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پزشک ،دکترای تخصصی فیزیولوژی ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،تهران (نویسنده مسئول)
طلبه سطح عالی حوزه علمیه تهران -حوزه حضرت عبدالعظیم علیه السالم ،عضو انجمن تحقیقاتی طب سنتی ایران
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مقدمه:
وجود انسان ،از دو بخش جسم و روح تشکیل شده که با وجود تفاوت های بسیار ماهوی ،با یکدیگر کامال در
تعامل و مرتبط می باشند .سالمت هر دو بخش برای سعادت و رشد بشر الزم است و البته سالمت جسم و روان
مقدمه ای برای سالمت روح و از ملزومات آن است .علم طب به حفظ سالمت جسم و علم دین به سالمت روح
می پردازد؛ و لذا این دو علم ،علوم اصلی و مهم از دیدگاه اسالم می باشند .در این خصوص حدیث نورانی و
معروف رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فصل الخطاب است که می فرمایند :العلم علمان ،علم االبدان و
علم االدیان .مشخص است که دو علم مذکور نیز عقال و منطقا باید کامال با یکدیگر نزدیک و مرتبط باشند.
مسلما علم دین ارجح بر علم بدن است؛ چنانچه از حضرت امیرالمومنین علی علیه السالم نقل شده که فرمودند:
 ...و بدان همانا دین شریف تر از بدن است و حفظ و حراست از دین واجب تر از حفظ و حراست بدن می باشد .لذا
علم طب و کال اموری که به جسم و بدن می پردازند ،از لحاظ عقلی و منطقی نمی توانند غیر دینی یا غیر شرعی
بوده و به صورت کلی یا جزئی تناقض و تنافری با بخشی یا کل دین داشته باشد .همچنین عامل به علم طب نیز
باید از تقوا به عنوان اولین و مهم ترین اصل و مجوز طبابت بهره مند باشد؛ همانگونه که از حضرت امیرالمومنین
علی علیه السالم نقل شده که فرمودند "مَنْ تَطَبَبَ ،فَلْیَتَقِ اهلل وَ لْیَنَصَح وَ لْیَجتَهِد؛ یعنی هر کس بخواهد طبابت
پیشه کند ،باید از خدا پروا بدارد و خیر خواهی و جدّیت به خرج دهد .در واقع هم باید طبیب ،خود متقی و دیندار
باشد و هم ابزار وی که همان علم طب است باید در مغایرت یا مخالفت با دین و شرع مقدس نباشد که در هریک
از این صور نقض غرض رخ خواهد داد.
اگر از منظر طب سنتی ایران  -به عنوان یکی از قدیمی ترین و غنی ترین مکاتب طبی دنیا و میراث ارزشمند
ملی -موضوع ارتباط فقه و طب را پی گیری کنیم خواهیم دید که اکثر حکمای بزرگ این مکتب  -صرف نظر از
این که خود فقیه بوده اند یا نه -با این اعتقاد که علم طب به عنوان ابزاری قوی و مقدس با حفظ و ایجاد
سالمت جسم ،زمینه را برای فعالیت موثر دین در وجود انسان و تعالی روح او فراهم می آورد ،ضمن مزین بودن
به نور ایمان و تقوی ،در مسائل نظری و عملی طبی ،امور شرعی و فقهی را دخیل و رعایت می کرده اند .بدیهی
است که وقتی طبیب و علم وی هردو نورانی به نور ایمان و اسالم باشند و نه بی تفاوت یا در تضاد با آن ها،
پدیده های تشخیص ،درمان و شفا نیز با سرعت و کیفیت باال شکل می گیرند که داستان های ذکر شده در تاریخ
طب مسلمانان و شگفتی های کارشان شاهد بر این حقیقت است .با این خصوصیات دیگر نگرانی در خصوص
عدم رعایت مسائل و احکام فقهی و شرعی توسط یک نظام طبی یا تحصیل کرده های آن باقی نمی ماند.
امروزه با توجه به انفکاک دین از بسیاری علوم رایج و جاری و ساری بودن فرهنگ و دیدگاه اومانیسم در آن ها از
جمله طب مرسوم دانشگاهی – که رهاورد غرب و نهضت رنسانس و نفوذ فرهنگ هدفمند بیگانگان ضد دین می
باشد -اساساً دین ،شرع و خدا جایگاهی در این علوم ندارد .این حقیقت تلخ را باید پذیرفت که دیدگاه مذکور در
بنیانگذاران علوم فوق الذکر و محصالن و پیروان چشم بسته و غافل آن در اکثر کشورهای اسالمی و دینی نیز به
چشم می خورد .اینجاست که جای خالی دین و فقه در کنار و قبل از فراگیری علوم رایج و از جمله طب در سطح
دانشگاهی کامالً احساس شده و شاهد پیامدهای متعدد آن در جوامع می باشیم .لذا بسیار الزم و حیاتی است که
این جای خالی و خالء خطرناک ،هرچه سریع تر و عمیق تر با تالش متدینین و علمای حوزه و دانشگاه در عرصه
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آموزش و پژوهش پر شود .این مقاله تالش دارد در حد بضاعت با کَند و کاو در تاریخ طب و آثار حکمای ایرانی
مسلمان ،جایگاه و نقش ضوابط و احکام شرعی را در این میراث ارزشمند ملی تبیین نموده و با تنویر و شفاف
سازی این موضوع و نیز ارائه ادله لزوم احیای نقش فقه در طب و طبابت و چند پیشنهاد ،زمینه را برای الگوگیری
و اجرایی شدن مجدد تلفیق و تقدم دین بر طب فراهم آورد انشاء اهلل.
روش انجام مطالعه:
این مطالعه از نوع مطالعات پژوهشی میان رشته ای بوده که در آن از روش جستجوی علمی در منابع متنی و
الکترونیک موجود در عرصه طب سنتی ایران ،احکام شرعی (فقه اسالمی) ،اخالق پزشکی و  ...استفاده شده،
یادداشت برداری به صورت هدفمند و سپس گزاره نویسی صحیح حول محورهای موضوع انجام شده ،تمام مطالب
مرتبط با هم با ذکر منبع علمی آن به صورت طبقه بندی و تلخیص شده در متن مقاله آورده شده و در پایان هر
بخش ،جمع بندی و نتیجه گیری آن قسمت طبق نظر نگارندگان انجام و پیشنهاد گردیده است.
نتایج و بحث:
می توان به صورت کلی مباحث مربوط به موضوع "معنویت و طب" را در سه بخش تقسیم کرد که عبارتند از
"اخالق پزشکی" یا "اخالق الطبابة"" ،احکام پزشکی" یا "فقه الطبابة" و "معنویت طب یا طبیب" .اصطالح
"اخالق پزشکی" که جزء اخالق حرفه ای محسوب می شود شامل تمام مسائل رفتاری و سلوکی پزشک نسبت
به بیماران می شود" .احکام پزشکی" عبارتند از مجموعه مسائل فقهی که در حوزه های مختلف علوم پزشکی
شامل آموزش ،پژوهش ،خدمات رسانی مطرح و الزم می باشند .مسائل اخالقی و با اولیت باالتر ،احکام پزشکی از
زیر مجموعه های معنویت طب یا طبیب محسوب می شوند .معنوی بودن طبیب یک مفهوم عام دارد که دارای
شاخصه های مختلف است شامل اخالق و عمل صالح ،رعایت مسائل فقهی-شرعی و مسائل مختلف دیگر که
باید تمام جنبه های وجودی شخص را در بر گیرد .در این مقاله به بحث احکام شرعی و فقهی در پزشکی از
رویکرد طب سنتی و تاریخ طب پرداخته شده است.
حکمای طب سنتی ایران را از رویکرد علم فقه و احکام شرعی می توان به سه گروه تقسیم نمود .گروه اول حکیم
های هستند که در مسائل فقهی کامالً تبحر داشته اند و برخی از آنها در امر فقاهت در زمان خودشان سرآمد فقها
بوده اند .گروه دوم حکمایی هستند که در امر فقاهت ،تبحر نداشته ولی در امور فقهی به فقهای زمان خودشان
مراجعه می نمودند و مسائل شرعی را از آن ها فرا می گرفتند که نتیجه این مراجعات اطالع کامل از احکام
پزشکی یا همان فقه الطبابة می باشد .گروه سوم حکیم های بوده اند که در مسائل شرعی تبحر نداشته و برای
اطالع از احکام شرعی به فقهای زمان خودشان نیز رجوع نمی نمودند.
نتایج مطالعه در مورد چند حکیم بزرگ طب سنتی ایران که در آثار آنها مطالب مرتبط با موضوع پژوهش یافت
شده است نشان می دهد که تعداد محدودی از حکمای طب سنتی ایران ،از قبیل حکیم بوعلی سینا (ره) ،حکیم
سید اسماعیل جرجانی (ره) ،حکیم عقیلی خراسانی (ره) و  ...به درجه گروه اول رسیده اند .تعداد زیادی جزء گروه
دوم قرار می گیرند که می توان به جناب زکریای رازی ،حکیم ابوالحسن علی بن سهل ،ابو بکر بن ابى الحسن
الطبیب الزهرى ،بهاء الدوله رازى ،حکیم محمد بن یوسف هروى ،حکیم سید محمد مومن ،حکیم شاه ارزانى،
حکیم ملک االطباء گیالنی اشاره نمود .اما در مورد گروه سوم باید گفت که در میان اطبای طب سنتی ایران،
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افرادی بوده اند که مسائل شرعی در آثار ایشان نمود چندانی نداشته و در پاره ای از مراجعات درمانی آنها ،تجویز
مواد حرام هم بوده است گرچه این اشخاص آنچنان مطرح و سرشناش نیستند و تعداد آنها هم خیلی کم است.
در سرزمین کهن ایران اسالمى همواره طبیب و طبابت و حکیم از قداست و جایگاه ویژه برخوردار و طبابت با
دیانت توام بوده است و رشته الهیات و طب را با هم و همزمان تحصیل مىنمودهاند و او را مظهر اسم محیى و
احیاءگرى نامیده اند .از ثمره های ارتباط تنگاتنگ دین و طب متخلق شدن ،متشرع شدن ،مغرور نشدن و خیلی
موارد مفید دیگر خواهد بود که برای پزشک به عنوان کسی که با عزیزترین و برترین مخلوق خدا در ارتباط است
الزم و ضروری است و به خاطر همین ارتباط در قدیم اطبا خودشان را به هیچ وجه در مقام شافی نمی دیدند و
شفا را منحصر به اذن خداوند می دانستند همانطور که در قرآن کریم آمده است وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ .عموم
اطباء قدیم خود را براى مقام طبابت نیز الئق نمىدانستند و نام طبیب بر خود نمىگذاشتند بلکه عموما خود را
متطبب مىنامیدند چرا که کلمه طبیب و حکیم مطلق را فقط شایسته ذات بارى عز اسمه می پنداشتند و بس و
اگر کسى خود را به نام طبیب مىخواند آن را نامتناسب می شمردند .از ثمره های دیگر ارتباط تنگاتنگ داشتن
دین و طب آگاه بودن پزشک به مسائل حالل و حرام می باشد که حداقل چیزی است که یک پزشک باید از امور
دینی فرا گرفته باشد و به طور قطع هر پزشکی که از احکام شرعی مرتبط با کارش اطالع نداشته باشد به حرام
مىافتد و مرتکب گناهان بیشمار مىگردد.
در پاسخ به این سوال که چرا در کتب حکمای طب سنتی بعضا به ذکر مواد و داروهای حرام و اثرات ،مضرات و
روش استفاده آن ها پرداخته شده است ،چند پاسخ می توان داد که به طور خالصه عبارتند از :امانتداری در ذکر
موضوعات طبی و نقل قول های علمی ،توقف درمان بر استفاده موردی از مواد حرام ،بهره مندی دانشمندان یا
بیماران غیر مسلمان از دانش و علوم حکمای مسلمان در بعد نظری و عملی ،و  ....البته الزم به ذکر است که
حکما قبل از ذکر و تشریح این موضوعات در کتاب های خود ،معموال به طور مفصل و موکد ،به بیان حرام بودن
آن در شارع مقدس و عدم تعلق شفا بر حرام اشاره کرده و دالئل ذکر موضوع را نیز آورده اند و سپس به بیان
مسائل علمی در آن مورد پرداخته اند.
نتیجه گیری کلی و پیشنهاد :به دنبال انجام این گونه مطالعات ،لزوم توجه ویژه نظری و عملی به موضوع
فقه و ضوابط شرعی در علوم پزشکی به منظور پیشگیری از تداوم عوارض ناشی از فقدان آن برای جامعه،
مشخص می شود که این مهم از طریق ارتباط مستمر بین حوزه های علمیه و دانشگاه های علوم پزشکی انجام
پذیر است .مسلما واکاوی و بازیابی میراث طبی کشور در موضوع نقش فقه و دین در طب به عنوان حقایق
درخشانی که قرن ها تجربه شده و می توانند الگو قرار گیرند و نیز نگارش مقاالت و کتب تخصصی به روز در این
حوزه و طراحی و راه اندازی دوره های آموزشی ضمن تحصیل دانشجویان گروه علوم پزشکی ،حرکات موثری در
تحقق این امر خواهد بود انشاء اهلل.
کلید واژه ها :ضوابط شرعی ،احکام پزشکی ،طب سنتی ایران
مقدمه و ضرورت انجام مطالعه:
انسان دارای نظام متشکل از جسم ،روح و روان می باشد و این ابعاد چنان با هم تنیده شده اند که نمی توان
مرزی کامالً مجزا بین عوامل تشکیل دهنده این نظام ترسیم نمود ( .)0هر یک از این بُعدها برای تامین سالمتی
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خود شرایط و ملزوماتی را احتیاج دارد به طوری که اگر برای هر کدام اختاللی ایجاد شود کل نظام انسان (تمام
وجود انس ان) تحت تاثیر قرار می گیرد .علم طب به حفظ سالمت جسم و علم دین به سالمت روح می پردازد؛
همانطور که از دیدگاه پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) نیز صرفاً این دو علم معتبر و دارای ارزش معرفی
شده اند؛ قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم :العلم علمان ،علم االبدان و علم االدیان ( .)1این دو علم به
مثابه دو بال برای بشر هستند که اگر نقصانی در هر کدام ایجاد شود سیر و تکامل انسان دچار خلل خواهد شد.
عطف به این روایت نورانی ،اگر به ارتباط طب و دین از منظر اسالم بنگریم مشاهده می شود که با وجود روایات
و آیات زیا دی که در عرصه پزشکی وجود دارد ،این باور در انسان ایجاد می شود که از دید اسالم مسائل طبی و
مسائل دینی آنچنان با هم ممزوج است که امکان جدا کردن آنها از یکدیگر امر محالی است .همچنین اگر از
منظر طب سنتی ایران این موضوع را پی گیری کنیم خواهیم دید که بسیاری از حکمای بزرگ این مکتب نیز -
صرف نظر از این که خود فقیه بوده اند یا نه -با این اعتقاد که علم طب به عنوان ابزاری قوی و مقدس با حفظ و
ایجاد سالمت جسم ،زمینه را برای فعالیت موثر دین در وجود انسان و تعالی روح او فراهم می آورد ،ضمن مزین
بودن به نور ایمان و تقوی ،در مسائل نظری و عملی طبی ،امور شرعی و فقهی را دخیل و رعایت می کرده اند و
برای آن اهمیت واالیی در نظر می گرفتند که نشان دهنده ای ارتباط تنگاتنگ طب و دین از منظر آنها می باشد.
برخی از حکما طب سنتی ایران روایت مذکور را از دیدی دیگر بیان نموده اند و قائل هستند که اجرا کردن اعمال
عبادی که ناشی از علم دین است موقوف به صحت بدن است و در این باره گفته اند" :بدان که فضیلت و شرف
آن (طب) را این بس که وارد است «العلم علمان :علم األبدان ،و علم األدیان» .و با علم دین -که اساس مبدأ و
معاد و علت غائى آفرینش و غایت کمال دانش و بینش است -قرین و مقدم داشته شده؛ زیرا که تحصیل علم
دین و اشتغال به وظایف اعمال آن -از طاعات و عبادات ،-موقوف بر صحت بدن و سالمت حواس و مدارک و
قوا است ،و صحت و سالمت آنها موقوف به دانستن اسباب و عالمات هر یک و رعایت قوانین «کلیه» و
«جزئیه»« ،علمیه» و «عملیه» آن است که اگر از آن انحراف ورزد و میل به مرض نماید ،باز بر جاده استقامت و
صحت راجع نماید و مستقیم دارد .و همین امور عبارت از «علم طب» است" (.)9
و همین مطلب هم به بیانی دیگر در کتاب ادب الطبیب اثر حکیم اسحق بن على رهاوى ذکر شده است که
فرمودند:
 ...دومین نفع علم طب :این نفع از منفعت قبلی مهم تر است که عبارت است از اینکه علم طب یاری رساننده
در انجام مسائل دینی است چون وقتی بدن سالم باشد امکان دارد انسان به سمت یادگیری علم الهی برود و
قدرت انجام وظایف شرعی مانند روزه ،نماز و غیر این موارد را پیدا نماید و از این جهت است که در شرع آمده
"همانا علم دوگانه است اول علم بدن  ،دوم علم دین"پس برای شرافت طب نزد شارع مقدس آن مقدم شده و
برای نفع رساننده بودن علم طب در علم دین در این روایت ابتدا علم بدن بیان شده است.)3( 0

 ...0و لها نفعا ثان و هو انها أعظم معین فی القیام بالشرائع النها اذا صحت االبدان امکن االنسان اقتناء العلم و قدر على العمل من صوم و
صالة و غیر ذلک و الى هذا اشار القائل ان العلم علمان علم االبدان و علم األدیان ،فلشرف الطب عنده قدمه و لنفعه فی علم االدیان بدأ
به
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عالمه حسن زاده آملی (حفظه اهلل تعالی) در این باره می فرماید" :استکمال نفس ناطقه که ترقى وى از عقل
هیوالنى تا بمرتبه عقل مستفاد و مافوق آنست بدون کمال بدن که صحت آنست صورت نپذیرید چه اینکه بدن
مبتالى به آالم و اسقام از استقامت افکار باز مىماند و سیر تکاملى انسانى برایش میسور نیست .و یا به تعبیر
دیگر انسان با کمک کشتى بدن تواند که در دریاى بیکران هستى سیر کند ،و کافل حفظ و سالمت این کشتى
علم شریف طب و طبیب عزیز است .چه فخر و مباهاتى و کدام پایه و سرفرازى برتر از اینکه چنین موهبت
خداى سبحان نصیب نصاب انسان گردد؟" (.)4
بنیانگزار کبیر انقالب اسالمی ایران ،حضرت امام خمینى -قدس سره الشریف -به پزشکان مىفرماید:
" از جمله شغل هاى بسیار مقدس ،پزشکى است؛ شغلى است که اگر پزشک ها به تکالیف خودشان ،تکالیف
انسانى خودشان عمل بکنند .این شغل بسیار شریف و یک عبادتى است  ...در تراز عبادت هاى درجه اول" (.)6
مس لماً سالمت جسم و روان مقدمه ای برای سالمت روح و از ملزومات آن است و البته علم دین ارجح بر علم
بدن است .این حقیقت نیز در روایات مورد توجه و تاکید قرار گرفته است چنانچه از حضرت امیرالمومنین علی
(علیه السالم) نقل شده که فرمودند :العلم علمان :علم االدیان و علم االبدان فبعلم االدیان حیاة النفوس و بعلم
االبدان حیاة االجساد و اعلم ان االدیان اشرف من االبدان و حراسة االدیان اوجب من حراسة االبدان ( )7علم دو
گانه است :علم دین شناسی و علم بدن شناسی؛ پس به علم دین شناسی نفس های زنده می مانند و به علم بدن
شناسی بدن ها زنده می مانند و و بدان همانا دین شریف تر از بدن است و حفظ و حراست از دین واجب تر از
حفظ و حراست بدن می باشد.
همانطوری که در این روایت مالحظه می شود امیرالمومنین (علیه السالم) حفاظت از مسائل دینی را مهم تر از
مسائل پزشکی و درمانی مطرح می نمایند و پر روشن است که مسائل دینی در تمام ابعاد زندگی انسان مقدم و
ضروری هستند (به خاطر اشراف روح بر جسم)؛ لذا علم طب در خدمت علم دین قرار گرفته و تحقق آموزه های
دینی را در یک شخص ،زمینه سازی می نماید .پس این علم از لحاظ عقلی و منطقی نمی تواند غیر دینی یا غیر
شرعی بوده و به صورت کلی یا جزئی تناقض و تنافری با بخشی یا کل دین داشته باشد .به عبارت دیگر و کامل
تر باید گفت از دیدگاه دین ،اصوالً علومی مورد تایید و تاکید قرار میگیرند که به نحوی بتوانند با واسطه یا بی
واسطه زمینه سعادت دنیوی و مخصوصاً اخروی شخص را فراهم کنند نه این که خود باعث انحراف یا انحطاط
بشر شده ،او را از غایت خویش دور و غافل نماید .در کالم ارزشمند حضرات معصومین علیهم السالم نیز به عنوان
شرایط پزشک بر دین داری و تقوای وی به عنوان اولین و مهم ترین اصل و مجوز طبابت تاکید شده است .از
حضرت امیرالمومنین علی علیه السالم نقل شده که فرمودند "مَنْ تَطَبَبَ ،فَلْیَتَقِ اهلل وَ لْیَنَصَح وَ لْیَجتَهِد؛ یعنی هر
کس بخواهد طبابت پیشه کند ،باید از خدا پروا بدارد و خیر خواهی و جدّیت به خرج دهد ( .)8در واقع هم باید
طبیب ،خود متقی و دیندار باشد و هم ابزار وی که همان علم طب است باید در مغایرت یا مخالفت با دین و شرع
مقدس نباشد که در هریک از این صور نقض غرض رخ خواهد داد.
در ایران پس از اسالم که طی چند قرن شاهد بروز و جهش همه جانبه علوم و معارف در سطح عالی و جهانی
بوده است و از مصادیق آن در طب می توان به ظهور نخبگانی چون ابن سینا و رازی اشاره نمود ،طالب علم طب
معموالً قبل از هرچیز ،به کسب علوم و معارف دینی و شرعی و خودسازی می پرداخته ،با فراگیری دانش های
بنیادی چون فلسفه و منطق خود را تقویت و تجهیز می نموده و سپس به یادگیری و به کارگیری علم طب همت
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می گمارده است؛ لذا از ایشان به حکیم یاد می شود و نه طبیب؛ کما این که در گذشته پزشکان ،اشخاص روحانی
و از پیشوایان دین بوده اند .در این زمینه مرحوم آقای دکتر مصطفوی می گویند" :در ازمنه بسیار قدیم ،علم طب
در حوزه روحانیّت جاى داشت و تقریباً عموم پزشکان مردمانى روحانى و از پیشوایان دین بودهاند"(.)3
این نکته در تمامی اجزای زندگی حکمای برجسته و از جمله در شیوه طبابت و آثار و نوشته های ایشان کامالً و
مکرراً به چشم می خورد .بدیهی است که وقتی طبیب و علم وی هردو نورانی به نور ایمان و اسالم باشند و نه بی
تفاوت یا در تضاد با آن ها ،پدیده های تشخیص ،درمان و شفا نیز با سرعت و کیفیت باال شکل می گیرند که
داستان های ذکر شده در تاریخ طب مسلمانان و شگفتی های کارشان شاهد بر این حقیقت است .با این
خصوصیات دیگر نگرانی در خصوص عدم رعایت مسائل و احکام فقهی و شرعی توسط یک نظام طبی یا تحصیل
کرده های آن باقی نمی ماند .امروزه با توجه به انفکاک دین از بسیاری علوم رایج و جاری و ساری بودن فرهنگ
و دیدگاه اومانیسم در آن ها از جمله طب مرسوم دانشگاهی – که رهاورد غرب و نهضت رنسانس و نفوذ فرهنگ
هدفمند بیگانگان ضد دین می باشد -اساساً دین ،شرع و خدا جایگاهی در این علوم ندارد .این حقیقت تلخ را باید
پذیرفت که دیدگاه مذکور در بنیانگذاران علوم فوق الذکر و محصالن و پیروان چشم بسته و غافل آن در اکثر
کشورهای اسالمی و دینی نیز به چشم می خورد .در این دیدگاه ،غایت انسان لذت بردن حداکثری از زندگی
دنیاست و بس ،چون اساساً اعتقادی به ماورا و عالم اخروی و باقی وجود ندارد ،برخالف فرهنگ دینی که دنیا را
مزرعه آخرت دانسته و انسان سالم را برای بندگی حداکثری و سعادت اخروی می خواهد و می پسندد؛ بنابراین
دور از ذهن نخواهد بود که از هر ابزاری جهت بی درد و سالم نگه داشتن انسان جهت نیل به این هدف استفاده
نماید ،فارغ از این که آیا روش و ابزار به کار گرفته شده مورد تایید خالق و دین می باشد یا نه .اینجاست که پدیده
هایی چون یوتانازی ،دستکاری های بی مورد روی بدن چون تغییر جنسیت غیر ضروری ،استفاده بی رویه از مواد
حرام و  ...شکل گرفته و طرفدارانی نیز پیدا کرده یا حتی رسمی و قانونی می شود .برخی از اطبای مسلمان و
دیندار نیز که از این علوم و ابزار استفاده می کنند ،آنجا که خود را در میان دو راهی و تناقض بین دین و علم خود
می بینند ،قاعده حرج را مطرح کرده و با این توجیه و نجات جان مریض یا رهایی دادن وی از بیماری اقدام به
بکارگیری آن روش ها می نمایند چون نه غیر از آن را آموخته اند و نه معموالً قبل از فراگیری علم ،به تعمیق و
فراگیری موارد مورد نیاز دینی پرداخته اند .اینجاست که جای خالی دین و فقه در کنار و قبل از فراگیری علوم
رایج و از جمله طب در سطح دانشگاهی کامالً احساس شده و شاهد پیامدهای متعدد آن در جوامع می باشیم .لذا
بسیار الزم و حیاتی است که این جای خالی و خالء خطرناک ،هرچه سریع تر و عمیق تر با تالش متدینین و
علمای حوزه و دانشگاه در عرصه آموزش و پژوهش پر شود .این مقاله تالش دارد در حد بضاعت با کَند و کاو در
تاریخ طب و آثار حکمای ایرانی مسلمان ،جایگاه و نقش ضوابط و احکام شرعی را در این میراث ارزشمند ملی
تبیین نموده و با تنویر و شفاف سازی این موضوع و نیز ارائه ادله لزوم احیای نقش فقه در طب و طبابت و چند
پیشنهاد ،زمینه را برای الگوگیری و اجرایی شدن مجدد تلفیق و تقدم دین بر طب فراهم آورد انشاء اهلل.
روش انجام مطالعه :این مطالعه از نوع مطالعات پژوهشی میان رشته ای بوده که در آن از روش جستجوی
علمی در منابع متنی و الکترونیک موجود در عرصه طب سنتی ایران ،احکام شرعی (فقه اسالمی) ،اخالق پزشکی
و  ...استفاده شده است .در حین بررسی ها و جستجوهای علمی ،یادداشت برداری به صورت هدفمند و سپس
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گزاره نویسی صحیح حول محورهای موضوع انجام شده ،و نیز مطالب بدست آمده از نظر ارزش علمی و
تخصصی مورد دسته بندی ،منتظم سازی و همسان سازی ،قرار گرفته اند .تمام مطالب مرتبط با هم با ذکر منبع
علمی آن به صورت طبقه بندی و تلخیص شده در متن مقاله آورده شده و در پایان هر بخش ،جمع بندی و نتیجه
گیری آن قسمت طبق نظر نگارندگان انجام و پیشنهاد گردیده است .در پایان ،جمع بندی و نتیجه گیری نهایی
نگاشته شده است.
شایان ذکر است که تمام کتب مطرح و مهم طب سنتی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و مطالب مرتبط
با موضوع مقاله آورده شده است .همچنین به برخی از حکمای عرب نیز اشاره شده که این ،به علت استفاده از
روش طب سنتی ایران در درمان های ایشان بوده است.
نتایج و بحث:
 -2تعاریف و بیان اصطالحات
با توجه به اینکه بعضی از لغات مورد استفاده در مقاله تخصصی و اصطالحی می باشند الزم است در این جا برخی
از این لغات را تعریف نماییم.
 فقه (احکام شرعی) :فقها در تعریف اصطالح فقه مىگویند "الفقه هو العلم باالحکام الشرعیة الفرعیة عنادلتها التفصیلیة یعنى فقه عبارت است از علم به احکام فرعى شرع اسالم (یعنى نه مسائل اصول اعتقادى یا
تربیتى بلکه احکام عملى) از روى منابع و ادلّه تفصیلى" (.)01
 طب :اطباء در تعریف اصطالح طب می گویند "إن الطب علم یتعرف منه أحوال بدن اإلنسان من جهة ما یصحو یزول عن الصحة ،لیحفظ الصحة حاصلة ،و یستردها زائلة ( )00یعنی طب ،دانشى است که از آن ،حاالت بدن
انسان از لحاظ تندرستى و نبود آن ،شناخته مىشود و هدف از آن ،حفظ تندرستى موجود و تالش براى بازگرداندن
آن است هنگامى که از دست مىرود.
 احکام پزشکی یا فقه الطبابة ( :)01طبق بررسی به عمل آمده ،تا به حال در مورد این اصطالح تعریفیدقیقی ارائه نشده است .شاید بتوان این تعریف را پیشنهاد کرد" :مجموعه مسائل فقهی که در حوزه های مختلف
علوم پزشکی شامل آموزش ،پژوهش و خدمات رسانی مطرح و الزم می باشند" .در تکمیل این تعریف و غایتش
می توانیم به گفته ای آیت اهلل صافی (حفظه اهلل تعالی) در مورد فقه الطبابة اشاره نماییم که اینچنین فرموده اند:
"جهت دیگر که در طبابت اثر بارز و نقش عمده و اساسى دارد .موضوع فقه الطبابه است .پزشک باید آگاهی
کامل از مسائل حالل و حرام داشته باشد ،وگرنه بر اثر عدم اطالع از احکام الهی در رابطه با کار خودش ،به حرام
مىافتد و مرتکب گناهان بی شمار مىگردد و از این رو پزشکان متعهد و پایبند به عقاید مقدس مذهبی ،همواره
برنامه های پزشکی و روش ه اى طبابت خود را در مورد بیماران مختلف و با وسایل و ابزار گوناگون ،و کار تجویز
دارو را مورد بحث و بررسی قرار مىدهند مسائل مربوط را با متخصصان فقاهت در میان گذاشته و حکم هر یک
از آن موارد را ،از اعالم و از فقهاى بزرگوار ،پرسش مىکنند تا بر اساس مجوز شرعی دست به کار طبابت و عالج
بیماران شوند)09(".
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در این بخش یعنی فقه الطبابة ،پزشکان و گروه علوم پزشکی هر چیزی از فقه که مورد احتیاج مکرر در طب و
امور مربوط به آن است را فرا می گیرند و در جنبه های مختلف کاری خود مورد استفاده قرار می دهند تا ایمان
خویش و قداست این حرفه حساس محفوظ مانده و برکات و تاثیرات آن بیش از پیش جلوه گر شود.
 اخالق پزشکی :اصطالح اخالق پزشکی یا اخالق الطبابه که جزء اخالق حرفه ای محسوب می شود را طبقنظر محققین معاصر می توان به این صورت تعریف نمود :تمام مسائل رفتاری و سلوکی پزشک نسبت به بیماران
را اخالق پزشکی یا اخالق الطبابة می نامیم.
تعریف باال بیشتر از لفظ اخالق پزشکی برداشت شده است همانطوری که مرحوم دکتر سید جالل مصطفوی
کاشانی نظرشان این است چون در این باره گفته اند" :علم اخالق پزشکى به طورىکه از نامش پیداست ،پیرامون
ویژگىهاى اخالقى پزشک و بهویژه درباره رفتار و سلوک او نسبت به بیماران بحث مىکند)03( ".
در صورتی که اخالق الطبابة یا اخالق پزشکی بنابر نظر حکما طب سنتی ایران (آنچه از آثارشان فهمیده می شود)
مفهوم عام تری دارد که از یک سو شامل اخالق پزشک نسبت به مردم و مراجعه کنندگان ،و از سوی دیگر شامل
اخالق مردم نسبت به پزشک (چه هنگام مراجعه برای درمان و چه در زمان های دیگر) می شود .به عنوان شاهد
مثال می توان به جمله ای از کتاب خالصة الحکمة جناب حکیم عقیلی خراسانی (ره) اشاره کرد که در همان
بخش ،مباحث اخالقی مردم نسبت به پزشکان را نیز بیان می نمایند:
" آن که با طبیب به حسن خلق و ادب و حرمت و مالیمت تکلم و معاشرت نماید و با او خشونت و سخن رکیک
نگوید .و اگر از او منقطع گردد و به طبیب دیگر رجوع آورد ،او را تشنیع و مذمت ننماید و هر چند او بر خطا و غلط
و سوء تدبیر بوده و رأى صایب نداشته)04( ".
 -1معنویت و طب
می توان به صورت کلی مباحث مربوط به این موضوع را در سه بخش تقسیم کرد که عبارتند از "اخالق
پزشکی" یا "اخالق الطبابة"" ،احکام پزشکی" یا "فقه الطبابة" و "معنویت طب یا طبیب".
مسائل اخالقی و احکام پزشکی از زیر مجموعه های معنویت طب یا طبیب محسوب می شوند .معنوی بودن
طبیب یک مفهوم عام دارد که دارای شاخصه های مختلف است شامل اخالق و عمل صالح ،رعایت مسائل
فقهی-شرعی و مسائل مختلف دیگر که باید تمام جنبه های وجودی شخص را در بر گیرد .البته هم اخالق
اسالمی و هم احکام اسالمی نتیجه آنها افرایش معنویت در همه انسان هاست به خصوص در اشخاص دارای علم
به استناد این بخش از آیه  00سوره مجادله که می فرماید :وَ الَذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ.
درباره تقسیم احکام پزشکی و اخالق پزشکی و مقدم بودن احکام پزشکی بر اخالق پزشکی می توان به این
سخن حکیم عقیلی خراسانی (ره) در اینجا اشاره نمود که می فرمایند:
" و از جمله علوم ضروریه مر او (طبیب) را ،ده علم است :اول :علم فقه و حدیث است و تبعیت و والى اهل
بیت -صلوات اهلل علیهم-؛ به حکم آیه کریمه «قل ال أسئلکم علیه أجرا إال المودة فی القربى» ( )06و آیه وافى
هدایت «قل هذه سبیلی أدعوا إلى اهلل على بصیرة أنا و من اتبعنی» ( ،)07اساس و بنیاد دین خود را بدان استوار
دارد؛ تا آن که به ورود شکوک و شبهات شیاطین نفسانیه و شیاطین إنسیه باید که از جاده استقامت نلغزد و منهزم
نگردد .و دوم :علم اخالق است .)08( "...
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 اخالق پزشکی که از دیرباز مورد بحث حکما و اطبا طب سنتی ایران بوده و حکما با عناوین و تعبیرهایگوناگون مثل پندنامه ،آداب و اخالق طبیب و  ...آن را در کتب و آثارشان بیان می کردند .علی رغم وجود قوانین
و نکات فراوان و ظریف در حوزه اخالق چه در منابع دین مبین اسالم و چه در منابع طب سنتی ایران ،متاسفانه
امروز شاهد آن هستیم که موضوع اخالق پزشکی به طور بسیار مختصر و فقط در بُعد نظری و آن هم برگرفته از
منابع غربی به دانشجویان پزشکی یا علوم پزشکی تدریس می شود که مسلماً با این کمّیت و کیفیت و جایگاه
نمی تواند منجر به بروز اثر قابل توجهی در عمل و عملکرد پزشک شود مگر این که شخص طبیب و دانشجوی
پزشکی ،خود فردی متدین و متخلق به اخالق بوده و آن را در خود به صورت ملکه درآورده باشد .البته پرداختن
به موضوع اخالق پزشکی و چالش های آن در آموزش ،پژوهش و خدمات پزشکی در عصر امروز خود موضوعی
جداگانه است و جایگاه خود را می طلبد و اشاره به آن فقط از حیث تقارب به موضوع احکام و ضوابط شرعی در
پزشکی و جلوگیری از خلط مبحث میباشد.
 احکام پزشکی و معنویت ،حساسیت یا شرافت طب و طبیب در منابع دینی و طب سنتی ایران بهصورت ملموس و قابل تامل وجود دارند اما متاسفانه امروز در دانشگاه های علوم پزشکی و برای دانشجویان این
علومِ حساس حتی به مقدار مختصر و ناقص (مشابه چیزی که در مورد اخالق پزشکی در باال نگاشته شد) به این
مسئله به صورت تفکیکی و دقیق ،پرداخته نشده است.
این موضوع مهم و حیاتی که البته مغفول واقع شده ،هر محقق مومنی در عرصه علوم پزشکی را وادار به تالش
همه جانبه در این وادی می نماید تا خأل موجود ،پر شده و شاهد شکوفایی ها و برکات حاصله از آن همچون
قرون گذشته و بهتر از آن باشیم .با توجه به وجوب یادگیری و رعایت احکام شرعیه به خصوص احکامی که
شخص به طور مکرر به آن نیاز دارد  -که در اینجا منظور همان احکام پزشکی است -اولویت پرداختن به این
موضوع ،قبل از سای ر موضوعات مذکوره مشخص شده و خود مقدمه ای برای تحقق اخالق و معنویت در طب و
طبیب خواهد بود چرا که این مسئله از جانب شارع مقدس و خالق یکتا صادر شده است.
درباره الهی بودن طب اقوال مختلفی وجود دارد که حکیم عقیلی خراسانی (ره) برای آن به این شکل استدالل می
آورند" :حقیقت جمیع علوم حقیقیه و غیر حقیقیه و صناعیه و علمیه و عملیه ،ابتدا بر «حضرت آدم ابو البشر»-
على نبینا و آله و علیه السالم -به حکم آیه کریمه «و علم ءادم األسمآء کلها ثم عرضهم على المالئکه (»)03
نازل و القا شده .و بعد از آن ،به حسب اختالف ازمان و احوال مردم و احتیاج ایشان ،هر یک از علوم در ازمنه
مختلفه از انبیاء و اوصیاء ایشان -قدس سرهم -ظاهر و صادر گشته؛ به وحى و الهام ربانى و رؤیاى صادقه"
()11؛ از این روست که جناب عقیلی خراسانی (ره) در کتاب قرابادین کبیر وقتی سلسله اساتید خود را بیان می
نماید در صدر ا ین سلسه پیامبر بزرگ الهی حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السالم را به عنوان ختم اساتید
خود معرفی می نماید ( .)10البته برخی دیگر از اطبا و فالسفه مسلمان معتقد هستند که اولین طبیب ،پیغمبرى به
نام ادریس بوده است و علم طب به او از طرف خدا وحى شده است (.)11
 -9تعامل حکمای طب سنتی ایران با احکام و ضوابط شرعی -فقهی
امروزه از نقطه نظر رعایت نکات شرعی و دینی ،دیدگاه های مختلفی نسبت به طب سنتی ایران و حکمای آن
وجود دارد .برخی اعتقاد دارند همگی حکما به مسائل شرعی کامال در بعد نظری و عملی پایبند بوده اند و بعضی
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دیگر ق ائل هستند که حکما در خیلی از موارد طب را مقدم داشته ،به مسائل شرعی اهمیت نمی دادند و آنها را
خطا کار جلو می دهند.
حکمای طب سنتی ایران را از رویکرد علم فقه و احکام شرعی می توان به سه گروه تقسیم نمود .گروه اول حکیم
های هستند که در مسائل فقهی کامالً تبحر داشته اند و برخی از آنها در امر فقاهت در زمان خودشان سرآمد فقها
بوده اند .گروه دوم حکمایی هستند که در امر فقاهت ،تبحر نداشته ولی در امور فقهی به فقهای زمان خودشان
مراجعه می نمودند و مسائل شرعی را از آن ها فرا می گرفتند که نتیجه این مراجعات اطالع کامل از احکام
پزشکی یا همان فقه الطبابة می باشد .گروه سوم حکیم های بوده اند که در مسائل شرعی تبحر نداشته و برای
اطالع از احکام شرعی به فقهای زمان خودشان نیز رجوع نمی نمودند.
جهت روشن تر شدن موضوع و ارائه پاسخی مناسب به چگونگی تعامل میان حکمای طب سنتی با مسائل شرعی
و گروه های حکما از این حیث ،در ادامه به ترتیب تاریخی ،به ارائه اطالعاتی در مورد چند حکیم بزرگ طب
سنتی ایران که در آثار آنها مطالب مرتبط با موضوع پژوهش یافت شده است با ذکر جایگاه احکام و ضوابط شرعی
در آثار ایشان ،پرداخته می شود .عدم اشاره به نام و آثار سایر حکما به دلیل وسعت و تنوع اطالعات در این
عرصه ،محدودیت زمان و امکانات تحقیق و نیز کمتر مطرح بودن آن ها می باشد .برای آشنایی بیشتر با هر یک
از حکمای نام برده شده و ایجاد تصویری از موقعیت زمانی ،مکانی و تاریخی ایشان ،و تبیین همزمانی وقایع دینی
و اسالمی در آن زمان ،مختصری از زندگینامه و خصوصیات آنها نیز آورده شده است.
 .2حکیم ابوالحسن علی بن سهل (قرن دوم یا دوم و سوم هجری قمری)
« ابوالحسن على بن سهل» ،معروف به« ابن ربن طبرى» ،پزشک و داروشناس مشهور ایرانى سده سوم هجرى
است .مهمترین آگاهىهایى که درباره زندگى او در دست مىباشد ،اطالعاتى است که خود در دو کتاب « فردوس
الحکمة» و« الدین و الدولة» آورده است .تولد ابن ربن را در شهر مرو در اواخر روزگار ابوجعفر منصور خلیفه
عباسى (048 -096ه ق) و یا اوایل خالفت مهدى عباسى(  063 -048ه ق) دانسته اند ( .)19اگرچه تاریخ تولد و
وفات او به درستى معلوم نیست ،اما به سبب همزمانى او با متوکل عباسى ،مىتوان گفت که وى تا اواخر نیمه اول
سده سوم هجرى زنده بوده است (.)19
با توجه به اینکه «ربن» و «راب» از القاب روحانیون یهود است ،او را یهودى پنداشتهاند .به همین سبب ،بیشتر
کسانى که شرح حال او را نوشتهاند ،به عنوان پزشکى که قبالً یهودى بوده است ،از او نام بردهاند ،اما وى خود در
کتاب « الدین و الدولة» (ص  )33 -38 ،99آورده است که ابتدا مسیحى بوده و سپس با غور و تعمق در
اندیشههاى اسالمى و معانى قرآنى ،به اسالم گرویده است .مورخان بزرگى چون طبرى و ابن خلکان نیز بر
مسیحى بودن او تصریح کردهاند (.)19
حکیم ابن ربن طبری روزگار جوانى را در طبرستان سپرى کرد .وى از دبیران حاکم طبرستان ،مازیار بن قارن بود.
پس از گرفتارى و قتل مازیار ،وى در  113ه ق به عراق رفت و در سامرا اقامت گزید و مورد احترام معتصم قرار
گ رفت و به قولى به دست او اسالم آورد .سپس متوکل نیز او را به ندیمى خود برگزید .تردیدى نیست که رفتن
ابن ربن به دارالخالفه ،در روزگار معتصم بوده است ،اما با توجه به نوشته خود ،وى در زمان متوکل و با راهنمایى
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و در منادمت او بوده که اسالم را پذیرفته است .بنابر این ،نوشته ابن ندیم و به تبع او دیگران ،مبنى بر مسلمان
شدن وى به دست معتصم ،نادرست مىنماید (.)19
ایشان از نظر علمى چنان مقامى داشته است که او را همطراز رازى ،مجوسى و ابن سینا نام برده و او را یکى از 3
دانشمند و پزشک بزرگ مسلمان دانستهاند .همچنین شخصیت ایشان بوده که مسرى بودن بیماری سل ریوى را
اعالم نموده است (.)19
آثار بسیاری به ابن ربن نسبت داده شده است که برخى از آنها به دست ما رسیده ،و برخى دیگر نیز فقط نامى از
آنها باقى مانده است .چند اثر خیلی معروف او عبارتند از :فردوس الحکمة ،0الدین و الدولة فى اثبات نبوة النبى
محمد (ص) ( که در این کتاب ،ابن ربن حقانیت دین اسالم و برترى آن را بر ادیان دیگر مورد بررسى قرار داده و
اطالعاتى درباره ادیان هند و فرق گوناگون اسالم و مسیحیت و غیره در یک باب آورده است) ،تحفة الملوک و ...
(.)19
برخی گفته اند که کتاب « فردوس الحکمة» را باید قدیمىترین نگاشته جامع علم پزشکى در سرزمینهاى
اسالمى دانست که نگارش آن در سال سوم خالفت متوکل عباسى پایان یافته است .حکیم ابن ربن طبری در
مقدمه کتاب فردوس الحکمه فی الطب ،خاطر نشان مىکند که پدرش همیشه در پى کتب طب و فلسفه بود و از
این رو ،وى نیز به مطالعه این کتابها مشغول بوده است (.)13
از أثار این حکیم بزرگوار که برخی از آنها در باال ذکر شد و دیگر قرائن می توانیم به این نتیجه برسیم که این
حکیم جلیل القدر در مسائل فلسفی ،کالمی ،اخالقی تبحر داشته اند و مطمئناً چنین شخصیت متشرعی ،مسائل
فقهی مربوط به کارش را نیز فرا گرفته و در مورد کارش به کار برده است؛ لذا ایشان را می توان جز گروه دوم از
حکما قرار داد (مطلبی که دال بر فقیه بودن ایشان باشد در این پژوهش یافت نشد).
 .1حکیم ابوبکر محمد بن زکریای رازی (ره) (قرن سوم و چهارم هجری قمری)
محمد بن زکریاى رازی (ره) متولد اول شعبان  140هجری قمری و متوفی  4شعبان  909هجری قمری ()14
بوده است ایشان در طب نبوغی زیاد داشته و همتایى براى او در این رشته در زمانش وجود نداشته است .ابوریحان
محمد بن احمد بیرونی در نوشته هایش نام  083کتاب از آثار رازى را در  00دسته ،شامل کتابهاى پزشکى،
آثارى در طبیعیات ،منطقیات ،ریاضیات و نجوم ،تفسیرها و تلخیصهایى بر آثار دیگران ،آثار فلسفى ،مابعدالطبیعه،
الهیات ،کیمیا و فنون گوناگون برشمرده است ( .)16بعضی دیگر عالوه بر مواردی که جناب ابوریحان بیرونی ذکر
کرده است قائل هستند که ایشان در شعر و شاعرى نیز دستی داشته اند )17( .در مورد مقامات معنوی ایشان
مطالب زیادی وجود دارد که داللت می کند ایشان از لحاظ اخالقی و مسائل معنوی به درجات باالی رسیده بوده
است که می توان در این باره به کتاب طب روحانی اثر ایشان مراجعه نمود.
متاسفانه برخی افراد نسبت به جناب رازی (ره) قدری بی انصافی نموده ،ایشان را به منکر شدن نبوت ،مسخره
کردن انبیاء ،نقد کردن کتب مقدسه ،منکر ادیان الهی و  ...متهم کرده ( )18و در این زمینه دو کتاب به نام های
"فی النبوات ،و یدعى نقض األدیان"" ،فی حیل المتنبیین ،و یدعى مخاریق األنبیاء" ( )13را به وی نسبت داده
اند .این دو کتاب ظاهراً وجود خارجی نداشته و به نظر می رسد عمل مغرضانه ای در اینجا صورت پذیرفته است.
0دائره المعارفى است طبى و یکى از کهنترین و معتبرترین آثار جامع طب سنتی محسوب می شود.
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این در حالی است که در طول تاریخ ،جناب رازى (ره) به لقبهاى بسیارى ملقب شده است که نشانهى اوج
عظمت وجودی او در زمینه های مختلف است .براى نمونه او را جالینوس عرب ( ،)91فیلسوف عرب ( ،)90طبیب
مارستانى یا بیمارستانى ( ،)91طبیب مسلمانان( )99و عالمه در علوم اوایل ( )93نامیدهاند که ناظر به وسعت نظر
او در علوم گوناگون مانند پزشکى و طبیعیات و فلسفه است .این حکیم بزرگ عمر خویش را در راه خدا و خدمت
به مخلوق او خرج نموده و در زادگاه خود ،شهر رى در  4شعبان  909در  61سالگى درگذشته است (.)14
رازی در اول کتاب الحاوی 0این چنین می نویسد" :به نام خداوند بخشنده بخشایشگر حمد و سپاس مخصوص
خداوند یکتایِ قهّارِ ع زیزِ بسیار بخشنده و درود او بر محمد بنده اش و پیامبر او که اختیارش نموده و بر خاندان
پاک و معصوم او و سالم بر او .این کتابی است که ابوبکر محمد پسر زکریا رازی متطبب در علم طب آن را تالیف
نموده که د ر آن امراض وجودی بدن انسان و روش معالجه آنها را جمع نموده است و آن را الحاوی نام گذاری
کردم برای اینکه این کتاب حاوی تمام مطالب کتب و گفته های علمای قدیم از اهل این صنعت است)94( "... 1
که مالحظه می شود در اول کالمش بر پیامبر و آل او به روشنی درود می فرستد و در جایی دیگر در مورد پیامبر
اینچنین می گویند " :درود فراوان و ابدی خداوند بر سَرورمان و محبوبمان و شفیعمان در روز قیامت حضرت
محمد صلى اهلل علیه و سلم باشد "9و جالب آنکه ایشان آنقدر مقیّد به اخالق اسالمی بوده که در جمله اول
خودش را طبیب نمی نامد و خودش را به عنوان متطبب معرفی می نماید که نشان دهنده آن است که ایشان فقط
خداوند را طبیب حقیقی جهان می دانسته است.
ایشان در زمینه الهیات و نبوت پیامبر خاتم (صلی اهلل علیه و آله)  03کتاب را به رشته تحریر در آورده است مانند
کتاب "فی أنّ لإلنسان خالقاً متقناً حکیماً" و  )96( ...و در برخی از کتبش مسائل دینی را به صورت های مختلف
بیان نموده است مثالً این حکیم بزرگوار انسان ها را از مسکرات بر حذر می دارد و قائل است که مستی مانع
درک مسائل مهم دینی و باعث انحطاط نسل بشر می شود ( .)97و همچنین این حکیم باال مقام در برخی از
کتبش اشاراتی به مسائل فقهی داشته اند و نظرات دین مقدس اسالم را در کتبش منعکس نموده است؛ پس طبق
قرائن باال و قرائن فراوان دیگر امکان ندارد ایشان غیر متشرع و انسانی بی دین باشد (در این باره می توانید به
مقدمه کتاب الحاوی ( )98مراجعه نمود).
در انتها باید عرض شود که طبق بررسی های بعمل آمده در این پژوهش ما به چیزی برنخوردیم که داللت کند
جناب رازی (ره) از فقهای زمان خویش بوده است .ولی مطمئناً به خاطر متخلق بودن و متشرع بودن ایشان -
همانطوری که در زندگی نامه مختصر ایشان که در باال عرضه شد -اطالعات الزم فقهی را می دانسته و آنها را
به طور یقینی در معاینه و درمان مورد استفاده قرار می داده است؛ لذا شخصیت بزرگ رازی (ره) احتماالً جزء
حکما گروه دوم قرار می گیرند.

 0یکی از کتب مهم طب سنتی که توسط جناب رازی به نگارش در آمده است.
 1بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمد هلل الواحد القهار العزیز الغفار و صلواته على محمد عبده و نبیه المختار و على آله الطیبین الطاهرین من
عترته األخیار و سالمه هذا کتاب ألفه أبو بکر محمد بن زکریا الرازی المتطبب فی طب جمع فیه األمراض الکائنة فی بدن اإلنسان و
معالجتها ،و سماه «الحاوی» ألنه یحتوی على جمیع الکتب و أقاویل القدماء الفضالء من أهل هذه الصناعة.... ،
 9صلى اهلل علی سیدنا و حبیبنا و شفعینا یوم القیامة ،محمد صلى اهلل علیه و سلم تسلیما کثیرا أبدا
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 .9حکیم ابوعلی سینا فارسی (ره) (قرن چهارم و پنجم هجری قمری)
شیخ الرئیس فیلسوف و حکیم واال مقام جناب ابوعلى حسین بن عبداهلل بن سینا معروف به ابوعلی سینا فارسی
(ره) در حدود  971هجری قمری متولد شدند و در سال  318هجری قمری از دنیا رفتند .آثار به جا مانده از
ایشان بالغ بر بیش از یک صد و بیست تألیف می باشد که مشهورترین آنها یا به عبارت دیگر آنچه براى ما
شناخته شده است  3کتاب او است که در طب ،فلسفه ،منطق ،طبیعیات ،ریاضیات ،فقه و فلکیات بحث مىکند.
مجموعه این کتابهاى برگزیده در سال  0334در وین پایتخت اتریش چاپ و انتشار یافته است (.)93
در مورد مقامات عرفانی این حکیم عالی مقام باید عرض کنیم که ایشان از همان ابتدا نوجوانای با قرآن و آیات
الهی آشنا بوده که در احواالت ایشان نوشته اند که در ده سالگی همه قرآن و بسیاری از مباحث ادبی را فرا گرفته
است (.)31
در احواالت حکیم بوعلی (ره) نوشته اند که ایشان در اکثر اوقات انبوهى از دستههاى کاغذ در برابر خود مىنهاد و
مسائل گوناگون را براى خود مطرح مىکرد و در هر مسألهاى مقدمات قیاس و شروط آن را در نظر مىگرفت.
هرگاه نیز با قیاسى رو به رو مىشد که نمىتوانست به «حد اوسط» آن دست یابد ،برمىخاست و به مسجد
مىرفت و نماز مىگزارد و از خداوند حل مشکل خویش را خواستار مىشد تا بر وى گشوده مىگشت .آنگاه شب
هنگام به خانه باز مىگشت ،چراغ پیش روى مىنهاد و به خواندن و نوشتن مشغول مىشد .به گفته خودش
«هرگاه خوابش مىبرد ،خود آن مسائل را در خواب مىدید و بسیارى از آنها بر وى روشن و آشکار مىشد.)30( ».
عرفان و معنویت حکیم بوعلی را نیز می توان از نوشته های ایشان دریافت که در این زمینه می توان به این کتب
اشاره نمود« :رسالة فى ماهیّة الصالة»« ،رسالة فى معنى الزیارة» و «رسالة فى القدر» « ،رساله شرح سورة
االخالص» «رسالة فى السعادة» و«رسالة فى الذکر» « ،کتاب النفس من کتاب الشفاء». ... ،
همانطوری که در مطالب با ال مالحظه می نمایید در مجموعه آثار این حکیم بزرگوار کتاب فقهی مالحظه می
شود که نشان دهنده فقیه بودن این بزرگوار است و این مسئله را نیز می توان از گفتار خود ایشان دریابیم که در
بیان سرنوشت خودش اینچنین بیان می نمایند :هنگامى که ابو عبد اللّه ناتلى -که دعوى فلسفه مىکرد -به بخارا
آمد ،پدرم به امید آنکه من از وى فلسفه بیاموزم ،او را میزبان شد .پیش از آمدن «ناتلى» نزد «اسماعیل زاهد»
فقه مىخواندم ،و شیوه سؤال و اعتراض و مناظره فقیهان را از وى نیک فراگرفته بودم ... )31( .شانزده ساله بودم
که به تدریس طب و درمان بیماران پرداختم .در تشخیص بیمارى و کار درمان چنان ورزیده شده بودم که وصف
آن نتوان کرد .با این همه درس فقه را دنبال مىکردم .آنگاه یک سال و نیم دیگر به مطالعه منطق و همه اجزاى
فلسفه سرگرم شدم .در این مدت شبى را به تمامى نخفتم ،و روزها به کارى دیگر نپرداختم .شبها چراغ
مىافروختم و به خواندن کتاب مشغول مىشدم ( ... )39ناگزیر به ترک بخارا شدم ،و راه گرگانج خوارزم در پیش
گرفتم .وزیر آنجا «ابو الحسن سهلى» بود که این دانشها را دوست مىداشت .به همت او به حضور امیر آن دیار-
على بن مأمون خوارزمشاه -معرفى شدم .در آن هنگام جامه فقیهان به تن داشتم باطیلسان و تحت الحنک .برایم
ماهیانهاى برقرار ساختند که زندگى مرا در آن هنگام کفاف مىنمود (.)33
در مورد شخصیت بوعلی سینا (ره) شکی نیست که ایشان در زمان خودش اول شخصیت علمی آن زمان و حتی
چندین قرن بعد از خودش بوده است و از آنجای که ایشان در مسائل فقهی کتاب نوشته اند و تقریباً در خیلی از
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عمر طبق گفته های خودش از فراگیری و تدریس مسائل فقهی دست برنداشته اند؛ لذا ایشان را به طور مصمم
باید در دسته اول طبیبان قرار دهیم یعنی ایشان در مسائل فقهی تبحر زیادی داشته اند و مطمئناً در عملِ آن نیز
بر دیگران پیشه می گرفته اند.
 .1ابو بکر بن ابى الحسن الطبیب الزهرى (قرن پنجم هجری قمری)
در مورد شخصیت ایشان اینچنین نقل شده است که" :از اطباى مائه چهارم و پدرش ابو الحسن از فقها و قاضى
اشبیلیّه بود و خود طبیبى ماهر و معالجى قادر و طبابت ابى على بن عبد المؤمن صاحب اشبیلیّه بوى مفوّض و
عموم رعایا را مجاناً معالجه مىفرمود و در علم باختن شطرنج مهارت بىاندازه داشت لذا او را ابو بکر شطرنجى
مى کفتند (می گفتند) هشتاد و پنج سال عمر کرد و در ایام دولت المستنصر بدرود زندکانى (زندگانی) نمود و هم
در شهر اشبیلیّه مدفون گردید و له کتاب فى االدویة المفرده" ()34
ظاهراً ایشان از جمله حکما گروه دوم به حساب می آید چون در مورد ایشان چیزی نیافتیم که داللت کند ایشان
از فقهای زمان خودش بوده است ولی به احتمال قوی از آنجایی که پدرشان از فقها آن زمان بوده ،حداقل مسائل
مربوط به طبابت را از ایشان فرا گرفته است.
 .8حکیم سید اسماعیل جرجانی (ره) (قرن پنجم و ششم هجری قمری)
سید اسماعیل جرجانی از پزشکان و دانشمندان نامدار ایران و جهان در سده های پنجم و ششم هجری است .وی
در سال  393ه.ق در گرگان زاده شد و پس از  37سال زندگی پربرکت در سال  490ه.ق در مرو به جهان باقی
شتافت.
در مورد شخصیّت اخالقی ایشان همین بس که ظهیرالدین ابوالحسن علی بن زید بیهقی (متوفی- )464 :
نویسنده تتمه صوان الحکمه -0وی در سال  ،490سید اسماعیل را که دیگر کهن پیری نزدیک به پایان زندگی
بود ،در سرخس دیدار کرده ،وی را زنده کننده پزشکی دانسته ،وارستگی و دانش او را ستوده ،رساله ای چند
سطری در اخالق را از آن بزرگمرد آورده و کتاب خویش را بدان مزیّن و ختم کرده است ( )36که این نشان
دهنده ای مقام واالی اخالقی و معنوی جناب سید اسماعیل جرجانی است.
در مورد فقیه بودن سید اسماعیل جرجانی (ره) اگر در شرح زندگی ایشان از کتب مختلف مطالعه ای داشته باشیم
به این نتیجه خواهیم رسید که ایشان در زمینه فقه و مباحث حدیثی به مقامات عالی در زمان خودش رسیده است
که در این باره یاقوت حموی 1می گوید :سیّد اسماعیل در حلقه شاگردان ابوالقاسم قشیری (از فقهای زمان سید
اسماعیل جرجانی) در آمد و از وی اربعینی در حدیث (چهل حدیث) را روایت کرد ،و اجازه روایت حدیث را به ابی
سعد سمعانی (از فقهای معاصر و شاگردان سید اسماعیل جرجانی) داد و سرانجام در سال  490ه .ق در مرو
درگذشت ( )37این نکته ای که جناب یاقوت حموی بیان می کند خیلی نکته مهمی بود یعنی وقتی جناب سید
اسماعیل جرجانی (ره) اجازه نقل حدیث به ابی سعد سمعانی که بعداً به درجه فقاهت رسیدند نشانه تسلط کامل

 0نخستین کسی است که از جرجانی یاد کرده است.
( 1ف 616ه.ق) نویسنده کتاب معجم البلدان است که چند سطری در شرح حال اسماعیل بن حسن علوی حسینی مطالبی نگاشته

42

جایگاه ضوابط شرعی و احکام پزشکی در طب سنتی

سید اسماعیل جرجانی (ره) در زمینه مسائل فقهی – حدیثی بوده است لذا می توان این نتیجه را گرفت که "سید
اسماعیل جرجانی عالوه بر طب در فقه ،حدیث و  ....تسلط داشته است (.)38
همین مسئله را برخی از محققین در شرح حال ایشان به این شکل بیان نموده اند" :در فنون دیگر نیز او (سید
اسماعیل جرجانی) را یدی طولی بود مثل علوم عربیت و ادبیت و در علم حدیث استاد وی شیخ اجل ابوالقاسم
قشیری بود و روایت از کتاب اربعین و دیگر کتب وی میکرد و دیگر آنکه سمعانی که از فحول فضال و فقهای
عصر بوده در روایت اخبار و احادیث از وی مجاز است و از اطبای معاصر وی ابن ابی صادق است)33( "... ،
البته در مورد مذهب ایشان اختالفاتی وجود دارد لذا این مطلب را گاهی این چنین نقل نموده اند" :سیّد اسماعیل
جرجانی عالوه بر طب در فقه ،حدیث و تصوّف از برجستگان بود حدیث و تصوّف را از زین االسالم ابوالقاسم
قُشَیری فرا گرفت جرجانی به حدّی رسید که فقیه و دانشمند بزرگی همچون ابوسعد سَمعانی 0از وی اجازه روایت
حدیث گرفت ( ...ایشان= سید اسماعیل جرجانی) از امام قشیری فقه و حدیث آموخته و به پیروی او ،رهسپر وادی
تصوف بود" (.)38
که به نظر می رسد این نظریه که ایشان به آیین تصوّف گرویده شده است مقداری دور از انصاف باشد و بر فرض
صحیح بودن آن احتماالً به خاطر علل گوناگون مثل تقیه و  ...سید اسماعیل جرجانی (ره) در برهه ای از زندگی
خود مجبور به انجام آیین تصوّف بوده است که این داللت بر شیعه نبودن ایشان نمی کند (.)38
شخصیت جرجانی را می توان بیشتر از ورای آثارش مشاهده کرد که ایشان مردی رقیق ،خوش خو ،خوش
برخورد ،پزشکی موشکاف و اهل میانه روی و عارف بوده است و ابن أبی أصیبعه او را معرفی کرده است و گفته:
جرجانی مردی متدین و یکی از حلقه های زنجیر نقل احادیث و عارفی دلسوخته بود (جرجانی 0981 ،ه.ش،.
مقدمه ،ص )41( .)06-00
طبق ظواهر تاریخی ایشان به خاطر اختالفات مذهبی سالطین زمان خودش در کتب طبّیش به بیان مسائل فقهی
نپرداخته است و لذا در خیلی از آثار ایشان در مورد مسائل فقهی زیاد مطلبی نیافتیم و تنها موردی که ما به آن
دست پیدا کردیم این چند سطر است که علل بیان فوائد شراب را در یکی از کتابهایش بیان می نماید:
"در تدبیر شراب :اگرچه دین اسالم شراب را حرام کرده است ،لیکن چون در ملتهای دیگر مباح و طبیبان سود
و زیان آن در کتب آورده اند و بعضى مردمان لذت و منفعت آن میطلبند و از آنجا که طریق طب است ،واجب آمد
منفعت و مضرت آن نوشتن)40( ".
طبق مطالب باال می توان احتمال زیاد داد که جناب سید اسماعیل جرجانی (ره) جز گروه اول از حکما بوده و در
مسائل فقهی و شرعی تبحر زیادی داشته است ولی متاسفانه این موضوع به علل مختلف مثل تقیه و  ...در آثارش
منعکش نشده است.
 .3ابن هبل مهذّب الدّین ابو الحسن علىّ بن احمد طبیب (قرن ششم و هفتم هجری قمری)
در برخی کتب ایشان را اینچنین معرفی نموده اند :مهذّب الدّین ابو الحسن علىّ بن احمد طبیب مولّد او به بغداد
به سال  .404در مدرسه نظامیّه فقه و نحو فرا گرفت و سپس به تحصیل طب پرداخت و سفرى به ارمنستان کرد
و پادشاه ارمن به شهر اخالط وى را طبیب خاص خویش کرد و در آنجا ثروت بسیار اندوخت و به ماردین بازگشت
 0از فقها و محدثین و تاریخ نگران بزرگ خراسان است
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و به خدمت بدر الدّین لؤلؤ پیوست و در  74سالگى نابینا شد و به سال  601درگذشت .از تألیفات او است:
المختارات فى الطّب (.)41
چون مطلب دیگری در مورد ایشان به دست ما نرسید احتمال می دهیم ایشان یا جز گروه اول از حکما بوده یا از
گروه دوم آنها که برای فهم دقیق این مطلب پژوهش بیشتر الزم است.
 .1ابن امشاطى مظفرالدین محمود بن احمد بن حسن عینتابى (قرن نهم و دهم هجری
قمری)
برخی از محققین در وصف ایشان چنین نگارش نموده اند :نام کامل او مظفر الدین محمود بن احمد بن حسن
عینتابى است .او طبیب بود و در فقه حنفى مهارت داشت .در حدود  801ه ق در قاهره متولد شد و همانجا
پرورش یافت .در آغاز قرآن آموخت و علوم فقه ،نحو و طب را نیز فراگرفت و از برخى محدثان اجازه روایت
حدیث گرفت .مدتى به قضاوت و تدریس حدیث نیز اشتغال داشت ،اما سرانجام از همه این کارها کناره گرفت و
به طبابت بسنده کرد .ابن امشاطى در ربیع االول  311درگذشت .از وى چند کتاب نام بردهاند که در زمینه طب و
فقه بوده است (.)49
همانطوری که محققین در وصف ایشان گفته اند ظاهراً ایشان فقیه بوده (از فقها اهل سنت) و در امر طبابت هم
صاحب نظر بوده است لذا ایشان را باید جز گروه اول از حکما طب سنتی ایران به شمار بیاوریم.
 .2بهاء الدوله رازى (قرن نهم و دهم هجری قمری)
« بهاء الدوله رازى» ،پزشک و عارف ایرانى در قرن نهم و دهم هجرى است .وى نواده سید محمد نوربخش (
 734ق 863 -ق) بنیانگذار طریقه نوربخشیه بود ( .)43برخى منابع ،نام او را محمد حسین نوربخشى ،فرزند قوام
الدین ،نوشتهاند (.)44
ظاهراً ایشان از جمله حکما گروه دوم به حساب می آید که می توان گفت احکام و مطالب مورد نیاز طبابت را می
دانسته است و لذا در برخی از آثارش گاهی روایاتی را نقل کرده که به عنوان مثال به یکی از این موارد می
پردازیم:
" و باید که غذا بر اشتهاى صادق خورند تا طبع آن را نیکو تلقى نماید و بگوارد و بر باالى طعام تمام هضم نیافته
و بى اشتها به هوس طعام نخورند که چون طبع از هضم سابق باز نپرداخته است از هضم آن عاجز آید و فاسد
گردد و فساد کند و حدیث (من اکل الطعاما بشهوه حرام اللّه تعالى الحکم على قلبه) موید این معنى است (.)46
 .3حکیم محمد بن یوسف هروى (قرن دهم هجری قمری)
حکیم محمد بن یوسف هروى از اطبا قرن دهم هجری قمری محسوب می شود که چندین اثر ابتکارى ارزشمند
در زمینه طب سنتى از جمله کتاب عین الحیوة و کتاب معروف بحر الجواهر دارد .و محققین معاصر ایشان را به
این شکل وصف نموده اند :حکیم محمد بن یوسف هروى ساکن هرات صاحب کتاب معروف بحر الجواهر در
شرح لغات طبى و پدر حکیم نامدار یوسف بن محمد بن یوسف هروى معروف به حکیم یوسفى صاحب آثار عدیده
از جمله اثر بسیار معروف جامع الفوائد (طب یوسفى) ،رساله منظومه عالج االمراض و چند اثر دیگر مىباشد (.)47
از نوشته های ایشان بر می آید که در مسائل فقهی که در زمینه طبابت بوده است اطالعاتی را کسب کرده؛ لذا
می توان ایشان را جز گروه دوم از حکما قرار داد .به عنوان مثال در مورد آب انگور اقوال فقها را نیز در آن مورد
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بیان می نمایند که نشان دهنده اطالعات فقهی ایشان در زمینه طبابت به صورت کلی می باشد" :آب انگور
هنگامی که به جوش بیاید تا زمانی که یک سوم آن از بین برود (بخار شود) و دو سوم باقی مانده مورد مصرف
قرار بگیرد در نزد فقها به آن باذق گفته می شود و حکم آن اینکه خوردن آن زمانی حالل می شود که غلیظ شود
(دو سوم آب آن بخار شود) و مادامی که در حال جوشش و غلیظ شدن و گرفتن کف آن  -که چه کم باشد چه
زیاد -حرام است ولیکن خورنده آن (شارب آن) حد ندارد تا زمانی که مست نشده و .)48( * 0...
 .22حکیم المولى اسحق الطبیب (قرن دهم هجری قمری)
در توصیف ایشان برخی گفته اند" :از اطباى مائه دهم هجرى و در عهد سلطان سلیمان خان بن سلطان سلیم
خان پادشاه دولت قاهره عثمانى در بعضى از بالد ترک معالجه مرضى مىفرمود و خود نصرانى مذهب بود و هم
در خدمت مولى لطفى توقانى منطق و حکمت مىخواند و همواره با استاد خود در صحت و بطالن مذاهب صحبت
مىنمود تا آنکه حقیّت دین حنیف اسالم بر وى مسلّم گشت و بشرف اسالم نایل آمد شغل طبابت را ترک کرده و
مشغول تحصیل علوم دینیّه گردید چندانکه در این علوم صاحب تصانیف گشت سال وفاتش در کتب تواریخ دیده
نشده ،از تألیفات او شرحیست که بر فقه اکبر امام اعظم ابو حنیفه نوشته" است (.)43
همانطوری که محققین مشخص نموده اند حکیم المولی اسحق الطبیب از جمله حکما گروه اول به حساب می آید
که در امر فقاهت به درجات عالی رسیده است.
 .22حکیم الیاس الطبیب القرامانى (قرن دهم هجری قمری)
در وصف ایشان چنین نگارش نموده اند" :از اطباى مائه دهم هجریه و از علمأ اواخر دولت سلطان سلیم خان
دویم و اوایل عهد سلطان مراد خان سیّم است در بالد عثمانى متولد و بعد از آنکه بحدّ رشد رسید در خدمت
حکیم اسحق بتحصیل علم طب پرداخت و بعد از فراغ از تحصیل در حانوت نشسته و مشغول معالجه مرضى
گشت و با شغل طبابت و بیع معاجین و اشربه معاش خود را مىکذرانید (می گذرانید) بعد از مدتى رغبت بتحصیل
علوم دینیّه نمود در علم حدیث و تفسیر و فقه و کالم مساعى جمیله بکار برد و بمقامات عالیه نایل آمد چنانچه
فضالى عصر بمجلس درس وى حاضر و از محضرش انتفاع مىبردند و در اثناى اشتغال بعلوم مزبوره نیز بمزاولت
اعمال طبیّه و معالجه مرضى اهتمام مىفرمود و بعضى از امراى دولت عثمانى در عالج معلولین بوى مراجعه
مىنمودند رفته رفته کارش باال گرفت تا آنکه او را با وزیر کبیر محمد پاشا بواسطه طبابت الفتى حاصل شد و وزیر
مزبور حکیم را در زمره خواص خود قرار داد .و کار از معالجت به منادمت انجامید" (.)61
طبق این توصیفاتی که برای ایشان بیان نموده اند باید این حکیم بزرگوار را از جمله حکما گروه اول به حساب
بیاوریم که در امر فقاهت به مقامات باال رسیده بوده است.
 .21حکیم سید محمد مومن (قرن یازدهم هجری قمری)
مرحوم میر محمد مؤمن حسینى تنکابنى ،فرزند میر محمد زمان تنکابنى دیلمى و جدش میر عطاء الدوله تنکابنى
مىباشد که همگى در طبابت و معالجه بیماران در عصر خود زبانزد خاص و عام بودهاند .متأسفانه از ابعاد مختلف
 0و ماء العنب اذا اغلى حتى یذهب ثلثه و بقى الثلثان یقال له الباذق عند الفقهاء و من حکمه أن شربه حالل ما دام حلوا و حرام ما اذا غال
و اشتد و قذف بالزبد قلیلة او کثیرة لکن ال یحدّ شاربه ما لم یسکر و اظن أن السبب الذى الجله غفلوا عن ذلک أن االطبا قالو إن ذلک
من مباحث علم الفقه و کذلک قرره الفقهاء

45

دومین همایش بررسی ضوابط شرعی در پزشکی

زندگى این طبیب عالیقدر ایرانى ،مطلب چندانى در دست نیست و از متون تاریخى و فهارس نسخ خطى ،تنها
دانسته مىشود که در قرن یازدهم مىزیسته و کتاب خود را در سال  0181ق تألیف نموده است .اجدادش از
اطباى پادشاهان صفوى بوده اند و حکیم مؤمن ،خود طبیب شاه سلیمان صفوى بوده ،که به این موضوع در مقدمه
( )60کتابش تصریح مىکند (.)61
طبق برخی از نوشته های ایشان در آثارش می توانیم احتمال بدهیم که وی در امر فقاهت مجتهد نبوده ولی
مسائل فقهی را در حیطه اعمال خودش می دانسته است  -یعنی ایشان از جمله گروه دوم حکما هستند-
همانطوری که در کتابش در مورد مومیائی می گوید« :افریقى» در کتاب اعتماد نقل نموده که مومیائى دو قسم
است" :یکى از جبال و یکى از قبور موتى که به جهت حفظ جسد بدن بر آن طال مىکردهاند و آن ،غیر اعضاى
انسانى است"؛ اگر چه در جبر کسر نفعى مىکند؛ لیکن شرب آن حرام و مورث کورى و فساد بدن و مضرّتهاى
بىغایت است (.)69
 .29حکیم شاه ارزانى (قرن یازدهم و دوازدهم هجری قمری)
حکیم محمداکبر ارزانى بن میر مقیم دهلوى ،معروف به شاه ارزانى ،از مشاهیر حکما و اطباى قرن یازدهم و
دوازدهم هجرى مىباشد که با غور عمیق در متون علوم فلسفى و طبیعى قدماء و تفحص دقیق در کتب طبى
ایشان و تجربه سالهاى متمادى طبابت تجربى و تجربه علمى ،صاحب پشتوانهاى کامل و بهیادماندنى در
آموزههاى حکیمان و طبیبان گذشته است که در دورهاى کتب خواندنى این تعالیم ارزشمند را براى آیندگان به
یادگار گذاشته است (.)31
طبق مطالبی که در کتب ایشان به چشم می خورد به احتمال قوی ایشان از مسائل فقهی اطالعات داشته ولی در
این زمینه احتماالً مجتهد نبوده است و لذا می توانیم ایشان را جز گروه دوم از حکما قرار دهیم که به عنوان مثال
به یکی از این موارد در این جا اشاره می نماییم:
حکیم ارزانی در مورد ظروف غذاخوری اینچنین می نویسند :اما اوانى که در آن طعام باید خورد ،چینى و آبگینه از
همه بهتر است ،بهر آن که در شرع نیز مرخص است به خالف ذهبى و فضى که شرعاً اکل در آن حرام است
(.)63
 .21حکیم محمّد حسین عقیلی خراسانی (قرن 01ه .ق)
« محمّد حسین عقیلى» که گاه از او به سید محمّد حسین خان ،میر محمّد حسین خان بهادر و محمّد حسین بن
محمّد هادى عقیلى علوى نیز تعبیر مىنمایند ،از مشهورترین طبیبان ایرانى ساکن شبه قاره هند بوده است .او در
خانوادهاى زندگى مىنموده که همگى آنها از بزرگان عرصه طب در روزگار خود بودهاند .عقیلى از تجربیات استاد
خود ،علوى خان ،پدر و دیگر اقوام خود استفادههاى فراوان برده و در جاى جاى کتب خود این تجربیات را نقل
کرده است (.)64
جناب حکیم عقیلی خراسانی علوّی (ره) عالوه بر مهارتی که در طب داشت ،از علوم دیگر نیز بی بهره نبوده ()66
و طبق قرائن و مطالبی که در آثار این حکیم بزرگوار دیده می شود ظاهراً ایشان به حکم های فقهی و مسائل
روایی کامالً اشراف داشته است و در نوشته هایش همانطوری که در بخش های قبلی عرض شد برای تحصیل
علم طب ،علم فقه را در درجه اول و به عنوان مهمترین و مقدمه علم طب الزم می دانند.
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"و از سخنان ایشان به پزشکان در رابطه با ارتباط تنگاتنگ با مسائل شرعی این است که "طب را میزان شرع
قرار ندهند ،شرع را میزان طب قرار دهند" ()67
حکیم عقیلی خراسانی (ره) آنچنان به مسایل روایی تسلط داشته اند که در خیلی از مباحث مربوط به پزشکی در
مکتوباتش مباحث روایی را بیان نموده که به عنوان مثال می توانیم به بحث حقنه در کتاب خالصه الحکمه اشاره
کنیم که برای رفع افکار نامناسب نسبت به حقنه فرموده اند:
"جزء پنجم از فصل دوم از فن دوم از مقاله دوم در بیان «حقنه» و منافع و مضار و طرق استعمال آن :بدان که
پیش از بیان مقصود ،چند مقدمه ایراد مىیابد براى زیادتى بصیرت در آن -مقدمة اول :در ذکر احادیث وارده در
فضیلت و منافع آن«صاحب خصال» روایت نموده از جناب حضرت رسالت مآب -صلى اهلل علیه و آله -که آن
حضرت فرمودند« :به درستى که بهترین تدبیرى و چیزى که تداوى مینمایند شمایان ،حقنه است و حقنه ،بزرگ
مىگرداند بطن را و تنقیه جوف مىنماید .و بدن را قوت مىبخشد )68( »0به سبب دفع فضول مرخیه مضعفه.
«صاحب دعایم» از آن جناب -صلى اهلل علیه و آله -روایت کرده که آن حضرت -صلى اهلل علیه و آله -فرمودند:
«ضررى و باکى نیست به عمل حقنه مگر آن که بزرگ مىگرداند شکم را« )63( .»1صاحب خصال» از حضرت
ابى عبد اهلل جعفر بن محمد الصادق -صلوات اهلل علیه -روایت کرده که« :دوا چهار است؛ حجامت و سعوط و
حقنه و قى .)71( »9پس آن حضرت -علیه السالم -فرمودند که« :حقنه ،از این چهار است .)70( »3نیز از آن
حضرت -علیه السالم -مروى است که فرمودند« :حقنه ،به درستى که آن دواست .و به تحقیق ،به فعل آوردهاند
آن را مردان صالح ) 71( »4مفاد این حدیث شریف آن که درین ننگى و عارى نیست و کسانى را که حمیت
جاهلیت دامنگیر شد ،ازین فعل شریف مشروع سر باز زده ،به عمل نیاورده عند الحاجت و خود را هالک گردانیده،
در معرض سخط الهى در آورده؛ زیرا که عمل به فحواى آیه کریمه «و ال تلقوا بایدیکم الی التهلکة» ()79
بنمودهاند (.)73
شکی نیست که جناب حکیم عقیلی خراسانی (ره) در مسائل فقهی یا مجتهد بوده یا خیلی تسلط داشته است و لذا
به احتمال قوی ایشان جز گروه اول یا گروه دوم از حکما طب سنتی ایران محسوب می شود که برای مثال به
چند نمونه از حکم های فقهی در آثار ایشان می پردازیم که نشان دهنده اطالعات دقیق در زمینه فقه الطبابة یا
همان احکام پزشکی است و مطمئناً ایشان این احکام را در معاینه و درمان نیز اعمال می نموده است:
 .0درمورد ظروف طال و نقره که در اسالم برای استفاده – خوردن و آشامیدن -حرام شده اند اینچنین می
گوید" :بباید دانست که بهترینِ ظروف و اوانى ،چینى و آبگینه است؛ یعنى شیشه .و بعد از آن ،سفال
مزجَجِ لعاب دار چینىنما و مس تازه قلعى نموده .و در ذهبى و فضّى هرچند به حسب بعض قواعد
حکمى طبّى نافع است و لیکن به حسب بعض امور در شرع شریف ،استعمال اوانى آن ممنوع و اکل در
آن حرام است و هم چنین آشامیدن آب در آن هر دو" (.)74
 0قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله و سلم :ان افضل ما تداویتم بالحقنه و هى تعظم البطن و تنقى داء الجوف و تقوى البدن ....
 1عن رسول اهلل -صلى اهلل علیه و آله و سلم -قال :ال بأس بالحقنه لو ال أنها تعظم البطن
 9عن ابى عبد اهلل -علیه السالم -قال :الدواء اربعه :الحجامه و السعوط و الحقنه و القىء.
 ....3الحقنه من األربع
4قال ابو عبد اهلل -علیه السالم -الحقنه هى من الدواء و زعموا آنها تعظم البطن و قد فعلها رجال صالحون.
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در بحث مفردات داروها حکم فقهی خوردن ،خرید و فروش گوشت خوک را این چنین بیان می نماید:
"حیوانى است معروف و بسیار کثیف و نجاستخوار و بد هیآت و کویند کوشت آن اعدل و بهترین
لحوم حیوانات وحشی است و اصلى ندارد و در طعم شیرین و فرقى از گوشت انسان ندارد و اکثرى از
فرق غیر اسالمی آن را مىخورند و قبل از ظهور نور اسالم گوشت آن را در بازارها مىفروختند و بعد از
ان در مذهب اهل اسالم حرام و بیع آن ممنوع و موقوف کردید" (.)76
در مورد سنجاب و احکام خاص آن بیان می دارند که" :حیوانى است از موش صحرائی بزرگتر و دنباله
آن کوتاه و پر موى و سیاه و بسیار نرم و زیر شکم آن سفید و باقی خاکسترى رنک و در تنکابن
اسبکول نامند و در مازندران اسبنک و در درختها ماوى مىدارد و در صقالبه و ترکستان بسیار بهم
مىرسد الحکم نزد امامیه گوشت آن حرام است و پوشیدن پوست آن حرام و نجس نیست و نزد اهل
سنت و جماعت مختلف فیه است" (.)77
0
در مورد پرنده صُرَد و نشانه های آن می گوید ..." :و بمنقار خود که بسیار تیز است کرفته از میان قد
او دو نیمه کرده مىخورد و همیشه کار آن این است و ماواى آن سر درختهاى بلند و قالع و حصون
است و در حدیث از حضرت رسول صلى اللّه علیه و اله و سلم مرویست که آن حضرت بدست بن قانع
صرد دیدند فرمودند که این اول طائریست که در روز عاشوره روزه نکاهداشت 1و نیز در حدیث دیکر
وارد است که نهى فرمودند از قتال مورچه و زنبور عسل و صرد و هدهد و کوشت 9آن حرام است"
(.)78
در مورد گوسفند و حکمت حالل بودن آن اینچنین بیان می نماید ..." :معروف و از جمله حیوانات
ماکولة اللحم است و نسبت بحیوانات دیکر 3بسیار بلید و قابل تعلیم نیست و از کمال بالدت بر سر
ذابح خود مىایستد و وحشت و اضطراب نمىکند و همین یک وجه حلیت لحم آن و امثال آنست از
حیوانات ضعیف النفس و االدراک زیرا که حیوانات قوى ذکی الحس و االدراک عند الذبح حرج و الم
بسیار درمییابند و نفس آنها را تعلقی ببدن خود و نفس ذابح مىباشد و لهذا اکثر حرام شدهاند در شرع
شریف و ذابحان حیوانات اکثر قسی القلب مىباشند و بهترین آن یکساله و دو ساله آنست که فربه
باشد.)73( "...
در مورد طین (گِل) می گوید :مقوى دل و دماغ و رافع خفقان  ...و رافع استرخا و الغرى حادث از
کثرت نفث الدم و در احادیث منع بسیار از خوردن طین وارد است مانند این حدیث که قال رسول اللّه
صلى اللّه علیه و آله ال تاکلوا الطین فان فیه ثلثة خصال تورث الداء و تعظم البطن و تصفر اللون 4و قال

 0گرفته
 1نگاهداشت
 9گوشت
3دیگر
4پیامبر (ص) فرمودند :خاک نخورید که در آن سه خصلت است ،بیمارى مىآورد و شکم را بزرگ مىکند و رنگ را زرد مىکند.
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صلى اللّه علیه و آله ایضا اکل الطین حرام على کل مسلم 0و قال ایضا من اکل الطین فکانما اعان على
قتل نفسه 1و مضر اصحاب حصاة و دیدان و ضعف احشا است (.)81
و درمورد گوشت میمون حکم شرعی آن را نیز این چنین بیان می کند" :بعضى در صورت بسیار شبیه
بانسان و بعضى نه و بعضى بیدم و بعضى با دم کوتاهى و بعضى با دم بسیار بلندى و بعضى دم آن
کرهدار ابلق و پر پشم و بر سر دم آن کره بزرکی و بعضى بىکره و بالجمله الحکم کوشت آن نزد
امامیه حرام و نزد اهل سنت سواى مالک (رح) نیز و بعضى مکروه دانستهاند و مالک (رح) حالل"
(.)80
و در مورد خوردن مومیایی انسان این را بیان می نماید " :مومیائی انسانى که مشهور میان عوام است
 ...و لیکن شرب آن حرام و مورث کورى و فساد اخالط و مضرتهاى بیغایت است" (.)81
و همچنین دربحث انسان می فرماید ... :در حدیث است که از حضرت صادق علیه السالم سوال
نمودند از آشامیدن بول انسان از برای مرض ،فرمودند نیاشامند آن را سایل عرض نمود که مریض
محتاج است به آشامیدن فرمودند اگز چنین است که دوای دیگر نمی باید پس باید که بیاشامد بول
خود را نه غیر خود را و از آن حضرت علیه السالم سوال نمودند از آشامیدن بول شتر و گاو و گوسفند:
فرمودند نعم ال باس یعنی آری باکی نیست (.)89
همچنین به این زیبایی حکم پرندگان حالل و حرام را بیان می نمایند (دقیق و منطبق بر روایات):
طیر :اسم جنس حیوان پرنده است و جمع آن طیور و اطیار آمده و از آنچه صاحب حوصله و قانصه
است و عقب پاى آن خار دارد و یا ما بین انکشتان پاى آن پردهدار باشد مانند پاى مرغابی و بط و در
حین پرواز دف آن زیاده از صف آن باشد یعنى پرها را بسیار حرکت دهد و باهم زند حالل کوشت است
و باقی همه حرام (.)83
از آنجایی که ایشان حکم فقهی مواد حرام گوشت را می دانسته لذا با علم واالی خود همیشه در صدد
بیان جایگزین و بدل برای آنها بوده تا از تجویز مواد حرام جلوگیری نماید به عنوام مثال در مورد
جندبیدستر که در اسالم حرام است در کتاب داروسازیش بدل و جایگزین بیان می کند ..." :حبّ نزله
دیکر (دیگر) :صنعت آن :بزر البنج سفید تخم کاهو مقشر نشاسته تخم خشخاش صمغ عربى کثیرا از
هریک یک مثقال پوست بیخ لفاح نیم مثقال زعفران دو دانک (دانگ) افیون دو مثقال کافور قیصورى
نیم مثقال کوفته بیخته بآب پوست کوکنار سرشته حبوب سازند هر حبى بقدر ماشى شربتى دو حب و
در نسخه دیکر این حب جندبیدستر دو دانک (دانگ) داخل است میفرمایند که اکر (اگر) بدل
جندبیدستر جدوار خطائى مجرب کنند بهتر است و حرام نیست" (.)84
ایشان در برخی مواد که بدل و جایگزین برای مواد حرام ذکر نکرده اند حکم فقهی دارو را بیان می
کنند تا پزشک متخصص جز برای ضرورت آن را تجویز ننماید به عنوان مثال در یکی از داروهای
ترکیبی که از یک نوع شراب استفاده شده است می فرماید ..." :و لیکن عسل داخل ننمایند و جوش

 0و فرمود :خوردن خاک بر هر مسلمانى حرام است.
 1و فرمود :هر کس خاک بخورد گویا که به قتل خود کمر بسته است.
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بسیار ندهند که غلیظ شود بلکه همچنان تنک از آتش بردارند و بپاالیند و در شیشه کنند نکاه دارند و
در وقت حاجت استعمال نمایند باید که بدانى راووقى شراب مسکر حرام است (.)86
 .09نکته قابل توجه این است که ایشان آنچنان متخلق و متشرع به دین اسالم بوده در مورد منافع شراب
در یکی از آثارش چیزی بیان نمی کنند و فقط به بیان رفع امراض ناشی از آن می پردازند که نشانه
مطیع بودن از دستورات شرع است که علت آن را اینچنین بیان می کند... :و چون دأب اطبّاست که بعد
تدبیر ماء ،تدبیر شراب یعنى خمر را نیز بیان مىنمایند ،این حقیر بنا بر آن که صاحب شریعت -صلى
اهلل علیه و آله و سلم -آن را امّ الخبائث فرموده و حرام گردانیده متعرّض ذکر آن نگردید و لیکن چون
رسم و منصب طبیب ،بیان استعالج هر مرض و تدارک هر عارضه الحقه است بنا بر آن ،تدارک ضرر
و عوارض الحقه آن را بیان مىنماید" (.)87
 .28حکیم ملک االطباء گیالنی (ره) (قرن  03ه.ق -متوفی  0914ه .ق)
در احواالت ایشان نوشته اند :وى  -حکیم میرزا محمد کاظم بن محمد رشتى ملقب به ملک االطباء گیالنى
صاحب کتاب حفظ الصحه ناصری -مردى نیکوکار و خیر بود ،بخشى از امالک خود را وقف رسیدگى به
مستمندان کرده بود و پدر واعظ سرشناس ،زندهیاد محمد تقى فلسفى ،سرپرستى این موقوفات را بر دوش داشت.
ملک االطباء در چند سال پایانى زندگیش در دوره مظفر الدین شاه ،مسجد -مدرسهاى براى طالب علوم دینى
ساخت و هزینههاى مدرسه و طالبش را از درآمد امالک خود پرداخت مىکرد .اکنون این مدرسه در خیابان شهید
مصطفى خمینى در کنار امامزاده سید اسماعیل (ع) قرار دارد و هنوز به همان نام نخست ،مدرسه و مسجد
فیلسوف الدوله خوانده مىشود .آرامگاه این حکیم نیز در حیاط بسیار کوچک پشت صحن آن قرار دارد.
کاشىکارىهاى ظریف و کادربندیهاى زیبا از ویژگىهاى این مسجد -مدرسه است (.)88
همانطوری که در شرح حال ایشان مالحظه نمودید ایشان شخصیت متشرع و متخلق بوده و علمای دین را
آنچنان دوست داشته است که حاضر شده برای آنها ساختمانی را بنا نماید که تاکنون هم این بنا به عنوان حوزه
ع لمیه فیلسوف الدوله پابرجاست .طبق تحقیقاتی که انجام دادیم نتوانستیم که به این نتیجه برسیم که ایشان از
فقهای بنام آن زمان بوده است؛ لذا به احتمال قوی ایشان جز گروه دوم از حکما قرار می گیرند که در احکام
شرعی به متخصصین این علم مراجعه می نمودند و در مورد احکام طب و طبابت اطالعات الزم را می دانسته
است به عنوان مثال در مورد ظروف غذاخوری اینچنین می فرمایند ... " :اما در ظرف طال و نقره هرچند بر حسب
قواعد حکمى و طبى نافع است و لیکن به حسب شرع شریف استعمال اوانى آن ممنوع و اکل در آن حرام است و
همچنین آشامیدن آب در آن هر دو (.)83
با توجه به مطالب مذکوره فوق ،این گونه نتیجه گیری می شود که در میان حکمای طب سنتی ایران تعداد
محدودی به درجه گروه اول که فقیه جامع الشرایط است رسیده اند که از میان آن ها می توان به حکیم بوعلی
سینا (ره) ،حکیم سید اسماعیل جرجانی (ره) ،حکیم ابن امشاطى مظفر الدین (ره) ،حکیم المولى اسحق الطبیب
(ره) ،حکیم الیاس الطبیب القرامانى (ره) ،حکیم عقیلی خراسانی (ره) اشاره نمود.
و از میان دیگر حکما تعداد زیادی جزء گروه دوم قرار می گیرند یعنی خیلی از حکما طب سنتی ایران به خاطر
زیاد بودن کارهایشان ،کوتاهی عمر و علل دیگر ،وقت پرداختن به مسائل فقهی به صورت تخصصی در تمام باب
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های فقهی را نداشته اند لذا برای اطالع از احکام شرعی به فقهای زمان خودشان مراجعه می کردند یا برخی از
آنها فقط منحصراً در ابواب فقهی مربوط به طب مثل باب معالجات ،باب ضمان طبیب ،باب اطعمه و اشربه و ...
متخصص می شدند که می توان در این باره به جناب زکریای رازی ،حکیم ابوالحسن علی بن سهل ،ابو بکر بن
ابى الحسن الطبیب الزهرى ،بهاء الدوله رازى ،حکیم محمد بن یوسف هروى ،حکیم سید محمد مومن ،حکیم شاه
ارزانى ،حکیم ملک االطباء گیالنی اشاره نمود .اما در مورد گروه سوم باید گفت که در میان اطبای طب سنتی
ایران ،افرادی بوده اند که مسائل شرعی در آثار ایشان نمود چندانی نداشته و در پاره ای از مراجعات درمانی آنها،
تجویز مواد حرام هم بوده است گرچه این اشخاص آنچنان مطرح و سرشناش نیستند و تعداد آنها هم خیلی کم
است.
 -1ضرورت ضوابط شرعی به خصوص احکام شرعی در پزشکی و برخی از ثمرات آن
پزشک یکی از ارکان و اصول جامعه بشری است تا مدینه فاضله ای برای انسان ایجاد شود؛ لذا الزم است در کنار
دیگر ارکان  -فقیه جامع الشرایط و حاکم عادل -باشد و با آنها ارتباط تنگاتنگ داشته باشد تا به این مدینه فاضله
خللی ایجاد وارد نشود که در این رابطه جناب عالمه حسن زاده آملی (حفظه اهلل) فرموده اند:
" انسان بالطبع مدنى است و خواهان مدینه فاضله است تا زندگى به آسایش داشته باشد و سعادت ابدى خود را
تحصیل کند .مدینه فاضله را ارکانى است که باید هر یک در حد خود سخت پایدار و استوار باشد تا مدینه فاضله
صورت پذیرد و تشکّل یابد .و یا مدینه بسان پیکرى است که اعضاى آن بنى آدماند ،و این افراد را تن و روان
است؛ ال جرم براى بهداشت هر یک پزشکى ویژه باید؛ پیکر اجتماع را حکومت عدل الهى ،روان را عالم پارساى
دینى ،تن را طبیب بصیر ثقه .)31( 0این اطبّاى سهگانه ،اصول و ارکانند" (.)30
حکمای طب سنتی ایران به خاطر درک ارتباط تنگاتنگ طب و دین ،همیشه سعی بر این داشته اند که این دو
علم را با هم جمع نمایند لذا اگر در تاریخ تورقی داشته باشیم شاهد این موضوع خواهیم بود که خیلی از اطبا،
ر وحانی و از بزرگان دین بوده اند (چنانچه در احواالت برخی از حکما گذشت) و لذا پژوهشگران در این باره این
چنین ابراز می نمایند ..." :و در سرزمین کهن ایران اسالمى همواره طبیب و طبابت و حکیم از قداست و جایگاه
ویژه برخوردار و طبابت با دیانت توام بوده است و رشته الهیات و طب را با هم و همزمان تحصیل مىنمودهاند و او
را مظهر اسم محیى و احیاءگرى نامیدهاند تا بدان اندازه که بیماران و دردمندان نه تنها و فقط براى جستجوى
تسکین و درمان دردهاى جسمانى خویش ،بلکه در مقام مشاوره و هدایت و راهنمائى در همه ابعاد زندگى فردى و
اجتماعى و خانوادگى خود به حکیم و طبیب مراجعه و متوسل مىگردیدند چراکه از دیدگاه و نظر آنها او شخصیتى
برخوردار از دانش فقهى و پزشکى و آراسته به مکارم و فضائل اخالقى بوده است (.)31
از ثمره های ارتباط تنگاتنگ دین و طب متخلق شدن ،متشرع شدن ،مغرور نشدن و خیلی موارد مفید دیگر
خواهد بود که برای پزشک به عنوان کسی که با عزیزترین و برترین مخلوق خدا در ارتباط است الزم و ضروری
است و به خاطر همین ارتباط در قدیم اطبا خودشان را در مقام شافی نمی دیدند و شفا را منحصر به اذن خداوند
می دانستند که در این باره برخی محققین اینچنین نگاشته اند "عموم اطباء قدیم خود را براى مقام طبابت الئق
 0قال موالنا االمام الصادق علیه السّالم :ال یستغنى أهل کل بلد عن ثالثة تفزع الیه فى أمر دنیا و آخرتهم فان عدموا ذلک کانوا همجا:
فقیه عالم ورع ،و أمیر خیر مطاع ،و طبیب بصیر ثقة
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نمىدانستند و نام طبیب بر خود نمىگذارند چراکه این مقام را خیلى باال و واال مىدانستند و عموما خود را متطبب
مىنامیدند .چنانکه رازى و ابن سینا و عده زیادى در تمدن اسالمى خود را متطبب مىگفتند .بعضى پا را باالتر
نهاده کلمه طبیب و حکیم مطلق را براى ذات بارى عز اسمه مىدانستند و بس و اگر کسى خود را به نام طبیب
مىخواند آن را نامتناسب مىدانستند" (.)39
از دیدگاه اسالم هم اگر به مسئله طب و طبیب مالحظه ای داشته باشیم نظاره گر این موضوع خواهیم بود که از
دیدگاه اسالم طبیب حقیقی فقط ذات اقدس الهی است که در این باره می توان به این روایات اشاره نمود:
 مسند ابن حنبل عن أبی رمثة :أتیت رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله مع أبی فرأى التی بظهره .فقال :یا
رسول اهلل ،أ ال اعالجها لک فإنی طبیب؟ قال :أنت رفیق و اهلل الطبیب ( .)33مسند ابن حنبل :به نقل از
ابو رمثه می گوید :همراه پدرم به نزد پیامبر خدا رفتم .او آنچه را که بر پشت ایشان بود ،دید و گفت:
اى پیامبر خدا :آیا آن را درمان نکنم؟ من طبیبم .فرمود« :تو رفیق هستى (نسبت به بیمار ،مهربانى و
مدارا مىکنى) و خداوند ،خود ،طبیب است» (.)34
 قَالَ رَسُولُ اللَهِ ص :یَا عِبَادَ اللَهِ -أَنْتُمْ کَالْمَرِیضِ وَ اللَهُ رَبُ الْعَالَمِینَ کَالطَبِیبِ فَصَلَاحُ الْمَرِیضِ فِیمَا
یَعْلَمُهُ الطَبِیبُ وَ یُدَبِرُهُ بِهِ ،لَا فِیمَا یَشْتَهِیهِ الْمَرِیضُ وَ یَقْتَرِحُهُ أَلَا فَسَلِمُوا لِلَهِ أَمْرَهُ تَکُونُوا مِنَ الْفَائِزِینَ (.)36
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :اى بندگان خدا ،شما همانند بیماران هستید و پروردگار جهانیان همانند
طبیب است .صالح بیماران در آن چیزى است که طبیب آن را تدبیر و تجویز مىکند ،نه آنچه که بیمار
مىخواهد و آن را [براى درمان و ارائه راه حل] پیشنهاد مىدهد .پس تسلیم فرمان خداوند باشید تا
رستگار شوید.
 قرآن کریم ،از ابراهیم خلیل (ع) نقل مىکند که فرمود :وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ (سوره مبارکه شعرا،
آیه )81چون بیمار شوم ،او (خداوند) شفایم مىدهد .این سخن ،بدین معناست که طبابت ،کار خداوند
متعال است و طبیب واقعى اوست (.)37
از ثمره های دیگر ارتباط دین و طب آگاه بودن پزشک به مسائل حالل و حرام می باشد که حداقل چیزی که
یک پزشک باید از امور دینی فرا گرفته باشد همین مسئله است که به عنوان فقه الطبابه یا احکام پزشکی بیان
شد و به طور قطع هر پزشکی که از احکام شرعی مرتبط با کارش اطالع نداشته باشد به حرام مىافتد و مرتکب
گناهان بیشمار مى گردد .لذا حکمای طب سنتی ایران از دیرباز به ضرورت دانستن ای علم (احکام پزشکی) پی
برده بودند و همانطور که گذشت در خیلی از آثار آنها می توانیم به حکم های فقهی و بیان مسائل شرعی برخورد
نماییم که حتی جناب عقیلی خراسانی (ره) به عنوان مهمترین مقدمه برای ورود به علم پزشکی در درجه اول،
علم فقه را الزم می داند (.)38
 -8رفع اتهام و شبه نسبت به برخی از حکما طب سنتی ایران
بعضی از محققین و پژوهشگران به خاطر وجود برخی از مواد حرام و نجس در آثار حکما طب سنتی ایران فکر
کرده اند که این حکیم ها آن مواد حرام و نجس را تجویز می نمودند در حالی که مالزمه ای بین نوشتن و تجویز
نیست یعنی بیان فوائد و اثرات یک ماده در آثار حکما طب سنتی ایران داللت بر تجویز آن نمی باشد از این جهت
الزم است علل بیان فوائد و اثرات مواد حرام مثل خمر یا شراب ،گوشت حیوانات حرام گوشت مثل خوک ،سقنقور،
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افعی ،جندبادستر و  ...که در کتب طب سنتی ایران آمده است را به صورت مختصر بیان نماییم .البته باید این نکته
که قبالً هم عرض کردیم را نیز تذکر بدهیم که برخی از حکما طب سنتی ایران به مسائل دینی پایبند نبوده اند و
داروهای حرام و نجس را نیز تجویز می نمودند که تعداد آنها خیلی کم و محدود است.
برای رسیدن به علل ذکر مواد حرام در کتب طب سنتی ایران باید به این کتب مراجعه نماییم و پاسخ آن را از
زبان خود نویسندگان این مطالب بیان کنیم.
حکمای طب سنتی ایران چندین علت را برای ذکر این موارد که در اسالم حرام و نجس هستند بیان می نمایند
که عبارتند از:
الف :ذکر مواد حرام و نجس و فوائد و ضررهای آنها به خاطر بیان مسائل طبی بوده و چون در مقام بیان مطالب
علمی بوده اند از بیان این مسائل هم فروگذاری نکرده اند مثالً حکیم جرجانی (ره) زمانی که می خواهد تدبیر
شراب را در کتابش بیان نماید اینچنین می فرماید:
" باب هفتم از گفتار اول از حفظ الصحه اندر تدبیر شراب و منفعت و مضرت آن :اگرچه اندر دین اسالم ،شراب
حرامست ،از بهر آنکه اندر ملتهاء دیگر مباح بودست و طبیبان سود و زیان آن اندر کتب آوردهاند ،و بعضى مردمان
از اهل اسالم ،لذت و منفعت آن مىطلبند ،از آنجا که طریق طب است ،شرط آنست که منفعت و مضرت آن یاد
کرده شود" (.)33
البته خیلی از حکما به ذکر فوائد شراب و خیلی دیگر از موارد حرام نپرداخته اند و فقط عوارض و ضررهای آنها را
بیان نموده اند مثل حکیم عقیلی خراسانی (ره) که در بخش تدبیر شراب این چنین می فرماید:
"و چون دأب اطباست که بعد تدبیر ماء ،تدبیر شراب یعنى خمر را نیز بیان مىنمایند ،این حقیر بنا بر آن که
صاحب شریعت -صلى اهلل علیه و آله و سلم -آن را ام الخبائث فرموده و حرام گردانیده متعرض ذکر آن نگردید و
لیکن چون رسم و منصب طبیب ،بیان استعالج هر مرض و تدارک هر عارضه الحقه است بنا بر آن ،تدارک ضرر
و عوارض الحقه آن را بیان مىنماید در چهار فاید" ( .)011و همچنین حکیم محمد صادق علی خان (ره) که در
کتاب مخازن التعلیم 0در مورد فوائد و رفع عوارض شراب 1اینچنین می نویسد ..." :و چون شراب حرام است لهذا
تدبیر استعمال آن ذکر نکردیم" ( .)010و حکیم محمد کریم کرمانی نیز در مورد آب جو هیچ چیزی بیان نمی
کند و می نویسد" :نبیذ (آب جو) :خداوند در حرام شفا قرار نداده است" (.)011
و آنقدر بحث مسائل شرعی مهم بوده که گاهی بعضی از حکما در صدد بیان بدل و جایگزین برخی از مواد حرام
مثل شراب و  ...بوده اند که در این باره می توان به حکیم شاه ارزانی اشاره نمود که در بحث شراب بدل و
جایگزین بیان می نمایند و سخن ایشان در این باره اینچنین است" :فائده طریقه اطبا است که با تدبیر آب ،تدبیر
شرب شراب ،یعنى خمر نیز بیان مى کنند :کما ال یخفى و این درویش نظر به آن که وى قطعى الحرمة و نجس
العین است و شارب او مورد لعنت بال شک ،در صدد ذکر آن نشده و به جاى او احکام مثلث 9بیان نموده ،بهر آن
که منافع وى قریب به منافع خمر است.)019( "... ،
 0نوشته شده در سال  0919هجری شمسی
 1تدبیر شراب که تقریباً تمام حکما بعد از بحث تدبیر آب آن را ذکر می نمایند
 9آب انگور که به شکل خاصی جوشیده می شود تا حالل شود یا همان شیره انگور
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پس چون حکما روش و فرهنگشان بر این بوده که تمام مسائل علمی زمان خودشان را در آثارشان بیان نمایند؛
لذا فوائد و ضررهای مواد حرام و نجس را نیز در کتبشان آورده اند که این داللت بر تجویز کردن آنها نمی کند.
ب :گاهی احتمال دارد درمان متوقف بر خوردن مواد حرام باشد و برای این الزم بوده که حکما تدبیر و عوارض و
فوائد آن مواد را بیان کنند که در صورت ضرورت ،عوارض و موارد مصرف آنها را فرا گرفته باشد .البته ضرورت در
هر موردی دارای شرایطی است مثالً امام خمینی (ره) برای شرایط مصرف شراب این شرایط را الزم می داند که
می فرماید" :آشامیدن شراب ،حرام و در بعضى از اخبار بزرگترین گناه شمرده شده است و نباید در معالجه
بیماران از آن استفاده کرد مگر در صورت تحقق سه شرط :اول -مریضى قابل عالج باشد؛ دوم -در صورت
معالجه نکردن منجر به هالک یا قریب به هالک بیمار شود ،در غیر این صورت سختىهاى بیمارى را تحمل کند
تا خداوند او را عافیت بخشد و دینش حفظ شود؛ سوم -یقین داشته باشد که عالج مرض منحصر در مشروب
است (.)013
در اینجا به چندین مطلب درباره شراب در آثار حکما اشاره می شود تا نقطه نظرات فقهی شرعی ایشان با این
مثال بیشتر مشخص شود.
برخی از حکما قائل بوده اند که در شراب فوائدی است که در چیزهای دیگر وجود ندارد و مبنای برخی از فقها را
در این مورد پذیرفته اند که در صورت ضرورت می توان از آن استفاده نمود و لذا به بیان ذکر مواد حرام پرداخته
اند که از جمله این افراد حکیم ملک االطبا (ره) است که در مورد علت بیان شراب در کتابش اینچنین می فرماید:
" الحاصل شراب اگرچه حرام است به ادّله عقلیه و نقلیه چنانکه ذکر شد و لکن چون بعضى از منافع دارد که در
غیر او منفردا یافت نمىشود که در یک دواى مفرد که سه خاصیت داشته باشد که به کمیّت ،غذا شود و به
کیفیّت ،مسخن بدن و بالخاصیه ،مفرّح قلب و آن نیست مگر شراب ،گاهى از بابت ضرورت امراض به آشامیدن
شراب محتاج مى شوند در صورت انحصار دوا به شراب و عدم امکان معالجه مباح و اغلب از علماى معروف و
مجتهدین فرقه حقه ناجیه شیعه اثنى عشریه «سقاهم ربّهم شرابا طهورا» ( )014مثل شیخ ابو جعفر طوسى را در
کتاب نهایه و ابن ادریس در کتاب سرایر و ابن برّاج تجویز نموده و شیخ شهید زین الدین رحمه اللّه در کتاب لمعه
و شرحش مىگویند جایز است خوردن آن در وقت اضطرار" (.)016
البته برخی بنابر مطالب حکما توهم کرده اند که در شراب فوائدی زیادی وجود دارد و برای اثبات این مسئله به
یکی از آیات قرآن که لفظ منافع درباره شراب در آن به کار برده شده است استدالل نموده اند در حالی که لفظ
منافع که در این آیه ذکر شده است منافع مالی بوده نه منافع جسمی  -چون عدهاى از راه کشت انگور یا شراب
فروشى و گروههایى با دایر کردن قمارخانه ،ثروتى بدست مىآورند ( ،)017و چون منافع مالی ارزشش کمتر از
ضررهای جسمی است؛ لذا بعد از ذکر این مسئله می فرماید اثمهما اکبر من نفعهما ( )018ولی برخی منافع را بر
منافع جسمی حمل نموده اند و در این باره گفته اند:
تدبیر شراب :و اما شراب ،اگرچه به عرف شرع حرام است ،و لیکن حکایت از نفع و ضرر او کردن حالل است،
چنانکه در کالم قدیم ذو الجالل است :قل فیهما إثم کبیر و منافع للناس و إثمهما أکبر من نفعهما )018( ...
اگرچه اثم و گناه ایشان را وصف به کبیر فرم وده ،و لیکن نفع ایشان را به لفظ جمع آورده اشارت به کثرت گناه و
منفعت هر دو ،یعنى قمار و شراب ،پس هر دو به حکم اهلل تعالى ضرر دارند و نفع نیز دارند ،لیکن گناه بیشتر از
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نفع دارند .و طبیب از حیثیت آنکه طبیب بود حکایت منفعت و مضرت شراب بر او الزم است .از این جهت اندکى
از بسیار آن گفته مىشود (.)013
ج :یکی دیگر از علل بیان مواد حرام در کتب طب سنتی ایران ،عادت و مباح دانستن غیر مسلمانان به مصرف
این موارد است همانطوری که در حال حاضر خیلی از غیر مسلمانان به خوردن گوشت خوک ،خرچنگ ،کوسه و ...
مداومت دارد .و از آنجایی که پزشک مسلمان فقط مسلمانان را طبابت نمی کند بلکه وظیفه اش درمان تمام مردم
است و گاهی هم مسلمانان غیر متشرع برای تلذذ از آنها استفاده می نمایند و مشکالتی برای بدن خودشان ایجاد
می نمایند ،الزم است پزشک از فوائد و ضرر مواد حرام مطلع باشد لذا حکما در کتبشان فوائد و ضررهای آنها را
با اینکه حرام بوده اند بیان نموده اند و به این مسئله حکیم جرجانی (ره) همانطوری که در قسمت الف آن را بیان
نمودیم اشاره کرده اند.
در آخر باید عرض کرد که در خیلی از کتب طب سنتی ایران موارد زیادی وجود دارد که در اسالم ممنوع می باشند و
حکما از ذکر حرام بودن آن در همان مبحث صرف نظر نموده اند و شاید یکی از علل آن این بوده که حرمت آن مواد
برای همگان بدیهی بوده یا اینکه چون در مقام بیان احکان شرعی نبوده اند و فقط می خواستند مباحث طبی را بیان
نمایند از بحث احکام شرعی آن صرف نظر نموده اند مثالً در کتاب مخزن االدویه در تمام چیزهای که در اسالم حرام
هستند مانند :نبیذ و انواع آن ،لبن الخنزیر ،اسد ،خفاش ،کلب ،فقاع ،عقاب ،طین (گِل) و انواع آن ،حجر (سنگ) و انواع
آن ،تراب (خاک) و انواع آن ،خمر (شراب) و انواع آن ،بول (ادرار) و انواع آن بجز بول االبل ،دم (خون) ،گوشت خنزیر
(خوک) و مار (حیه) ،حلزون ،صدف ،جند بادستر ،افعی ،اسقنقور (سقنقور) و ذئب (روبا) و  ...فقط در مورد خنزیر و انسان
که در مباحث مربوط به حکیم عقیلی خراسانی (ره) آن را بیان نمودیم بحث از حرام بودن و ممنوع بودن این مواد نکرده
اند و تنها خواص و مزاج و ماهیت آنها را بیان نموده است.
پیشنهاد:
ضرورت نگارش کتاب و دوره فقة الطبابه یا احکام پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی:
طبق پژوهش و تحقیقات انجام شده در رابطه با احکام پزشکی تاکنون چندین مورد کتاب در این باره به نگارش
در آمده است مثل کتاب فقه الطب و التضخم النقدى (مجموعهاى است که برخى از مسائل فقهى در حوزه
پزشکى (مانند بارورى مصنوعى) و اقتصادى (مانند تورم مالى) و غیره را بررسى مىکند .این کتاب ،به زبان عربى،
به قلم سید محمدحسن رضوى و با استفاده از درسهاى آیتاهلل شیخ محمد سند که در روزهاى پنجشنبه و جمعه
سنه  0308تا  0303ق القا مىگردیده ،نگاشته شده است) ،کتاب فقه الطب ( ،)001کتاب احکام بیماران ،پزشکان
و پرستاران ( ،)000کتاب الفقه و مسائل طبیة ( ،)001کتاب احکام پزشکى ( )009و کتب دیگر .ولی به خاطر
ناقص بودن آنها به علل مختلف مثل انعکاس نظرات یک مرجع تقلید ،بحث در مورد یک موضوع یا چند موضوع
محدود و  ...نمی توان از آنها بهره کامل را گرفت؛ لذا الزم است یک دوره کتب فقه الطبابة یا احکام پزشکی با
شیوه ای کتب دانشگاهی نگاشته شده و در آن تمام مسائل مربوط به پزشکی شامل معاینه ،تشخیص ،درمان،
ضمان طبیب ،مسائل مستحدثه و غیره مطرح شود که پزشکان محترم در دوره تحصیلی یک بار این کتب را
حداقل مطالعه نمایند .این مسئله باید از طریق ارتباط مستمر بین حوزه های علمیه و دانشگاه های علوم پزشکی و
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تعامل علوم از دو طرف (طرح مباحث پزشکی در برخی حوزه ها برای افراد عالقه مند و طرح مباحث فقهی در
دانشکده های علوم پزشکی و  )...انجام گردد.
 -3نتیجه گیری کلی
با توجه به نتایج حاصله در این مطالعه می توان به چند نتیجه کلی رسید که عبارتند از:
 -0موضوع احکام و ضوابط شرعی و فقهی اسالم یکی از مسائل فوق العاده مهم مرتبط با علم طب و
وجود طبیب بوده و باید کامال و به عنوان اولویت اصلی با آن ها همراه و ممزوج باشد وگرنه اوج
شکوفایی طب و طبیب که نتیجه آن همان شفای بیماران و سعادت انسان هاست اتفاق نخواهد افتاد.
 -1با تدبر و تامل در تاریخ و آثار حکمای طب سنتی ایران پس از اسالم ،تحقق امر فوق الذکر کامال
آشکار می شود که این بیانگر امکان پذیر بودن و لزوم این رویداد بوده ،می تواند الگویی برای شکل
گیری مجدد آن در عصر و علم امروز باشد.
 -9حکمای طب سنتی از بعد میزان تشرع و فقاهت یا قوت نقش ضوابط و احکام شرعی در نظریات و
اعمالشان ،در گروه ها و سطوح مختلف قرار داشته اما اکثرا به میزان بسیار قابل توجهی به استفاده
همه جانبه از این اصول در کار خود اهتمام داشته اند و آن ها را مقدم می دانسته اند.
 -3وجود مطالبی در آثار حکمای طب سنتی در خصوص مواد و داروهای حرام و اثرات ،مضرات و روش
استفاده آن ها مبین بی دینی یا بی اعتنایی ایشان به احکام فقهی و شرعی نبوده و دالئل خود را دارند
که به طور خالصه عبارتند از :امانتداری در ذکر موضوعات طبی و نقل قول های علمی ،توقف درمان
بر استفاده موردی از مواد حرام و بهره مندی دانشمندان یا بیماران غیر مسلمان از دانش و علوم
حکمای مسلمان در بعد نظری و عملی
 -4امروز جای خالی و یا بسیار کمرنگ احکام و فقه اسالمی در علوم پزشکی باید با اعمال توجه ویژه
نظری و عملی به موضوع فقه و ضوابط شرعی در این علوم حساس از طریق ارتباط مستمر بین حوزه
های علمیه و دانشگاه های علوم پزشکی بوسیله نگارش مقاالت و کتب تخصصی به روز در این حوزه
و طراحی و راه اندازی دوره های آموزشی ضمن تحصیل دانشجویان گروه علوم پزشکی پر شود.
 -1تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله بر خود الزم می دانند از استاد اخالق و مظهر تقوی ،پیشکسوت جامعه علوم پزشکی و طب
سنتی ،جناب استاد آقای دکتر محمد مهدی اصفهانی ،استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و
سرپرست مرکز تحقیقات علوم قرآن  -حدیث و طب ،که راهنمایی ها و ارشادات ارزشمند خویش را در تهیه این
مقاله مبذول فرموده اند کمال تشکر و قدردانی را داشته و برای ایشان از پیشگاه خداوند متعال آرزوی توفیق روز
افزون و طول عمر با عزت را مسئلت نمایند.
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و پزشکى ایران ،ج  ،1ص 331
 -44منبع شماره  ،49ص 060
 -46بهاء الدوله بهاء الدین بن میر قوام الدین ،خالصة التجارب (طبع جدید) ،دانشگاه علوم پزشکى تهران،
تهران ،چاپ اول 0987 ،ه.ش ،.صفحه 33
 -47هروى محمد بن یوسف  -عماد الدین شیرازى ،عین الحیاة  -رسالة آطریالل ،دانشگاه علوم پزشکى
ایران ،تهران ،چاپ اول0986 ،ه.ش ،صفحه 9
 -48منبع شماره  ،47صفحه 83
 -43منبع شماره  ،34صفحه 033
 -61منبع شماره  ،34صفحه  103و 111
 -60حکیم مؤمن سید محمد مؤمن بن محمد زمان ،تحفة المؤمنین ،نور وحى ،قم ،چاپ اول 0931 ،ه.ش،.
جلد0؛ صفحه 99
 -61منبع شماره  ،60صفحه 7
 -69منبع شماره  ،60صفحه 814
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 -63شاه ارزانى میر محمد اکبر بن محمد ،مفرح القلوب (شرح قانونچه) ،مطبعة إسالمیة ،الهور ،چاپ اول،
صفحه 906
 -64کتابشناسی خالصه الحکمه ،محمّد حسین عقیلی ،نرم افزار کتابخانه جامع طب سنتی -اسالمی ،0
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 -66منبع شماره  ،9صفحه 19
 -67منبع شماره  ،9صفحه30
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 -70منبع شماره  ،63جلد  ،1صفحه .697
 -71مجلسى ثانى ،بحار االنوار ،مؤسسه الوفا ،بیروت ،جلد  ،43صفحه 007
 -79قرآن کریم ،سوره بقره ،آیه 034
 -73منبع شماره  ،9جلد ،1صفحات  381تا 381
 -74منبع شماره  ،9جلد ،1صفحه 38
 -76عقیلى علوى شیرازى سید محمد حسین بن محمد هادى ،مخزن األدویة (فرهنگنامه داروهاى پزشکى
سنتى) ،مؤسسه انتشارات باورداران ،تهران ،چاپ اول 0981 ،ه.ش ،صفحه 314
 -77منبع شماره  ،77صفحه 414
 -78منبع شماره  ،77صفحه 468
 -73منبع شماره  ،77صفحه 474
 -81منبع شماره  ،77صفحه 483
 -80منبع شماره  ،77صفحه 673
 -81منبع شماره  ،77صفحه 840
 -89عقیلى علوى شیرازى سید محمد حسین بن محمد هادى ،مخزن االدویه (طبع جدید) ،دانشگاه علوم
پزشکى تهران-سبز آرنگ ،تهران ،چاپ دوم 0931 ،ه.ش ،.جلد ،0صفحات 083تا 084
 -83منبع شماره  ،77صفحه 363
 -84منبع شماره  ،10صفحه 711
 -86منبع شماره  ،10صفحه 739
 -87منبع شماره  ،9جلد ،1صفحه 48
 -88گیالنى محمد کاظم ،حفظ الصحة ناصرى ،المعى ،تهران ،چاپ اول 0987 ،ه.ش ،صفحه 93
 -83منبع شماره  ،83صفحه 001
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چاپ دوم ،0969 / 0313 ،صفحه 910
 -30منبع شماره  ،4صفحه 967
 -31مجموعه مقاالت قرآن و طب ،بنیاد پژوهشهاى قرآنى حوزه و دانشگاه ،مؤسسه انتشاراتى بنیاد
پژوهشهاى قرآنى حوزه و دانشگاه-دانشگاه شاهد ،مشهد مقدس ،چاپ اول 0984 ،ه.ش ،ج ،1صفحات
 401تا 400
 -39نجم آبادى محمود ،تاریخ طب در ایران ،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ اول،
 0970ه.ش .مقدمهج ،0صفحه 11
 -33محمدى رى شهرى محمد ،دانشنامه احادیث پزشکى ،مؤسسه علمى فرهنگى دار الحدیث ،قم ،چاپ
ششم 0984 ،ه.ش ،.جلد ،0صفحه 43
 -34منبع شماره  ،34صفحه 4
 -36امام حسن بن على علیه السالم ،التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسکری علیه السالم ،مدرسة
اإلمام المهدی عجل اهلل تعالى فرجه الشریف ،ایران ،قم ،چاپ اول 0313 ،ق ،.صفحه 330
 -37منبع شماره  ،34صفحه 8
 -38منبع شماره  ،9صفحه 04
 -33جرجانى اسماعیل بن حسن ،األغراض الطبیة و المباحث العالئیة ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران ،چاپ اول،
 0934ه.ش ،.صفحه 118
 -011منبع شماره  ،9جلد1؛ صفحه 48
 -010على خان محمد صادق ،مخازن التعلیم ،مطبع فاروقی ،دهلی ،چاپ اول 0919 ،ه.ق ،.صفحه 16
 -011کرمانى محمد کریم بن ابراهیم ،ترجمه عیسى ضیاء ابراهیمى ،دقائق العالج ،چاپخانه سعادت ،کرمان ،چاپ
اول 0961 ،ه.ش ،جلد ،1صفحه 968
 -019منبع شماره  ،64صفحات  919تا 913
 -013قاسمیان حسن ،احکام بیماران پزشکان و پرستاران ،زمزم هدایت ،قم ،چاپ اول 0989 ،ه.ش ،.صفحه 63
به نقل از کتاب تحریر الوسیله ،جلد  ،1صفحه  ،040مسأله 94
 -014قرآن کریم ،سوره انسان ،آیه شریفه 10
 -016منبع شماره  ،83صفحات  016تا 017
 -017قرائتى محسن ،تفسیر نور ،مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن ،تهران 0989ش ،چاپ یازدهم ،جلد  ،0صفحه
 934و مکارم شیرازى ناصر ،تفسیر نمونه ،دار الکتب اإلسالمی ،تهران 0973 ،ش ،چاپ اول ،جلد ،1صفحه
008
 -018قرآن کریم ،سوره بقره ،آیه103
 -013جمعى از نویسندگان ،گنجینه بهارستان ،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسالمى ،تهران،
چاپ اول 0986 ،ه.ش .جلد ،0صفحات  498تا 493
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 -001سند محمد ،فقه الطب ،مؤسسه ام القرى للتحقیق و النشر ،بیروت ،چاپ اول 0319 ،ه.ق.
قاسمیان حسن ،احکام بیماران پزشکان و پرستاران ،زمزم هدایت ،قم ،چاپ اول 0989 ،ه.ش.
-000
 -001محسنى محمد آصف ،الفقه و مسائل طبیة ،بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه
قم) ،قم ،چاپ :اول 0981 ،ه.ش
 -009منتظرى حسینعلى ،احکام پزشکى ،سایه ،تهران ،چاپ سوم 0317 ،ه.ق.
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