قیرفته تحق همهاین بشر ، بماند ابکسرزنده و چ ،عالم خاک نیا دراالغ  نیا نکهیا برای ،حال

 و کروبیفالن م ،روسیفالن و ئشعوامل ابتال .مبتال شود ییها یماریاالغ ممکن است به چه ب نیکه ا

 همه؟ این ستیچ یماریآن ب ی راه معالجه؟ ستیچ یماریآن ب به . عالئم ابتالباسیل استفالن 

 ،دیایاالغ اگر وسط راه از پا درب است. کرده ی همکار خوب !غاال نیا یبرا ؟هچ یبرا کرده یگذار هیسرما

 !نمیا ببامّ ؛سالم باشد دیلذا االغ هم با؛ برسد صدشبه مق خواست که دلش می گونهآن تواند ینممسافر 

 ایر است تمهم سالمتش که سوار االغ است؟ مسافر یسالمت آن کس ایتر است مسالمت االغ مه

 یسالمت یبرا همهین ابشر که  یطیدر شراحال، ! مسافر خود: دیگو یعاقل م انسانهر  قطعاً؟ مرکب
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 ببیندبرود  یعنیبپردازد؟ هم خودش ی به سالمت جا ندارد ای، آاست کرده یگذار هیسرما شاالغ

 العالئم مبتست؟ یچ ها یماریت ابتال به آن بعلّ ؟مبتال شود ییها یماریبه چه ب ممکن است خودش

روح  ندیببالزم نیست به این فکر کند؟  ست؟یچ یماریآن ب ی ؟ راه معالجهستیچی ماریبه آن ب بودن

 ؟ را معالجه کرد او شود یم گونهشود و چ مبتالتواند  می ییها یماریبه چه ب

ی حسد، ماریبگوید  میعلم اخالق ! علم اخالق؟ دهد یال جواب مؤس نیاست که به ا یچه دانش

ه چیزهایی چ انسان روح های یماریب ،مختلف یها یماریب ،جبعُ یماریببخل، بیماری جُبن،  یماریب

و راه  ؛اتی استرتفکّو  گفتارها و چه نوع رفتارها ،عالئم مبتال بودن یست؛علت ابتال چ هستند؛

 یبرا همهاین بشر  داشتهاگر جا  ولذا دهد. علم اخالق، جواب می یست.چ ها یماریب ی این معالجه

 یگذار هیسرما شتریمراتب ب به ،روح است یِکه پزشک اخالق یجا دارد برا ،کند یگذار هیسرما یپزشک

 .کند

 نیا اامّ ؛دارند ازیروح ن یها به پزشک انسان ی همه ؛میکه قبول دار دییممکن است به من بگو نجایا

ها به طبابت در  انسان ی همه نکهیا کما .روح بخوانند یپزشک بروند ها انسان ی کند که همه ینم جابیا

 وند ا هخواند پزشکیند ا هرفت یچند نفر؛ بخوانند یپزشک ی ند رشتها هنرفت  ا همهامّ ؛دارند ازیجسمشان ن

بروند علم  باید ها انسان ی کند که همه اثباتتواند  ینم شمااستدالل  نیپس ا .کنند یرا معالجه م هیّبق

استدالل  نیکند. پس ا یرا معالجه م یجسمان مارینفر ب صد ؛نفر پزشک است ک! ینه اخالق بخوانند.

خالف ر: بهاست ک نیپاسخ ا ؟یستپاسخ چ .بروند علم اخالق بخوانند دیبا  کند که همه یثابت نم

تواند  یکس نم چیه ،روح یدر پزشک ،باشد گریرمانگر صدها نفر دد تواند ینفر م کیکه  ی جسمپزشک

جز  ،معالجه کند ار شما تواند حسد یکس نم چیه یعنیباشد؛  جز خودش یشخص دیگرروح درمانگر 

توانند  یکه م یتنها کار گراندی خودتان.جز  ،معالجه کند اتواند بخل شما ر یکس نم چیه .خودتان

ی  ی آموزشِ نحوهعنی ی؛خودت را معالجه کن یتوان یم گونهبدهند چ ادیاست که به شما  نیابکنند 

مشغول معالجه کردن  و شود یکه دست به کار م یکسآن ا امّ توانند به شما بدهند؛ معالجه را می
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جسم، در  یبرخالف پزشک مینیب یم که لذاست و !خود شما ؟یستک کند، یم یو درمانگر شود یم

 نیبروند ا دیبا ولذا ؛که پزشک روح خودشان باشندهستند  ازمندین ها انسان ی همه ،روح یپزشک

 یریها به فراگ انسان ی همه نکهیا یبرا گرید لیهم دل نق را. ایعلم اخال یعنی ؛رندیرا فرا بگ یپزشک

 نیازمند هستند.علم اخالق 
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