بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ل
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْ ُ

اى اهل ايمان ! ايمان بياوريد
هب خدا و ايپمبرش وكتابى هك رب ايپمبرش انزل كرده و هبكتابى هك شيپ از اين فرستاده (از روى صدق و حقيقت)[ .سوره نساء ،آهی ]631
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محمد جواد مسعودی نیا

اختالف طب های گوناگون در چیست؟
وقتی صحبت از سالمت ،پیشگیری و درمان انسان است؛ این مساله مهم می شود که «انسان» کیست؟ عناصر اصلی
تشکیل دهنده ی آن چیست؟ ابعاد وجودی آن کدام است؟ از کجا و چگونه آمده؟ چگونه زیستن او صحیح است؟ ارتباط
او با خود و دیگر موجودات چگونه است؟ و ده ها سوال مهمی که مکاتب گوناگون فکری و تمدن ساز ،بنا به شناخت خود
از عالم وجود ،سعی نموده اند بدان پاسخ دهند.
دقیقا بر اساس همین «تعریف از آدمی و آدمیت» در مکاتب گوناگون؛ دانش های گوناگون پزشکی ظهور و بروز پیدا
کرده است .مانند :طب چینی در تمدن چین ،طب یونانی در تمدن یونان ،طب هندی در تمدن هند ،طب جدید در تمدن
غرب!
با توجه به برخی شباهت ها ،در تمام طب ها ذکر شده تفاوت های ذاتی در درک عناصر اصلی خلقت ،ابعاد وجودی ،طبع
و مزاج ،تشخیص و درمان وجود دارد.
وقتی مبانی ما در انسان شناسی تفاوت های فاحشی دارد ،چگونه یک تمدن ماورا گرا (غیب گرا) می تواند درمان آحاد
ب زاییده شده از مکتبی ماتریالیستی (ماده گرا) بسپارد که در ذات خود اعتقادی به روح
مردم خود را به دستِ یک ط ِ
نداشته و صد البته تاثیر غذا یا دارو بر روح و نفس را منکر می شود!
یا چگونه می شود با شناخت و م بانی فلسفی در عصر حاضر ،تن به درمان با طبی را داد که مبنای فلسفی آن ،مسطح
بودن زمین و حتی مرکز دنیا بودن آن را تایید می کند!!
شاید تنها راه نجات ما در این است که تکلیف خودمان را با اعتقادات خود روشن کنیم؛
« .1اى اهل ایمان! ایمان بیاورید به خدا و پیامبرش و کتابى که بر پیامبرش نازل کرده و به کتابى که پیش از این
فرستاده (از روى صدق و حقیقت)».
[یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آ َمنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ َورَسُولِ ِه وَالْ ِکتَابِ الَّذِی نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْ ِکتَابِ الَّذِی أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ] [سوره نساء،
آیه ]131
کدام طب را انتخاب کنیم؟
ب
 .2امام صادق علیه السّالم در پاسخ پرسش های شخصی می فرمایند« :بیشتر اطبّاء معتقدند انبیاء علم ط ّ
نمىدانستند!! ما با این افراد که با قیاس پنداشتهاند؛ علمى را انبیاء نمىدانند چه کنیم .انبیایى که حجّت ها و
معتمدین خدا بر مردم و در زمین ،و خزّان علم و ورثه حکمت حضرت حقّ و راهنمایان به سوى او و داعیان به
طاعت پروردگارند؟!! سپس من پى بردم که مذهب بیشتر ایشان خوددارى از راه انبیاء و تکذیب کتاب هاى
آسمانى است ،و همین مرا درباره اینان و علمشان بىرغبت و بىاعتنا ساخته .

شخص پرسید :چگونه به قومى بىاعتنایى می کنید که خود مربّى و بزرگشان هستید؟
امام فرمودند :من در برخورد با طبیب ماهرى از او پرسش هایى مىکنم ،مىبینم هیچ سر رشتهاى بر حدود نفس
و تألیف بدن و ترکیب اعضاء و مجارى اغذیه در جوارح و مخرج نفس و حرکت زبان و مستقرّ کالم و نور دیده
و انتشار ذکر و اختالف شهوات و ریزش اشک و مجمع شنوایى و مکان عقل ،و مسکن روح و مخرج عطسه ،و
برانگیختن غم ها و اسباب شادی ها ،و از علّت اللى و کرى ندارد ،جز همان مطالبى که مورد پسند خودشان
بوده است و علّت هایى که میان خود تجویز کردهاند!» [اإلحتجاج  /ترجمه جعفرى ،ج ،2ص]223 :
[ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ أَکْثَرَ الْأَ ِطبَّاءِ قَالُوا إِنَّ ِعلْمَ ال ِّطبِّ لَمْ تَعْرِفْهُ الْأَ ْنبِیَا ُء فَمَا نَصْنَعُ عَلَى قِیَاسِ قَوْلِهِ ْم بِعِلْمٍ زَعَمُوا لَ ْیسَ
ن عِ ْلمِهِ َو وَ َرثَةَ ِحکْمَتِ ِه َو الْ َأدِلَّا َء َعلَیْ ِه َو
ن کَانُوا حُجَجَ اللَّ ِه َعلَى َخلْقِهِ َو أُمَنَاءَهُ فِی أَرْضِ ِه وَ خُزَّا َ
تَعْرِفُهُ ا ْلأَنْبِیَاءُ الَّذِی َ
ن
الدُّعَاةَ إِلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ إِنِّی وَجَدْتُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ یَتَ َنکَّبُ فِی مَذْهَبِهِ سُبُلَ الْأَنْ ِبیَاءِ وَ ُیکَذِّبُ الْکُ ُتبَ ا ْلمُنْزَلَةَ عَلَ ْیهِمْ مِ َ
ف تَزْهَدُ فِی قَوْمٍ َو أَنْتَ مُؤَدِّبُهُمْ َو کَبِیرُهُمْ.
ک وَ تَعَالَى فَهَذَا الَّذِی أَزْهَدَنِی فِی طَلَبِ ِه وَ حَامِلِیهِ .قَالَ فَکَیْ َ
اللَّهِ تَبَارَ َ
ف َعلَى حُدُودِ نَفْسِهِ َو تَ ْألِیفِ بَدَنِهِ َو تَرْکِیبِ أَ ْعضَاِِهِ َو
قَالَ ع إِنِّی رَأَ ْیتُ الرَّجُلَ الْمَاهِرَ فِی طِبِّ ِه إِذَا َسأَلْتُ ُه لَ ْم یَقِ ْ
ف
مَجْرَى الْ َأغْذِیَةِ فِی جَوَارِحِهِ وَ مَخْرَجِ نَفَسِهِ وَ حَرَکَةِ لِسَانِهِ وَ مُسْ َتقَرِّ کَلَامِهِ وَ نُورِ بَصَرِهِ وَ انْتِشَارِ ذَکَرِهِ وَ اخْ ِتلَا ِ
ضعِ عَقْلِهِ وَ مَسْکَنِ رُوحِهِ وَ مَخْرَجِ عَطْسَتِهِ وَ هَیْجِ غُمُومِهِ وَ أَسْبَابِ
شَهَوَاتِهِ وَ انْسِکَابِ عَبَرَاتِهِ وَ مَجْ َمعِ سَ ْمعِهِ وَ مَوْ ِ
سُرُورِهِ وَ عِلَّةِ مَا حَدَثَ فِی ِه مِنْ بَکَمٍ وَ صَمَمٍ َو َغیْرِ ذَ ِلکَ لَمْ یَکُنْ ِعنْدَهُمْ فِی ذَ ِلکَ أَکْثَرُ مِنْ أَقَاوِیلَ ا ْستَحْسَنُوهَا َو
عِلَلٍ فِیمَا بَ ْینَهُ ْم جَوَّزُوهَا] [اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی) ،ج ،2ص .342 :متشابه القرآن و مختلفه (البن
شهر آشوب) ،ج ،1ص .33 :بحار األنوار (ط  -بیروت) ،ج ،11ص . 132 :عوالم العلوم و المعارف واألحوال من
اآلیات و األخبار و األقوال  /مستدرک سیدة النساء إلى اإلمام الجواد ،ج - 21قسم –  - 1الصادقع ،ص]343 :
شیخ مفید رحمة اهلل مى فرماید« :طب( ،دانشى) است درست ،که آگاهى از آن ،امرى ثابت است و راه دسترس بدان نیز
وحى است .آگاهان به این دانش ،آن را تنها از پیامبران بهره گرفته اند؛ چه آن که نه براى آگاهى یافتن از حقیقت بیمارى،
جز به کمک سمع (ادله نقلى) ،راهى هست ،و نه براى آگاه شدن به درمان ،راهى جز توفیق .بدین سان ،ثابت مى شود
که یگانه راه این آگاهى ،شنیدن از همان خدایى است که به همه نهفته ها آگاه است».
[الطب صحیح و العلم به ثابت و طریقه الوحی و إنما أخذه العلماء به عن األنبیاء ع و ذلک أنه ال طریق إلى علم حقیقة
الداء إال بالسمع و ال سبیل إلى معرفة الدواء إال بالتوقیف فثبت أن طریق ذلک هو السمع عن العالم بالخفیات تعالى]
[تصحیح اعتقادات اإلمامیة ،ص]144 :
آیا می شود؛ مبانی کلی و اصول اولیه علم طب ،تجربی یا عقلی باشد؟!
 .3امام صادق علیه السّالم به در نامه ای به مفضل ،مناظره ی خود با طبیبی هندی را شرح نمودند و ما در اینجا
قسمتی از آن را می آوریم ...« :به من اطمینان بده که اگر براى تو از همین هلیله که در دست توست و از همین
طب که فن تو و فن پدران و نیاکان توست و از دواهایى که مشابه آن است ،دلیل آوردم ،تو حق را مىپذیرى

و انصاف مىدهى؟ گفت :به تو اطمینان مىدهم .گفتم :آیا مردم را زمانى گذشته است که طب و منافع آن را
مانند همین هلیله و امثال آن نمىشناختند؟ گفت :آرى .گفتم :پس از کجا به آن راه پیدا کردند؟ 
گفت :با تجربه و مقایسه .گفتم :پس چگونه به این فکر افتادند که تجربه کنند و از کجا فهمیدند که این کار به
مصلحت بدن هاى آن هاست در حالى که جز ضرر در آن نمىدیدند؟ چگونه آن را شناختند و چیزى را فهمیدند
که حواس ظاهرى به آن هدایت نمىکرد؟ گفت :با تجربه .گفتم :به من خبر بده از بنیانگذار علم طب و
تعریفکننده این گیاهان دارویى که در شرق و غرب عالم پراکنده است مگر چنان نیست که به ناچار مرد حکیمى
از این شهرها این علم را وضع کرده است؟ گفت :به ناچار چنین است و مرد حکیمى آن را وضع کرده و
دانشمندان دیگر را بر آن گرد آورده و آن ها در آن نظر کردهاند و با عقول خود راجع به آن اندیشیدهاند.
گفتم :مثل اینکه انصاف را رعایت کردى و به اطمینانى که داده بودى عمل نمودى .اکنون بگو که این حکیم
چگونه این مطلب را فهمید؟ فرض کنیم که او دواهایى را که در مملکت خود او بود شناخت مانند زعفران که
در بالد فارس به عمل مىآید آیا تمام گیاهان زمین را جستجو کرد و درخت به درخت آن ها را چشید تا اینکه
همه آن بر او معلوم شد؟
آیا عقل تو به تو این اجازه را مىدهد که بگویى حکیمانى همه ی بالدِ فارس و گیاهان آن را درخت به درخت
بررسى کردند و با حواس خود آن ها را شناختند و به آن درختى که در آن یکى از ترکیبات این دواها وجود
داشت دست یافتند با اینکه حواس آن ها آن را درک نمىکرد؟
فرض کنیم که آن حکیم پس از جستجوى بسیار و بررسى در همه ی بالد فارس ،این درخت را شناخت ،پس
چگونه دانست که آن درخت خاصیت دوایى پیدا نمىکند مگر اینکه به آن هلیله از بالد هند و مصطکى از روم
و مشک از تبت و دارچین از چین و بیضه بیدستر از ترک و افیون از مصر و حبر از یمن و بورق از ارمنستان و
غیر اینها از ترکیبات داروِى که گیاهانى گوناگونى هستند ،مخلوط شود؟ چون تأثیر آن در صورتى است که اینها
یک جا جمع شوند و به تنهایى آن منفعت را ندارند .او چگونه به محل روییدن این گیاهان داروِى که اقسام
گوناگونى دارند و در شهرهاى مختلف قرار دارند پى برد و این در حالى است که برخى از آن ها به صورت ریشه
و برخى به صورت برگ و برخى بصورت فشرده و برخى به صورت مایع و برخى به صورت صمغ و برخى به
صورت روغن و برخى به صورت فشار دادن و برخى به صورت طبخ کردن است و برخى به صورتى است که
فشار داده مىشود ولى طبخ نمىشود و این هر کدام با لغت خاصى است و بعضى از آن ها جز با ترکیب با بعضى
دیگر حالت دوا پیدا نمىکند و برخى از آن ها اعضاء بدن درندگان و حیوانات خشکى و دریاست.
در همین حال ،مردم این شهرها با یک دیگر دشمنى و اختالف دارند و با زبان هاى گوناگونى صحبت مىکنند
و در حال جنگ هستند و همدیگر را مىکشند و اسیر مىکنند .آیا به نظر تو این حکیم تمام این شهرها را گشته
و تمام زبان ها را مىدانست و در همه جا گردش کرده و این گیاهان را در شرق و غرب با امنیت و سالمت
بررسى نموده و هرگز بیمار نشده و نترسیده و همواره زنده بوده و مرگ به سراغ او نیامده و همیشه هدایت یافته
و گمراه نشده و خسته نشده تا زمان و محل رشد آن ها را دانسته با اینکه آن ها صفات و رنگ ها و نام هاى

گوناگونى دارند ،سپس او هر کدام را به صفت خود شناخته و هر درختى را با رویش و برگ و میوه و بو و طعم
آن مشخص کرده است.
آیا این حکیم چارهاى جز این داشته که تمام درختان دنیا و سبزی ها و ریشههاى آن را درخت به درخت و برگ
به برگ و جزء به جزء بررسى کند؟ فرض کنیم که آن درختى را که مىخواسته پیدا کرده ،پس چگونه حواس
ظاهرى او را راهنمایى کرده که این درخت صالحیت داروِى دارد و درخت گوناگون است بعضى از آن شیرین
و بعضى تلخ و بعضى ترش و بعضى شور است .اگر بگویى که آن حکیم در این شهرها از این و آن مىپرسد ،او
چگونه در باره چیزى که آن را مشاهده نکرده و با حواس خود درنیافته مىپرسد و اساسا او چگونه از این درخت
مىپرسد در حالى که او زبان آن ها را نمىداند و به زبان هاى دیگر چیزهاى بسیارى است.
فرض کنیم که او چنین کرد ،او سودها و زیان ها و چگونگى تسکین دادن و تحریک و سردى و گرمى و تلخى
و تندى و نرمى و شدت آن را چگونه مىشناسد اگر بگویى از راه گمان مىشناسد ،این درست نیست چون اینها
با طبایع و حواس درک نمىشوند و اگر بگویى با تجربه و خوردن آن ها مىشناسد ،او باید در اولین دفعهاى که
این دواها را مىخورد ،مىمرد چون به آن ها جهالت داشت و سود و زیان آن ها را نمىدانست و بیشتر آن ها
سمّ قاتل است و اگر بگویى که او در تمام شهرها گشته و در میان هر ملتى زندگى کرده و زبان آن ها را یاد
گرفته و دواهاى آن ها را با کشتن اولى و دومى تجربه کرده ،در چنین حالتى او باید جماعت بسیارى را بکشد
تا یک دارو را بشناسد و مردم این شهرها که کسانى از آن ها را کشته است خود را فداى او نمىکنند و نمىگذارند
که در میان آن ها زندگى کند.
فرض کنیم که او همه اینها را بررسى کرد ،ولى بیشتر آن ها سمّ قاتل است اگر زیاد بدهد مىکشد و اگر کم
بدهد اثر نمىکند .فرض کنیم که او همه این کارها را کرد و در مشرق و مغرب زمین سیر نمود و عمر او هم
آنقدر طوالنى شد که درخت به درخت و شهر به شهر بررسى نمود ،او چگونه چیزهاى دیگر مانند پرندگان و
درندگان و حیوانات دریا را تجربه کرد .حال که این حکیم به گمان تو تمام گیاهان دارویى را تجربه کرد و همه
را جمع آورى نموده است ولى برخى از آن ها حالت دارویى پیدا نمىکند مگر اینکه به اعضاء بدن حیوانى مخلوط
شود ،آیا او تمام پرندگان و درندگان دنیا را یک یک به دست آورده و آن ها را کشته و تجربه کرده است همان
گونه که به گمان تو تمام گیاهان را تجربه کرده است؟ اگر چنین بوده پس چگونه حیوانات باقى ماندند و نسل
آن ها از بین نرفت و آن ها مانند درخت نیستند که اگر یکى را ببرى دیگرى جاى آن را بگیرد.
فرض کنیم که تمام پرندگان را به دست آورد ،او با حیوانات دریایى چه مىکند او باید دریا به دریا و حیوان به
حیوان بگردد تا به آن احاطه پیدا کند همان گونه که به فرض به تمام گیاهان احاطه پیدا کرده است .اگر هر
چیزى را قبول نکنى حتما این را قبول دارى که حیوانات دریایى همگى زیر آب هستند آیا عقل و حواس به تو
این اجازه را مىدهد که گمان کنى که همه اینها را با بررسى و تجربه مىتوان درک کرد؟
طبیب هندى گفت :همه راه ها را به روى من بستى ،اکنون نمىدانم چه جوابى بدهم؟ پس گفتم :بزودى براى
تو برهان دیگرى مىآورم که مطلب بیشتر از آنچه گفتم روشنتر شود .آیا نمىدانى که این دواها که شامل

گیاهان و اعضاى بدن پرندگان و درندگان مىشود ،حالت دارویى پیدا نمىکنند مگر پس از آنکه با یک دیگر
ترکیب شوند؟ گفت :آرى چنین است.
گفتم :به من خبر بده که حواس این حکیم چگونه مقدار آن را که چند مثقال و چند قیراط است ،درک کرده؟
تو دانشمندترین مردم در این موضوع هستى چون کار تو طب است و تو گاهى در یک دارو از یک قلم چهار
صد مثقال و از قلم دیگر سه یا چهار مثقال و قیراط یا کمتر و بیشتر وارد مىکنى تا به اندازه معلومى دوا به
دست مىآید که اگر آن را به کسى که اسهال دارد بدهى ،اسهال او بند شود و اگر همان را به کسى بدهى که
قولنج دارد شکم او باز مىشود .چگونه حواس او دریافت که آنچه را که براى سردرد مىدهد به پاها نمىرسد در
حالى که پایین رفتن دارو آسانتر از باال رفتن است و آنچه براى درد پا مىخورد به سر نمىرسد در حالى که آن
نزدیک است و همین طور تمام دواهاِى که براى عضوهاى مخصوص خورده مىشود در حالى که همه اینها به
معده مىرسد و از آنجا پخش مىگردد ،چگونه آن باال مىرود و پایین نمىآید حواس چگونه اینها را درک کرد
و فهمید که آنچه براى گوش است به چشم فایده ندارد و آنچه براى چشم است درد گوش را ساکت نمىکند و
همین طور تمام اعضاى بدن که دواى هر عضوى به همان عضو مىرسد .عقل ها و حسّ ها چگونه اینها را
فهمید در حالى که حس در داخل بدن و عروق و گوشت و باالى پوست راه ندارد! نه با شنیدن و نه با دیدن یا
بوییدن یا چشیدن و یا لمس کردن ،آن ها را درک نمىکند.
طبیب هندى گفت :از آنچه مىدانستم به من سخن گفتى ،جز اینکه ما مىگوییم :حکیمى که این دواها و
ترکیبات آن ها را وضع کرده وقتى به کسى دوایى مىداد و او مىمرد ،شکم او را مىشکافت و عروق او را
بررسى مىکرد و مجارى دوا را مىدید و آن جاهایى را که دوا به آن ها رسیده بود تحقیق مىکرد .گفتم :به من
خبر بده که آیا تو نمىدانى که وقتى دوایى در عروق قرار گرفت با خون مخلوط مىشود و با آن یکى مىگردد؟
گفت :آرى.
گفتم :آیا تو نمىدانى که وقتى انسان مىمیرد ،خون او سرد و منعقد مىشود؟ گفت :آرى .گفتم :پس این حکیم
چگونه دوایى را که به مریض داده بعد از آنکه مخلوط شد و رنگى جز رنگ خون پیدا نکرد ،مىشناسد؟ گفت:
مرا به جاى سختى بردى و تا به حال چنین حالتى پیدا نکرده بودم چیزهایى گفتى که نمىتوانم آن ها را رد
کنم  ...تا آخر حدیث [ »...روش تندرستى در اسالم  /ترجمه طب النبی وطب الصادق علیهما السالم ،ص]73 :
ک مِن قِبَلِ هَذهِ اإلهلیلجَةِ الّتی فی َیدِکَ وَما تَدَّعی مِنَ ال ّطبِّ الّذی هُوَ
[قلتُ :فَأعطِنی مَوثِقاً إن أنا أعطَیتُ َ
صَنا َعتُکَ َوصَناعَةُ آباِِکَ حَتّى یَتَّصِلَ اإلهلیلجَةُ وَما یُش ِبهُها مِنَ األدوِیَةِ بِالسَّماءِ َلتُذ ِعنَنَّ بِالحَقِّ ،وَلَ ُتنصِفَنَّ مِن
نَفسِکَ .قال :ذ ِلکَ لَکَ .قلتُ :هَل کانَ النّاسُ على حالٍ وَهُم ال یَعرِفونَ ال ِّطبَّ َومَنافِعَ ُه مِن هذ ِه اإلهلیلجَ ِة
وَأشباهِها؟ قالَ :نَعَم .قُلتُ :فَمِن أینَ اهتَدَوا لَهُ؟ قال :بِالتَّجرِبَةِ وَطولِ المُقایَسَةِ .قلت :فَکَیفَ خَطَرَ على أوهامِهِم
حَتّى هَمّوا بِتَجرِبَتِهِ؟ وَکَیفَ ظَنّوا أنَّهُ مَصلَحَةٌ لِألجسادِ وَهُم ال یَرونَ فیهِ إلّاالمَضَرّةَ؟ أو کَیفَ عَزموا على َطلَبِ ما
صفِ هَذهِ العَقاقی ِر
ال یَعرِفونَ مِمّا ال َتدُلُّهُم عَلَیهِ الحَوَاسُّ؟ قال :بِالتَّجارِبِ .قلتُ :أخبرنی عن واضِعِ هذا الطِّبِ وَوا ِ
ل حَکی ٌم
ک وَدَ َّل على هذ ِه العَقاقیرِ رَجُ ٌ
ن المَشرِقِ وَالمَغرِبِ ،هَل کان بُد من أن یَکونَ الّذی وَضَعَ ذلِ َ
المُتَفَرِّقَةِ بَی َ

ن کذلِکَ ،وَأن یَکونَ رَجُلًا حَکیماً َوضَ َع ذ ِلکَ ،وَ َجمَعَ عَلیهِ الحُکماءَ
ض أهلِ هذ ِه البُلدانِ؟ قالَ :البُدَّ أن یَکو َ
مِن بَع ِ
فَنَظروا فی ذ ِلکَ وَفَکَّروا فیهِ ِبعُقُولِهِم.
ت مِن مِیثاقِکَ فَأعلِمنی کَیفَ عَرَفَ الحَکیمُ ذلِکَ؟ وَهَب ُه
ک وَالوَفا َء بِما أعطی َ
ک تُریدُ اإلنصافَ من نَفسِ َ
قُلتُ :کأنّ َ
قَد عَرَف بِما فی بِالدِهِ مِنَ الدَّواءِ ،وَالزَّعفَرانِ الّذی بِأرضِ فارسٍ ،أتُراهُ اتَّبعَ جَمیعَ نباتِ األرضِ فَذاقَهُ شَجَرَةً شَجَرَةً
ک على أنَّ رِجالًا حُکماءَ قَدَروا على أن یَ َّتبِعوا جَمی َع بِالدَ فارسٍ
حَتّى َظهَرَ عَلى جَمیعِ ذ ِلکَ؟ وَهَل یَدُ ُّلکَ عَقلُ َ
ض هذ ِه
ط بَع ِ
ن فیها خَل ُ
ک بِحَواسِّهِم ،وَظَهَروا على تِلکَ الشَّجَرَةِ الّتی یَکو ُ
وَنباتَها شَجَرَةً شَجَرَةً َحتّى عَرَفوا ذلِ َ
األدوِیَةِ الّتی لَم تُدرِک حَواسُّهُم شَیئاً مِنها؟ وَهَبهُ أصابَ تِلکَ ال َّشجَرَةَ بَعدَ بَحثِهِ عَنها َوتَ َتبُّعِهِ جَمیعُ شَجَرِ فارِسٍ
ضمَّ إلَیهِ اإلهلیلجَ ِمنَ الهِندِ ،وَالمَصطَکی مِنَ الرُّومِ ،وَالمِسکَ مِنَ
وَنَباتِها ،کَیفَ عَرَفَ أنَّهُ ال یَکونُ دَوا ٌء حَتّى یَ ُ
صبِرَ مِنَ الیَمنِ ،وَالبُورقَ مِن
التِ َّبتِ ،وَالدّارصینیَّ مِنَ الصّینِ ،وخصی بیدستر مِنَ التُّرکِ ،وَاألَفیونَ مِنَ مِصرَ ،وَال َّ
أرمِ ِنیَّةَ ،وَغَیرَ ذلِکَ مِن أخالطِ األد ِویَةِ الّتی تَکونُ فی أطرافِ األرضِ وَکَیفَ عَرَفَ أنَّ بَعضَ ت ِلکَ األدوِیَةِ وَهِی
عَقاقیرُ مُختَلِفَةٌ یَکونُ المَنفَعَةُ باجتمِاعِها وَال یَکونُ مَنفَعَتُها فِی الحاالتِ بِغَیرِ اجتِماعٍ؟ أم کَیفَ اهتَدى ِلمَنابِتِ هذ ِه
ی ألوانٌ مُخ َتلِفَةٌ وَعَقاقیرُ مُتباِِنَةٌ فی بُلدانٍ مُتَفرِّقَةٍ فَمِنها عُروقٌ ،ومِنها لِحاءٌ ومِنها وَرَقٌَ ،ومِنها ثَمَرٌ،
األدوِیَةِ وَهِ َ
ی
صرُ وَیُطبَخُ ،وَمِنها ما یُعصَ ُر وَال یُطبَخُ ،مِمّا سُمّ َ
وَمِنها عَصیرٌَ ،ومِنها ماِِعٌ ،وَمِنها صَمِغٌ ،ومِنها دُهنٌَ ،ومِنها ما یُع َ
بِلُغاتٍ شَتّى ال یَصلُحُ بَعضُها إلّابِبَعضٍ وَال یَصیرُ دَواء اً إلّابِاجتِماعِها ،وَمِنها مَراِِرُ السِّباعِ وَالدَّوابِّ البَریَّةِ وَالبَحرِیَّةِ،
صبَةَِ ،ومُتَحارِبونَ بِالقَتلِ والسَّبی،
ک مُتعادونَ مُخ َتلِفونَ مُتَفرِّقونَ بِاللُّغَاتُِ ،متَغالِبونَ بِالمُنا َ
وَأهلُ هذهِ البُلدانِ َمعَ ذلِ َ
أفَتَرى ذلِکَ الحَکیمَ َتتَّبعَ هذهِ البُلدانَ حَتّى عَ َرفَ کُلَّ لُغَةٍ وَطافَ کُلَّ وَجهٍ ،وَتَتَّبعَ هذهِ العَقاقیرَ مَشرِقاً وَمَغرِباً آمِناً
صَحیحاً ال یَخافُ وَال یَم ُرضُ ،سَلیم ًا ال یَعطبَُ ،حیّاً ال یَموتُ ،هادِیاً ال یَضِلّ ،قاصِد ًا ال یَجورُ حافِظاً ال یَنسى،
نَشیطاً ال یَمِلَُّ ،حتّى عَرَفَ وَقتَ أزمِ َنتِها ،ومواضِعَ مَنابِتِها مَعَ اختِالطِها واختِالفِ صفاتِها وَتَبایُنِ ألوآن ها وَتَفَرُّقِ
جرَةٍ بِنَباتِها وَوَرَقِها وَثَمَرِها وَریحِها وَطَعمِها؟ أم
أسماِِها ،ثُمَّ وَضَعَ مِثالَها عَلى شِبهِها َوصِفَتِها ،ثُمَّ َوصَفَ کُلَّ شَ َ
هَل کانَ لِهذا الحَکی ِم بُد مِن أن َیتَّبِ َع جَمیعَ أشجا ِر الدُّنیا وَبُقولِها َوعُروقِها شَجَرَ ًة شَجَرَةً ،وَ َورَقةً وَرَقَةً ،شَیئاً شَیئاً؟
ض
ف دَلّتهُ حَواسُّهُ على آن ها تَصلُح لِدَواءٍ ،وَالشَّجَرُ مُخ َتلِفٌ ،مِنهُ الحُلوُ وَالحامِ ُ
فَهَبهُ وَقَ َع عَلى الشَّجَرَةِ الّتی أرا َد فَکَی َ
وَالمُرُّ وَالمالِحُ؟
ف
ف فی هذهِ البُلدانِ وَیَعمَلُ بِالسُّؤالِ ،فَأنّى یَسألُ عَمّا لَم یُعایِن وَلَم یُدرِکهُ بِحَواسِّهِ؟ أم کَی َ
وإن قُلتَ :یَستَوصِ ُ
ف
ف عَرَ َ
ل کَی َ
یَهتدی إلى مَن یَسألُهُ عَن تِلکَ الشَّجَرَةِ وَهُوَ ُیکَلِّمُ ُه بِغَی ِر لِسانِهِ وَ ِبغَیرِ لُغَ ِتهِ وَاألشیا ُء کَثیرَةٌ؟ فَهَبهُ فَعَ َ
مَنافِعَها وَمَضارَّها ،وَتَسکینَها وتَهییجَها ،وَبارِدَها وَحارَّها ،وَحُلوَها َومَرارَتَها وَحَرَافَتَها ،وَلَیِّنها وَشدیدَها؟ فَ َلئِن قُلتَ
ف بِالطّباِِعِ وَالحَواسِّ.
ک وال یُعرَ ُ
بالظّنِ :إنَّ ذلِکَ ِممّا ال یُدرَ ُ
ک األد ِویَةِ بِجَها َلتِهِ بِها وَقِلَّ ِة
ب وَجَرَّبَ تِل َ
ت فی أوّلِ ما شَرِ َ
وَلَئِن قُلتَ :بالتّجربة والشّرب ،لَقَد کانَ یَنبغی لَهُ أن یَمو َ
مَعرِفَتِهِ بِمَنافِعِها وَمَضارِّها ،وَأکثَرُها السمُّ القاتِلُ .وَلَئِن قُلتَ :بَل طافَ فی کُلِّ بَلَدٍ ،وَأقامَ فی کُلِّ أُمَّةٍ یَتَعلَّمُ لُغاتِهِم،
وَیُجَرّبُ بِهِم أدوِ َیتَهُم تَقتُلُ األوّلَ فَاألوّ َل مِنهُم ،ما کانَ لِتَبلُ َغ مَعرِفَتُهُ الدّوا َء الواحِ َد إلّابَع َد قَتلِ قَو ٍم کَثیرٍ ،فَما کانَ
أهلُ تِلکَ البُلدانِ الّذینَ قُتِلَ مِنهُم مَن قُتِلَ بِتَجرِبَتِهِ بِالّذینَ یَنقادونه بالقَتلِ وَال یَدَعونَهُ أن یُجاوِرَهُم ،وَهَبهُ تَرَکوهُ
ف قَدرَها وَوَزنَها وَأخَذَ مَثاقیلَها وَقَرّطَ قَراریطَها؟ وَهَب ُه َتتَّب َع
وَسَلَّموا لِأمرِهِ وَلَم یَنهَوهُ،کَیفَ قَوِیَ على خَلطِها ،وَعَرَ َ

هذا کُلَّهُ ،وَأکثَرُهُ سُم قاتِلٌ ،إن زیدَ على قَدرِها قُتِلَ ،وإن نَقَصَ عَن قَدرِها بَطُلَ ،وَهَبهُ تَتَّبَعَ هذا کُلَّهُ وَجالَ مشارِقَ
ک مِن
ف کانَ لَ ُه َتتَّب ُع ما لَم یَدخُل فی ذ ِل َ
األرضِ ومَغارِبَها ،وَطا َل عُمرُ ُه فیها تَتَّبعَه شَجرَ ًة شَجَرَةً ،وَبُقعَةً بُقعَةً ،کَی َ
ک الحَکیمَ تَتَّبعَ عَقاقیرَ الدُّنیا شَجَرَ ًة شَجَرَ ًة
ب البَحرِ؟ هَل کانَ بُد حَیثُ َزعَمتَ أنّ ذلِ َ
مَرارَةِ الطّی ِر والسِّباعِ وَدَوا ِّ
وَثَمَرَةً ثَمَرَةًَ ،حتّى َجمَعَها کُلَّها فَمِنها ما ال یَصلُحُ وَال یَکونُ دَواء اً إلّا بالمَرارِ؟ هَل کانَ بُد مِن أن یَتَّبِ َع جَمیعَ طَی ِر
ت
ک العَقاقیرِ عَلى ما َزعَم َ
حثَ عَن تِل َ
ب مَرارَتَها ،کَما بَ َ
الدُّنیا َوسِباعِها وَدَوابّها دابَّةً دابَّةً وطاِِراً طاِِراً یَقتُلُها وَیُجَرّ ُ
بِالتَّجارِبِ؟ وَلَو کانَ ذلِکَ فَکَیفَ بَقِیَتِ الدَّوابُّ َوتَناسَلَتَ ،ولَیسَت بِمَنزِلَةِ الشَّجَرَةِ إذا قُطِعَت شَجَرَةٌ نَبَتَت اخرى؟
وَهَبهُ أتى عَلى طَیرِ الدُّنیا ،کیفَ یَصنَعُ بِما فِی البَحرِ مِنَ الدَّوابِّ الّتی کانَ یَنبَغی أن یَ َّتبِعَها بَحراً بَحراً وَدَابَّةً دَابَّةً
ک
ث عَنها حَتّى عَرَفَها وَطَ َلبَ ذ ِلکَ فی َغمَراتِ الماءِ؟ فَنإنَّ َ
حَتّى أحاطَ بِهِ کَما أحاطَ بِجَمیعِ عَقاقیرِ الدُّنیا الّتی بَحَ َ
ل وَالحَوَاسُّ عَلى أنَّ
ب البَحرِ کُلَّها تَحتَ الماءِ ،فَهَل یَدُ ُّل العَق ُ
ن دَوا ّ
ک ال تَجهَلُ أ َّ
ت شَیئ ًا مِن هذا فَنإنَّ َ
مَهما جَهِل َ
هذا یُدرَکُ بِالبَحثِ وَالتَّجا ِربِ؟
ک ِممّا هُوَ أوضَحُ وَأبیَنُ مِمّا
قالَ :لَقَد ضَیَّقتَ عَلَیَّ المَذا ِهبَ ،فمَا أدری ما اجیبُکَ بِهِ! قُلتُ :فنإنّی آتیکَ بِغَیرِ ذلِ َ
اقتَصَصتُ َعلَیکَ .ألَستَ تَعلَمُ أنَّ هذهِ العَقاقیرِ الّتی مِنها األَدوِیَةُ وَالمَرارُ مِنَ الطّیرِ والسِّباعِ ال یَکونُ دَواء اً إلّا بَع َد
االجتِماعِ؟ قال :هُوَ کذلِکَ.
س بِذ ِلکَ
ک مِن أعلَ ِم النّا ِ
ف حَوَاسُّ هذا الحَکیمِ وَضَعَت هذهِ األدوِیَ َة مَثاقیلَها وَقراریطَها؟ فَنإنَّ ُ
قُلتُ :فَأخبِرنی کَی َ
ط
ن اآلخَرِ مَثاقیلُ وَقَراری ُ
لِأنَّ صناعَ َتکَ ال ّطبُ ،وَأنتَ تَدخُلُ فی الدَّواءِ الواحِ ِد مِنَ اللَّونِ الواحِدِ زِنَةَ أربَعِمئَ ِة مِثقالٍ ،وَمِ َ
ب البِطنَةِ بِمِقدارِ عَقدِ بَطنِهِ ،وإن سَقَیتَ
فَما فَوقَ ذ ِلکَ وَدونَهُ حَتّى یجیء بِقَدَرٍ وا ِحدٍ مَعلو ٍم إذا سَقَیتَ مِن ُه صاحِ َ
ف عَرَفَت حَواسُّ ُه أنّ
ف أدرَکَت حَواسُّهُ على هذا؟ أم کَی َ
ق بَطنُ ُه وَأالنَ ،فَکَی َ
ک استَطلَ َ
صاحِبَ القُولَن ِج أکثَرَ مِن ذلِ َ
ن
الّذی یُسقى لِوَجَعِ الرأسِ ال یَنحَ ِدرُ إلى الرّجلَینِ ،وَاالنحدارُ أهوَنُ عَلَی ِه مِنَ الصُّعودِ؟ وَالّذی یُسقى لِوَجَ ِع القَدَمَی ِ
ک کُلُّ دَوا ٍء یُسقى صاحِبُ ُه ِلکُلِّ عُضوٍ ال یَأخُ ُذ
ک أقرَبُ مِنهُ؟ وکذلِ َ
ال یَصعَ ُد إلى الرَّأسِ ،وَهُ َو إلى الرّأسِ عِن َد السُّلو ِ
ل ِمنهُ ما ص ِعدَ وال
ف ال یَسفُ ُ
ق الّتی تُسقَى لَهُ ،وَکُلُّ ذ ِلکَ یَصی ُر إلى المَعِ َدةِ َومِنها َیتَفَرَّقُ؟ أم کَی َ
إلّاطریقَهُ فی العُرو ِ
ت الحَواسُّ هذا حَتّى عَلِ َم أنّ الّذی یَنبَغی لألُذُنِ ال یَنفَعُ العَینَ وَما یَنتَفِ ُع بِهِ
ف عَرَفَ ِ
یَصعَ ُد مِنهُ ما انحَ َدرَ؟ أم کَی َ
ألذُنِ ،وَکذلِکَ جَمیعُ األعضاءِ یَصیرُ کُلُّ داءٍ مِنها إلى ذلِکَ الدَّواءِ الّذی یَنبَغی لَهُ بِعَینِ ِه
العَینُ ال یُغنی مِن وَجَعِ ا ُ
ک
ب فِی الجَوفِ ،وَالعُروقُ فی اللّحمِ ،وَفَوقَهُ الجِل ُد ال یُدرِ ُ
ت العُقو ُل والحِکمَةُ والحَواسُّ هذا وَهُوَ غاِِ ٌ
فَکَیفَ أدرَکَ ِ
س وَال بِذَوقٍ؟
بِسَمعٍ وال بِبَصَرٍ وَال بِشَمٍّ وال بِلَم ٍ
قالَ :لَقَد جِئتَ بِما أعرِفُهُ إلّاأنَّنا نَقولُ :إنَّ الحَکیمَ الّذی وَضَ َع هذهِ األدوِیَ َة وَأخالطَها کان إذا سَقى أحَداً شیئاً مِن
ک األدوِیَةُ فیها.
ی تِلکَ األدوِیَةِ وَأتى المَواضِعَ الّتی تِل َ
هذهِ األدوِیَ ِة فَماتَ ،شَقَّ بَطنَهُ وَ َتتَّب ُع عُروقَهُ وَنَظَرَ مَجارِ َ
ق اخ َت َلطَ بِال َّدمِ فَصا َر شَیئ ًا واحِداً؟ قالَ :بَلى .قلتُ :أما
ت تَعلَ ُم أنَّ الدَّوا َء کُلَّ ُه إذا وَقَعَ فِی العُرو ِ
قلتُ :فَأخبِرنی ألَس َ
تَعلَ ُم أنَّ اإلنسانَ إذا خَرَجَت نَفسُهُ بَرَدَ دَمُ ُه وَجَمَدَ؟ قالَ :بَلى .قلتُ :فَکَیفَ عَرَف ذ ِلکَ الحَکیمُ دَواءَهُ الّذی سَقا ُه
لِلمَریضِ بَعدَما صارَ غَلیظاً عَبیطاً ،لَیسَ بِأمشاجٍ یُستَدَ ُّل عَلَیهِ بِلَونٍ فیهِ غَیرُ لَونِ الدَّمِ؟ قالَ :لَقَد حَمَلتَنی على مَ ِطیَّ ٍة
صَعبَةٍ ما حُمِلتُ على مِثلِها قَطُّ ،وَلَقَد جِئتَ بِأشیاءَ ال أقدِرُ على َردِّها[ ].بحار األنوار (ط  -بیروت) ،ج ،3ص.181 :
طب األِمة علیهم السالم (للشبر) ،ص .17 :مکاتیب األِمة علیهم السالم ،ج ،4ص]33 :

آیا اسالم می تواند به مسائل علمی ما پاسخ دهد؟
 .4موال علی علیه السالم« :قرآن را به سخن آرید اگر چه هرگز (با زبان عادى) سخن نمى گوید .اما من از جانب
او شما را آگاهى مى دهم :بدانید در قرآن علوم آینده و اخبار گذشته ،داروى بیماری ها و نظم حیات اجتماعى
شما است» 
ک الْقُرْآنُ فَا ْستَنْطِقُو ُه وَ لَنْ َینْطِقَ َو َلکِنْ أُخْبِرُکُ ْم عَ ْنهُ أَلَا إِنَّ فِیهِ عِلْ َم مَا یَ ْأتِی وَ الْحَدِیثَ عَنِ الْمَاضِی َو دَوَا َء
[ذَلِ َ
دَاِِکُمْ وَ نَظْمَ مَا بَیْنَکُم] [نهج البالغة (للصبحی صالح) ،ص]223 :
 .3امام صادق علیه السالم« :خداى تبارک و تعالى در قرآن بیان هر چیز را فرو فرستاده تا آن جا که بخدا سوگند
چیزى را از احتیاجات بندگان فروگذار نفرموده ،و تا آن جا که هیچ بنده اى نتواند بگوید :ایکاش؛ این در قرآن
آمده بود جز آن که خدا آن را در قرآن فرو فرستاده است ».
حیَى عَنْ أَحْ َمدَ بْنِ مُحَ َّمدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَا ِزمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ
[مُحَمَّدُ بْنُ یَ ْ
ی ءٍ َحتَّى وَ اللَّهِ مَا تَ َرکَ اللَّهُ شَیْئاً یَحْتَاجُ ِإلَیْهِ الْ ِعبَادُ حَتَّى لَا یَسْتَطِیعَ
تَبَارَکَ َو َتعَالَى أَنْزَلَ فِی الْقُرْآنِ ِتبْیَانَ کُلِّ شَ ْ
عَبْدٌ یَقُولُ لَوْ کَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِی الْقُرْآنِ إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَهُ اللَّ ُه فِیهِ] [الکافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،1ص]37 :
آیا طب اسالمی داریم؟
 .1طبیب حاذق نصرانی از امام علی بن الحسین علیه السالم پرسید :آیا در کتاب شما چیزی هم از علم طب یافت
می شود ،همان گونه که گفته شده علم دو قسمت است؛ علم بدن ها و علم دین ها؟! امام پاسخ دادند« :خداوند
کل علم طب را در نیم آیه از قرآن جمع نموده و فرموده« :بخورید و بیآشامید اما اسراف نکنید» و همچنین
پیامبر ما علم طب را در کالمی جمع نموده و فرمودند« :معده خانه ی بیماری هاست و پرهیز راس کل درمان
هاست و بدن را به آنچه عادت کرده وا گذار ».سپس طبیب گفت :کتاب شما و پیامبر شما چیزی از طب
جالینوس را نگفته باقی نگذاشتند .
[و قد حکى انّ الرّشید کان له طبیب نصرانی حاذق فقال ذات یوم لعلی بن الحسین بن راقد لیس فی کتابکم
من علم الطّب شیء و العلم علمان علم األبدان و علم األدیان فقال له علیّ قد جمع اللَّه الطبّ کلّه فی نصف
ب فی قوله :المعدة بیت
آیة من کتابه و هو قوله کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا و جمع نبیّنا صلی اهلل علیه و آله الط ّ
األدواء و الحمیة رأس کل دواء و أعط کلّ بدن ما عوّدته فقال الطبیب ما ترک کتابکم و ال نبیّکم لجالینوس
طبّاً[ ].مجمع البیان ،ذیل تفسیر همین آیه .بحار األنوار (ط  -بیروت) ،ج ،12ص 123 :و به بیانی دیگر در؛
الدعوات (للراوندی) و سلوة الحزین ،النص ،ص 33 :آمده است].
 .3امام جعفر بن محمد الصّادق علیه السالم در مجلس منصور حاضر بودند در حالى که طبیبى از هند نزد وى بود
و کتاب هاى طبّى را قراِت مىکرد ،و امام صادق علیه السالم موقع قراِت او ساکت مىنشست ،وقتى قراِت او
تمام شد به امام گفت :اى ابوعبداللَّه ،آیا از آن علمى که با من است چیزى مىخواهى؟ فرمودند« :نه ،چون آنچه
نزد من است از آنچه نزد توست بهتر است ».گفت :آن چیست؟ فرمود« :من طبیعت گرم را با سردى و طبیعت

سرد را با گرمى و طبیعت تر را با خشکى و طبیعت خشک را با ترى مداوا مىکنم و در همه موارد کار را به
خداوند واگذار مىکنم ،و آنچه را که پیامبرش فرموده به کار مىگیرم و مىدانم که معده ،خانه بیمارى است و
پرهیز کردن ،اصل درمان است و بدن را به آنچه عادت کرده عادت مىدهم ».هندى گفت :آیا طبّ غیر از این
هاست؟ امام فرمود« :آیا گمان مىکنى که من از کتاب هاى طبّى اخذ کردهام؟» گفت :آرى ،فرمود« :نه ،به خدا
سوگند که آن را جز از خدا اخذ نکردهام ،به من بگو که آیا تو به طب داناترى یا من؟» [الخصال  /ترجمه جعفرى،
ج ،2ص ]238 :
ی
ن بْنُ عَ ِل ٍّ
[حَدَّثَنَا أَبُو الْ َعبَّاسِ مُحَمَّ ُد بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ ِإسْحَاقَ الطَّالَقَانِیُّ َرضِیَ اللَّهُ عَنْ ُه قَالَ حَ َّدثَنَا أَبُو سَعِی ٍد الْحَسَ ُ
الْعَدَوِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ صُ َهیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الرَّبِیعِ صَاحِبِ الْمَنْصُورِ قَالَ :حَضَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ
جلِسَ الْ َمنْصُورِ یَوْماً وَ عِنْ َدهُ رَجُلٌ مِنَ الْ ِهنْدِ یَقْ َرأُ کُتُبَ الطِّبِّ فَجَعَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ جَعْفَرُ
مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع مَ ْ
صتُ لِقِرَاءَتِهِ فَ َلمَّا فَرَغَ الْهِنْدِیُّ قَالَ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ ال َّلهِ أَ تُرِیدُ مِمَّا مَعِی شَیْئاً قَالَ لَا فَنإِنَّ مَا َمعِی خَیْ ٌر
بْنُ مُحَمَّدٍ ع یُنْ ِ
ب وَ أَ ُردُّ الْأَمْ َر کُلَّ ُه
س وَ ا ْلیَابِسَ بِالرَّطْ ِ
مِمَّا مَ َعکَ قَالَ َو مَا هُوَ قَالَ أُدَاوِی الْحَا َّر بِالْبَا ِردِ َو ا ْلبَارِدَ بِالْحَا ِّر وَ الرَّطْبَ بِالْیَابِ ِ
ن مَا
ی الدَّوَا ُء وَ ُأعَوِّدُ الْبَدَ َ
ل مَا قَالَهُ رَسُولُ ُه ص َو أَعْلَ ُم أَنَّ ا ْلمَعِدَ َة بَیْتُ الدَّا ِء َو الْحِ ْمیَةَ هِ َ
إِلَى اللَّهِ عَزَّ َو جَلَّ َو أَ ْستَعْمِ ُ
اعْتَادَ فَقَالَ الْهِ ْندِیُّ وَ هَلِ الطِّبُّ إِلَّا هَذَا فَقَالَ الصَّادِقُ ع أَ فَتَرَانِی عَنْ کُتُبِ الطِّبِّ أَخَذْتُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا
أَخَذْتُ إِلَّا عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَأَخْبِرْنِی أَنَا أَعْلَمُ بِال ِّطبِّ أَ ْم أَنْتَ؟] [الخصال ،ج ،2ص]311 :
آیا اصول و مبانی طب اسالمی فقط برگرفته از قرآن و روایات است؟
 .8امام صادق علیه السالم« :آنچه بر عهده ی ماست فقط همین است که اصول را به شما القاء نماییم و بر عهده
ی شماست استخراج فروعات ».
[هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَ ْبدِ اللَّ ِه ع قَالَ :إِنَّمَا عَلَ ْینَا أَنْ نُلْقِیَ إِلَ ْیکُ ُم الْأُصُولَ َو عَ َلیْکُ ْم أَنْ تُفَرِّعُوا] [السراِر الحاوی
لتحریر الفتاوی (و المستطرفات) ،ج ،3ص ]333 :
آری؛ اصول و مبانی طب اسالمی فقط برگرفته از قرآن و روایات است .بیش از هزار آیه از قرآن کریم و ده هزار حدیث
و روایت که به صورت مستقیم و غیره مستقیم به مسایل طبی اشاره دارد ،سندی بر این مدعاست.
طب اسالمی با توجه به مبانی اعتقادی اسالم ،رعایت اصول کلی نظیر؛ خدا محوری در عمل ،تقوا ،اخالص در عمل ،نوع
دوستی و جمع گرایی ،آسان گیری در امور ،اعتدال و عدم زیاده روی ،عدم تسلط بیگانگان و  ...سرلوحه کار خود قرار داده
و بر اساس آن ،طبق سیاست های عمل می کند که در پایان به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
 .1رعایت بهداشت عمومی .
 .2اصالح تغذیه؛ با تاکید بر مصرف دقیق ،کم و بهینه از طیبات و اصالح روش های مصرف .
 .3اصالح سبک زندگی و رعایت آداب زیستن با توجه به کل خلقت نه فقط انسان منفرد! 
 .4تقدم پیشگیری بر درمان.

 .3عدم مداوا قبل از غلبه بیماری.
 .1پیگیری برای درمان بعد از غلبه بیماری.
 .3اعتقاد به طبیب ،روش درمانی و دارو.
 .8طبیب عامل ایجاد اعتقاد ،امید بخش و باعث دلخوشی .
 .7پرهیز؛ راس درمان.
 .11کمک به اخراج هر چه سریع تر فضوالت از بدن.
 .11توجه به طبایع و اصالح آن .
 .12توجه به حالل و حرام در داروها .
 .13ایجاد توجه در بیمار با توصیه به صدقه و انفاق.
 .14توجه به داروهای اصلی نظیر؛ دعا ،قرآن ،عسل ،آب و باران ،شیر ،شحم گاو ،خرما ،انگور ،انجیر ،انار ،زیتون،
سیاه دانه ،سنا ،اسفند و ...
 .13توجه به روش های اصلی درمان نظیر؛ حجامت ،مصرف مسهل ،حمام ،ماساژ ،فصد ،سعوط ،استعمال نوره،
حقنه ،قی و ...
 .11عمل جراحی بهترین درمان نیست!
 .13بسط و گسترش علم طب به سبب تجربه های انسانی .
 ... .18
تمام سیاست های فوق فقط برگرفته از قرآن و روایات است که امیدواریم با تسلط بر آن شاهد تحقق هر چه بیشتر طب
اسالمی در جامعه اسالمی باشیم.
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