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به فراگیری دانش  اشتیاقمسلمانان در پرتو تعالیم دینی و اسالمی با شرفت علم بر شمرد وعامل پی را اسالم دینقدمه: م        

م( پیشرو تمام  11تا  8قرن ) 7رداخته و تقریباً بر تمامی علوم زمان خود تسلط یافتند، بگونه ای که تمدن اسالمی در طول پ

ی از کشفیات دانشمندان که بسیار کرده م و جهان امروز اعترا  در کتاب اسال "مارسل بوراز"تمدنها در زمینه علم گردید 

نارسایی پزشکی رایج در کلیه امروزه همه صاحب نظران به  ،جهان ر مبانی دانش پزشکید ناشی از دانش مسلمانان بوده است.

 سطوح اعترا  دارند.

بستر جهانی برای پذیرش  ،طب اسالمی و جایگزین توجه به نارسایی طب رایج و طرحبحث: در مبانی دانش پزشکی، با     

در علوم پزشکی موجود، همان مبانی  یهایکی از دالیل عمده وجود نارسای دید پزشکی فراهم می باشد. امروزهدیدگاههای ج

 و مشاهده قابل اثباتنیزدر سطح جهانی آن ،ر سطح محصوالت و آثار علم پزشکی رایج عالوه بکه است حاکم بر علم پزشکی 

 گسترشنماید. ضرورت  پیشگیری دراین علمت از بروز انحرافا ،به مبانی پزشکیاسالمی  نگرشبا  است. طب اسالمی می تواند 

 گسترش پیدایش افقهای جدید در تکامل علم پزشکی میشود. منجر به  ،کاملطب اسالمی  با ارائه نظریه ها و تئوریهای جدید و 

نماید  را یاری جهانپزشکان و دانشجویان  سره از ناسره،طب اسالمی می تواند با مطرح کردن مالکها و معیارهای تشخیص 

الزم  ، بسترضمن آگاهی افراد ،بازگشایی افق جدید و ناشناخته در پزشکی با بیان تمام آموزه های دینی در طب اسالمیتابا

 .کات مبهم را در پزشکی بر طر  سازدو بسیاری از ن هفراهم نمود را برای پژوهش بر روی این موضوعات

پایه ریزی علوم بر اساس رهنمودهای  ،وپیشرفت روزافزون علم جنبش نرم افزاری توسعه با جهاندرنتیجه گیری: امروزه     

یه خود باوری در حو تقویت روجهان ع پزشکی واماسالمی می تواند با ایجاد اعتماد بنفس برای جطب  دینی مطرح است. توسعه

ب اسالمی یکی از شکان مسلمان بسیار فراتر از تئوریهای مطرح در غرب است. طثابت نماید که داده های تئوری پز آنان

می ایجاد  جهانتکامل دانش پزشکی در و مهمترین علوم اسالمی با طرح مبانی جدید در علم طب، رویکردی جدید در جهت رشد 

 .های موثربرداشت گام هاگرچه برای رسیدن به این هد  عالی موانعی وجود دارد و باید جهت برطر  سازی آن .نماید
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