
 

 
 

 

 جايگاه روايات طبي در منابع مکتوب پزشکي ايراني

 3، ریحانه معینی2، مرتضی مجاهدی1سید علی مظفرپور

 چکیده
در سال های اخیر رویكردی با عناوین طب اسالمی، طب روایی، طب اهل بیت،  زمینه و اهداف:

است و مدعی وجود مكتب مستقلی به نام های مذكور می باشد. اگر چنین  طب قرآنی در حال ترویج

مكتبی در جهان اسالم وجود داشته است انتظار می رود در منابع مكتوب گذشته منعكس شده و 

ز آن احداقل منابع معتبر طبی، بعنوان یك مكتب طبی مورد توجه اطبای مسلمان در قرون مختلف 

. هدف از این مطالعه بررسی میزان انعكاس بهره برده باشنداز آن خود كتب  نینموده و در تدو ادی

 روایات منسوب به معصومین در منابع معتبر پزشكی ایرانی در قرون مختلف می باشد. 

جهت انجام این مطالعه مروری، ابتدا منابع مكتوب طب سنتی كه مورد توجه اطبای قرون  روش:

تنظیم و مشهور ترین كتب هر قرن انتخاب گردید. در مرحله مختلف بوده است بر اساس سال تالیف 

اول با مطالعه مقدمه مصححین و خود مولف، رویكرد وی به مكاتب طبی مختلف و منابعی كه جهت 

تالیف كتاب از آنها استفاده نموده است بررسی گردید. در مرحله دوم با مروری بر سر فصل ها و 

رفصلی مرتبط با موضوع مطالعه بررسی شد. در مرحله ابواب و فهرست موضوعی كتاب وجود س

سوم و نهایی با استفاده از نرم افزار نور و فایل های دیجیتالی در دسترس واژه های طب النبی، طب 

االئمه، روایت، حدیث، رُوی، قرآن، آیه، نبی، امام، اسالمی بصورت جداگانه و نیز با ال تعریف 

 مرتبط با موضوع پژوهش بودند استخراج گردید. جستجو و عباراتی كه به گونه ای 

كتاب معتبر پزشكی ایرانی كه  از قرن دوم تا سیزدهم هجری نگارش یافته بودند  20از بین  یافته ها:

اكثر قریب به اتقاق آنها در موارد بسیار نادر از آیات و روایات در تایید مطالب خود بهره برده اند و 

مانند طب اسالمی یا طب النبی یا طب األئمه اشاره ننموده اند. در این  هیچكدام از آنها به مباحثی

( در حد بیشتری از روایات طبی بصورت پراكنده در آثار خود استفاده  12میان عقیلی خراسانی)قرن
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( در مقدمه كتاب دقایق العالج تاكید نموده 13نموده است و همچنین حاج محمدكریم كرمانی)قرن 

بر اساس آیات و اخبار اهل بیت تدوین نموده است. در بررسی انجام شده نظام است كه كتاب را 

مكتوب كتاب تا حدودی زیادی مطابق روال معمول سایر كتب طبی است و نویسنده به تناسب از 

روایات شواهدی بر مطالب خود اقامه نموده است و در  نهایت  در دو فصل جداگانه بر اساس الفبای 

 ای از روایات را بدون ذكر سند و نام معصوم منعكس نموده است.موضوعی، مجموعه 

ای در منابع پزشكی طبق نتایج این مطالعه روایات طبی جایگاه تعریف شده گیری:بحث و نتیجه

ایرانی نداشته اند. با توجه به آزادی بیان و قرارگیری تعدادی از نویسندگان در زمان حكام شیعی و 

علوم فقه و حدیث می توان نتیجه گرفت كه احتمال قوی مطالبی كه در زمان تسلط برخی از آنها بر 

معاصر به اهل بیت منسوب گردیده در محافل علمی اندیشمندان مسلمان  قرون گذشته موضوعیت 

نداشته است. اثبات این نظریه نیازمند تحقیقات دقیق و بررسی بیشتر منابع پزشكی ایرانی و منابع 

 شد.روایی مرتبط می با

 کلید واژه ها
 طب اسالمی، روایات طبی، طب سنتی ایران

 مقدمه

ایی، طب اهلبیت، طب قرآنی های اخیر رویكردی تحت عناوین طب اسالمی، طب رودر سال

های جمعی در حال ترویج است كه مدعی وجود مكتب عمدتاً در محافل عمومی و رسانهو ... 

چند گاه كتابی شامل برخی آیات و روایات با  باشند و هر ازهای مذكور میمستقلی به نام

های مختلف كه نشان های متنوع نویسندگان به نامهایی از  نظرات شخصی و برداشتآمیزه

گردد. افراد مختلفی با عناوین پدر باشد چاپ و ترویج میاز انتساب به اهلبیت و قرآن می

گردند در این كتب معرفی می طب اسالمی، مجتهد طب اسالمی، حكیم و پرفسور طب اسالمی

های منتسب به طب اسالمی های العالج با همان واژهكه عموماً مدعی درمان انواع بیماری

های منسوب به اهلبیت در حال فروش تركیبات های متنوعی با واژههستند. از سوی دیگر گروه

نند قرص خون امام های اهل بیت )ماای به در قالب داروهای طب سالمی و ناممجهول الهویه

رضا، داروی حضرت محمد، داروی امام كاظم و...( هستند و مدعی درمان قطعی بسیاری از 

باشند. همچنین ترین زمان با داروهای مذكور میهای صعب العالج و العالج در كوتاهبیماری
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 ،جلساتی با نام مقدس حضرت مریم و ائمه علیهم السالم در اتاقی پر از بیماران مفلوج

گردد و در آن جلسات پس از مصروع، سرطانی، ام اس و...جهت دریافت شفا برگزار می

شود، انتشار دود غلیظی از برخی گیاهان كه بر روی منتقل آتش مستقر در وسط اتاق ریخته می

مجری جلسه كه ملبس به لباس روحانیت است با ذكر اورادی از ریح و جن و بلغم و... 

رین در آن مكان خارج شوند. از آنجایی كه برخی از افراد شاخص خواهد از بدن حاضمی

های ها در كسوت روحانیت و یا افراد ظاهر الصالح هستند كه خود را به جریاناین جریان

نمایند، این سؤال در اذهان بسیاری مذهبی و ارزشی مكتب تشیع و نهادهای مقدس منسوب می

چنین مكتب مستقلی در جهان اسالم خصوصًا  بندد كه اگرخصوصًا جوامع علمی شكل می

در جوامع شیعی وجود داشته است الجرم باید در منابع مكتوب به ارث رسیده از قرون گذشته 

تقل رود این مكتب طبی مسهای مختلف منعكس شده باشد. بدین ترتیب انتظار میبه گونه

ر روایی شیعه منعكس شده هم در منابع تاریخی و هم در منابع دینی و خصوصاً منابع معتب

باشد. همچنین در منابع معتبر طبی بعنوان یك مكتب طبی مورد توجه اطبای مسلمان در قرون 

 پژوهش در موضوع اول در كتب خود از آن بهره برده باشند. نیو در تدومختلف قرار گرفته 

م علو حوزه كارشناسان تاریخ و تاریخ پزشكی است. پژوهش در موضوع دوم نیز در حوزه

باشد كه امید است بیش از پیش بدان پرداخته شود. در موضوع سوم یعنی قرآن و حدیث می

اثبات شواهدی دال بر وجود  مكتب طبی به نام طب اسالمی  و انعكاس روایات طبی در 

ی های مورد نظر، تاكنون پژوهشمنابع طب سنتی و یا استفاده حكمای طب سنتی ایران از واژه

پرداخته باشد گزارش نشده است. هدف از این مطالعه بررسی منابع معتبر طب كه بدین امر 

ع های مرتبط بدان در منابسنتی ایران در مورد میزان انعكاس روایات منسوب به اهلبیت و واژه

 باشد. طب سنتی ایران در قرون مختلف می

 روش

مكتوب طب سنتی كه مورد این مطالعه مروری، در چند مرحله انجام شد، در مرحله اول منابع 

توجه اطبای قرون مختلف بوده است براساس سال تالیف تنظیم و حداقل یكی از مشهورترین 

كتب هر قرن انتخاب گردید. در مرحله دوم با مطالعه دیباچه و مقدمه كتاب، رویكرد نویسنده 
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ده است وبه مكاتب طبی مختلف و منابعی كه نویسند جهت تالیف كتاب از آنها استفاده نم

های كتاب، وجود یا عدم وجود سرفصلی بررسی گردید. در مرحله سوم با مروری بر سر فصل

های مرتبط با موضوع مطالعه بررسی شد. در مرحله چهارم با استفاده از نرم افزار نور و فایل

، عهای: روایت، حدیث، نبی، قرآن، آیه، رُوی، قال، رسول، امام، شردیجیتالی در دسترس، واژه

های اولیه مورد جستجو قرار گرفت همچنین در برخی متون اسالم، طب اسالمی، بعنوان واژه

های ها بعنوان واژهشد كه همان واژههای دیگری برخورد میدر نتایج استخراج شده به واژه

ها تنظیم گردید. در مرحله پنجم متن ثانویه در متن مذكور جستجو و نتایج در قالب یافته

رخی منابع كه از روایات طبی استفاده بیشتری نموده بودند بطور كامل مرور گردید. اصلی ب

تالش گردید تنوع منابع مورد استفاده از نظر موضوع مانند كلیات طب، معالجات و مفردات 

نیز مد نظر قرار گیرد. در صورت لزوم از منابع تاریخ پزشكی نیز جهت تكمیل اطالعات 

ه به اهمیت برخی منابع كه همگی در یك دوره تاریخی نگاشته شده استفاده گردید. با توج

هجری قمری( بیش از چند اثر در یك قرن مورد بررسی  13و  4بودند )مانند آثار طبی قرن 

 قرار گرفت. 

 هايافته

اثر مكتوب طب سنتی مربوط به قرون اول تا سیزدهم هجری قمری مورد  20در این پژوهش 

جزئیات بیشتر آثار بررسی شده و خصوصیات مربوط به نویسندگان آنها ارزیابی قرار گرفت. 

بطور خالصه در جدول شماره یك ارایه شده است. در ادامه به ترتیب سال نگارش اثر یا 

دوران حیات نویسنده از قرن دوم تا قرن سیزدهم هجری و نتایج حاصل از پژوهش توضیح 

ه و همچنین وضعیت سیاسی اجتماعی زمان شود. جهت آشنایی بیشتر با نویسندداده می

نگارش كتاب توضیحات مختصری در ابتدای معرفی هر كتاب ارایه و سپس به نتایج حاصل 

 گردد.از جستجو در متن و مقدمه كتاب اشاره می

 فردوس الحکمه)قرن دوم(

 236فوت  157 ی)تولدمعروف به ابن ربن طبر یابن ربن طبر یابوالحسن علنویسنده این اثر 

و سپس به بغداد آمد اسالم  یبه ر یتحوالت اجتماع سیر در ق( است. وی در مرو متولد و
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. بنابر قول برخی منابع تاریخ پزشكی وی دیگرد یمتوكل عباس رانینمود و جزو دب اریاخت

و جهان  رانیبزرگ ا بیاز چهار طب یكو یاست  رانیبزرگ عالم اسالم و ا بیطب نیاول بعنوان

عباس ابن  یعل ،یراز یایمحمد بن زكر گرید. سه پزشك بزرگ دگردیم اسالم محسوب

ی علی ابن ربن طبری، اثر طب نیترمهمباشند. می نایس یابو عل سیالرئ خیو ش یاهواز یمجوس

. فردوس دیگرد لیق  در سامرا نگارش آن تكم 236فردوس الحكمه است كه در سال  كتاب

 وسنیآن از آثار بقراط و ارسطو و جال فیلف در تالؤاست كه م یالمعارف طب رهیالحكمه دا

 زین یرانیو ا یبهره برده و عالوه بر آن از منابع هند یعباس یزمان خلفا رگبز  نیمترجم و

 .(، سراسر اثر1385تاجبخش، ) استفاده كرده است

و خاندان  امبریخداوند و درود بر پ یكتاب بعد از حمد و ثنا باچهیابن ربن در د یعل

كتاب را پراكنده  فیتال یعلت اصل ی. ودینمایكتاب را ذكر م فیخود از تال لیرش دالمطه

كه همه  ریفراگ یكند كه كتابیم دیداند و تاكیم یپزشك طهیبودن منابع مكتوب قبل خود در ح

بوده است  نیشیپ یهاگذشتگان را در برداشته است و شامل همه كناش یهابكتا یهایكین

پس از اسالم ذكر  رانیطب در ا خیدر كتاب تار ینجم آباد محمود . دكترفراهم كرده است

دوره كامل  كیگردد كتاب یچنانچه از ابواب كتاب فردوس الحكمه مستفاد م»كه  دینمایم

است نظرات قدما در  یكتب طب اسالم نیطب در درمان و بهداشت است و كه چون از اول

فلسفه و  و از هند را ذكر نموده  واتب مرو ست و نظرات مكا دهیمنعكس گرد اریآن بس

در نویسنده  .(، سراسر اثر1366آبادی، نجم) «در آن آورده است یمطالب زیحكمت و نجوم ن

، میبقراط حك یهاكه در نگارش كتاب از كتاب دینمایگفتار نخست از بخش اول كتاب ذكر م

 نیچنبرداشت كرده است. هم نلسوفایف گریو د سیو اسطو طال یندان پزشكمو دانش نوسیجال

كتاب  یجا یآثار مرتبط بهره برده است. در جا گریو د یهند یهاحكما و كتاب یهاراز گفتا

 ان،یهند و هند مانیهمان ارسطو(  و افالطون و حك )ظاهراً لسوفیارسطو و ف از بقراط و

 .دینمایم لمطالب متنوع نق دوس،یسكوریارساالؤس،  افالطون، د س،ی، اركاغانسیارساجان

نماید. وی در مقدمه كتاب خود هیچ ذكری از منابع دینی یا مكتب طبی منتسب به آنها نمی

نویسنده در متن كتاب در مواردی به مناسبت، به برخی حرزهای نقل شده در زبور حضرت 

زبور كتاب  اتیزنان چند حرز با استفاده از آ یهایماریبخش ب درنماید. داوود اشاره می
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از زبور را  یاهیزن سخت زا آ یبرا نیحضرت داوود ذكر نموده است و در همچن ینآسما

در ن همچنی. سندیآن بنو یرا بر رو هیو آ دهیرا بر یینموده لبه پوشاك نو هیآورده كه توص

برگه  یاز قرآن را ذكر نموده كه بررو یاهیآمادر را آزار دهد  یو یهاكه تكانه نیمورد جن

( 25 هیهف آ)ك و ازدادوا تسعا نیكهفهم ثالث مائه سن ی: و لبثو فنستیا هیآ و آن سندیبنو یا

جهت  ییدستور ساخت دارو 576ها را ذكر ننموده است. در ص هیتوص نیمنبع ا سندهینو یول

 حیدهند. توضینسبت م نیالمؤمن ریكه آن را به ام سدینوید و مینمایدندان را ذكر م یجال

در بررسی انجام شده مطالب بیشتری دال بر استفاده ر نشده است. مورد ذك نیدر ا یشتریب

ق، سراسر 1423طبری، )نویسنده از منابع دینی یا اسالمی مانند قرآن و روایات طبی یافت نشد 

 .(اثر

 يفي الطب)قرن سوم(المنصور

 باشد. ویمیق(  313 فوت 251ی )تولد راز یایابوبكر محمد ابن زكرنویسنده این كتاب 

 هم شهره بود. در زمان خالفت یاتنجوم و ادب ،اتیاضیر ،فلسفه ،ایمیدر ك یوه بر پزشكعال

دوره حیات علمی رازی در زمان حكمرانی برگشت.  یبه بغداد رفت و سپس به ر یالمكتف

سامانیان در ری و نیز فرمانروایی دیلیمان بر طبرستان بوده است وی كتاب الطب الملوكی را 

 ی كتاب راز ینترمهمدان دیلمی فرمانروای طبرستان نگاشته است. برای علی ابن وهسو

 هاسینو شیاز پ یلمیركن الدوله د ریوز دیبه همت ابن عمبعد از فوت او است كه  یالحاو

كه  كه است یكتاب مشهور و مختصر یتوسط شاگردانش مرتب شد. كتاب المنصور یراز

ز پس ا. كتاب  المنصوری فی الطب اشتنگ یآن را به نام منصور ابن اسحاق سامان یراز

در جهان بوده است.  یپزشك یدرس یدانشمند و از كتب اصل نیكتاب ا نیترمهم یالحاو

آن اشاره نموده   یریفراگ تیاهم بهعلم طب  فیضمن تعر یدر مقدمه كتاب المنصور یراز

و و  نوسیالكتاب از كتب بقراط و ج نیكه در ا دینمایكتاب را ذكر م یآورجمع وهیو ش

 چیاستفاده كرده است.  در ه رهیابن اسحاق و و غ نیدر احكام طب مانند بولس و حن نیمحدث

ی جستجومتناظر با مباحث خود ننموده است. در یا آیاتی اتیبه رو یاهمتن كتاب  اشار یجا
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 ،یرو، هیالقرآن، اآل شرع،ث،یحد ت،یروا یهاواژهاستفاده از كلید  با كتاب متن ای در واژه

 (.، سراسر اثر1408رازی، ) نشد افتی یمطلب چیه، الشرع هیالرسول، الروا ،یالنب

 معالجات البقراطیه )قرن چهارم(

كتاب المعالجات البقراطیه تنها اثر بجای مانده از ابوالحسن احمد ابن محمد طبری از پزشكان 

ستان )واقع در و دانشمندان معروف نیمه اول سده چهارم هجری است كه در ترنجه طبر

جنوب شهر بابل( زاده شد. وی از پزشكان مخصوص ركن الدوله دیلمی  بود. مؤلف در 

های درمانی اطبای معروف قبل خود مانند بقراط، جالینوس، حنین ابن تالیف كتاب از شیوه

های درمانی پزشكان و مردم نواحی مختلف ایران و سایر مناطق اسحاق و همچنین سنت

 .(، سراسر اثر1385تاجبخش، )ستفاده نموده است جهان اسالم ا

نویسنده در دیباچه كتاب علت تالیف كتاب را دور شدن اطبا از مشی اطبای بزرگ دانسته 

ای و اشاره كرده كه تالش نمودم كناشی بر سبیل بقراط تالیف نمایم. مؤلف بیش از این اشاره

مقاله اول كتاب مباحث و  25-28 به منابع مورد استفاده خود ننموده است. وی در فصول

هایی در موضوع معاد، ثواب و عقاب و توحید ذكر نموده ولی مطالب مستقیمی از توصیه

 هایآیات و روایات نقل نكرده است. متن كتاب از نظر استفاده از آیات و رویات و یا واژه

 .(م، سراسر اثر1990الطبری، )مرتبط جستجو نشد 

 طب )قرن چهارم(هدايۀ المتعلّمین فى ال

این كتاب در اواخر قرن چهارم هجرى توسط ربیع بن احمد األخوینى البخارى )فوت حدود 

ق( به منظور راهنماى دانشجویان پزشكى به زبان فارسى نوشته شده است. نویسنده با 370

پرداخته و نظر پزشكان دیگر را بعد از آزمایش و اطمینان روش تجربى به درمان بیماران مى

. بواسطه چنین مزایایى است كه كتاب هدایة المتعلّمین مورد بسته استز صحت آن به كار مىا

تا قرون  اند. این كتابتوجه پزشكان بعد قرار گرفته و از مؤلّف آن به بزرگى و فضل یاد كرده

متمادی و حتی بعد از نگارش قانون بوعلی سینا جزو كتب معروف و پركاربرد بوده است. 

روضی در قرن ششم از آن در كنارالمنصوری رازی و اغراض الطبیه جرجانی بعنوان نظامی ع

كتب متوسط كه طبیب باید آنها را بخواند یاد نموده است. اخوینی در كتاب خود عقاید 
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بزرگان علم طب قبل از خود مانند چون بقراط، جالینوس، حنین بن اسحق الكندى، ثابت بن 

 ر سرابیون، یحیى بن ماسویه، اهرن و محمد بن زكریاى رازىقرّه، عیسى بن صهار بخت، پس

هاى طبى مانند اپیدیمیا، فصول، نوادر تقدمة المعرفة، و چند تن دیگر را ذكر كرده و از كتاب

ود های مختلف كتاب خنیز مطالبى نقل نموده است. وی در قسمت تركیب العین و منصورى

عضاً نام برده و ب ابو القاسم مقانعىند حنین ابن اسحاق و از آراء و نظرات اطباء قبل از خود مان

نقدها و اشكاالتی بر آنها ذكر نموده است. در مقدمه كتاب و فصول مرتبط بدان و همچنین 

های مرتبط در متن كتاب شواهدی دال بر اشاره یا استفاده نویسنده بر در جستجوی واژه

 .(، سراسر اثر1344اخوینی بخاری، )ت نشد های طب اسالمی، روایت یا آیه قرآن یافواژه

 االبنیه عن حدايق االدويه )قرن چهارم(

این كتاب از نظر منابع تاریخ پزشكی اولین كتاب دارو سازی به زبان فارسی است. مؤلف 

كتاب موفق بن علی هروی است. نویسنده در مقدمه ذكر كرده كه در تالیف كتاب خود از آثار 

مانند بقراط، ارسطو، جالینوس، ماسرجویه، حنین ابن اسحاق، بختیشوع،  پیشینیان قبل از خود

عیسی ابن شهال، علی ابن ربن طبری، محمد بن زكریای رازی و نیز از مكتب پزشكی هندی 

ق( و به  350 -366 ) منصور بن نوح سامانىحكومت عهد بهره گرفته است. ظاهراً كتاب در 

ب به تناسب از مكاتب طبی رایج زمان خود خصوصًا نام او تالیف شده است. نویسنده كتا

مكاتب طبی یونان و هند نام برده و نظرات این مكاتب را در مورد خواص داروها با هم 

بی ای به مكتب طمقایسه نموده و سپس به بیان نظرات خود پرداخته است در این موارد اشاره

 نموده است. در مقدمه و فهرست فصولبرگرفته از روایات یا آیات قرآن یا متن دینی دیگری ن

ای كه نشانگر استفاده نویسنده از روایات طبی باشد یافت نشد و در كتاب جمله یا كلمه

 ت،یروا ،ینب ،یالنب یهاواژه جستجوی انجام شده در متن اصلی كتاب، با استفاده از كلید

، 1346ی، هرو) نشد افتمتناظر بر استفاده نویسنده از روایات طبی ی مطلب چیقرآن ه ث،یحد

 (.سراسر اثر
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 کامل الصناعه الطبیه )قرن چهارم(

ه ق( است كه از نظر منابع  384نویسنده این كتاب علی ابن عباس اهوازی ارَّجانی )فوت 

تاریخی پس از رازی و ابن سینا سومین شخصیت پزشكی ایران و جهان اسالم است وی در 

ارجان )ناحیه بهبهان یا كهكلویه( به دنیا آمد و در  نیمه اول قرن چهارم هجری در اهواز یا

زمان عضد الدوله دیلمی شهرت و احترام به سزایی داشته، شاهكار خود كتاب كامل الصناعه 

الطبیه یا طب ملكی را به نام او نگاشته است.  وی و پدرش مسلمان و بنا به قول قوی پیرو 

اثر دیگری از این طبیب نامی ذكر نشده و  مذهب تشیع بوده است. بنابر قول منابع تاریخی

ای دال بر وجود تالیفات دیگر از خود ننموده است خود نیز در متن كتاب كامل الصناعه اشاره

. نویسنده در مقدمه كتاب كامل الصناعه ضمن مدح و ثنای (، سراسر اثر1385تاجبخش، )

تشویقات عضد الدوله دیلمی نموده و اشاره به  علیهم السالمخداوند و درود بر پیامبر و اهل بیت

كند كه مقصود وی كتاب جامعی در طب بوده كه و در حفظ الصحه و درمان  و رفع ذكر می

نیاز اطباء و غیر ایشان كامل بوده و تا قبل آن كسی ننوشته باشد. در ادامه وی از منابع مورد 

ثار  ، كتب رازی و سایرآاستفاده خود در تالیف كتاب مانند فصول بقراط، رسایل جالینوس

برد. اهوازی ضمن شرح منابع مورد استفاده خود به ذكر نكات مثبت اطبای قبل از خود نام می

نماید كه پردازد. وی در موارد مكرر ذكر میو نیز اشكاالت تك تك آنها در آموزش طب می

ب آنچه مورد آوری نموده و  در علم طدر این كتاب كلیه مطالب مربوط به علم طب را جمع

نیاز خاص و عام، متعلم و مكمل بوده است فرو گذاری ننموده است. در ادامه مقدمه نویسنده 

های بقراط و اطبای متقدم خود از جمله تكریم استاد، و طلب علم طب و درمان به ذكر توصیه

ازد. دپربیماران به نیت اجرو ثواب و اجتناب از مال اندوزی و سایر موارد اخالق پزشكی می

وصیات پردازد و خصنویسنده در باب سوم به رئوس ثمانیه كه معمول بسیاری از كتب بوده می

آوری جمیع مایحتاج اطبا كتابشناسی اثر خود را ذكر نموده و غرض از تالیف كتاب را جمع

آوری جمیع اجزای علم طب نماید. وی در قسمت منفعت كتاب مكررا تاكید بر جمعذكر می

ود دارد. اهوازی در باب علوم مالزم جهت تعلیم طب به علومی چون منطق، در كتاب خ

نماید در مورد الحان هدف را شناخت ضربان حساب و هندسه و نجوم و الحان اشاره می

لیه پردازد. در كداند. وی در رأس ثامن به ذكر تك تك اجزا و فصول كتاب مینبض بیان می
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داللت بر استفاده ایشان از منابع روایی و ... باشد یا قایل  ای كهموارد فوق هیچ واژه یا جمله

های معادل آن باشد یافت نشد. همچنین در هبه وجود مكتب طبی به نام طب اسالمی یا واژ

های روایت، حدیث، نبی، قرآن، رُوی، شرع، شریعت ، قال و جستجوی متن اصلی،كلید واژه

شد ولی هیچ موردی كه نویسنده بواسطه آنها  همچنین همه موارد با ال تعریف نیز جستجو

 .(، سراسر اثر1387اهوازی، )به موضوع مورد نظر این پژوهش اشاره كرده باشد یافت نشد 

 پنجم(-القانون في الطب )قرن چهارم

ین ترین آثار شیخ الرئیس حجه الحق ابوعلی حساین كتاب شاهكار پزشكی ایرانی و از برجسته

ق(، دانشمند بزرگ جهان اسالم  428فوت  370معروف به ابن سینا )تولد  ابن عبداهلل بن سینا

باشد. پدر ابن سینا كارگزار نوح ابن منصور سامانی در دهكده خرمیثن از توابع و ایران می

بخارا بود. ابن سینا حساب و هندسه را از محمود سیّاح، مبانی فلسفه را از ابوعبداهلل ناتلی و 

زاهد آموخت. وی تا شانزده سالگی بسیاری از علوم زمان خود از جمله فقه را از اسماعیل 

گذراند و هرگاه مشكلی برایش طب را فراگرفت و شبانه روز به مطالعه و دانش اندوزی می

داد. آورد و سپس به مطالعه ادامه میشد به مسجد جامع رفته دو ركعت نماز بجای میحل نمی

گرگان را ترك و به ری و بعد  404به گرگان رفت، در سال بخارا را ترك كرد و  392وی در 

آن به قزوین و همدان رفت و در آنجا به وزارت شمس الدوله دیلمی رسید. ابن سینا تا پایان 

عمر در مناطق تحت حكومت آل بویه در همدان و اصفهان بسر برد. این دانشمند در اصفهان 

ترین كتاب فارسی  او و بعد از شفا یی را كه مهماز مقربان عالء الدوله بود و دانشنامه عال

ترین اثر فلسفی وی است به نام عالءالدوله تالیف نمود. وی در گرگان كتاب اول قانون مهم

را شروع و در ری و همدان و اصفهان این شاهكار پزشكی را تكمیل كرد. ابن سینا در اصفهان 

ر عالءالدوله و دانشمندان علوم های جمعه در حضوضمن تكمیل نگارش آثار خود، شب

گفت. وی پس ازانجام چندین سفر بهمراه عالء الدوله به ناحیه اراك فعلی مختلف سخن می

ق  428و ایذه و ...و تحمل بیماری، سرانجام در همراهی عالءالدوله به همدان آمد و در سال 

ب تشیع گرایش سالگی در آنجا درگذشت. از نظر برخی مورخین ابن سینا به مذه 58در 

ترین اثر طبی او و از شاهكارهای دانش و داشته است. وی كتاب القانون فی الطب كه مهم
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تاجبخش، )پزشكی است را برای طبیبان نوشته است و در آن وصفی از شاهی یا امیری نیست 

 ستایش باد یزدان را كه سزاوار ستایش است». در ابتدای قانون آورده است: (، سراسر اثر1385

در جستجوی مطالب مربوط به استناد ابن ...«. و درود بر پیامبر ما محمد و دودمان او و بعد 

های های مشابه هیچ موردی در مقدمه و سرفصلسینا به عناوینی مانند طب اسالمی و واژه

های حدیث، كتاب قانون یافت نشد. همچنین در جستجوی انجام شده با استفاده از واژه

در بحث روایت، النبی، قرآن  و شرع فقط سه مطلب یافت شد: یك مورد الحدیث، روی، 

چشم  یآب آن جهت جالمطلبی عنوان نموده كه  آثار آن  یبه نام كمأه در معرف یامفرده

را  تیروا یشده است ول تیاكرم  هم روا امبریمطلب از پ نیكه ا بیان نمودهاست و  دیمف

عین مرویاً عن النبی صلى اهلل علیه و سلم و اعترافاً من ماؤه كما هو یجلو ال» :ذكر نكرده است

 .«المسیح الطبیب و غیره.

در دو مورد دیگر نیز مربوط به تاكید ابن سینا بر نهی یا توصیه شرعی بوده است  و روایتی 

ذكر نگردیده است: در مورد دوم در بحث تدابیر خواب و بیداری آنجایی كه بحث هیئت 

ر كند كه این شیوه از نظای  از خوابیدن را ذكر نموده و اشاره میآید شیوهخوابیدن به میان می

الیمین،  ء علىو أما أفضل هیئات النوم فأن یبتدى»طبی و شرعی بهترین نوع خوابیدن است: 

 «.ثم ینقلب على الیسار طباً و شرعاً

یع التفریق در مورد سوم در بحث پیرامون طبع و قوای داروهای مفرده در ذكر مثال سر

بودن جوهر لطیف برخی گیاهان و منع غسل آنها به جهت جدا شدن جوهر لطیف آنها، مثال 

كند به همین دلیل غسل آنها از نظر طبی و شرعی منع شده كاسنی را بیان نموده و اشاره می

ء یعتد به. فلهذا نهى عن غسلها شرعًا فإذا غسلت تحللت فی الماء و لم یبق منها شی»است: 

بجز سه مورد فوق الذكر مطلب دیگری دال بر استفاده ابن سینا از روایات طبی یافت «. و طباً 

 .(، سراسر اثر2005بو علی سینا،  )نشد 

 ذخیره خوارزمشاهي )قرن پنجم(

امیر سید امام زین الدین اسماعیل بن حسن بن محمد بن محمود بن احمد حسینی جرجانی 

های پنجم و ششم هجری ل جرجانی از پزشكان معروف سده)گرگانی( معروف به سید اسماعی
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ق (. وی عالوه بر طب در فقه، حدیث و تصوف از برجستگان  531فوت  434است )تولد 

بود. حدیث و تصوف را از زین االسالم ابوالقاسم قشیری فرا گرفت. جرجانی به حدی رسید 

 و محدثین و تاریخ نگاران بزرگ كه فقیه و دانشمند بزرگی همچون ابو سعد سمعانی )از فقها

-616های خراسان در قرن شش( از وی اجازه روایت گرفت. یاقوت حموی كه خود در سال

در مرو بوده در كتاب معجم البلدان در ذیل جرجان چند سطری در شرح حال وی به  614

 ونام اسماعیل ابن حسن علوی حسینی نوشته كه این نگاشته یكی از منابع اصلی زندگی 

تاریخ سید اسماعیل جرجانی است. وی این نكته را ذكر نموده كه سید اسماعیل در حلقه 

شاگردان ابوالقاسم قشیری درآمد و از وی اربعینی در حدیث )چهل حدیث( روایت كرد و 

اجازه روایت حدیث را به ابی سعد سمعانی داد. عالمه دهخدا به نقل از نامه دانشوران، نوشته 

در فنون دیگر نیز »... مندان عصر قاجار در مورد جرجانی چنان بیان نموده: گروهی از دانش

او را یدی طوال بود مثل علوم عربیت و ادبیت و در علم حدیث استاد وی شیخ اجل ابوالقاسم 

كرد و دیگر آنكه سمعانی كه از قشیری بود و روایت از كتاب اربعین و دیگر كتب وی می

دهخدا، )...«ده در روایت اخبار و حادیث از وی مجاز است فحول فضال و فقهای عصر بو

هایی در خوارزم و . سید اسماعیل جرجانی در طول عمر خویش اقامت(، سراسر اثر1377

نیشابور و سفرهایی هم به ری و فارس و قم و خوزستان نموده و مدتی در آن شهرها زیسته 

ره خوارزمشاهی، خفی عالیی، است.  كتب طبی مشهور وی به ترتیب زمان نگارش، ذخی

باشد. مذاهب رسمی رایج در خراسان و شرق ایران در زمان یادگار و اغراض الطبیه می

مله هایی از ججرجانی، مذاهب حنفی و شافعی بود ولی برخی تاریخ نگاران با ذكر استدالل

رهای سف نام و نوشتارهای سید اسماعیل و سلسله اساتید او در تصوف و حدیث و مراودات و

 . (، سراسر اثر1385تاجبخش، )دانند وی به مناطق شیعه نشین او را بر مذهب شیعه می

ترین كتب فارسی پزشكی ترین كتاب جرجانی و از مهمكتاب دخیره خوارزمشاهی مهم

ایرانی است و عالوه بر این یك دایره المعارفی است كه تمام مباحث علم طب را اعم از 

ها و درمان، اسباب و عالیم و داروها بیان نموده است. جرجانی به ماریكلیات و جزئیات، بی

شود. وی در تالیف یك واسطه )ابن ابی صادق نیشابوری ( شاگرد ابن سینا محسوب می

های طبی خود از جمله ذخیره  مكرراً به نام اطبا و منابعی كه از آنها در تالیف كتاب كتاب
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جالینوس، اهرن، ثابت ابن قروه، جورجیس بختیشوع، علی نماید. بهره برده است اشاره می

ابن ربن طبری، محمد ابن زكریای رازی، ابوعلی سینا، ابوالحسن طبری از جمله اطبایی هستند 

كه وی به كرات از ایشان نام برده است. وی همچنین به استفاده از تجربیات مكاتب طبی 

ست.  در بررسی انجام شده در مقدمه كتاب مانند تجربیات طبیبان هندی نیز اشاره نموده ا

ای به مكتب طبی با پسوند اسالم یا پیامبر و ائمه نشده است و در ذخیره خوارزمشاهی اشاره

ای دال بر ،جمله یا واژه، قرآنیشرع، نب ت،یروا ث،یحدهای جستجوی انجام شده  با واژه

مورد در موضوع ایام عادت استفاده نویسنده از روایات طبی یافت نشد. جرجانی در یك 

ماهیانه بانوان ضمن اشاره به نظرات مختلف، مالك طهارت و پاكی را منوط به به آرای مذاهب 

كمترین ایام حیض دو روز است و بیشترین »رایج منطقه یعنی شافعی و حنفی نموده است: 

كردن و له به قول علماى شرع باید گرفت و اعتماد اندر نماز ئهفت روز است و این مس

ناكردن بر فتواى ایشان باید و نزدیك اصحاب بو حنیفه رحمه اهلل علیه و علیهم كمترین سه 

)ره( كمترین یك  4روز است و بیشترین پانزده روز و روزگار پاكى نزدیك اصحاب بو حنیفه

روز است و بیشترین پانزده روز و روزگار پاكى نزدیك است اصحاب بو حنیفه )ره( و علیهم 

ه روز است و به نزدیك شافعى )ره( همچنین است و ابن ابى عمران از یحیى بن اكثم پانزد

كنند كه وى گفت روزگار پاكى كمترین نوزده است از بهر آنكه خداى تعالى در حكایت مى

قرآن مدت پاكى حیض زنان كه ایشان را حیض نباشد یك ماه نهاده است و عادت چنان رفته 

از روزگار پاكى بود پس اوالتر آن است كه مدت حیض ده روز است كه روزگار حیض كمتر 

، 1391جرجانی، )« گیریم و مدت پاكى نوزده روز گیریم از بهر آن كه ماه بیست و نه روز بود

 .(سراسر اثر

 األغراض الطبیۀ و المباحث العالئیۀ )قرن ششم(

باشد كه به نام میآخرین اثر طبی معروف جرجانی األغراض الطبیة و المباحث العالئیة  

نماید كه آنچه از عالءالدوله آتسز خوارزمشاه نگاشته شده است وی در مقدمه كتاب ذكر می

                                                           
آید ولی به جهت یرسد منظور شافعی بوده باشد كما اینكه از متن اغراض و الطبیه چنین بر مدر این مورد به نظر می4. 

 رعایت امانت عین مطلب كتاب ذكر گردید.
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علم طب بوده است در این كتاب جمع كرده و آن را جمعی تمام دانسته است. وی در دیباچه 

ه كه ودكتاب بعد از ذكر حمد و نثای الهی و صلوات بر پیامبر و خاندان مطهر ایشان ذكر نم

انی در جرج«. هیچ نكته و فایده علمی ازین كتاب بیرون نیست و هیچ فرو گذاشته نیست»

كتاب خود بارها از افراد مختلف و مكاتب طبی مختلف مانند بقراط، جالینوس، حنین ابن 

اسحاق، محمد بن زكریای  رازی، علی ابن عباس اهوازی، ابوالحسن ترنجی و طبیبان هند یاد 

ای به روایات طبی ننموده ای به وجود مكتبی به نام طب اسالمی یا اشارهشارهكرده ولی ا

های نبی، حدیث، روایت، قرآن، شریعت، است. متن كتاب اغراض الطبیه با استفاده از واژه

ای منسوب به حضرت مقدمه اغراض، نسخه 69شرع، امام سرچ شد. در یك مورد در صفحه 

مورد واژه اسالم هم فقط در مطلبی كه پیرامون خصوصیات سلیمان نبی ذكر شده است.  در 

اگرچه در اسالم، شراب »شراب بحث نموده است اشاره به حرمت شرعی آن نموده است: 

هاء دیگر مباح بوده است و بر حقیقت بر مؤمنان و اهل حرام است، از بهر آنكه اندر ملت

اند و بعضى مردمان از اهل اسالم، دهمعرفت حرام است و طبیبان سود و زیان آن اندر كتب آور

طلبند، از آنجا كه طریق طبیب است، شرط آنست كه منفعت و مضرت لذت و منفعت آن مى

های . جرجانی در گفتار مربوط به بیماری(، سراسر اثر1384جرجانی، )« آن یاد كرده شود.

 ایّام حیض دووكمترین »زنان جهت تعیین زمان حیض به مالك شرعی استناد نموده است: 

روز است و بیشترین هفت روز، این قول طبیبان است و اولیتر آن باشد كه بقول علماء شرع 

گیرند. نزدیك اصحاب ابو حنیفه كمترین سه روز است و بیشترین ده روز و روزگار پاكى، 

كمترین پانزده روزو بنزدیك شافعى روزگار حیض، كمترین یك روز است و بیشترین پانزده 

در یك مورد هم از مرهم رسل نام برده و آن را «. و روزگار پاكى هم پانزده روز است.روز 

مرهم رُسُل یعنى مرهم پیغمبران از بهر آنكه »منسوب به حواریون حضرت عیسی دانسه است: 

داروهای این مرهم، دوازده است و حواریون عیسى نبى علیه السالم هر یك دارویى اختیار 

هاء سخت را و خنازیر را نرم كند و ناسور صعب را برفق كرده كه آماساند و تركیب كرده

در جستجوی انجام « ها را از گوشت مرده و ریم پاك كند.ها و جراحتبصالح آرد و ریش

های مد نظر هیچ متن روایی یا بحث پزشكی كه برگرفته از روایات طبی باشد در شده با واژه

 . (، سراسر اثر1384جرجانی، )آثار بررسی شده جرحانی یافت نشد 
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 )قرن هفتم( هيو األغذ هيالجامع لمفردات األدو

هجری قمری( از خاندان مشهور به ابن  646ضیاءالدین عبداهلل ابن احمد اندلسی مالقی )ف 

بیطار اسپانیاست و كتاب پر ارزش الجامع لمفردات األدویه و األغذیه را نگاشته و در كتاب 

 های رازی و بوعلینند كتاب دیسقوریدوس، مقاالت جالینوس و كتابخود از منابع قبل ما

یاه ترین منبع گسینا استفاده نموده است این كتاب از قرن سیزدهم تا شانزدهم میالدی مهم

شناسی و داروی سازی بوده است. نویسنده در مقدمه كتاب اسامی برخی از اطبای ماقبل خود 

تالیف كتاب از نظرات متقدمین و متاخرین استفاده نموده و را نام برده و عنوان نموده كه در 

پس از بحث پیرامون آنها جمع بندی و نظرات خود را نیز بیان نموده است. هر چند ابن بیطار 

در مقدمه كتاب خود نام یكی دو طبیب نامدار قبل از خود را بیشتر نام نبرده است اما در جای 

و مكاتب مختلف طبی نام برده است. در جمع بندی جای متن كتاب خود از اطبای مختلف 

طبیب و نویسنده مطرح شده را احصا  60توان نام بیش از اسامی اطبای بكار برده شده می

. تر مطرح شده استنمود كه نام بسیاری از آنها در منابع ماقبل و حتی مابعد ابن بیطار كم

لینوس و سایر اسامی مانند الغافقی، اسامی معروف مانند رازی، ابن سینا، ارسطاطالیس، جا

حنین، ابن رضوان، االصمعی، شمعون راهب، ابوقطیبه از جمله اسامی هستند كه به كرات در 

این كتاب از آنها نقل قول شده است. یكی از اسامی كه ابن بیطار بسیار هم به نام او ارجاع 

است ولی در برخی موارد  داده است ابوحنیفه است كه در برخی جاها بدون پسوند ذكر شده

بصورت أبو حنیفة الدینوری ذكر شده است كه منظور نویسنده ابوحنیه دینوری دانشمند گیاه 

. در (، سراسر اثر1377دهخدا، )باشد شناس قرن سوم هجری و صاحب كتاب النبات می

، براساس شیوه این پژوهش، هیچ هیو األغذ هیالجامع لمفردات األدوجستجوی متن كتاب 

ابن )جمله یا واژگانی كه دال بر توجه یا نقل قول نویسنده به روایات طبی باشد یافت نشد 

 .(ق، سراسر اثر1412بیطار، 

 قانونچه در طب )قرن هشتم(

ق( منجم و طبیب اهل چغمین خوارزم  745محمود بن محمد بن عمر چغمینی )متوفی 

ن ساله مختصر، منتخبی از كتب متقدمیباشد. وی در مقدمه كتاب عنوان نموده است كه این رمی
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برد. از نویسنده اثر دیگری در نجوم به نام المخلص فی الهیئه است و از كتاب خاصی نام نمی

به جای مانده و هر دو اثر در طول تاریخ مورد توجه اهل فن هر دو رشته بوده است و شروح 

احث مختلف طبی شامل ای از مبمختلفی بر هر دو نگاشته شده است. این كتاب خالصه

كلیات و امور طبیعیه، اسباب و علل و عالیم و دالیل و مباحث عالج و معرفی تعداد معدودی 

ب ای به مكتباشد. در مقدمه، فصول مختلف و متن كتاب هیچ اشارهمفردات و مركبات می

 . (، سراسر اثر1385چغمینی، )طبی خاص یا نقل قول از فرد خاصی نشده است 

 باب و العالمات )قرن نهم(شرح األس

این كتاب یكی از كتب پركاربرد در حیطه تشخیص و درمان پزشكی ایرانی است كه توسط 

ابوحامد  نجیب الدینبعنوان شرحی بر كتاب االسباب و العالمات اثر  نفیس بن عوض كرمانى

ض ونگاشته شده است. در منابع تاریخی از زمان دقیق تولد نفیس بن ع محمدبن سمرقندی

زیسته است. كرمانی چیزى یافت نشد اما قدر مسلم این است كه در نیمه اول قرن نهم مى

تا، ملك محمدی، بی)اند ذكر كرده 890و سال فوت او را  812برخی منابع سال تولد او را 

باشد. او در كرمان به دنیا آمد و به دعوت مى« برهان الدین»و لقبش « نفیس». نامش (سراسر اثر

بیك گوركانى از كرمان به سمرقند رفت و به عنوان طبیب مخصوص او تا پایان عمر شاه الغ 

قمری به سفارش و به نام الغ بیك گوركانی  827در دربار او بود. وی كتاب خود را در سال 

رح ترین آنها شنگاشته است. این نویسنده آثار پزشكی دیگری هم دارد كه یكی از معروف

باشد كه به نام معالجات نفیسی یا شرح نفیسی هم معروف الحزم قرشی می الموجز القانون ابو

است. این كتاب در طول تاریخ پا به پای كتب مشهور پزشكی مانند القانون فی الطب مورد 

توجه محافل علمی و بالینی پزشكی بوده است. نویسنده در مقدمه كتاب در مقام حمد ثنای 

د للّه رب العالمین و الصالۀ و السالم األتمان على من یداوى الحم»نویسد: خداوند اینچنین می

أبى القاسم »األرواح بطب الحقیقة و یربى األبدان بعلم الشریعة و یعالج القلوب بحكمة الطریقة 

المبعوث إلى كافة الخالئق بما هو هدى و نور و شفاء لما فی الصدور. و على آله و « محمد

عن العیون الكلیلة و زال األسقام عن النفوس العلیلة حكماء  أصحابه الذین بهم كشف الظلمة

مشفعون و أطباء حاذقون یعالجون على قانون الحكمة المصطفویة و یداوون على منهاج ا لسنة 
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ر اند نموده روش خود را مبنی بنویسنده سپس اشاره به خانواده خود كه طبیب بوده« النبویة

 كند.تاب ذكر مینگاه بالینی به آموزش طب  نگارش ك

لمه ها در توضیح كدر جستجوی واژه النبی یك مورد یافت شد كه نویسنده در بحث تب

شطر الغب معنای شطر را بعض یا بخشی از غب دانسته و بعنوان شاهد كالم خود به حدیثی 

و قیل: »از پیامبر در مورد تكالیف شرعی زنان در دوره عادت ماهیانه استناد نموده است: 

فی  حیث قال -صلى اهلل علیه و آله و سلم -قول النبىر هاهنا بمعنى البعض كما فیالشط

أى: بسبب الحیض و ال شك إن الصفراء عند « انها تبقى شطر دهر ال تصوم و ال تصلى»المرأۀ: 

ء و الباقى یصح أن یطلق علیه البعض، و هذا الوجه مجاورتها للبلغم تنقص من أعراضها شى

مؤلف در جای جای كتاب خود از ابن سینا، جالینوس، «. عن تلك التكلفات أولى الستغنائه

رازی، ابن سرافیون، بقراط، قرشی، طبری، تیاذوق، روفس، ابن ابی صادق، ابن تلمیذ و بسیاری 

از اطبای دیگر نام برده است ولی بجز یك حدیث مربوط به تكالیف شرعی زنان در دوران 

ی یك واژه نقل قول دیگری از روایات منتسب به رسول اكرم عادت ماهیانه جهت تبیین معنا

 .(، سراسر اثر1387كرمانی، )های مذهبی دیگر ننموده است یا شخصیت

 خالصه التجارب )قرن دهم(

معروف به بهاء الدوله رازى از پزشكان معروف قرن دهم  این اثر متعلق به شاه بهاء الدین

ت رى )شمال غربى تهران فعلى( بود وى كه باشد. محل تولد او قریه طرشهجری می

تحصیالت پزشكى خود را در رى به انجام رسانده بود همزمان با كار طبابت و آموزش، به 

اگرچه تاریخ والدت بهاء الدوله رازى به عنوان مرشد فرقه نوربخشى نیز فعالیت داشت. 

 915حوالى سال دهد او در درستى روشن نیست لیكن شواهدى در دست است كه نشان مى

توسط عوامل وابسته به  اى احتماالًهاى رقابت فرقهسالى و در كشمكشهجرى قمرى در میان

. وی نوه سید محمد حسین نوربخش شاه اسمعیل صفوى بطور مرموزى به قتل رسیده باشد

هاء باشد. پدر ببنیانگذار طریقه نور بخشیه بعنوان گروهی از اهل تصوف شیعه مذهب می

به نام شاه قاسم عالوه بر مرشدی طریقت نوربخشی در پزشكی نیز تسلط داشت و  الدوله

هایش را كند و درمانبهاءالدوله در كتاب خویش چندین بار از وی با عنوان حضرت یاد می
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نماید. پزشكی دوران صفویه در قلمرو نفوذ علمی بهاء الدوله قرار داشت و تنها اثر ذكر می

توان پس از الحاوی رازی، قانون بوعلی و ذخیره ه التجارب را میپزشكی وی به نام خالص

. (، سراسر اثر1385تاجبخش، )«ترین كتاب پزشكی ایرانی محسوب داشت.خوارزمشاهی، مهم

نماید كه كتاب را برای رضای خدا و خدمت نویسنده در مقدمه كتاب خالصه التجارب ذكر می

تالیف كتاب خالصه التجارب در زادگاه او )طرشت  به خلق نوشته است نه برای حاكمان زمان.

صورت گرفته است. از این نویسنده یك اثر دیگر به جای مانده به  907تهران فعلى( در سال 

نام هدیه الخیر یا هدایت الخیر كه شرح چهل حدیث عرفانی است. بهاء الدوله در مقدمه 

د كالم خود در فضایل عقل و خرد كتاب خالصه التجارب با بیان آیات و روایاتی جهت تایی

و دانش،  انگیزه نگارش اثر را منافع مردم و اهل دانش دانسته حدیث شریف نبوى)ص( كه 

ماید. نرا ذكر می« من كتم علما نافعا َالجَمه الّله تعالى یَوم القیامه بِِلجام من النار»فرماید: مى

ده است در جستجوی انجام شده با وی مقدمه كتاب خود ذكری از منابع مورد استفاده ننمو

 های زیر بدست آمد:های حدیث، روایت، قرآن، آیه، كریمه، حضرت، نبی و امام، یافتهواژه

قال رسول اللّه » نماید:در ابتدای بحث حفظ الصحه از قول پدرش اشاره به حدیثی می

 و سپس مباحث« انصلى اللّه علیه و آله و سلّم المعدۀ بیت كل داء الحمیة راس كل ذو البد

خود را بر پایه اهمیت حفظ سالمت معده و اصول خوردن و آشامیدن شروع نموده و همچنین 

نیز استفاده نموده است. نویسنده در مبحث هوا « كلو واشربوا و ال تسرفوا»در این متن از آیه 

ه نموده رو فصول، باد ربیع را مناسب جهت سالمت و باد پاییز را غیر متناسب دانسته و اشا

سرماى بهارى در همه جاى تن را مفید بود و امراض نیز درین فصل كمتر افتد و »است: 

. «حدیث استقبلوا برد الربیع فانه یفعل بابدانكم كما یفعل باعضائكم مصرح این معنیست

همچنین در مبحث مربوط به تدابیر خوردن در مورد اهمیت اشتهای صادق و منع خوردن در 

خورند اشتها بهوس طعام نبر باالى طعام هضم نیافته و بى»دارد كه: كاذب بیان میزمان اشتهای 

كه چون طبع از هضم سابق بازنپرداخته است از هضم آن عاجز آید و فساد گردد و فساد كند 

مورد  در«. و حدیث من اكل الطعام بشهوۀ حرم اللّه تعالى الحكمة على قلبه مشیر بدین است

ع سموم و حیوانات موذی جهت دفع مضرت آنها خواندن سه مرتبه آیه چهارم در مبحث دف

الكرسی و نیز نادعلی را توصیه نموده است ولی به منبع یا روایت خاصی اشاره نكرده است. 
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انی ها درمنویسنده به كرات در شرح حال بیماران و اتفاقات مربوط به ایشان و نیز در روش

نماید و بعضًا بدنبال آن مد ظله العالی را ذكر ده میو نسخ مربوطه از واژه حضرت استفا

باشد. واژه مذكور عموماً مربوط به پدر ایشان یا كند كه نشان از زنده بودن فرد مذكور میمی

ای جهت احترام مرشد در طریقه نوربخشی در جایی برادرشان است كه به احتمال قوی واژه

 .(، سراسر اثر1387رازی، )بوده است 

 حکیم مؤمن )قرن يازده(تحفه 

نویسسنده این اثر سید محمد مؤمن محمد زمان معروف به حكیم مؤمن تنكابنی، طبیب 

فرزند میر محمد زمان تنكابنى دیلمى و جّدش میر  مخصوص شاه سلیمان صفوی است. وی

باشد كه همگى در طبابت و معالجه بیماران در عصر خود زبانزد عطاء الدوله تنكابنى مى

مطلب چندانى در دست  حكیم مؤمنمتأسفانه از ابعاد مختلف زندگى  اند.و عام بودهخاصّ 

زیسته شود كه در قرن یازدهم مىنیست و از متون تاریخى و فهارس نسخ خطى، تنها دانسته مى

اند و حكیم مؤمن، خود طبیب شاه سلیمان است. اجدادش از اطباى پادشاهان صفوى بوده

ق كتاب تحفه  1080وی در سال  ند.كامر در مقدمه كتابش تصریح مى صفوى بوده، كه به این

حكیم مؤمن یا تحفه المؤمنین را از مجموعه نوشتارهای پدر و تجربیات خویش و نیز با بهره 

ن كتاب در ایگیری از آثار پیشین از قبل از خود تالیف و به شاه سلیمان صفوی تقدیم نمود. 

تا دوران معاصر قریب به سه قرن از منابع اصلی داروسازی  واندك زمانى شهرت بسیار یافت 

باشد. طبق آنچه مؤلف در مقدمه میهاى خطى متعدد آن نشان از این شهرت نسخه بوده است.

یشین های دانشمندان پنماید وی در نوشتن كتاب عالوه بر تجربیات خانوادگی از كتابذكر می

ق، مؤلفین یونانی و هندی، رازی، ابن سینا، ابن از قبیل بقراط، جالینوس، حنین ابن اسحا

بیطار، حاجی زین الدین عطار و بسیاری از دیگر دانشمندان بهره گرفته است. نویسنده در 

ما ، عىاختیارات بدیمقدمه كتاب عالوه بر نام اطبای پیشین از منابع مورد استفاده خود مانند: 

ور تذكرۀ اولى االلباب مشه، جامع ابن بیطار،  «جامع بغدادى»مشهور به « ال یسع الطبیب جهله

 مصنفاتو سایر كتب حتی  قانون، جامع االدویة، كامل االدویة، شامل، ال« جامع انطاكى»به 

 «فیروزشاهى»و « بهو جدیو»و « مستجوك»و « جوك»و كتاب « باهر»حكماى هند مثل ترجمه 
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شناخت مفردات و نیز شیوه ساخت در این كتاب مبانی داروسازی و  ....را نام برده استو 

داروهای مركب بیان شده است و اختالف نظر پزشكان درباره داروها و لغات مختلف بررسی 

شده است. علیرغم اینكه مؤلف در مقدمه كتاب اسامی بسیاری از اطبا و كتب آنها را كه در 

 بع روایی یا احادیثبرد ولی هیچ نامی از مناتالیف كتاب از آنها استفاده كرده است نام می

نماید. در متن كتاب نیز براساس جستجوی انجام شده فقط در چند مورد از طبی ذكر نمی

 احادیث استفاده شده است: 

د باشدر مبحث مربوط به برنج در مورد اینكه برنج سبب طول عمر و سالمت بدن می

ی اده است ولی اشارهمطلبی را ذكر نموده و اشاره كرده كه این مطلب در حدیث نیز ذكر ش

و »به متن حدیث یا جزئیات بیشتر ننموده است. جمله بكار رفته در متن كتاب چنین است: 

اند بر آنكه او، باعث طول عمر و صحت بدن است و در حدیث نیز این حكماى هند، متفق

سراسر  ،1390تنكابنی، )« ا نامندپمعنى، ورود یافته، و برنج هندى را لزوجت كمتر و او را چن

ای به یك حدیث . در مبحث مربوط به گوشت نیز در فضیلت غذایی گوشت اشاره(اثر

اقسام گوشت، مذكور است و در اینجا قوانین كلیه »نماید. مطلب ذكر شده چنین است: می

؛ چه اغذیه انسان كه از دوائیت «سیدُ الطَّعامِ اللّحم»شود.در حدیث وارد شده كه تحریر مى

بصره توان از تاز دیگر تالیفات حكیم مؤمن می«. نحصر در نبات و حیوان است ابعد باشد، م

 تالیف شده است. 1086باشد و در سال المؤمنین نام برد كه در علم كالم و اصول دین می

 طب اکبري )قرن يازده و دوازده(

و  اى از كتاب شرح االسبابترجمه واقعهجرى(، در  1112كتاب طب اكبرى )تاریخ تألیف 

و محققى  نظیرباشد، مترجم كتاب شخصیتى پركار، كمالعالمات نفیس بن عوض كرمانى مى

محمد اكبر ارزانى دهلوى( یا  همچون حكیم محمد اكبر شاه ارزانى )محمد اكبر میر مقیم

باشد كه در مى 12و  11از مشاهیر حكماء و اطباى قرون  باشد. ویمیمعروف به شاه ارزانى 

ورنگ زیب از شیراز به هندوستان سفر كرده و در آن دیار رحل اقامت عصر پادشاهى ا

مؤلّف،  بنا بر تصریح) جالل الدین سیوطى« طب النبى»تلخیص شامل  مؤلفاین افكند.آثار 

تعاریف االمراض كه همان حدود االمراض ، طب االكبر )طب اكبرى( (،باشداولین كتاب او مى
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 شرحى است بر پنج مقاله اول كتابكه وب )در دانش كلیات( مفرّح القل، میزان الطب، باشدمى

ه. ق  1126در سال كه قرابادین قادرى ، مجربات هندیه، مجربات اكبرى، قانونچه چغمینى

وده آخرین تألیف طبى او ب تألیف كرده و به نام مرادش عبد القادر گیالنى نامیده است و ظاهراً

در ذكر آثار اكبر شاه ذكر شده كه طب النبی را نیر  41البته در مقدمه مفرح القلوب ص  است.

واسطی از تالیفات حكیم ارزانی دانسته و گفته است كه آن ترجمه كتاب طب االكبر سیوطی 

شاه )است در حالی كه اصل كتاب در زمره تالیفات جالل الدین سیوطی شناخته شده نیست 

ب طب اكبری بعد از حمد و ثنای خداوند در . نویسنده در مقدمه كتا(تا، سراسر اثرارزانی، بی

جواهر  ترینعالى»برد كه از این قرار است: وصف پیامبر اكرم جمالت ادبی زیبایی بكار می

و « فرادیس انتساب»صلوات صحّت آیات و واالترین آللى تحّیات مسّرت سمات، نثار جناب 

علیالن صورت و معنى را حّب سّیدى ]را باشد[ كه قانون شفاى « نبوت آیات»سزاوار درگاه 

او داروى جان است و وجودى كه استعانت نام نامى و اسم سامى وى در ظاهر و باطن، باعث 

حاذقى كه در تركیب  ،هاها و من الّتحیّات اكمل[ علیه من الصّلواۀ أفضلامن و امان ]است

وص ضاللت به خلاى كه معجون حیات است، خاصیّتى نهاده كه اگر مبتالى مرض كلمه طیّبه

ون بغتة بر« اخالط ردیّه كفر جلى»و « مواد فاسده شرك خفى»ارادت یكبارش بر زبان نهد، 

بارگاه رسالتش من أزل اآلزال الى ابد اآلباد، مورد اشعّه .ذلك فضل اللّه یوتیه من یشاء»جهد. 

 على آله وپایان باد من اللّه المالك و كران و مطرح انوار بدور بركت بىشموس رحمت بى

سپس مؤلف به بیان علت تالیف كتاب پرداخته و بعد از بیان خصوصیات  «اصحابه كذالك.

و « نونقا»كتاب شرح االسباب و العالمات به ذكر سایر منابع كه از آنها استفاده نموده مانند 

زد. پردامیو غیر آن « كفایه مجاهدیه»و « ذخیره»و « موجز»و « سدیدى»و « اقسرائى»و « حاوى»

د. در نمایدر این میان هیچ ذكری از كتب روایات طبی یا مكتب خاصی منتسب به دین نمی

دازد كه در پرادامه نویسنده بطور مفصل و تقریباً با ذكر جزئیات به شرح فهرست كتاب می

های معادل این بین نیز هیچ فصل یا گفتار خاصی را به مباحث مربوط به طب اسالمی یا واژه

های امام، نبی، روایت، حدیث، قرآن، شرع ص نداده است. در جستجوی متن با واژهآن اختصا

و قال نویسنده تنها در بحث حكه ضمن اشاره به لزوم غسل و دلك بعد از جماع بعنوان 

ارش آن، خحكه: »پیشگیری كننده از ایجاد حكه به یك فتوای شرعی نیز اشاره نموده است: 
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این علت از تناول نمك سود و ماهى گنده نمك زده و پنیر كهنه است كه با او بثور نباشد و 

كسانى كه بعد ]از[ جماع به آب  و جز آن هرچه ردى الكیموس باشد عارض شود و ایضاً

گرم غسل نكنند و بدن را مالش ندهند بیشتر بدین مرض افتند. و عجب نیست كه وجوب 

دلك در غسل  -رحمه اللّه -امام مالكغسل بعد ]از[ جماع در شرع به همین سبب باشد؛ لهذا 

 .(، سراسر اثر1387شاه ارزانی، )« الزم داشته

 مفرح القلوب )قرن دوازده(

بر كتاب قانونچه  یشرحاست كه مفرح القلوب كتاب محمداكبر ارزان شاه از دیگر آثار 

 رویپ ی. ودینمایذكر م یقمر یهجر 1112ختم كتاب را  خیتار سندهینو یمی باشد.نیچغم

نماید كه در و در چندین موضع به مناسبت ذكری از ائمه اثنی عشر میمذهب تسنن بوده 

ولی به منابع مورد استفاده خود ننموده است  یادر مقدمه كتاب اشاره لفؤمادامه خواهد آمد. 

در متن كتاب به مناسبت با ذكر نام، آرای ابن سینا، رازی، بقراط، جالینوس و سایر اطبای 

 های دینی یا بیان مطالب منسوبنماید. جهت بررسی ذكر نام شخصیترا بیان می صاحب نام

و  هیآشریف، امام، نبی، قرآن، ، رسالت پناه ت،ی، رواثیحد یهابا واژه به ایشان متن كتاب

 باشد:ها به شرح زیر می. یافتهشد یبررس تیآ

م سوم به شهرهای كوفه و های اقلیدر مورد اول در بحث مربوط به اقالیم در ذكر مثال -

در اصل نام »چنین توضیح داده است: سامرهنجف و بغداد و سامره اشاره نموده و در مورد 

وى سرّ من رائى است و مزار فیض آثار حضرت امام على نقى و امام حسن عسكرى رضى 

 «.اللّه عنهما در آنجا است

ده كه معمول اطبا بیان مورد دوم در بحث تدابیر آشامیدن در مبحث شراب ذكر نمو -

ه نمایم كتدبیر شرب شراب است ولی من بعلت حرمت شرب آن، احكام مثلث را بیان می

منافع آن قریب به منافع خمر است. وی در ادامه در مورد فتاوی برخی پیشوایان مذاهب اهل 

مر خ طریقه اطبا است كه با تدبیر آب، تدبیر شرب شراب، یعنى فائده»نویسد: سنت چنین می

ال یخفى و این درویش نظر به آنكه وى قطعى الحرمة و نجس العین است  كمانندكنیز بیان مى

و شارب او مورد لعنت بال شك، در صدد ذكر آن نشده و به جاى او احكام مثلث بیان نموده، 
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بهر آنكه منافع وى قریب به منافع خمر است، چنانچه بیاید و مع ذلك نزد امام ابوحنیفه كوفى 

و به یك روایت امام محمد رح نیز، چنانچه در هدایه فقه و غیر  حاللرح و امام یوسف رح 

آن مبیّن شده و چون حلیت مثلث مشروط به شرائط است ذكر شرائط آن الزم دانسته تا 

نماند كه شرب مثلث باید كه به نیت تقویت و تداوى  پوشیدهشارب وى غافل از آن نباشد: 

آنقدر نخورد كه به سكر محّرم انجامد و سكر محرّم آنكه هذیان آرد، پس و قیام عبادت بود و 

اگر به قصد لهو خورد و به هذیان آوردن رساند متفقٌ علیه حرام باشد، لهذا چون عوام را 

اى اند و علماجتناب از این امور متعسّر بود امام محمد رح به تحریم سائر مسكرات حكم كرده

ى رح حالل است اگر بر سبیل تداو چون نزد شیخین بالجمله .انددادهزمانه فتوى نیز بر همین 

تشرّب كند به مراعات شرائط، اغلب كه مأخوذ نباشد، ألن العمل بروایة الثقات لیس مما یؤاخذ 

از آنكه در ماهّیت مثلث اطبا را اختالف است كشف آن نیز الزم دانسته تا  و علیه عاملها.

علما در حل و حرمت به كدام مثلث است:  بدانند كه نزد سائر روشن گردد كه مناط اختالف 

ند تا آن ریزند بجوشان در آنكه آبفقها و اكثر اطبا مثلث آن است كه شیره انگور رسیده بى

دو حصه بسوزد و یك حصه بماند، پس مختاراند كه این را همچنان فرود آورده بدارند، یا 

داده بدارند و در این شیره تا سكر راه نیافته باشد قدرى آب در آن اضافه ساخته یگان جوش 

 «متفقٌ علیه حالل است و بعد تولّد سكر، مختلفٌ فیه، چنانچه گفته شد.

 :استناد نموده است ی از پیامبر اكرمتیبحث منع جماع مرضعه به روا دردر مورد سوم  -

ن حیض از آن به حركت ترین ُمضرّات شیر، جماع است، بهر آنكه خومعلوم نمایند كه قوى و»

اگر حمل آرد، ضرر عظیم احداث  ایضاً و نماید.آید و افساد رائحه لبن و تقلیل مقدار او مىمى

كند بهر دو ولد، از جهت توزیع غذاى هر واحد به دیگرى، لهذا در حدیث شریف نهى از آن 

و تیمنًا  سطور استورود یافته، چنانچه در مشكوۀ المصابیح در ذیل باب المباشرۀ فی النكاح م

عن أسماء بنت یزید، قالت: سمعت رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم یقول:  وكنیم:ما نیز ذكر مى

 الجملهب.....رواه ابو داود. -ال تقتلوا أوالدكم سراً فإن الغیل یدرك الفارس فیدعثره عن فرسه

هم از حدیث دیگر كه در منهىٌ عنه است و اگرچه  و نقالً ارضاع حامله و جماع مرضعه عقالً

شود، لیكن چون حدیث نهى، با همان باب مشكوۀ مذكور است تجویز غیله نیز معلوم مى

حدیث رخصت، تعارض كرده، غلبه، نهى را باشد، كما هو قانون أصول المحدِّثین، مع آنكه 
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 نیز قوت دارد، پس عمل بر این اولى است، خصوص اغنیا را كه قادر بر عقلًاحدیث نهى، 

كسى كه به جز یك زن، دیگر نداشته باشد و بداشتن مرضعه  اما اند.استرضاع و تعدد مواقع

امكن از اینكار محترز بود، مگر عند شدت  وسعت ندارد، احوط آن است كه وى نیز مهماً 

ه شاید و مرجو آنكخبر آن است اگر مباشر این كار بود مى و توفان كه مستلزم فساد تن.

اند و شرّاح مشكوۀ، در دفع تعارض از اینجاست كه در فقه، منع از آن نكرده از مأخوذ نگردد.

اند، اما خلّص كالم عند التحقیق همین است كه گفته این دو حدیث، تأویالت بسیار كرده

 «.شد

نموده است كه  یثیبه مناسبت اشاره به حد ایبحث انواع خواب و رؤ درچهارمین مورد  -

رؤیا  این قسم و» :ولی متن حدیث نقل نشده استد نادان شده است بردن خواب نز ریمنع تعب

مسمّى است به رؤیاى صادقه و از خواص این رؤیا است كه چون نزد كسى بیان كنند اول 

ست كه در اینجا از بار آن كس تعبیر كند به همان نهج كه تعبیر كرده باشد واقع شود در اكثر.

ه رؤیا را نزد نادان كه واقف بر تعبیر نباشد نشاید حدیث شریف به تأكید عنیف وارد شده ك

هاى خود را به حضور پر نور حضرت رسالت دایم خواب (رض)گفت و اصحاب كرام 

 «گشتند.كردند و تعبیر آن از آن جناب عرفان مآب مستفاد مىظاهر مى صلى اهلل علیه و سلمپناه

شرب شرعی از حرمت  یذكربحث انواع ظروف و شرب آب در آنها  دردر مورد پنجم  -

استفاده  فیشر ثیاز كلمه در حدبدون نقل متن روایت آب در ظرف طال نموده است و 

تشرّب در ظرف ذهبى و فضى اگرچه مقوى دل است و مفید ضعف و خفقان،  و»نموده است: 

 «امكن نشاید استعمال نمود، كه در حدیث شریف منع به تهدید در آن آمده. لیكن مهماً

آب سرد نموده و  برخی مزایایاز  یها ذكرانواع آب ریبحث تداب درشمین مورد در ش -

 یضاً ا و»آب شب مانده در آن شده است:  توصیه به شرباشاره نموده كه  زین یثیحدمتن به 

رساند و دهد و دل را راحت مىبنابر جمع اجزاى اعضا كه الزمه برد است معده را قوت مى

بخشد، لهذا در حدیث شریف تحریض به آب سرد طیب وافر مىنماید و ترابخره دفع مى

 الزم گیرید نوشیدن آب شبینه، چه وى یعنى -علیكم بالماء البائت و -نوشیدن واقع شده كه

باشد و این حكم اگرچه مطلق است لیكن نزد تحقیق مخصوص البته سردتر از غیر شبینه مى

 و اى او چون هواى آن اماكن شریف باشد.به اهل مكه و مدینه است و به هر شهرى كه هو
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باشد آب شبینه غرض از این قول آن است كه در بعض شهرها كه سرما در آنجا به افراط مى

بود نتوان استعمال نمود در ایام شتا، پس این حكم استحسانى در حق آن آنجا مفرط البرد مى

 «مردم مطلق نباشد، بل مقید بود به زمانى دون زمانى.

 یثیبه حد یابه مناسبت اشاره یو موروث یمسر یهایماریبحث انواع ب درمین مورد هفت -

تعدیه مرض از شخصى به  درشده است:  یبه فرار از فرد جذام هینموده كه در آن توص

نماید. شخصى اهل شرع را اختالف است، یعنى مقتضاى حدیث ال عدوى منع اعتقاد بر آن مى

كنند و بعضى بر این تمسك نموده در آن تأویل تأویل مى را« من المجذوم ِفرّوا» و حدیث

ها متعدیه گویند كه بعض بیمارىحكما به اتفاق مى امافرمایند و العلم عند اللّه سبحانه.مى

رسد و آنهم كه است، یعنى منتقله و بعضى متوّرث است كه از مادر و پدر به فرزندان مى

 چنین م نیست لیكن از قبیل ممكن الوقوع است كه در تجربهاند كلیه نیست بلكه اكثریه هگفته

 شود و گاهى نه. اند، گاهى مىیافته

نموده است كه عقب را  امبریاز پ یثیاشاره به حد حیبحث تشر هشتمین مورد در  در -

 ریبه استوا باشد سا یاستدالل شده است كه اگر عقب فرد ثیحد نیاند و در اپاشنه دانسته

عقب گلتف و فلس و فرس به معنى پاشنه  و» به استوا خواهد بود: زین یبدن و ایهقسمت

آمده و استواى پاشنه یعنى درست نشستن آن بر زمین نشان خیر است، چنانچه در حدیث 

 انظری- فرستادند فرمودندمذكور است كه آن حضرت صلعم را به دیدن زنى جهت خود مى

 ستوى عقبها استوى سائر جسدها.اند إذا اوجه آن گفته در- إلى عقبها

ها زایشی بر اشتراك هر دو جنس در نطفه تاكید درمورد نهم در مبحث مربوط به اندام -

نكه كه اطبا كلهم اتفاق دارند بر آ نماند پوشیده و»نماید نماید و به آیاتی از قرآن استناد میمی

ثى وجود خصیه است در وى تا منى هم در نر است و هم در ماده و دلیل بر بودن منى در ان

خلقت آن عبث نباشد ألن فعل الحكیم ال یخلو عن الحكمة و حكمت در خلقت وى به جز 

است لهذا  ترابهتر و به خون طمث مشنضج منى ظاهر نیست غایت آنكه منى ماده رقیق

 بودن بر ایضاً و خواند.كند بلكه به لفظ طمث مىفیلسوف متقدم بر منى ماده اطالق منى نمى

قَ مِْن خُلِ  -فَلَْیْنظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ ُخلِقَ منى در نر و ماده قرآن مجید ناطق است كما قال اهلل تعالى

و اتفاق مفسر آن است كه از  (5-7طارق آیات ) َیخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّْلبِ وَ التَّراِئبِ -ماءٍ دافِقٍ
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و قول حكما نیز از این آیه منافات ندارد ترائب سینه زن.  ازصلب پشت مرد مراد است و 

 «.إلمكان خروج منیِّه كثیرا عن الصلب و منیِّها عن الترائب

هم جهت به مكتب فرستادن اطفال مؤیدی از سنت  اطفال ریبحث تدب مورد دهم در در -

شود یم هر گاه قابل تعل و»نماید: پیامبر اكرم در مكتب فرستادن فرزندان امیرالمومنین ذكر می

و آن در اكثر اوقات بعد چهارم سال است، خصوص بعد ششم سال به مؤدّب سپارند و در 

چون جلوس میمنت مأنوس  و آن نیز رفق و تدریج مرعى دارند، تا موجب مالل نگردد.

حضرت امامین همامین حضرت ابومحمد الحسن و ابوعبداهلل الحسین، موالنا و مولى الخافقین 

صلى اهلل علیه و آله و صحبه و سلم، بعد مضّى چهار سال و چهار ماه  به اجازت نبى الثقلین

قرار  به تعلیم افتتاحو چهار روز در مكتب شده و از آن بعد، مسلمین و مؤمنین به همین نهج 

 «اند، مراعات آن كثیر البركت است.داده

 هیراا و احكم یشیدر مورد عاقبت اندحفظ سالمتی  ریمبحث تدابیازدهمین مورد در  در -

ب اطبا در باب استعمال آ آنچه»: ای به هماهنگی دستوارت طبی با شرع داردنیز اشاره ریتداب

پدید آید، چه  منهیات بیان كرده و ضرر آن عیان نموده الزم نیست كه آن ضرر همه جا فوراً

ی فبسا باشد كه بعد طول زمان ظهور نماید، لهذا شیخ در این مبحث گفته: و من لم یضرّه 

آنچه بعض جهله بعید از عقل و حكمت  پس.الحال یضرّه على طول أیام و اإلمعان فی أمس

یابیم مردود باشد، بهر آنكه نظر كنیم و ضرر نمىآرند كه ما اكثر منهیات اطبا را مىنقض مى

آن جاهل به ضرر عاجل محصور گشته و بصر اهل حكمت به آجل نیز تعدى نموده، بسا 

ى بعضى، اما در پیر درشود جوانى به سبب قوت طبیعت ضرر او ظاهر نمىچیزهاست كه در 

اند یابند در اكثر، پس اجتناب از هر چه محققان منع از ارتكاب وى نمودهو ضعف ثمره آن مى

آنكه از كتب فقهیه نیز به ثبوت رسیده كه هر چه به طور طب مضر است و  با. واجب باشد

 «رتكاب وى در شرع شریف نیز منهى است.ترك آن مخالفت به شرع ندارد ا

ای به حرمت شرعی استفاده از میل طالیی و نیز اشاره كحلدر مورد دوازدهم در بحث  -

كه ادویه باریك سائیده به میل در چشم كشند و بهترین آن»...ای در غیر بیمار نموده استنقره

فضى، اما غیر مریض را استعمال ها كه دوا بدان آلوده استعمال كنند میل ذهبى است، یا میل

 «.ها در شرع شریف مجوز نیست، پس از جست بهتر باشد یا از مس پاكاین میل
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ای به منع حجامت نقره در اشارهتعلق به اعضا ماحكام جزئیه در سیزدهمین مورد بحث  -

كه حجامت در مقدم بدن به حس  بدانند»...حدیث نموده است ولی عین حدیث ذكر نشده: 

ء حس مقدم بدن است، لهذا اكثر مردم حجامت در این محل اهن ضرر دارد، چه، مبدو ذ

حجامت بر نقره، خلیفه اكحل و نافع ثقل حاجبین و مجّفف جفن و مفید  و اند.مكروه داشته

آرد البته، لهذا در حدیث شریف نیز منع از آن ورود جرب العین و بخر فم، لیكن نسیان مى

محل حفظ هست و ضعف موضع محجوم الزمه  ِدماغاست كه مؤخّر یافته و وجه آن ظاهر 

حجامت مع الشرط است، لهذا واجب است كه در حجامت نقره اندكى میل به تسفّل كنند تا 

 .(تا، سراسر اثرشاه ارزانی، بی)« منفعت بال مضّرت حاصل آید.

 خالصه الحکمه)قرن سیزدهم(

زء ج و عقیلى خانداننویسنده كتاب از ى حسین بن محمد هادى علوى عقیلى خراسان محمد

رده شم باشد.می و اثرگذارترین فرد در میان این خاندان مشهورترینو سادات علوى موسوى 

ترین كه شاید از بزرگ -بر نقل عقیلى در مقدمه كتاب ارزشمند قرابادینبنا. شودمى

سلسله و كند یاد مىوى با صراحت از سیادت خود  -هاى موجود و در دسترس باشدقرابادین

نماید. در صدر این سلسله پیامبر بزرگ الهى حضرت و طریقى را براى اساتید خود ذكر مى

ند. ، اسقلینوس و پس از او بقراط قرار دارو بعد ایشان -على نبیّنا و آله و علیه السالم -سلیمان

حح بنابر قول مصند. از بقراط، اطباى حّران و پس از آنها اطباى خوز و طبرستان قرار دار پس

بهره عالوه بر مهارتى كه در طب داشت، از علوم دیگر نیز بى عقیلىكتاب خالصه الحكمه، 

كرده است. مثلًا گاه از اصطالحات هایش گاهى از علوم دیگر نیز استفاده مىنبوده و در كتاب

« ا تساقطاذا تعارضا»و « یرجع كل شى الى اصله»عباراتی مانند كند؛ منطقى و اصولى استفاده مى

 نیز حاكى از علیهم السالمآیات قرآن و احادیث معصومین زاند. استفاده ااز جمله این اصطالحات

اطالع و اعتقاد او به كالم الهى و سخنان خاندان پیامبر است. مثلًا در مقدمه كتاب خالصة 

ه وارد ین بس ككه فضیلت و شرف آن را ا بدان» نگارد:الحكمة در بیان فضیلت علم طب مى

در ادامه در بیان نیازمندى انسان به طب  و « است: العِلمُ ِعلمان: عِلمُ األبدان، و عِلمُ األدیان

وَ فِی أَنْفُسِكُمْ أَ فَال » كند:براى شناخت و معرفت الهى به این آیات و روایات استشهاد مى
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 رفكماع» و«  عرف نفسه فقد عرف ربَّهمن :»و حدیث «  ا فال ینظر األنسان إلى نفسه«. »تُبْصِرُونَ

 «بنفسه اعرفكم بربّه

د كه نماینماید و و ذكر میعقیلی بعد از اتمام قرابادین شروع به نگارش مخزن االدویه می

و ادویه قلبیه او و جامع المالیقى،  سمانند: قانون شیخ الرئیدر نگاش آن از كتب متداول 

ف بغدادى، موسوم به ما ال یسع للطبیب جهله معروف مشهور به ابن بیطار و تذكره شیخ یوس

به جامع بغدادى و تذكره شیخ داود انطاكى، موسوم به تذكره اولى األلباب و ارشاد شیخ 

یعى هویدى و اختیارات بد هاسمعیل بن هیبة اهلل و ترجمه تذكره ابوریحان بیرونى، مشهور ب

حمد مؤمن تنكابنى و قدرى از مفردات حاجى زین الدین عطار و تحفة المؤمنین حكیم میر م

نواب حكیم معتمد الملوك سّید علوى خانو غیرها از كتب یونانیه و عربیه و فارسیه و از 

ه هندوشاه، مشهور ب بهدستور األطباء موسوم به اختیارات قاسمى حكیم محمد قاسم، ملقب 

اشى ویه هندیه و حوفرشته و مجربات افضلى حكیم میر محمد افضل و چند كتاب دیگر از اد

 استفاده كرده است.كه حكیم میر عبدالحمید بر تحفه نوشته در ادویه هندیه 

والیت مدارى نیز در كالم و نوشتار »نگارد: مصحح در تاكید والیتمداری عقیلی چنین می

و تبعیت و والى ایشان را در  )ع(گر است. او والیت ائمه اطهارعقیلى به صورتى ظاهر جلوه

باره خالى از لطافت نیست؛ او در داند. نقل سخن او در اینى دانش طب ضرورى مىفراگیر

ده علم است؛ اول: را  )منظور طبیب(از جمله علوم ضروریه مر او  و» گوید:این باره چنین مى

 قُلْ ال آیه به حكم صلوات اهلل علیهم علم فقه و حدیث است و تبعیت و والى اهل بیت

 قُلْ هذِهِ سَبِیلِی أَْدعُوا إِلَى اللَّهِ َعلى وَ آیه وافى هدایه هِ أَْجراً إِلَّا الْمَوَدَّۀَ فِی الْقُرْبىأَسْئَلُكُمْ َعلَیْ

اساس و بنیاد دین خود را بدان استوار دارد تا آنكه به ورود شكوك و  بَصِیرَۀٍ أََنا وَ مَِن اتَّبَعَنِی

كه از جاده استقامت نلغزد و منهدم نگردد  شبهات شیاطین نفسانیه و شیاطین انسیه باید

 ثیدحو فقه سایر علوم كه از نظر عقیلی دانستن آن برای طبیب ضروری است، بعد از ...«.

نهایتًا احكام نجوم، حساب و   أت،یهندسه، ه ،یعیحكمت، منطق، علم طب ق،علم اخالشامل: 

 باشد.می علم كهانت و فراست

طب را میزان شرع قرار » نماید كهام شرعی تاكید میعقیلی در مورد میزان بودن احك

وی در ادامه ضمن اشاره به فضیلت خلقت آدمی به «. ندهند، شرع را میزان طب قرار دهند
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اره سپس اش«. یا ابن آدم، خلقت األشیاء ألجلك و خلقتك ألجلى» كند:این حدیث اشاره می

وده و دو بیتی كه از مضامین حدیث ها به میزان معرفت خداوند نمبه مراتب فضیلت انسان

نبوی در فضیلت اهل علم تنظیم شده  را ذكر و در ادامه به ذكر چند آیه به مناسبت بحث 

در ادامه  یول دینمایبه منابع خود نم یادر مقدمه كتاب خالصه الحكمه اشاره پردازد. ویمی

او به  یبندیو پا یتمداریو وال یكه نشان اخالق مدار دینمایرا ذكر م تیها و نكاهیتوص

 یو نب تیو روا ثیحد یهاواژه. در متن كتاب خالصه  الحكمه است عیاعتقادات مذهب تش

 و یافته های زیر بدست آمد: و شرع سرچ شد عتیو رسول و قرآن و شر

ها جهت توضیح واژه عقب از حدیث نبوی در مورد اول در بحث تشریح استخوان -

ن، نامند، .... و استواء استقرار آن بر زمی« پاشنه پا»كه به فارسى،  -«َعقِب» امّا»نماید: استفاده می

نشانه خیر و استواء سایر جسد است؛ چنان چه در حدیث وارد است كه جناب مقدّس 

فرستادند هنگامى كه امّ سلمه را براى دیدن زنى جهت خود مى صلّى اللّه علیه و آله و سلّمنبوى

، سراسر 1385عقیلی، )« لى عَقِبها؛ ألنّه اذا استوى، استوى سائر جسدها.انظرى ا»فرمودند: مى

 .(اثر

نویسد: در حدیث در مورد دوم در بحث تشریح رحم بعد از شرح خصوصیات رحم می -

ذكر وضع حمل شد؛ آن جناب  نبوىصلى اللّه علیه و آلهاست كه روزى در حضور جناب مقدّس 

ند گردافرستد در آن وقت: یك ملكى وسیع مىو ملك مىجناب اقدس الهى د»)ص( فرمودند: 

گرداند آن منفذ آید، و ملكى دیگر بعد از آن تنگ مىمنفذ رحم را به حّدى كه جنین بر مى

یكى از صحابه برخاست و به عرض مقّدس رسانید كه ملك دوم در خانه من نیامده. آن «. را

عد هر وقت آن صحابى با زوجه خود من ب«. خواهد آمد»جناب تبسّمى فرموده فرمودند 

 یافت. نمود، آن را قریب به بكارت مىمقاربت مى

در مورد سوم در بحث تدابیر جماع به انجام به موقع و به میزان آن به حسب مزاج  -

دافع امراض كثیره است از جنون و مالیخولیا و وسواس و خیاالت فاسده و غلبه »اشاره دارد: 

حادثه از آن هر دو؛ به تخصیص شبّانِ دموى مزاج را پس، از این  خون و صفراء و امراض

[ از جمله ضروریات است و معمول شریعت غرّا و مضّرتى جهت و به این شرایط، ]جماع

و حدیث ندارد. و نافع و حافظ مزاج شخص و محصِّلِ نوع آن و ثواب بسیار در آن است 
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وَْم ی تَناَسلوُا تَْكثروا فإّنى اباهى بكُم االمَمَ الّسابِقَه تَناكَُحوا» صلّى اللّه علیه و آله شریف نبوى

 «، اشاره بدین است.«القیامه و لَو بِالسِّقْط

ای به روایتی از پیامبر نموده است: در چهارمین مورد در بحث علت المشایخ نیز اشاره -

نطفه مادام كه در [ كه [ آن ]استگونه اطفال به علت المشایخو علّت قوى ]در ابتالى این»

رحم و جنین است، در تربیت امّ و ارواح و قوا و نفس آن تابع طبیعت و ارواح و قواى نفس 

اند آنها همه؛ پس چون توجّه و میل و تابع مرضعه -بعد از تولّد -مادر است و مادام الرّضاع

اإلسالم فَأبواُه  كُلُّ مَولُودٍ یولَد علَى ِفطْرَه»رغبت مادران باعث آن است. و حدیث شریف 

 «عام و شامل این مرتبه نیز هست.«یهَوِّدانه و ینَصِّرانَه و یمَجِّساَنه

در مورد پنجم در بحث تدابیر، آشامیدن آب در ظروف طال  و نقره را منع نموده و چنین -

آشامیدن آب در ظرف ذهبى و فّضى هرچند مقوّى قلب است، و لیكن باعث »نگاشته است: 

و در حدیث شریف نیز منع و تهدید از آن وارد شده اجتناب از آن واجب خفقان است و 

 «الزم است.

نماید: در مورد ششم در بحث تدابیر خواب در مورد هیئت خوابیدن چنین ذكر می -

باعث امداد و كشش و سیالن فضول بر غیر مجارى خود  -یعنى بر پشت -خواب بر استلقا»

ه سبب صعود ابخره به دماغ؛ مانند كابوس و صرع و و باعث حدوث امراض ردیئه است؛ ب

سكته و نزله و سلّ و وجع ظهر و امثال اینهاست. و این مخصوص به غیر انبیاء و اولیاء و 

نمایند و اخالط و فضول و ابخره كثیره از مرتاضین است كه طعام متنّوعه و كثیره تناول مى

به سبب ریاضت و قّلت تناول اطعمه متنوّعه و  -قدس سرّهم -یابد و امّا آنها راآنها تولید مى

چنان  -صلى اهلل علیه و آله و سلم -كثیره و مبخّره، مضر نیست؛ بلكه خواب مختصّ به ایشان

 .«چه در حدیث وارد است

در مورد هفتم در بحث تدابیر مرضعه از جماع با مرضعه نهی نموده است و چنین  -

اهشِ بسیار آن است بر جماع و جماع نمودن. و این، از مفسدات لبن، یكى خو»نویسد: می

اد آید و باعث فساعظم اسباب فساد لبن است؛ به جهت آنكه خون حیض از آن به حركت مى

گردد؛ به سبب میل آن بدین جهت. و نیز اگر حمل دارد، ضرر رایحه لبن و تقلیل مقدار آن مى
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نهى  هر دو و لهذا در حدیث شریفعظیم احداث نماید به هر دو به جهت توزیع غذاى آن 

 «از آن وارد شده و عقلًا نیز منهى عنه است.

در مورد هشتم تا دوازدهم در بحث حقنه بخشی را به ذكر  احادیث وارده در این  -

روایت نموده از جناب « صاحب خصال»در فضیلت و منافع حقنه »موضوع اختصاص داده: 

ن به درستى كه بهتری»كه آن حضرت فرمودند:  -هصلى الّله علیه و آل -حضرت رسالت مآب

ا و گرداند بطن ر، حُقنَه است و حُقنَه، بزرگ مىنمایند شمایانتدبیرى و چیزى كه تداوى می

 به سبب دفع فضول مُرخِیه مُضْعِفَه.« بخشدنماید. و بدن را قوّت مىتنقیه جوف مى

صلى  -وایت كرده كه آن حضرتر -صلى اللّه علیه و آله -از آن جناب« صاحب دعایم»

داند گرضررى و باكى نیست به عمل حقنه مگر آن كه بزرگ مى»فرمودند:  -اللّه علیه و آله

صلوات اللّه  -از حضرت ابى عبد اللّه جعفر بن محّمد الّصادق« صاحب خصال«. »شكم را

 -رتپس آن حض«دوا چهار است؛ حجامت و سعوط و حقنه و قَى»روایت كرده كه:  -علیه

ى مرو -علیه السّالم -نیز از آن حضرت«. حقنه، از این چهار است»فرمودند كه:  -علیه السّالم

ردان اند آن را محقنه، به درستى كه آن دواست. و به تحقیق، به فعل آورده»است كه فرمودند: 

مفاد این حدیث شریف آنكه درین ننگى و عارى نیست و كسانى را كه حمیت «. صالح

امنگیر شد، ازین فعل شریف مشروع سر باز زده، به عمل نیاورده عند الحاجت و جاهلیت د

 خود را هالك گردانیده،

وَ ال ُتلقُوا بِایدیُكم »در معرض سخط الهى در آورده؛ زیرا كه عمل به فحواى آیه كریمه 

 «اند.بنموده«الَی الَتهْلُكَةِ

كه »مسواك تاكید نموده است:  در مورد سیزدهم در بحث تدابیر دندانپزشكی در مورد -

مكرّر مسواك كنند؛ خصوصاً بعد از خواب ولیكن در حین مسواك، به شدّت نمالند كه ضرر 

به دندان و لثّه برسد و متألّم گردد. و نیز مبالغه به حدّى ننمایند كه آب دندان زایل گردد؛ 

و به قدرى كه چرك چه در حدیث نیز وارد است منع از آن؛ بلكه به رفق و مالیمت چنان

 «دندان زائل گردد.

در چهاردهمین مورد در بحث تركیب ادویه در قسمتی كه مربوط به شیوه استفاده از  -

كاسنی است به عدم شستن كاسنی اشاره كرده و در تایید مطلب خود به روایتی اشاره كرده 
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 -ى اللّه علیه و آلهصلّ -لذا در روایت هم از پیامبر اكرم »ولی عین روایت نقل نشده است: 

 .نقل شده كه از شستن كاسنى نهى فرمودند

حكیم عقیلی خراسانی در پانزدهمین مورد در فصل تدابیر خوردن به بیان ترجمه  -

راب ای به شپردازد سپس اشارهفرازهایی از رساله ذهبیه منسوب به امام رضا علیه السالم می

صلوات اللّه  -وصف شراب حالل از آن جناب»...نماید: حالل ذكر شده در این رساله می

 مفردات در حرف« قرابادین صغیر»در حرف الزاء در زبیب. و در « قرابادین كبیر»در  -علیه

 .(، سراسر اثر1385عقیلی، )« الشین در اشربه مذكور شده.

 دقايق العالج)قرن سیزدهم(

وای سلسله شیخیه در ق( پیش 1288نویسنده این اثر حاج محمد كریم خان كرمانی )وفات 

كرمان است. نویسنده در علوم مختلف مانند فقه و فلسفه و ریاضی و ادبیات و سایر علوم از 

كتاب و رساله ذكر شده  260جمله طب صاحب اثر است و تالیفاتش در علوم مختلف بالغ بر 

 ع العالجباشد كه شامل حقایق الطب، دقایق العالج، جواماثر از آنها در علم پزشكی می 4و 

ترین اثر حاج محمد كریم خان در و رساله ای در شرح نبض از كتاب قانون است. معروف

ق به اتمام رسیده. مترجم این كتاب در مقدمه  1264طب كتاب دقایق العالج است كه در 

ویژگی كتاب دقایق العالج نسبت به سایر كتب »كند: خود در مورد كتاب این چنین ذكر می

ینست كه مانند همه تالیفات مؤلف اعلی اهلل مقامه و سایر مشایخ سلسله شیخیه، طب قدیم در ا

براساس آیات قرآن و اخبار اهل عصمت علیهم السالم نوشته شده است و در عین حال آلوده 

ه این كتاب اى كاما مسئلهای از مؤلفین سابق اعم از یونانی و ایرانی نیست...به تقلید كوركورانه

سازد استدالالت عقلى متكى بر قرآن و اخبار اهل هاى همانندش ممتاز مىتابرا از همه ك

 «بیت صلوات اهلل علیهم اجمعین است

لف كتاب در مقدمه خود پس از ذكر نام خداوند و درود بر پیامبر و خاندان ایشان ذكر مؤ

بى بنویسم اپس از آنكه كتاب حقایق الطب را نوشتم دوست داشتم در تكمیل آن كت»نماید: می

كه بجاى جلد دوم و در عمل موافق قوانین مذكور در آن باشد، چه آن كتاب را بصورتى 

گونه ننوشته است و در آن كلیات علم طب و اصول آن را ام كه قبل از من كسى بداننوشته
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بصورتى كه مطابق عالم كبیر و وسیط و از هر جهت موافق اخبار آل محمد علیهم السالم 

اى و پنج مقاله ترتیب دادم و آن را دقایق العالج ام ....و اما این كتاب را بر مقدمههباشد نوشت

در ادامه مقدمه نویسنده به جایگاه و اهیمت تجربه در علم پزشكی و اهیمت آن در « نامیدم.

های مختلف از روایات بین مطاب كتاب خود پرداخته است. هر چند در متن كتاب در قسمت

های انجام شده در است اما به منابع و ماخذ خود اشاره نشده است. در بررسیاستفاده شده 

باشد و به امور طبیعیه و اسباب می 107تا  1این پژوهش در كتاب اول در مقدمه كه از صفحه 

روایت نقل شده است  42و علل، عالیم و دالیل و كلیات درمان اختصاص دارد، در مجموع 

بوده و بدون ذكر منبع است و فقط نام معصوم در ابتدای روایت صفحه اول  36كه مجتمع در 

ذكر گردیده است. هر چند شیوه ارایه مطالب از انسجام سایر كتب كلیات طب برخوردار 

نیست ولی روح حاكم بر مطالب مشابه محتوای سایر منابع طب سنتی است بجز مواردی 

  ایشان در فصل دوم مقدمه بدن انسانگونه بیان نشده است مثالًخاص كه در سایر منابع بدین

باشد كه از منظر ایشان داند كه شامل آب، چربی و ملح میرا مركب از اركان سه گانه می

صفحه اول مقدمه، روایات بعنوان شواهد و  36اند. در اخالط اربعه از این اركان تركیب یافته

پس از   17و  16ایشان در صفحه  های دال بر مطالب ارایه شده بیان گریده است. البتهمثال

ذكر روایات مختلف كه هر كدام درمان عرب را یا مطلق درمان را منحصر در چند موضوع 

مانند حجامت ، سعوط، حمام، حقنه، عسل و ... می دانند دالیلی در توجیه عدم هماهنگی 

ید توجه ولى با»برخی از جمالت در تعیین حدود درمان ذكر نموده است از جمله اینكه: 

گونه اخبار مراد برترى داشتن این نوع درمانهاست نه نفى ما سواى آن داشت كه در این

كس و یا صنعتگر، فالن شخص است و مراد از آن شود امروز عالم، فالنهمانطور كه گفته مى

صنعتگران است و غیر آنها به نسبت ایشان اهمیتى ندارد. پس در هر  بهترین علما و بهترین

مؤلف در پایان بحث بدون اینكه جمع بندی نهایی «. اندبدلیلى چیزى را مرجح دانسته خبرى

در مورد ترجیح روش خاصی از بین مجموع روایات انجام دهد، بعد از اینكه داغ گذاشتن را 

و این »روشی جهت اخراج مواد ذكر نموده است با این جمله این فصل را تمام نموده است: 

ایم كه از آل ى را برگزیدهیهاكند و بهر حال ما همان راهست كه مسهل مىهمان كارى ا عیناً

محمد علیهم السالم روایت شده، مگر اینكه ایشان مطالب را بطور خالصه و فقط اصول را 
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آوریم و هر خبرى را در جاى اند و ما اینك مسائل مختلف را از این اصول بیرون مىفرموده

در ادامه این مطالب كلیاتی در درمان ذكر شده و به « دهیمخودش مورد استفاده قرار مى

كه  107تا صفحه  37تناسب، روایات را بعنوان شاهد مطلب ارایه نموده است.  از صفحه  

ها پرداخته شده هیچ پایان مقدمه است و عمدتاً به ذكر دالیل و عالیم سالمت و بیماری

 روایتی ذكر نگردیده است. 

ها و داروهای متربط با آنها های كلی درمان( اصول و شیوه108-239در مقاله اول )صص 

بیان شده است. در موارد معدودی پس از ذكر یك نسخه، دارو را مروی از اهل بیت دانسته 

یك نسخه دارویی جهت عطسه  200ولی متن هیچ روایتی ذكر نشده است. مثالً در صفحه 

اهل بیت عصمت علیهم السالم  روایت شده است. آوردن معرفی و ذكر نموده كه این دارو از 

ای از چند مفرده جهت آب آوردن دهان بابت دفع رطوبات دهان و نسخه 206در صفحه 

و از ائمه )ع( روایت شده برای جاری كردن آب دهان »نویسد: معده ذكر نموده و در ادامه می

داروهای موضعی را  224در صفحه « عالوه بردارویی كه گذشت نمك و سماق اضافه شود.

در اخبار ائمه علیهم »نماید كه نوعی روش درمان ذكر نموده و این جمله را نیز اضافه می

برخالف موارد فوق متن حدیث  228در صفحه «. اندهای عام شمردهالسالم نیز آن را از درمان

س ذكر سپ نقل شده مؤلف در این صفحه در موضوع پرهیز در ایام بیماری مطلبی را نوشته و

حمیه فرمایند لیس الو مؤید نظر ما روایتی از حضرت ابی الحسن علیه السالم كه می»نماید: می

روایت  5و تا پایان این مبحث « ان تدع الشی اصال ولیكن الحمیه ان تاكل من الشی و تخفف

 گردد. كه برخی از آنها قبالً ذكر شده بود نیز ذكر می

باشد، یك روایت ه بعنوان معالجات تك تك اعضا می( ك240-648در مقاله دوم )صص

های اخالقی و ... بیان شده و دو آیه به مناسبت توصیه 267در مورد اهمیت علم در صفحه 

و  473(. دو روایت مرتبط با عناوین طبی نیز در صفحه  389و  349ارایه شده است )صفحه 

باشد بجز ه از كتاب مذكور میصفح 408مطرح شده است. در این قسمت كه بالغ بر   641

دو روایت كه بعنوان شاهد مطلب ذكر گردیده است در سایر موارد صرفًا مباحث طبی مشابه 

 سایر منابع طب سنتی بعالوه تجربیات و نظرات مؤلف منعكس شده است. 
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های ساخت داروهای ( به چگونگی و كلیات اصول و روش1-79صص 2مقاله سوم )ج

ذكر گردیده و كل مطالب براساس دستورات  58یك روایت در صفه  مركب اختصاص دارد.

 كلی داروسازی در منابع طب سنتی و تجربیات و نظرات مؤلف تنظیم گردیده است. 

( مربوط به اجزا و دستورات ساخت و مصرف داروهای 80-349 2مقاله چهارم )ج صص

دستور ساخت  230حه باشد در صفمركب است. در این بخش كه بعنوان یك قرابادین می

برد و ذكر از كحل علی علیه السالم نام می 290نماید. در صفحه شراب الرضا را ارایه می

 324نماید كه هر چند روایت صحیح نیست اما در آزمایش مفید به نظر رسیده. در صفحه می

دهد. در مجموع نیز دستور ساخت معجون جامع كه از حضرت رضا روایت شده است را می

 تركیب دارویی منتسب به  اهلبیت ذكر شده است. 3صفحه 269ر  این  د

ب ها اختصاص داده كه بانویسنده مقاله پنجم را به بیان برخی مسائل از اخبار یا شنیده

( مشخص شده است صهای اخبار آل محمد)اول آن با نام خاصیت بعضی داروها از كتاب

عصمت رسیده اختصاص یافته است. این دو باب هایی كه از اهلبیت و باب دوم آن به درمان

ها این فصل تا انتهای ادامه دارد. بجز این دو باب سایر باب 432شروع و تا  350از صفحه 

ته های مختلف پرداخهای مختلف از موضوعكتاب مربوط به بیان مطالب پراكنده و نقل قول

نموده است و در بسیاری از شده است. مؤلف در دو باب مذكور روایات را بدون سند ذكر 

موارد حتی نام معصوم را نیز ذكر نكرده است. مطالب ارایه شده در این دو باب براساس 

تقسیم بندی متداول در علم طب تنظیم نشده و فقط براساس حروف اول مفرده یا بیماری 

ه توان در ارایتنظیم شده است. بدین ترتیب سیر مشخص و مقدمه و مؤخره خاصی را نمی

مطالب انتظار داشت. روایات بصورت متن پیوست بدون ذكر ابتدا ارایه شده و در ابتدای 

روایت نیز نام معصوم ذكر نشده است.  در برخی موارد عالوه بر متن روایت توضیحات و 

مطالب مؤلف نیز ذكر شده است. در برخی از موارد مضمون روایت وارد شده و متن دقیق 

نشده است. با توجه به این شرایط بدون دقت و مقابله با منابع  روایت بصورت كامل ذكر

بد طلهای جداگانه میروایی، استخراج متن دقیق روایات این كتاب مشكل بوده  و پژوهش

 . (، سراسر اثر1362كرمانی، )
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 تسهیل العالج)قرن سیزدهم(

است كه معاصر ق(  1290متوفى )ملك االطباء، حاجى آقا بابا شیرازى اثر  كتاب تسهیل العالج

فتح على شاه، محمد شاه و ناصر الدین شاه قاجار بوده است. وى با شناخت خوبى كه از 

ن و چومیراث عظیم طب ایرانى داشت، همزمان با ورود طب فرنگى، در برابر كسانى كه بى

به  ،كوشیدندقید و شرط از طب جدید غربى مىچرا به حذف طب ایرانى و استقبال بى

ویى علمى با این حركت پرداخته است. او در این تالش علمى با تألیف رساله جوهریه رویار

از این  عوارض جانبى تعدادى از داروهاى جدید را مطرح و مورد انتقاد قرار داده است.

لف، پانزده رساله در علوم تفسیر، طب، نجوم، كیمیا، علوم غریبه و اعداد نگاشته شده كه ؤم

منظومه فى كلیات الطب، حافظ الصحة، تسهیل العالج، بحرانیه، و بائیّه  د:باشبه این شرح مى

كبیره، و بائّیه صغیره، مفرق الهیضة و الوباء، طاعونیّه، جوهریّه، كافوریّه، كوثریّه، لغزیّه، سماویّه، 

 السرسالة فى تفسیر بعض اآلیات، رساله عددیه و تعبیریه. تألیف كتاب تسهیل العالج در 

این كتاب بحث امراض امتالئیه را از مؤلف در  جرى قمرى به پایان رسیده است.ه 1285

كند كه تمام امراض امتالئیه از امتالى معده است و در امراض معده آغاز كرده و اثبات مى

یة المعدۀ بیت كل داء و الحم»فرمایند: كه مى -صّلى اللّه علیه و آله -كالم خود به حدیث نبوى

 .كنداستشهاد مى« رأس كل دواء

حفظ »نماید كه: ذكر می «حفظ الصحة»ضرورت علم به دانش  در بیان مقدمهوی در 

صحت و برگرداندن صحت زایله، به حكم بدیهى عقل و دستور مطاع شرع، واجب است و 

حفظ »یكى از دو بخش كلى دانش طب را  -ایمچنانكه در مدخل تذكر داده -براى همین هم

در جستجوی انجام شده در متن كتاب واژه یا عبارتی كه دال بر «. .دهدتشكیل مى« صحت

، 1387اء، ملك الطب)استفاده بیشتر مؤلف از عبارات مورد نظر و رویات طبی باشد یافت نشد 

 .(سراسر اثر

 اکسیر اعظم)قرن سیزدهم(

ه  1320نویسنده این اثر سترگ محمد اعظم خان چشتی معروف به ناظم جهان )متوفی سال 

باشد. وی در رامپور هند متولد ه می 13ق( پزشك شاعر و نویسنده فارسی زبان هند در قرن 
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و نزد مولوی عبدالرحیم خان بن حاجی محمد و مفتی شرف الدین رامپوری تلمذ نمود. وی 

ق به تصوف و عرفان متمایل شد و دست بیعت به میان محمد امیر شاه از  1280در دهه 

گونه كه خود مؤلف در مقدمه آثارش اد و به طی سلوك پرداخت. آنمشایخ چشتیه رامپور د

نماید بعد فراغت از علوم متداوله مثل علم صرف و نحو و منطق و حكمت  غیره به ذكر می

تحصیل فواید علم طب پرداخته است. آثار طبی وی شامل: كتاب اكسیر اعظم، رموز اعظم، 

 باشد.نیر اعظم میقرابادین اعظم، قسطاس اعظم، محیط اعظم و 

انآن را اعظم خ میحكو است  یرانیا یكتب طب در پزشك نیتراعظم از برزرگ ریاكس

ه عبدالسالم نگاشت دیو حافظ قرآن خود س دهیفرزندش محمد اعظم خان و شاگرد برگز یبرا

در مقدمه كتاب ضمن حمد و  سندهینو .ق صورت گرفته است 1286و چاپ نخست آن در 

نثر نگاشته سپس به نعت حضرت رسول و اوالد  را در قالب نظم و ییهاناجاتخداوند م یثنا

همه آثار پراكنده گذشتگان  یآوركتاب را جمع فیعلت تال ویو اصحاب پرداخته است.  ینب

 . ویكندیكتاب بهره برده اشاره م فیكه از آنها در تال ینموده است در ادامه به ذكر منابع انیب

یبه زمان خود را نام م كیاز قرون قبل از اسالم تا آثار نزد یكتاب طب دهو  صد كیبالغ بر 

. ندكذكر می زیها تن از حكما و فالسفه را كه از نظراتشان بهره برده را نده یبرد و سپس اسام

 نیثمحد یاسام ایی یكتاب رواهیچ نام  میحك نیشده توسط ا انبوه منابع و افراد ذكر نیدر ب

 ، قرآنمعصوم ،ثیحدنبی، روایت، بت، تمر یحضرت ختم یهااست. واژهذكر نشده  اتیروا

 ثیجذام مرتبط با حد یاریمدر بخش ب ثیو... در متن كتاب سرچ شده كه فقط واژه حد

و بالجمله این مرض خطرناك است و اال موروثى نشدى و خبث او در »...یافت شد: منقول 

 «ز حدیث صحیح ثابت شده.نطفه سرایت نكردى و معدى نبودى و تعدیه او ا

ای از اثمد جهت ضعف چشم را ذكر كرده و آن را مطابق حدیث یك جا هم  نسخه

ح بیشتر توضی« یا اثمد ساده یا مربى به آب كماه مطابق حدیث شریف»...شریف دانسته است: 

  . (، سراسر اثر1387ناظم، )در مورد حدیث داده نشده است 

به میزان استفاده نویسندگان کتب طب سنتي ایران از  : اطالعات مربوط1جدول شماره 

 آیات قرآن و روایات طبي
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 قرن

)هجری 

 قمری(

 نام اثر فوت تولد نویسنده
تاریخ 

 نگارش
 توضیحات زبان

استفاده از  

 روایات

 - - - - - - - - اول

دوم و 

 سوم

ابوالحسن علی ابن 

 ربن طبری
  عربی 236 فردوس الحكمه 247 157

استفاده 

 دهنش

سوم و 

 چهارم

محمد ابن زكریای 

 رازی
251 313 

المنصوری فی 

 الطب
 عربی 

به نام منصور ابن 

 یاسحاق سامان

استفاده 

 نشده

 چهارم
ابوالحسن احمد ابن 

 محمد طبری
 معالجات البقراطیه ؟ ؟

نیمه اول 

قرن 

 چهارم

 عربی
پزشك مخصوص 

 ركن الدوله دیلمی

استفاده 

 نشده

 چهارم
ربیع ابن احمد 

 خوینی البخاریاال
 370 ؟

هدایه المتعلمین 

 فی الطب
 فارسی 

كتاب را برای 

 پسرش نوشته

استفاده 

 نشده

 چهارم
ابومنصور موفق ابن 

 علی هروی
 ؟ ؟

االبنیه عن حقایق 

 االدویه
 فارسی 366-350

به نام منصور ابن 

 نوح سامانی

استفاده 

 نشده

 چهارم
علی ابن عباس 

 مجوسی اهوازی
 384 ؟

عه كامل الصنا

 الطبیه)الملكی(

نیمه دوم 

قرن 

 چهارم

 عربی

تقدیم كتاب به 

عضد الدوله 

 دیلمی

استفاده 

 نشده

 -چهارم

 پنجم
 عربی  القانون فی الطب 428 370 شیخ الرئیس

به نام فرد خاصی 

 نوشته نشده است
 مورد 3

-پنجم

 ششم

 لیاسماع دیس

 یجرجان
434 531 

ذخیره 

 خوارزمشاهی
 فارسی 504

 ینبه نام قطب الد

 محمد خوارزمشاه

استفاده 

 نشده

 ششم
 لیاسماع دیس

 یجرجان
434 531 

األغراض الطبیة و 

 المباحث العالئیة
 فارسی 531-522

به نام عالءالدوله 

 آتسز خوارزمشاه

استفاده 

 نشده

 هفتم

عبداهلل  نیاءالدیض

 یابن احمد اندلس

 ی)ابن بیطار(مالق

 646 ؟
الجامع لمفردات 

 هیو األغذ هیاألدو
  بیعر 

استفاده 

 نشده

  عربی  قانونچه 745 ؟ چغمینی خوارزمی هشتم
استفاده 

 نشده

 نهم
برهان الدین نفیس 

 ابن عوض
 ؟812

890 

 ؟

شرح االسباب و 

 العالمات
 عربی 827

بنا به درخواست 

الغ بیك 

 )تیموریان(

 مورد 1

 فارسی 907 خالصه التجارب 915 ؟ بهاء الدوله رازی دهم

تاكید نموده كه 

ی حاكمان برا

 ننوشته است

 مورد 4

 یاز دهم
محمد مؤمن حسینی 

 تنكابنی
 فارسی 1080 تحفه المؤمنین ؟ ؟

تقدیم به شاه 

 سلیمان صفوی
 مورد 2

 دوازدهم
میر محمد اكبر)شاه 

 ارزانی(
 فارسی 1112 طب اكبری ؟ ؟

تقدیم كتاب به 

 اورنگ زیب
 مورد 1
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 دوازدهم
میر محمد اكبر)شاه 

 ارزانی(
 فارسی  لقلوبمفرح ا ؟ ؟

شرح قانونچه 

 چغمینی
 مورد 13

 دوازده
سید محمد حسین 

 عقیلی خراسانی
 مورد 15  فارسی 1185 خالصه الحكمه ؟ ؟

 سیزدهم
حاج محمد كریم 

 خان كرمانی
 عربی 1264 دقایق العالج 1288 1225

بیشترین حجم 

استفاده از روایات 

 طبی

حد 

 100اقل

 روایت

 سیزدهم
ملك االطباء حاجی 

 ا بابا شیرازیآق
 مورد 2  فارسی 1285 تسهیل العالج 1290 ؟

 سیزدهم
حكیم محمد اعظم 

 خان
 مورد 2  فارسی 1286 اكسیر اعظم 1300 1228

 بحث

براساس نتایج این تحقیق كه در بین كتب طبی معروف قرون مختلف و مناطق مختلف ایران 

م مان از قرون ابتدایی پس از اسالو جهان اسالم انجام گرفت، اكثر قریب به اتفاق اطبای مسل

باشد تا پایان قرن سیزدهم كه به نوعی پایان دوران نگارش منابع اصلی طب سنتی ایران می

ای به وجود مكتب طبی به نام اسالم یا دین و مذهب دیگری ننموده و در متون هیج اشاره

م ل مكرم اسالطبی خود استفاده قابل توجهی از روایات طبی منتسب به اهلبیت و رسو

اند. عدم انعكاس چنین واژه و موضوعی در آثار اطبای مسلمان در شرایطی است كه نكرده

براساس مستندات تاریخی برخی از این اطبا رئیس یك فرقه مذهبی یا محدث و آشنا به علوم 

 حدیث بوده و بعضاً آثار مكتوبی نیز در این زمینه از ایشان بجای مانده است. در این خصوص

 ذكر چند نكته قابل توجه است:

اكثر قریب به اتفاق كتب مورد مطالعه از نویسندگانی است كه در مقدمه و در متن  .1

لیهم عكتاب به فراخور حال، ارادت خود به ساحت مقدس دین شریف اسالم و مكتب اهلبیت 

ول باس  و... بنابر قاند. برخی از ایشان مانند ابن سینا، جرجانی، علی ابن عرا نشان داده السالم

اء الدوله ، بهو استدالل برخی مورخین، و اطبایی چون ابوالحسن طبری، حكیم مؤمن تنكابنی

باء اند. با جستجو در آثار این اطرازی و عقیلی خراسانی بنا به اتفاق نظر مورخین، شیعه بوده

ن موارد نیز استفاده موارد انگشت شمار از ارجاع ایشان به روایات طبی وجود دارد و عموم ای
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ایشان از روایت بعنوان مؤید یك بحث علمی طبی است و احادیث بكار رفته جایگاه محوری 

 در مباحث ایشان نداشته است.

تعدادی از اطبای طب سنتی در قرون مختلف خود محدث بوده و یا صاحب آثار  .2

جرجانی در علم حدیث باشند. بعنوان مثال سید اسماعیل مكتوب در علوم قرآن و حدیث می

ز كه ا یسمعانی اجازه نقل حدیث داشته و خود به ابوسعد ریابوالقاسم قشاز استاد خود 

 هیهد خود بوده اجازه نقل حدیث داده است. بهاءالدوله رازی كتابعصر  یو فقها محدثین

را تالیف نموده است. از حكیم مؤمن است یعرفان ثیكه شرح چهل حد ریالخ تیهدا ایریالخ

تنكابنی كتاب تبصره المؤمنین در علم كالم و اصول دین بجای مانده است و حكیم محمد 

ی را تصحیح و باز نویسی نموده است. ملك جالل الدین سیوط« طب النبى» شاه ارزانی كتاب

ت. در را تالیف نموده اس« رسالة فى تفسیر بعض اآلیات»االطباء حاجی آقا بابا شیرازی نیز 

های مختلف در مقاطعی كه به حسب ضرورت اشاره به سایر اطبای دورهبین مطالب طبی 

ا توان به آشنایی این نویسندگان بگردد، میبرخی اصطالحات علوم فقه، تفسیر و حدیث می

علوم حدیث و روایات  معصومین واقف شد. علیرغم اشراف و توان علمی اطبای فوق الذكر 

دیث هیچ نام نشانی از كتب روایات طبی در آثار به علوم حدیث و آشنایی ایشان با كتب ح

شود. ایشان نیست و روایات طبی انگشت شماری آنهم در برخی آثار ایشان مشاهده می

همچنین در منابع تاریخی گزارشی مبنی بر نگارش كتاب طبی جداگانه براساس آیات قرآن 

 مذكور متعرض وجودو روایات منتسب به معصومین توسط ایشان وجود ندارد. حتی اطبای 

 اند. مكاتب طبی منتسب به دین یا اهلبیت در بین مكاتب طبی موجود در زمان خود نشده

اكثر قریب به اتفاق مؤلفین منابع مورد مطالعه، در مقدمه كتاب خود با ذكر یاد و نام . 3

ان ایشخداوند و درود و ثنای پیامبر اكرم و اهلبیت عصمت و طهارت مراتب ارادت خود را به 

اند و در برخی موارد با استناد به روایات و آیات مرتبط به جایگاه علم و دانش تاكید نموده

اند. نكته قابل تأمل اینكه برخی از اطبای نویسنده كتب طبی در دین مقدس اسالم اشاره كرده

 اند یا حتی خودیا بعنوان یك فرد شاخص مذهبی پیرو مرشد یا دیدگاه خاص مذهبی بوده

اند بعنوان نمونه بهاء الدوله رازی خود مرشد فرقه نوربخشی ئیس فرقه یا گروه خاصی  بودهر

رفت در صورت وجود گفتمان علمی بوده است. با توجه به جایگاه مذهبی ایشان انتظار می
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دال بر وجود طبی منتسب به دین یا وجود منابع رایج طب منتسب به دین یا روایات اهل بیت 

كردند. در آثار هیچكدام از اطبایی كه به نحوی جایگاه مذهبی شاخصی در میبدان اشاره 

جامعه زمان خود داشتند این رویكرد وجود نداشته است. البته كتاب دقایق العالج و 

خصوصیت نویسنده آن حاج محمد كریم خان كرمانی در این مورد قابل طرح است كه 

 جداگانه بدان خواهیم پرداخت.

یسندگان كتب طبی معمول بوده كه  در مقدمه كتاب خودكلیه منابع مورد در بین نو .4

استفاده در تالیف كتاب و حتی نام افرادی كه از آنها در كتاب مورد نظر مطلب نقل شده است 

نمودند. با دقت نظر در منابع طبی مورد مطالعه اكثر قریب به اتفاق نویسندگان در را ذكر می

خاص مانند  طب مناطق هند و یونان و نیز اسامی فراوانی از اطبا  حین اینكه به مكاتب طبی

و حكمای ماقبل خود بعنوان صاحب اثر و مطلب در حوزه طب اشاره دارند ولی در هیچ 

ای به وجود مكتب طبی متنسب به مذهب تشیع یا دین اسالم و حتی جای منابع خود اشاره

 السالم علیهماكرم یا اصحاب ایشان و ائمه معصمین اند و ذكر خاصی از پیامبرسایر ادیان ننموده

های علمی اند. همچنین در تقسیم بندی دیدگاهبعنوان صاحبنظر یا گوینده مطلب طبی ننموده

ای كه نشان از نوعی تقسیم بندی طب متناظر به اسالمی یا در حوزه طب هیچ جمله یا كلمه

كتاب دقایق العالج تنها كتابی است كه  غیر اسالمی بودن آن باشد نشده است. در این میان

نویسنده آن ادعا نموده كه كتاب خود را بر محور اخبار آل محمد تنطیم كرده و همچنین تنها 

نماید كتاب طبی است كه مؤلف آن در مقدمه كتاب كه نام منابع مورد استفاده خود را ذكر می

 برد.  اده نام میاز كتاب طب األئمه و طب الرضا بعنوان منابع مورد استف

بجز كتاب دقایق العالج كلیه كتب مورد مطالعه به تعداد بسیار معدود )عموماً كمتر از  .5

اند و در همین موارد نیز از روایات استفاده كرده )ع(مورد( از روایات منسوب به معصومین 10

ید استفاده جد بعنوان محور بحث یا منبع یك نظریه)ع(یا اهلبیت  )ص(منسوب به پیامبر اكرم

طبی نشده بلكه بعنوان مؤید مطالب طبی و استدالل به اینكه مصرف دارویی در شرع نهی یا 

توصیه شده است )از باب حكم شرعی( یا با استناد به حكم شرعی برخی امور مبتال به مانند 

 اند.ای به آراء و نظرات شرع یا ائمه یا فقهای مذاهب نمودهعادت ماهیانه بانوان، اشاره
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ه اند كهایی تالیفات خود را نگاشتهبسیاری از اطبای صاحب اثر در دوران حكومت .4

اند و اطبای نامدار صاحب اثر را جزو دادهحكمرانان آنها نه تنها به علم طب بهای فراوان می

های این اند بلكه گرایش به مذهب خاص و ترویج آن، جزو مشخصهنمودهمقربان خود می

وده است. بعنوان نمونه دوران آل بویه دوران اوج قدرت سیاسی و اقتدار شیعه ها بحكومت

است. برخی منابع علیهم السالم  در بخش بزرگی از ایران و رواج و احیا معارف ائمه معصومین

علیهم تاریخی این دوره را دوره تعصب زدائى و زمان تمسك و احیاء معارف ائمه معصومین

 دانند. با توجه به جایگاهجدید حیات و تكامل دانش پزشكى ایران میو دوران طالئى ت السالم

و منزلت سه طبیب بزرگ جهان اسالم یعنی رازی، اهوازی و ابن سینا در این عصر و خصوصًا 

اید نمحضور حداكثری این سه طبیب در حوزه حكومتی آل بویه، چنین ادعای هم گزاف نمی

از اطبای دیگر بخش عمده حیات علمی خود را در  چرا كه این اطبای صاحب نام و بسیاری

اند. ابوالحسن طبری از پزشكان این دوران و تحت تشویقات حكمرانان این دوره گذرانده

ركن الدوله دیلمی بود. زكریای رازی نیز با این خاندان در طبرستان مراوداتی داشته و كتاب 

مانروای طبرستان نگاشته است. حكام طب الملوكی خود را  برای علی ابن وهسودان دیلمی فر

آورى و نشر آثار طبى رازى از جمله كتاب سترك آل بویه و وزیران دانشمندشان در جمع

الحاوی نقش بسزایی داشتند. همچنین علی ابن عباس اهوازی اثر مشهور خود به نام كامل 

ینا كتاب ه و ابن سنگاشت عضد الدوله دیلمى پادشاه صاحب نام آل بویهالصناعه را به تشویق 

قانون را در دوران صدرات و نیز قرابت خود در دربار حكمرانان آل بویه تكمیل نموده است. 

دوران حكومت برخی حكام مانند الغ بیك تیموری )زمان تالیف شرح االسباب( یا دوران 

شاهان صفویه )زمان تالیف خالصه التجارب و تحفه حكیم مؤمن( نیز مقاطع تاریخی خاصی 

اند كه توجه ویژه به شرع مقدس و احیای شعایر دینی مورد توجه خاص حكمرانان آن بوده

گونه گرایش به اصطالحاتی نظیر طب اسالمی یا دوره بوده است. با تمام تفاسیر فوق هیچ

طب روایی و امثالهم یا استفاده حداكثری از روایات منتسب به اهلبیت در بین آثار هیچكدام 

 كنیم. ها مشاهده نمیدورهاز اطبای این 

دوران شكوفایی طب ایرانی در قرن چهار و پنج هجری قمری مصادف با رونق علوم  .5

های نقل حدیث بصره و كوفه و قم و مركز حدیث و ظهور علمای بزرگ  حدیث در كانون
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باشد. عموم مصادر روایی منتسب به اهلبیت مانند كتاب طب األئمه خالفت یعنی بغداد می

بنی بسطام، طب النبی مستغفری و رساله ذهبیه منسوب به امام رضا در همان قرون هم عصر ا

ار های مذكور به اخبهای دوراناطبای فوق الذكر تالیف شده است. با توجه به اقبال حكومت

اهلبیت و قرابت هر دو جریان علمی علمای حدیث و اطبا با دستگاه حكومتی و مراودات 

دیگر این احتمال كه اطبای آن دوران از منابع روایات طبی بی خبر بوده علمی ایشان با یك

نماید. بنابراین اینكه در منابع طبی این دوران هیچ نام و نشانی از مصادر باشند بسیار بعید می

ها منتسب است وجود ندارد بسیار قابل تامل است. آیا این مصادر روایات طبی كه بدین دوره

اند كه هیچكدام از محدثین و اطبای نویسندگان آنها چنان مهجور بوده حتی در دوران حیات

اند؟ یا اینكه اطبای آن دوران نمودهها نمیصاحب اثر همزمان آنها نیز التفات چندانی بدان

اند؟ و بسیاری سؤاالت دیگر، مواردی است كه دستیابی به تعمدی در عدم انعكاس آنها داشته

 طلبد.  ه میپاسخ آنها پژوهش جداگان

از بین كتب طبی مورد مطالعه، اولین منبعی كه توجه خاصی بعلت استفاده بیشتر از  .6

باشد كه ق( می 1185روایات طبی به خود معطوف كرد. كتاب خالصه الحكمه )نگارش 

مورد به روایات اهلبیت اشاره نموده یا متن آنها را نقل نموده و در بخشی از تدابیر  15حدود 

را ذكر كرده است. البته  علیه السالمای از رساله ذهبیه منسوب به امام رضا نیز گزیده خوردن

نویسنده عمده احادیث مذكور را بعنوان مؤید یك بحث طبی ذكر نموده و در هیچ جای كتاب 

ادعای استفاده محوری ازاین منابع نكرده است. با توجه به اینكه این تعداد معدود روایت بكار 

مقابل حجم مطالب كتاب بسیار ناچیز است، بررسی سایر آثار این مؤلف جهت تبیین  رفته در

 های آینده پیشنهادای به نام طب اسالمی در پژوهشدیدگاه وی در مورد روایات طبی یا مقوله

 گردد. می

كتاب دومی كه بعنوان تنها كتاب، از بین منابع مورد مطالعه حجم قابل توجهی از مطالب  .7

ترین باشد. این كتاب مهمرا به نقل  روایات طبی اختصاص داده كتاب دقایق العالج میخود 

هجری قمری نوشته شده است.  1264اثر طبی حاج محمد كریم خان كرمانی است كه درسال 

هایی از كتاب روایات قابل توجهی در بین مطالب طبی ذكر شده است اما هر چند در بخش

صفحه  34های كتاب برخوردار نیستند. بعنوان مثال در ونی در بخشاین روایات از توزیع همگ
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روایت نقل شده و در ادامه  42باشد اول كتاب كه مربوط به امور طبیعیه و كلیات علم طب می

 باشد روایات انگشت شماردر طی صدها صفحه تا بخش انتهایی كتاب كه بخش پنجم می

ه در پایان كتاب بخشی را به ذكر روایات روایت( ذكر شده است. نویسند 20)كمتر از 

معصومین در دو قسمت اختصاص داده است ولی سازمان دهی خاصی براساس محتویات 

 كتاب در بین احادیث مورد استفاده وجود ندارد. 

علیرغم ادعای مترجم كتاب مبنی بر اینكه این كتاب براساس اخبار اهلبیت و آیات قرآن 

محتوایی مطالب كتاب همان رویكرد و تقسیم بندی و محتواهای تنظیم شده است. در بررسی 

مشابه سایر كتب طب سنتی مشهود است و البته در جاهایی نویسنده نظرات اختصاصی خود 

های اول تا چهارم كتاب كه به بیان كلیات، تشخیص را نیز افزوده است ولی هیچكدام از بخش

از  اند و هریت آیات و روایات تنظیم نشدهو درمان كالسیك طب سنتی تعلق دارد بر محور

چند گاهی یك حدیث در تایید مباحث طب سنتی اشاره گردیده است. با توجه به اینكه در 

ترین توجه را به روایات طبی نموده است بین منابع مورد مطالعه كتاب دقایق العالج بیش

ف اكم بر زمان تالیتر شخصیت علمی اجتماعی نویسنده،  فضای اجتماعی حبررسی دقیق

كتاب و همچنین بررسی منابع روایی مورد استفاده ملف كتاب هر كدام موضوع یك پژوهش 

 باشد.مستقل می

 گیرينتیجه

اثر معروف  20براساس نتایج این مطالعه اكثر قریب به اتفاق منابع طبی مورد مطالعه كه بالغ بر 

های مشابه بعنوان طب اسالمی یا واژه باشد به واژهاز قرن دوم تا سیزدهم هجری قمری می

ای نماینده یك تقسیم بندی مذهبی اعتقادی یا تلقی اسالمی و غیر اسالمی از طب هیچ اشاره

های اخیر در محافل مختلف تحت عنوان طب هایی كه در سالاند. لذا از این منظر واژهنكرده

های گردد واژهمطرح می اسالمی، طب معصومین، طب اهلبیت، طب قرآنی، طب شیعه و...

نوظهور است. همچنین كتب مورد بررسی علیرغم ذكر بسیاری از منابع معروف و بعضاً غیر 

مشهور طبی و اسامی صاحبنظران طب از اقوام و مذاهب مختلف قبل از خود در مباحث 

 محداقل ه (ع)ای به منابع روایی در طب یا اقوال پیامبر اكرم و معصومینخود، هیچ اشاره
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ها  مترتب اند. بدین ترتیب احتماالت زیر بر این یافتهردیف سایر صاحبنظران یا اطبا ننموده

 گردد:می

جریان مشخص و غالبی به نام طب اسالمی یا طب روایی یا طب اهلبیت علیهم السالم . 1

در قرون مختلف بعنوان بخشی از رسالت دین در بین علمای دین وجود داشته است ولی 

ای به این جریان و منابع و پیشكسوتان كتب طبی بدالیل خاص و تعمداً هیچ اشاره مؤلفین

 اند. آن ننموده

تعداد روایات طبی در دسترس محدثین قرون ابتدایی خصوصًا قرن دوم تا چهارم  .2

های خاص بوده كه عمالً میزان ارجاع و استفاده مؤلفین كتب هجری كم و محدود به موضوع

را در حدی قرار داده كه شاهد آن هستیم و سایر اطبای قرون بعد از آن خصوصًا طبی آن زمان 

اند و مراودات خود با علمای قرن چهارم به بعد با توجه به آگاهی كه از علوم حدیث داشته

 اند.حدیث زمان خود توجه به انبوه روایاتی كه به مرور زمان به منابع روایی افزوده شده ننموده

اری و پارادایم غالب قرون گذشته از قرون اولیه پس از اسالم تا قرن چهاردهم گفتمان ج .3

هجری بر سبكی بوده است كه قاطبه علمای دین و نیز دانشمندان علوم طبیعی از جمله اطبا، 

 اند لذا مباحث طبی را در قالبرسالتی بر دین در حوزه علوم طبیعی از جمله طب قائل نبوده

اند و البته از باب تبرك و تیمم در موارد نادری از یگیری نمودهیك مكتب طبی بشری پ

 اند. های دینی بعنوان مؤید برخی مطالب خود استفاده نمودهگزاره

طلب و از آنجایی كه اثبات یا رد هركدام از احتماالت فوق مطالعات خاص خود را می

ان شناسی سیر روایات باشد، جریای از این مطالعات در حوزه علوم حدیث میبخش عمده

 ها وطبی در بین محدثین از قرن اول هجری تا كنون و همچنین جریان شناسی شخصیت

ای، زوایای پنهان احتماالت تواند بعنوان یك مطالعه میان رشتههای مروج این روایات میگروه

 تر نماید. فوق را مشخص

 منابع 
 انتشارات :تهران ،یجلد دوم دوران اسالم انریا یو پزشك یدامپزشك خیتار (،1385)حسن ،تاجبخش

 دانشگاه تهران.

 .انتشارات دانشگاه تهران :تهران ،رانیطب در ا خیتار (،1366)محمود ،یآبادنجم
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 .چاپ اول ،دار الكتب العلمیة: بیروت ،فردوس الحكمة فی الطب (،ق1423)على بن سهل ،طبرى

المنظمة العربیة التربیة و الثقافة و  :كویت ،المنصوری فی الطب (،ق1408)محمد بن زكریا ،رازى

 العلوم، چاپ اول.

 4474شماره  یاز نسخه خط یكپ :فرانكفروت آلمان ،هیالمعالجات البقراط(، م1990)الحسن یاب یالطبر

  .هیو االسالم هیالعرب مالعلو خیكتابخانه ملك تهران، انتشارات تار

 مشهد: ،ینیجالل مت حیتصح ،الطب یف نیمتعلمال تیهدا (،1344)بن احمد عیرب یبخار ینیاخو

 .مشهد یاه فردوسگانتشارات دانش

ارات انتش :تهران، األبنیة عن حقائق األدویة )روضة األنس و منفعة النفس(، (1346)هروى موفق بن على

 .تهران نشگاهدا

 جالل الدین.انتشارات  :قم، كامل الصناعة الطبیة، (1387)على بن عباس یاهواز

 للمطبوعات. یانتشارات االعلم :روتیب  ،الطب یالقانون ف (،م2005)نیحس نایس یبوعل

 انتشارات دانشگاه تهران. :انتهر، لغت نامه دهخدا، (1377)اكبر یدهخدا عل

 .مؤسسه احیاء طب طبیعى :قم ، ذخیره خوارزمشاهى،(1391)اسماعیل بن حسن دیجرجانى س

حسن  حیاض الطبیة و المباحث العالئیة، تصح، األغر(1384)بن حسن اسماعیل دیجرجانى س

 .ارات دانشگاه تهرانانتش :تهران ،تاجبخش

 .دارالكتب العلمیة :بیروت ،لمفردات األدویة و األغذیة لجامع، ا(ق1412)ابن بیطار، عبد اهلل بن احمد

 تشاراتان :تهران ،یمحمد تق ریم هیترجمه و تحش ،قانونچه در طب (،1385)محمود بن محمد ینیچغم

 .رانیا یدانشگاه علوم پزشك

 :هرانت ،كرمان( یخ پزشكیكرمان )فصل تار یبانك جامع اطالعات پزشك تا(،)بیدیمج یملك محمد

 چاپ اول.  عصر فرهنگ، یانتشارات یموسسه فرهنگ

  .نیانتشارات جالل الد :قم ،شرح االسباب و العالمات (،1387)ابن عوض سینف یكرمان

 :تهران ،محمدرضا و همكاران یشمس اردكان یسیباز نو ،خالصه التجارب (،1387)بهاء الدوله یراز

 .راه كمال وانتشارات دانشگاه تهران 

 نور وحى. :قم ،تحفة المؤمنین (،1390)سید محمد مؤمن یتنكابن

 یادانتق یعلم حیتصح ،(ینی. مفرح القلوب)شرح قانونچه چغمتا()بیمحمد اكبر ریم یشاه ارزان

 .یانتشارات المع :تهران ،یباغبانمحسن  و اظمن لیاسماع
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انتشارات  :قم ،یعیطب طب یایموسسه اح حیتصح ،طب اكبرى (،1387)شاه ارزانى میر محمد اكبر

 جالل الدین.

 حی، خالصة الحكمة )عقیلى(، تصح(1385)عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمدهادى

 اسماعیلیان. :قم ،ناظم لیاسماع

 نشر :كرمان، عیسى ضیاء ابراهیمى مترجم العالج، ئقدقا (1362)محمد كریم بن ابراهیمكرمانى، 

 سعادت، چاپ اول.

طب  اءیموسسه اح قیتحق ،العالج و رساله حافظ الصحة لیتسه (،1387)یاالطباء، محمدتقملك

 .الدین :قم ،یعیطب

ریخ پزشكى، طب اسالمى و مؤسسه مطالعات تا :تهران ،اكسیر اعظم (،1387)ناظم جهان محمد اعظم

 مكمل.

 



 

 
 


