
 ارجحيت بهداشت بر درمان از منظر امام رضا)ع(

 شاندكتر اكبر درخ-دكتر محمدرضا دارابي-معصومه سعيدي

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 مقدمه:

پيشگيري بهتر از درمان است.اين سخن از ائمه )ع( و دستور طبي مشهوري است 

يشه اين كه مردمان زمان گذشته آن را حفظ كرده و به آيندگان سپرده اند و هم

سخن در زبان مردم جاري است و قوانين طبيعي جديد هم به طور مطلق آن را 

تائيد مي كنند و مهم ترين اركان علم طب روي آن بنا نهاده شده است و يكي 

 از دقيق ترين فروع علم طب محسوب مي گردد.

 نتايج:

و پيشگيري بهتر از معالجه است و در علم طب آن را مهم ترين، دقيق ترين 

موفق ترين كار محسوب مي دارند كه نام آن علم پيشگيري و حفظ بهداشت است.طب 

پيشگيري از مهم ترين فروع علم طب جديد است و مسووليت نگهداري بشر از هجوم 

ميكروبهاي خطرناك و بيماري زا را به عهده گرفته است.كشورهاي پيشرفته و 

باشند بيشترين سعي و كوشش  داراي تمدن وسيع كه شايسته داشتن حيات صحيح مي

خود را درباره تحقق بخشيدن به همين مسئله پيشگيري معطوف داشته اند.اين 

كشورها ابتدا قوانين داخلي محلي براي رعايت اين دستور )پيشگيري مفيدتر از 

قوانين را دولتها تاييد نموده و  درمان است( وضع كرده اند كه بعدا آن

اكنون در همه نقاط عالم اجرا مي شود و همه دولتها در تاييد و اجراي آن 

تالش مي كنند.به طوري كه به تدريج اين دستور به صورت مشترك به همه جوامع 

داده شده و در زمان صلح و جنگ به شكل تعاون و همكاري درآمده و همه 

ستورات را رعايت مي كنند.اين قوانين پيشگيري دولتهاي هم پيمان اين د

ر مختلف و در اپيدمي بزرگترين عامل نجات همه انسان هاي روي زمين در اعصا

ها بوده است و ميزان دستيابي به اهداف پيشگيري به عنوان معيار پيشرفت 

 جوامع محسوب مي گردد.

 نتيجه گيري:

عمومي( از منظر اسالم و  )بهداشت فردي وو پيشگيري در خصوص امور بهداشتي

ائمه اطهار)ع( امام رضا )ع(  در مقاطع مختلف زماني و مكاني رهنمودهاي 

كه نمونه آن را مي توان در رساله امام  اند ذيقيمتي براي مردم داشته

كه يكي از نوادر زمان خود مي  هجري( 102)در سال رضا)ع( به مامون عباسي

-3علم فيزيولوژي-1علم تشريح-2مانند: باشد و شامل  سرفص هاي علوم طبيعي 

علم بهداشت و پيشگيري و...مي باشد بيان نمود  كه توجهي -4علم پاتولوژي

كامل به مسئله پيشگيري و حفظ بهداشت داشته و در زماني نوشته شده كه علم 

 طب هنوز مراحل ابتدايي خود را مي پيموده است.


