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آشنايي با نقش قرآن کريم و پيامبر اكرم)ص( و اهل بيت  و دانشمندان 

 اسالمي در پيشرفت علوم پزشكي
 

پيامبر اكرم محمد مصطفي)ص( در زماني و در ميان مردمي مبعوث شد كه از نظر علمي مردم جزيره العرب در پاايين رار 
 ه بود.ين سطوح علمي بودند بلكه رمام جهان به يك ركورد علمي فرو رفر

شرح حال مردم آن زمان به خوبي در نهج البالغه بيان شده است. در ديگر نقاط جهان وضع از جزيره العرب چندان بهرر 
نبااود اچرچااه مااردم ديگاار مناااطخ جهااان بااه خاااطر شاارايط آب و هااوايي و آنچااه از چعاشركانشااان رساايده بودوضااع بهراار  

فرهنگ و علمي با مديريت و هدايت پيامبر)ص(  در كوراهررين زمان  داشرند.اما همين جامعه كوچك و دور از هر رمدن و
چنان پله ها  ررقي و پيشرفت را طي نمودند كه بيشرر شبيه يك معجزه مي باشد. پيامبر )ص(  كاه خداوناد مرعاال او را 

از امور علمي و  در قرآن بعنوان يك اسوه و الگو معرفي مي كند در كشاكش انواع مشكالت اقرصاد  و  سياسي و نظامي
 آموزش  غفلت نورزيد و پايه ها  رمدن اسالمي را كه بر مبنا  وحي و علم پايه چعار  كرد.

اوست كه علم آموز  را بر مسلمين واجب دانسات و بارا  ياادچير  علام بعاد مساافت و سان افاراد را ماالو ندانسات و از 
را فراماوش نكناد و بااز هام او باود كاه چفات علام بياموزياد مسلمين خواست كه از مهد را لحد از رولد را مرگ علم آموز  

حري در چين حري در آخرين نقطه شناخره شده جهان و بااز وجاود مقادي پياامبر اكارم)ص( باود كاه قلام علماا را بررار از 
 خون شهدا دانست و هم او بود كه علم آموز  را نوعي عبادت و حري بررر از همه عبادت ها به جزء عبادت هاا  واجاب

 شمرد.
پيامبر اكرم  )ص( براندوخره دانش پزشكي چعشرگان از هر مارام و ناداد ارجاي بسازا نهااد و ايان چفراار او كاه باه درماان 

راهبرورهايي بخش رنج ديدچان و بيمااراني « هر كه درد داد  درمان نيز داد«  »من انزل الداء انزل لدواء»رو  اريد كه 
روزچاران خرد آزار و نادان پرور و نيرنگ ها  شيادان عصر شرك مرگ رادريجي شد كه نابخرد  ها و خرافه چرائيها  

را آمياازه زناادچي جانكاااه ساايه روزان آن زمااان سااناخره و كساااني را كااه رااازه بااه آيااين روحيااد   اسااالم چرائيااده بودنااد  بااا 
از ابهام و ايهام فرو برده در هاله ا  « رن دادن به سرنوشت محروم و رسليم در راسرا  مقدرات الهي»برداشت نادرست 

بود. اما پيامبر  كه به دادچسرر  و خردپرور  برا  رهايي انسان از جهل و بيخبر  و رهنموني به زندچي سعادرمندانه 
برا  جهانيان برانگيخره شده بود با راكيد بر اينكه عقل سليم نيازمند جسم سالم است  به علم طب برا  رندرسري بدن هاا 

ه   بهاا داد كااه باه داناش فقااه بارا  آچاااهي از ادياان. چفراار و كااردار و پنادار پيااامبر اساالم )ص( در زمينااه باه هماان انااداز
اندرزها  بهداشري و پرهيزها  غعايي برا  حفظ سالمت افاراد كاه بعادها محادوان و راوياان از آن مجموعاه هاام باه ناام 

ه پيامبر علم پزشكي آموزش مي دهد ولي آنچه پيامبر چفات و طب النبي  يا الطب  النبو  رربيت دادند به اين معني نبود ك
 سنت نمود هيچگونه رضاد و ضديري با علوم پزشكي ندارد.

اچر چه پيامبر اكرم )ص( طب آموزش نداد ولي چفرار او نشان مي دهد كاه باه رماام مساائل فيزيولودياك و رواناي انسااني 
 از زياد  شهوت و نداشرن روان ازدواج شكايت مي كند.بخوبي آشنا بوده است موال وقري جواني از پيامبر 

 پيامبر مي فرمايد: كه روزه بگيرد و مو  زهار را بگعار بلند شود.
علم فيزيولود  مي چويد برا  روليد سلولها  جنسي و بعضي از هورمونها  جنسي در بيضه مرد به دماا  پاايين رار از 

 رود راوان او كااهش پيادا ماي كناد لاعا چفراه پياامبر از نظار فيزيولاود  دما  بدن احرياج است و چنانچاه دماا  بيضاه بااا
 صحيح مي باشد زيرا با بلند شدن مو  زهار دما  بيضه افزايش پيدا كرده و از روان آن كاسره  خواهد شد.

نباو  ناام اچر چه ميراث ارزشمند پيامبر در زمينه طب و بهداشت و رغعيه بوسيله محدوات جمع آور  شد. و باه ناام طاب 
چعار  شده ولي حقيقت امر اين است كه زمان پيامبر)ص( و محيط آن زمان  چنجايش اين همه عظمت علمي را نداشات و 
لعا پيامبر اكرم)ص( اين چنجينه علمي را كاه از وحاي الهاي مسارقيما دريافات نماوده باود بناا باه دسارور خداوناد مرعاال باه 

 حديث معرف پيامبر مويد اين حرف است كه  "ان مدينه العلم وعلي بابها." حضرت علي )ع( و ديگرامامان واچعار كرد و
صدها حديث در مورد طب و بهداشت رغعيه از حضرت علي )ع( بما رسيده اسات كاه بعضاي از ان احادياث حكام معجازه را 

 برا  آن حضرت دارد.
 كند و آن را موجب بيمار  مي داند. حضرت علي )ع( اولين كي مي باشد كه به وجود جاندار ريز در محيط اشاره مي 

 يا  اوست كه خطر سرايت بيمار يها  عفوني را چوشزد مي كند يا طريقه انرقال آنها را بيان مي كند.
 و صدها حديث ديگر كه مجال بررسي آنها در اين دفرر نيست
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راب كناد و ايان خداوناد علام و اما باز زمانه به حضرت علاي )ع( اجاازه ناداد كاه جهاان را از چنجيناه باا ارزش علماش ساي
حكمت اين چنجينه علمي چرفره شده از پيامبر  اكارم )ص( را باه اماام بعاد  حضارت اماام حسان )ع( واچاعار كارد و زماناه 
بهرر از آنچه به علي)ص( كرد به حسن نكرد و در نهايت امامت و اين چنجينه علمي به امام حسين )ع( واچعار شد و اوج 

را در دعا  عرفاني عرفه مشاهده  مي كنيم كه در اين دعا چگونه عرفان را به طب پيونده زده و نبوغ علمي آن حضرت 
چون يك اسراد آشنا به علم رشريح شروع به شرح و روصيف اعضا  بدن مي كند و روزچار غم انگيزرر از آنچه بر اماام 

ن دعااا اناواع  معااارف دينااي و علمااي را حسين)ع(ساراغ ناادارد.باامامت حضاارت ساجاد)ع(ودر ان خفقااان امااام)ص( باا زبااا
 چسررش داد و هم او بود كه در دعا  معروف مرزبان  انرقال وبا را بوسيله آب معرفي كرد.

اما يكي از درخشان ررين دوران علمي رمدن اسالمي در زمان امامت امام محمادباقر )ع( شاكل چرفات  حضارت اماام محماد 
يادچير  و رحقيخ را مرحول كرد. در واقع بنيان چعاز دانشگاه ها  اماروز  باقر)ع( اولين كسي است كه روش ردريي و 

حضرت امام محمد باقر)ع( مي باشد. در چعشاره رئوريهاا و فرضايه هاا هاي  چااه ماورد نقاد و بررساي قارار نماي چرفات و 
ند را اينكه حضرت اماام شخصيرها  با ارائه يك مدل علمي وابت نشده قرنها دنيا  علم را از حركت و پويايي باز مي داشر

محمااد باااقر)ع( بااا شااكفرن عمااخ مسااائل علمااي و ايجاااد رغيياار و رحااول در مراحاال رحقيااخ راادريي و يااادچير  پايااه چااعار 
شد هم او بود كه كرابها  دانشمندان چعشره را در مسائل علمي باه نقاد چعاشاره و صاحت و ساقم آن  دانشگاهها  امروز 

لمي را نمي پعيرفت را آنكه آن را در حيطه عقل و عمال در بوراه آزماايش بساپارد و را بررسي كرد و كوركورانه مطلب ع
آنگاه حقايخ آن را مي پعيرفت و خرافت آن را حاعف ماي كارد. در چعشاره دانشامندان باه چهاار عنصار بااد و آب و خااك و 

ود ولاي وجاود آن دو اماام آرش معرقد بودند و بيشارر علاوم در حاد مساائل فلسافي و رااريخي و نجاوم و مقادار  از طاب با
 موجب شد كه شاخه ها  علوم افزايش پيدا كند و در مسير صحيح و حقيقي آن حركت كند. 

اين دو امام بزرچوار)امام باقروامام صادخ( مروجه شدند كه برا  بقا  اسالم و شيعه كه همان اسالم حقيقي مي باشد بايد 
ا  قارآن و سانت و عقال نمايناد چاون بزرچرارين ارراش هام شكسات ماي اقدام به پايه ريز  و ردوين فرهنگ شيعه بار مبنا

خورد ولي يك يك فرهنگ جامع و صحيح هرچز شكست نمي خورد و شايد يكي از بزرچررين معجازات آن دو حضارت پاياه 
چعار  و ردوين فرهنگ شيعه بود كه پي از چعشت چهار قرن هنوز پا بر جاست البراه كساي مروجاه اهميات ايان امار ماي 

 ود كه به وقايع راريخ و انقراض انواع و اقسام رمدنها و فرهنگها آشنايي داشره باشد. ش
حضرت امام محمد باقر)ع( اولين كسي بود كه فرضية چهار عنصر را باطل نمود و هم او بود كه چفت با علم مي روان از 

شاود. و هام او باود كاه چفات بارا   آب آرش افروخت و فرمودند در هوا عنصر  وجود دارد كه موجب سوخرن اشياء ماي
 بررسي اشياء بايد جزء كوچكي از آن را مورد بررسي قرار داد را بروان به رمام خواص و مشخصات آن پي برد. 

اما اوج اين معجزه علمي در زمان امام صادخ)ع( رخ داد درخري كه حضرت امام محماد بااقر)ع( كاشات در زماان حضارت 
د. حضرت امام صاادخ)ع( بايش از چهاار هازار شااچرد در رماام زميناه هاا  علماي رربيات صادخ بسيار بزرگ و رنومند ش

فيزياك  نجاوم  شايمي  جغرافياا  رااريخ  زيسات شناساي  چيااه شناساي  كااني  -طاب -عرفاان -فلسافه -كرد. در فقاه و كاالم
سرم  حقوخ  ادبيات  باسران شناسي  فيزيك كوآنروم يا عرات  بهداشت  رغعيه  جنين شناسي   رشريح  فيزيولود   اكوسي

 شناسي  روان شناسي  جانور شناسي. 
بطور كلي بنيان چعار بسيار  از رشره ها  دانشگاهي امروز حضرت امام صادخ)ع( بوده است. بسيار  از اكرشافات باه 

 وبت مي شد. نام بعضي از دانشمندان غربي وبت شده ولي حقيقت آن است كه بايد اين اكرشافات به نام امام صادخ)ع( 
مبحث اين دفرر طب مي باشد ولي بايد بدانيم كه چسررش و پيشرفت علوم به هم بسرگي دارد موالً اچر علم شيمي پيشرفت 

 نمي كرد هرچز پزشكي هم اين قدر پيشرفت نمي كرد.
و آن جرووماه  جهان از يك جرووماه بوجاود آمادهم او بود كه فرضيه بوجود آمدن جهان را مطرح كرد ايشان فرمودند كه 

 ماده بوجود آمد و ماده رنوع پيدا كارد و رناوع مااده ناشاي دارا  دو قطب مرضاد است سبب پيدايش عره چرديد و آنگاه كه
 .از كمي يا زياد  عرات آنها مي باشد

د كه ( يا انفجار بزرگ مي باشد كه رازه فيزيك امروز به آن پي برده است در مورد نور فرمودنBig Bangاين رئور  )
 سرعت نور كه به طرفل چشم مي آيد فور  و از انواع حركات است)حركت موجي(. 

برا  اين كه بروان چيز  را ديد بايد آن شايء روشان باشاد  و اچار خاود شاي  روشان » برا  ديد اشياء ايشان فرمودند: 
و باز ايشان فرمودند كاه هرچاه هسات نيست بايد يك شيء نوراني بر آن برابد آن را روشن كند را اين كه بروان آن را ديد 

حركت دارد و حري جمادات دارا  حركت هسرند و چرچه چشم ما حركات آنها را نمي بيناد ولاي نماي راوان چياز  را يافات 
 كه حركت نداشره باشد و در آينده اين مطلب وابت خواهد شد

 در قسمرها  ديگر در مورد روشنايي مي فرمايند:  
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ي را مي بيني كه اينك بر اين جا مي رابدو سبب مي شود كاه مان و راو براوانيم يكاديگر را ببينايم. ا  ابوشاكر اين روشناي
اين روشنايي كه مبدأ آن خورشيد مي باشد نيز خدا را مي پرسرد چاون از قواعاد  كاه خداوناد بارا  او مقارر كارده اسات 

د بوجاود ماي آياد و هاي  ياك از آن دو عامال اطاعت مي نمايد و اطاعرش آنقادر دقياخ و مانظم اسات كاه از دو عامال مرضاا
 روشنايي ندارد ولي بعد از اين كه بهم جفت شد آن روشنايي به وجود مي آيد. 

 همانگونه كه مي دانيد بسيارم از آنچه امام صادخ)ع( چفرند برازچي دنيا  امروز به آن رسيده است. 
 مباحوه ا  با يك بت پرست بنام ابوشاكر مي فرمايند:  . ايشان دراولين كسي كه سلول را شرح داد امام صادخ)ع( بود

ا  ابوشاكر  رو چفري من افسانه سرايي مي كنم و ماردم را دعاوت باه پرسارش خادايي ماي نماايم كاه دياده نماي شاود. ا  
ظهاار ابوشاكر رو كه منكر خدايي ناديده هسري  مي رواني درون خود را ببيني. ابوشاكر چفت : نه  امام جعفر صادخ)ع( ا

داشت كه هرچاه مي روانسري درون خود را ببيني  نمي چفري كه چون خداوند را نمي روان ديد لعا خدا  نادياده افساانه ا  
 بيش نيست  ابوشاكر اظهار كرد ديدن درون خود چه ربطي به پرسرش خدايي دارد كه موجود نيست. 

صدايش را شنيد و آن را لمي كرد و ياا بوئياد ياا چشايد  امام فرمودند: رو مي چويي چيز  كه ديده نمي شود و نمي روان
 وجود ندارد و چون دارا  موجوديت نيست قابل پرسرش نمي باشد. 

 ابوشاكر چفت: همين طور است. 
امام فرمودند: آيا صدا  حركت خون را در بدن خود مي شنو . ابوشاكر چفت من صادايي از آن نماي شانوم و مگار خاون 

 مام فرمودند بلي و آيا رو بو  خون را در بدن اسرشمام مي نمايي؟ ابوشاكر چفت: نه در بدن حركت دارد؟ ا
امام فرمودند: رو ا  ابوشاكر خون هرچند دقيقه يك مرربه در رمام بدن خود حركت مي نمايد و اچر حركت خون چند دقيقه 

 ديده بود ؟  ا  در بدن رو مروقف چردد رو خواهي مرد و آيا را امروز چردش خون را در بدن
 ابوشاكر چرفت: نه و من نمي روانم قبول كنم كه خون در بدن من حركت مي نمايد. 

امام فرمودند: آنچه مانع از اين مي شود كه رو قبول كني كه خون در عروخ رو حركت مي نمايد جهل است و هماين ماانع 
اري كه خداوند آفريده و آنها را درون رو بكار چمارده از اين مي چردد كه رو خدا  واحد را ناديده بشناسي  آيا رو به مخلوق

 و رو بر اور كار آنها زنده هسري اطالع دار ؟ 
 ابوشاكر چفت: 

امام فرمودند  چون رو فقط مركي به مشاهدات خود هسري و مي چويي آنچه را كه نمي بيناي وجاود نادارد اچار حاضار ماي 
كاهي اطالع حاصل مي كرد  كه در وجود راو آن قادر موجاودات جانادار شد  كه دنبال علم برو  را اين كه از جهل خود ب

 هسرند كه شماره آنها به اندازه شماره ريگ ها  بيابان است. 
 آنها در كالبد رو بوجود مي آيند و رشد مي كنند و دارا  اواد مي شوند و بعد از مدري از كار مي افرند. 

ا مي شنو  نه مي رواني آنهاا را لماي نماايي و ناه رايحاه آناان را اسرشامام ولي رو نه آنها مي را بيني و نه صدايشان ر
كني و نه بداني كه در عائقه رو دارا  چه طعمي هسرند. ا  ابوشاكر بدان كه شماره موجودات جاندار كه اينك در كالبد راو 

نند بيشرر است بلكه از رياگ هاا  زندچي مي كنند و مي ميرند نه فقط از شماره رمام آدميان كه در اين جهان زندچي مي ك
بيابان زيادرر مي باشند. آنها بوجود ماي آيناد و رشاد ماي كنناد و ماي ميرناد راا ايان كاه راو زناده بمااني و اچار سااعري آن 

 مخلوقات جاندار خدا كه در وجود رو بكار مشغولند از كار باز بمانند رو خواهي مرد. 
فرمايد ا  اباو شااكر آن كساي كاه خاود را بقرال ماي رسااند از دسارور خداوناد و باز در جايي ديگر از اين مباحث امام مي 

سرپيچي مي كند برا   اين كه خدا چفره كه ما بندچان او بايد در حفظ جان بكوشيم و يكي از راههاا  حفاظ جاان ايان اسات 
اين كه عمر طبيعي اش به كه در خوردن و نوشيدن افراط نكنيم زيرا افراط در اكل وشرب  سبب مي شود كه آدمي قبل از 

 انرها برسد بميرد.
 برا  حفظ جان ا ست كه جد من چفت كه شكم خود را قبر جانواران نكنيد ابوشاكر 

 چفت معنا  اين حرف چيست؟
 جعفر صادخ جواب داد يعني از خوردن چوشت زياد بپرهيزيد.

رهيزم جعفر صادخ چفات از خاوردن چوشات ابوشاكر چفت ولي من از چوشت لعت مي برم و نمي روانم ازخوردن چوشت بپ
 زياد بپرهيز ابو شاكر پرسيد چرا بپرهيزم.

جعفر صادخ جواب داد برا  اين كاه خاوردن چوشات زيااد در بعضاي از اشاخاص سابب فجا)ساشره( ماي شاود و انساان باه 
 مرگ  مفاجات زندچي را بدرود مي چويد.
 ابوشاكر پرسيد مرگ مفاجات چيست؟

مرچي كه غير منرظره مي باشد و شخصي كه بظاهر سالم ولي در باطن بيمار است به حال اغما در جعفر صادخ جواب داد 
 مي آيد و مي ميرد.
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ابوشاكر پرسيد مگر بيمار  باطني هم هست. جعفر صادخ پاسخ داد بلي ا  ابوشاكر و كساني هسارند كاه در بااطن بيماار 
مايند و آنها كه در خوردن چوشت و اغعيه قوت دار ديگار اساراف مي باشند اما خود اور  از ان بيمار  را احساي نمي ن

مي كنند ممكن است كه در باطن بيمار بشوند بدون اين كه از اشرها  آنهاا كاساره شاود و باي آنكاه احسااي درد نمايناد و 
 دچار بي خوابي چردند.

ممكان  اسات كاه در جناگ ياا نازاع كشاره ابوشاكر چفت من نمي روانم قبول كنم كه آدمي بدون اين كه بيمار شود بيمارد و 
شود ولي بدون بيمار  انسان نمي ميرد. جعفر صادخ)ع( چفت رو مارد  هساري كاه رااچيز  را نبيناي  و جاودش را نماي 
پعير  و چون راامروز نديده ا  كه كسي بمرگ مفاجات بميرد  نمي پعير  كه آدمي بدون بيمار  ممكن اسات كاه ناچهاان 

د ولي بدان كه سه چونه مرگ مفاجات وجود دارد يكي ناشي از مغز و ديگر  ناشاي از قلاب ساومي زندچي را بدرود بگوي
)اين كالم در آن عصر از لحاظ علمي چياز  شابيه باه اعجااز اسات زيارا طباخ اطالعااري كاه اماروز DIC“.ناشي از خون 

علت آن انسداد يكي از عروخ باشد  پزشكان دارند مرگ ناشي از سكره سه چروه سكره مغز  و سكره قلبي و سكره ا  كه
 بوجود مي آيد( ابو شاكر چفت چه مي شود كه مغز و قلب و خون مايك مرربه ما را به هالكت مي رساند.

جعفر صادخ چفت هر نوع فجاء در مرحله آخر ناشي از غلظت خون است و غلظت خون هم ناشي از خوردن چوشات زيااد 
خوردن آنها افراط نمايند و بعد از اني كه خون غليظ شاود عاوارض فجااء در مغاز  و ساير اغعيه قوت دار مي باشد كه در

 يا قلب يا خود خون بوجود مي آيد و انسان را به هالكت مي رساند.
آنهاا را قبال از  غلظت خون در بعضي از اشخاص سبب فجاء مي شود و در اكور اشخاص سبب پير  زودري مي چردد و 

 يان برسد مي ميراند.اين كه عمر طبيعي شان بپا
 . 

جابربن حيان از شاچردان امام صادخ)ع( در بحوي ديگر از جعفر صادخ)ع( سوال كرد كه نظريه شما در خصوص بيمار  
چيست. آيا بيمار  را خداوند بر انسان نازل نمايند يا اين كه آدمي بر حسب   رصادف بيمار ماي شاود جعفار صاادخ  چفات 

 بيمار  بر سه قسم است.
قسم بيمار  هايي هست كه از مشيت الهي مي باشد كه از جلمه بيمار  پير  اسات و هاي  كاي از ايان بيماار  چرياز يك 

ندارد و هر كسي مبرال به اين بيمار  مي چردد. نوع ديگر بيمارهايي است كه آدمي بر اور جهالت يا پيرو  از هوي خود 
آدماي در اكال وشارب  ماياد كاه در اكال و شارب اساراف نكنياد. اچار را به آنها مبرال مي سازد در صورري كه خداوند ماي فر

 اسراف نكند و چند لقمه كمرر بخورد و چند جرعه كمرر بنوشد دچار بيمار  نخواهد شد.
نوع سوم بيمار  ها  است كه از دشمنان بدن عارض مي شود و آنها به بدن انسان حلمه مي كنند ولاي بادن باا وساايلي 

ند و اچر مقاومت بدن به اندازه ا  نبود كه برواند دشمنان بدن را دور نماياد انساان بيماار ماي شاود كه دارد مقاومت مي ك
ولي بعد از اين كه انسان بيمار شد باز بدن  مقاومت  مي نمايد و بر اور مقاومت بادن اسات كاه مارض از باين ماي رود و 

 .بيمار شفا مي يابد
 جابر پرسيد: دشمنان بدن كه هسرند.

دخ جواب داد دشمنان بدن موجوداري هسرند كوچك كه از فرط خرد  به چشم نمي رسند و آنها به بدن حملاه ور جعفر صا
مي شوند و در بدن هم موجوداري كوچك وجود دارد كه از فرط خرد  به چشم نمي رسند و آنهاا بادن را در قباال دشامنان 

 ي كنند كه هسرند.حفظ مي نمايند جابر پرسيد كه دشمنان بدن كه روليد بيمار  م
جعفر صادخ جواب داد كه شماره انواع آنها زياد است كه همانگونه  كه مدافعان بدن هم انواع مخرلفي دارند اما آنچه آنها 

 را رشكيل مي دهد محدود است.
 ود است؟جابر چفت من نمي فهمم كه رو چه مي چويي و چطور انواع آنها زياد مي يابد و انچه آنها را رشكيل مي دهد محد

جعفر صادخ چفت كرابي كه رو مي خواني دارا  هزارها كلمه است و هر كلمه در آن كراب با حروف معدود الفبا ماي راوان 
 هزاران كلمه نوشت كه هر يك از آنها يا هر دو دسره از آن كلمات دارا  معنا  مخصوص مي باشد.

كناد مانناد هزارهاا كلماات كرااب راو هسارند ولاي هماه از ياك  دشمنان بدن ما و آنهايي كه از بدن در قبال دشمنان دفااع ماي
 وعده مواده معدود هسرند.

 جابر چفت اكنون بهرر مي فهمم كه رو چه  مي چويي.
 جعفر صادخ چفت برا  اينكه چفره ام را بهرر ادراك كني موال ديگر مي زنم.
ور  را كه مشااهده ماي نماايي ماي بيناي  کاه قسمرم زياد  از جانوران دارا  اسرخوان و چوشت و خون هسرند و هر جان

دارا  اسرخوان و  چوشت و خون است. ولي آيا رمام جانوراني كه دارا  اين سه ماده رشكيل  دهنده مي باشند بهام شابيه 
 هسرند. شرر دارا  اسرخوان و چوشت و خون است و چربه هم دارا  اسرخوان و چوشت و خون مي باشد.
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ود دارد اما يكي از علفخوا است و ديگر  چوشات خاوار در صاورري كاه ماواد  كاه بادن آنهاا بين شرر و چربه شباهت وج
رارشكيل داده و نهاد از يك جني است و از اين جهت از نهاد نام برديم كه جني چوشات چارب غيار از جاني چوشات شارر 

 مي باشد ولي هر دو از لحاظ نهاد چوشت است.
نان را دفع مي كنند از لحاظ  نهاد از مواد معدود رشكيل شده اند ولي  انواع  آنها دشمنان بدن و آنهايي كه در بدن ما دشم

 زياد است.
امام صادخ)ع( مي فرمايند: كه هوا يك عنصر نيست بلكه از چند قسامت بوجاود آماده و ياك قسامت آن سابب ماي شاود كاه 

 اشياء بسوزد و هم بعضي از اشياء را فاسد مي نمايد. 
ان اماام صاادخ)ع( در ماورد بعضاي از علاوم بخصاوص علاوم پزشاكي ماي باشاد در صاورريكه اماام اين چوشاه ا  از ساخن

صادخ)ع( بيش از هزار مباحوه با ديگران در مورد مسائل علمي داشاره كاه در ماورد زماان از باين رفراه و انادكي از آنهاا 
معرف اسات بررساي كنايم خاواهيم دياد بدست ما رسيده است اچر مباحث امام با مفضل بي عمر را كه به نام روحيد مفضل 

كه امام صادخ )ع( دريا  بيكران علم و حكمت بوده و صدها اکرشاف و رئور  و قوانين علمي بايد به نام امام صاادخ)ع( 
 وبت مي شد نه ديگر .

ام دانشگاهي كه اماام صاادخ باه راه اناداخت چناان پيشارفت ساريعي كارد كاه از عجاياب روزچاار اسات يكاي از شااچردان اما
 صادخ)ع( جابر بن حيان از اهالي خراسان مي باشد.

جلد آن در اروپا چاپ منرشار شاده اسات اماا بايش چناد  055جابربن حيان بيش از چهار هزار كراب نوشره است كه حدود 
 جلد آن در ايران نيست.

د و جابربن حيان بايش از پاول كراو  مرشرخ معروف را حدود  زياد  چهره واقعي جابر بن حيان را به جهانيان نشان دا
آنكه در شرخ و كشورها  اسالمي شناخره شده باشد در غرب شناخره شده است كرابها و روشها  علمي  او ده قارن بار 

 رارك علمي جهان مي درخشيد.
 جابر بن حيان  شاچرد مسرقيم حضرت امام صادخ )ع( بود.

كراااب و رساااله د رعلاام الحياال  0055نوشاات كااه   رساااله و كراااب در  رشااره هااا  چوناااچون علاام 0555جااابربن حيااان 
كرااب در نقاض بار فالسافه و كرابهاا  در شايمي و ... نوشاره اسات و آواارش در  055كراب در طب و  055)ميكانيك( و 

 شيمي از ديگر نوشره هايش چشمگير رر  است.
در كرابخانه دولري برلين و كرابخانه  سيصد سال قبل پانصد رساله از رساله ها  جابر در آلمان به چاپ رسيده كه هم اينك

 دولري در پاريي موجود است.
رمام اين نوشره ها و كرابها  جابر از حضرت امام صادخ چرفره شد و چنانچه خود در كرابهايش اين چونه نوشره است حد 

محمد سايد اهال زماناه  اخعت هعا العلم من جعفر بن»يا « قالي لي جعفر»يا « القي علي جعفر» وني موا   جعفر )ع( يا 
 )ع( او در كراب در مكنون ميگويد و حدرني سيد  عن آبائه   و احد بعد واحد.

 و مرشرخ معروف فرانسو  چوسراولوبون مي نويسد:
مخررع علام شايمي اسات باياد دانسات كاه هاي  علماي از شايمي و غيار آن « اوازيه»اينكه در كرابها  شيمي مي نويسند:

نانچه رجربيات و آزمايشها  هزارسال پيش  از اين مسلمين و آكرشافات آنها در ايان علام نماي شاود يكباره پيدا نشد. و چ
 هي  چاه ازاويه نمي روانست قدمي به جلو بگعارد.

 باز  هوليمارد  خاورشناي انگليسي مي چويد.
از سرچشامه زال معرفات  جابر  شاچرد و صحابه امام جعفار صاادخ )ع( باود او در وجاود اماام  مطلاوب خاود را يافات  و

سيراب شد. جابر كوشش مي كرد كه با راهنمائي اسراد خود علم شيمي را از قيد افسانه يوناني آزاد كند و را حدود زياد  
 به مقصود خود رسيد.

 بسيار  از اكرشافات و مواد شيميايي كه طب كاربرد پيدا كرد واولين بار بوسيله جابر پايه چعار   مي شود.
 ا نگليسي مي چويد شيمي دانها شاچردان مطبخ جابرند. لوزرون

دكرر لوزرون حري مي نويسد: نخسرين كسي كه درباره طريقه رركيب داروها رساله ا  نوشت جاابربن حياان پادر كيمياا  
 عرب بود.

وهر جابر بن حيان باا راهنماايي حضارت اماام صاادخ)ع( بارا  اولاين باار ريازآب )مخلاوط جاوهر شاوره و جاوهر نماك( جا
 چوچرد )اسيد سولفوريك( معروف به زيت الزاج جوهر شوره )اسيد نيرريك( و نيررات واردان روليد كرد.

 مرحوم عالمه شهرسراني مي نويسد:
دانشمندان اروپا  همگي اعرراف دارند كه نوزده عنصر از عناصر  كه را به اماروز كشاف شاده اسات از كشافيات جاابر »

رچشت رمام اين عناصر بر يك عنصر است و آن عبارت است از عنصار قاو  بارخ و آراش بن حيان است جابر مي چويد  ب
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است كه در باطن كوچكررين عره از عرات ماده مسرور است سپي عالمه شهرسراني اضافه مي كند ايان چفراه جاابر كاه در 
كرارون كاه در داياره ارام كشاف دنيا  راريك ديروز به رعليم از امام صادخ)ع( آن را اظهار داشره است باا نيارو  عجياب ال

 چرديده است نزديك به يكديگر و با هم مطابقت مي كند.
جابر در برابر روش ساده عوب فلزات كه را آن زمان مرداول بود  روش حل كردن فلزات را نيز به كمك اسيد نيرريك  

رش داد. بدين وسيله برا  جابر و اسيد سولفوريك  جوهر نمك و ريزاب سلطاني  كه به وسيله او اخرراع شده بودند  پرو
پي از او  رركيبات بي نهايت وسيع شيميايي امكان پعير شد  من جمله: اكسيد جيوه  زنجفر  زرنيخ )اكسيد سه ظرفيري 
ارسن(  نشادر  نيررات نقره  زاج سفيد )سولفات آلومينيم و پراسيم(  كات كبود  پراي سوز آور )محلول غليظ 

محلول سود سوز آور  محلول كلوئيد  سفيد رنگ چوچرد و خيلي چيزها  ديگر. آنان اخرالف بين ئيدرواكسيد پراسيم(  
اسيد و قليا را مي دانسرند؛ آنان اضافه شدن وزن فلزات را  هنگام اكسيده و يا سولفوره شدن  يادداشت مي كردند  مي 

پايه ريز  كرده و پرورش دادند  مانند دانسرند كه آرش بدون هوا خاموش مي شود. آنان عمل ها  اصلي شيمي را 
ربخير  رصعيد و ربديل مسرقيم جسم جامد به چاز يا بعكي  مربلور كردن )كريسراليزه كردن(  رعديل رركيبات شيميايي به 

در حالي كه اخرالف رقطير از طريخ خنك كردن چاز به وسيله آب را  –وسيله حرارت دادن  رصفيه كردن و رقطير كردن 
 كردن چاز به وسيله شن در نظر داشرند. از خنك 

برا  انجام همه اين كارها  شيميايي از ظروف و وسايل شيشه ا   كه هنرمندان شيشه چر سوريه و مصر مي ساخرند  
اسرفاده مي شد؛ بخصوص وسايل شيشه ا  شهر حلب كه يكي از ارقام صادراري مهم كشورها  عربي بود. قرع ها  

كي از ارقام صادراري مهم كشورها  عربي بود. قرع ها  شيشه ا   شيشه ها  فعل و انفعال شيشه ا  شهر حلب كه ي
ها  شيشه ا  از اين شهر  در آزمايشگاه ها  مخرلف راه يافره بودند. در شهرها  سوريه بود كه انبيخ  شيميايي و لوله

ير هسرند و در اروپا هنوز به همين نام باقي و اوال اخرراع شدند  كه مربوط به قسمت ها  باايي و پاييني دسرگاه رقط
 اند.  مانده

دانشمدان اسالمی اجاخ مخصوصي برا  رقطير به كار برند  كه مواد سوخري آن به طور اروماريك جريان داشت. او محل 
 بست.  ارصال دو بخش انبيخ و اوال را به وسيله نوارها  كراني محكم و بدون منفع مي

چرفرند و آب ناسالم را  را رصفيه مي كردند؛ الكل را از شراب جدا مي كردند؛ از خرما عرخ مي به وسيله رقطير  سركه
 رصفيه كرده  آب مقطر به بازار ارائه مي دادند  را به مصرف داروساز  برسد. 

ل خالص  زكريا  راز  به همين طريخ اسيد سولفوريك درست كرد و از نشاسره و همچنين از مايع ها  قند دار ديگر الك
لقب همان چيز  است كه « الكحول»يا « خالصررين»است  ساخت.   اين « خالصررين»يعني «  الكحول»كه اسم آن هم 

كردند. به همين جهت علي بن عيسي  چشم پزشك معروف نيز ملقب به الكحال بوده است.  طبيبان برا  چشم رجويز مي
 ابي رقطير مي كردند.همچنين انواع روغن ها را نيز در كوزه ها  بزرگ لع

بسيار  از نام ها  شيميايي كه امروزه در همه زبان ها  دنيا رواج دارند  به زبان عربي هسرند كه نشانه فعاليت 
دانشمندان اسالمي در اين زمينه است. اين ها نه فقط به وسيله شيميدان ها  بلكه به وسيله هر كدبانويي در زندچي 

اين نام ها در درجه اول  شيمي  كيميا  انبيخ  زاج سفيد  آلدئيد  حنظل  آليزارين  قليايي   روزمره به كار برده مي شوند.
بنزين  حسن لبه )لبان جاو (    عرخ  اجورد  بدوار )غده برگ چياه(   سرمه )انري مون(   اوال  ملقمه  نيل )آنلين( 

انه  اكسير  آهك  قليا  پراسيم  زاج سرخ )قلقديي(  ررياخ(  داروخ –پادزهر  سنگ پادزهر  براخ )بوره(  دارو )ررياك 
 اك  سولفور  نارريم  نررن  آرسن  سودا  طلخ  براكي و بسيار  ديگر هسرند. 

بسيار  از اين مواد شيميايي در آزمايش  به عنوان دارو شناخره شدند و به اين ررريب زكريا  راز  با آچاهي كامل  علم 
 ر داد  كار  كه بعدها پاراسلزوي مجددا به آن پرداخت. شيمي را در خدمت پزشكي قرا

زكريا  راز  فهميد كه مي روان با ايجاد رغيير در مواد طبيعي  داروها  جديد  رهيه كند كه در طبيعت وجود ندارند. به 
. ولي او اين اين ررريب ارزش شيمي طبيعي را به پايه داروها  طبيعي رسانده بود و در پزشكي آنها را به كار مي برد

داروها  شيميايي را قبل از مصرف  رو  حيوانات آزمايش مي كرد. بدين ررريب يكي از رركيبات جيوه را به بااررين 
درجه ارزش دارويي رساند. رركيبات دارويي ررياك و حشيش را رو  حيوانات آزمايش و ركيمل كرد و برا  مصرف 

 بيهوشي به كار برد. 
معروف مي باشد و « بالنكي رازي»كريا  راز  ساخره است  در داروخانه ها  فرانسه به نام يكي از داروهايي كه ز
 است. « انگور روشن»مي چويند كه لغت اخير به معني « بالنك رازين»عوام آن را به غلط 

ا منا يا ها  چياهي همراه ب جهان پزشكي از شيمي اسالمي به خاطر يك سلسله داروها  جديدش سپاسگزار است: عصاره
شكر كه نقش بزرچي باز  مي كند. و شربت دارويي كه قدر  شيرين بوده و به غلظت رب نبود و سرد آشاميده مي شد و 

ها  دارويي از آن جا شروع شد؛ همچنين ميوه ها يا بخش هايي از چياه كه در عسل يا شكر  اصال درست كردن شربت
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را  چشم را كه از نظر ساخرمان به سفري قرص ها  مرداول امروز  كنسرو شده بودند. راز  يكي از داروها  موور ب
مي نامد. رب نيز يكي از شكل ها  رهيه دارو بود  كه عصاره چياه را مي جوشاندند را بر اور ربخير « سيف»بوده است  

 سفت شود  به طور  كه بروان آن را هميشه همراه داشت و مصرف كرد. 
برواند دارويش را بخورد. رب ها  بدمزه را سفت رر « بد دوا»ين بود كه چگونه بيمار زكريا  راز  هم چنين به فكر ا

 داد.  مي كرد و مانند دراده ها  امروز   آنها را روكشي از شكر يا لعاب مي
نوع ديگر ساخت دارو اين بود كه عصاره ها  نبارات را با عسل يا شكر و چيزها  ديگر  را حد غلظت زياد جوشانده  

 مايع را به شكل طناب فرم داده و آن را رو  صفحات سنگ مرمر ريخره و ؟؟؟ سرد شدن را مي بريدند. آن 
و اين كه امروزه مرداول است كه قرص ها را به شكل طاليي و يا نقره ا  درست كنند  سنري است كه ابن سينا باني آن 

شود و به بعضي قرص ها  دارويي   بوده است. طال و نقره به عنوان داور  موور بر قلب و چردش خون رجويز مي
 روكش ها  آب طال و نقره داده مي شد. 

در مورد درست كردن انواع مخرلف  مشمع ها و ضمادها  باندها  كرم ها و پودرها نيز مهارت ها   دانشمندان اسالمي
 بي نظير  داشرند. 

پزشكان اسالمي عالوه بر رسانيدن و سرباز كردن جوش ها و دمل ها  انواع بيمار  ها  جلد  و بريدچي ها را با 
و ما اخيرا كشف  –و شراب  ضد عفوني و معالجه مي كردند داروها  آنري بيوريك از نوع پني سيلين و اسپرچيلوي 

همچنين پودر قهوه زياد بوداده همين خاصيت را دارد كه آن را بسيار به كار  –كرده ايم كه شراب خاصيت ضد چرك دارد 
با همين »م( به قول خود به وسيله اعراب 0305سي سال قبل )حدود سال  مي بردند. يكي از شيميدان ها  آلماني  كه در

  مقدار  از آن را همراه خود به آلمان آورد و برا  عالج زخم ها  كهنه  با موفقيت «قهوه سوخره از مرگ نجات يافت
 به آزمايش چعاشت. 

دانشمندان اسالمي همچنين انواع معجون ها  زفت مانند درست مي كردند كه چسبنده و خشك شونده بودند  مانند مشمع 
ن بديهي است كه يك چنين چنجينه داروها  مرنوع و چند جانبه با رهيه آزمايشگاهي آنها  در قدرت ها  امروز . بنابراي

خواست به  روانست باشد. اطالعات مخصوص از داروها و روش خاص رهيه آنها را كسي كه مي هضم فكر  يك نفر نمي
 اين شغل بپردازد مي بايست بداند و مسئوليت آن را به عهده بگيرد. 

برا  اولين بار در دهه هشرم قرن هشرم ميالد  در دوران حكومت المنصور  داروخانه رسمي بر پا كردند. همچنان آنان 
در هر بيمارسران نيز داروخانه كاملي داشرند. اين رشكيالت در جنديشاپور نيز وجود داشت. آنان داروخانه مرحرك نظامي 

 رك در جنگ ها به همراه برده مي شد. )صحرايي( نيز داشرند كه همراه بيمارسران ها  مرح
شغل دارو فروشي )داروخانه دار (  به اضافه وسايل ديگر بهدار  اررشي  مجموعا از قرن نهم ميالد   يعني از زمان 
مأمون به بعد  رحت نظارت دولت بود. ضمن اين كه صنف پزشكان هميشه يك رئيي داشرند  در هر شهر هم يك نماينده 

رخاب مي شد  كه اين شخص مرقاضيان شغل داروفروشي را آزمايش مي كرد و به آنان اجازه كربي مبادرت داروخانه ها ان
 به اين شغل را مي داد. 

 
م با شرح امراض خون كه كرارا در خانواده ا  مالحظه كرده بود  در  0500يك جراح اندلسي به نام ابوالقاسم مرولد 

 پيشرفت طب كمك كرد. 
سي رماريست مفاصل و سل سرون فقرات پرداخره بود  يعني هفرصد سال پيشرر از پرسيفال پت همين پزشك به برر

 ( كه بااخره هم اين مرض اخير به نام بيمار  پت ناميده شد. 0800-0811انگليسي )
گ موانه ابوالقاسم نه رنها رغييرات فراواني در جراحي ها  عمومي داد  بلكه در مورد سوزاندن زخم ها  خورد كردن سن

 در داخل موانه و شكافرن جسد انسان و حيوان برا  كشف و شناخت علمي  پيشرفت ها  حاصل كرد. 
او با روش ها و وسايل طبي جديد به پيشبرد مداوا  بيمار  ها  زنان  كه در بين يونانيان واقعا عقب مانده بود  كمك 

زايمان ها  غير طبيعي  كه ابردا دست يا زانو يا پاها   كرد. او كمك ها و جراحي ها  زايماني را برا  حاات مخرلف
نوزاد از شكم مادر خارج مي شوند  همچنين در حااري كه نوزاد از سر خارج شده و يا از پهلو  چپ يا راست  يا اين 

 كه طاخ باز )كه اين حالت را اولين بار او شرح مي دهد( بيرون مي آيد  كشف كرد. 
الت وضع حملي كه ابردا ما رحت نوزاد از شكم مادر خارج مي شود را مرناسب و سالمت دانسره او اولين كسي است كه ح

و حري پيشنهاد مي كند  چيز  كه زرانوي)بزشک يونانی( و پشينيانش وضع حملي غير ممكن دانسره و به هر شكل مي 
م(  0180 – 0300ك آلماني والشر )خواسرند از اين نوع وضع حمل جلوچير  كنند. همچنين آن چه امروزه به نام پزش

اهل شهراشرورگارت ناميده مي شود  يعني روش زايمان والشر  از اوست؛ كه زائو را در بعضي موارد برا  كمك به 
وضع حمل آويزان مي كنند. او طريقه جراحي فرج )برا  زايمان( را ياد مي دهد  آيينه ا  اخرراع مي كند كه به وسيله 
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ن را مي روان از داخل ديد و دسرگاهي كه به وسيله آن فرج را باز مي كنند كه بعدها يكي از وسايل آن اعضا  رناسلي ز
بسيار ضرور  مامايي مي شود. او طريقه معالجه نقص ها  ساخرمان دهان و فك را ياد مي دهد. او برا  بيرون آوردن 

مسرخدم خودش را به همين طريخ با موفقيت  پليپ  چنگگ به كار مي برد و برا  جراحي نا   برش عمود  مي داد و
 جراحي كرد. 

م برا  اولين بار به بسرن  0001و آن چه معروفيت جراح فرانسو   آمبروازپار بدان اسروار است  كه مي چويند در 
طع بزرگ رگ ها  خوني مبادرت كرده است  ششصد سال قبل از او همان ابوالقاسم آن را رعليم مي داده و بدان وسيله ق

دست و پا  علمي رر انجام مي چرفره است. ابوالقاسم به محصليني كه جراحي مي آموخرند  سه نوع دوخرن  اومشلونگن 
نات  كورشنرنات و اخررنات را برا  دوخرن شكم ياد مي داد. او نوع دوخت ديگر  هم كه دو سوزن را به يك نخ مي 

ازند برا  دوخرن محل جراحي را ياد مي داد. او اولين كسي است كنند و همچنين دوخرن با نخي كه از روده چربه مي س
كه برا  دوخرن محل جراحي و به طور كلي جراحي آن بخش از بدن كه زير ناف قرار دارد  روصيه مي كند كه لگن 

 خاطره و پاها را قدر  باارر از سطح سينه قرار دهند. 
ص ررندلن بورگ معروفيت دارد  چيز  كه مغرب زمين بدون واسطه اين نوع قرار دادن در بين جراحان اروپا به نام شخ

از كاشف اسالميش آموخره و با عالقه مورد اسرفاده قرار داده و سرانجام در اوايل قرن بيسرم نامي كه هم به آن داده 
مي كه م(. ولي كسي به آن دانشمند اسال 0100-0310است  نام جراح بزرچوار آلماني فريدريش ررند لن بورگ )

 اسرحقاخ اين نام را داشت نينديشيد! 
همچنين از ابداعات ابوالقاسم است كه در محل شكسره ا  كه زخم نيز شده بود  پي از چ  چرفرن  پنجره ا  در ميان 

 محل چ  چرفرگي برا  زخم درست مي كرد و با چيز  نرم )پنبه يا پارچه( آن محل را با دقت مي پوشانيد. 
ار زياد  نقشه وسايل جراحي ازم به جا  ماند  كه به دست رقريبا خالي جراحان چشم  دندان پزشك ها از ابوالقاسم مقد

 و شكسره بندها  اروپايي افراد كه واقعا بدان ها نيازمند بودند. 
قابل مالحظه ررين مورد پيشرفت پزشكان اسالمي نسبت به يونانيان  چشم پزشكي بود. به اين بخش طب روجه 

داشرند و آن خوشبخرانه با رأييد كشفيات فيزيكدانان پيشقدم اسالمي درباره نور و عدسي  به آن جا رسيد كه بخصوصي 
 اولين كراب درباره چشم پزشكي را حنين بن اسحاخ نوشت. رقريبا اخرراع عربي شناخره مي شود. در اصل  

ي و پايه چشم پزشكي اروپا شدند و را آخر قرن اين كراب به همراهي اور مهم علي بن عيسي و عمار الموصلي  مأخع اصل
هيجدهم هم چنان اسرحكام خود را حفظ كردند. حري در همين زمان اخير هم آن سرزمين چشم پزشكي  دارو  مجربش را 

بعضي سردردها معلول [به شكل قره  كه از چياهي مصر  به دست آورده  عليه ريره بودن عدسي چشم و سردرد 
 ارائه داده است.  ]مررجم – ناسالمري چشم اند

دانشمندان اسالمي در قسمت شكسره بند  )ارروپد ( نيز كارها  بزرچي انجام داده اند. برا  جا انداخرن كرف  روشي 
اخرراع كردند كه امروزه نيز به نام روش عربي معروف است. اضافه بر معالجاري كه در عهد عريخ به وسيله آب داغ و 

ابن سينا روش حمام كردن مرناوب سرد و چرم را در علم طلب وارد كرد. او همچنين دسرگاه رنقيه  آب سرد انجام مي شد 
و كيسه آب سرد را اخرراع كرد. به كار بردن نخ هايي كه از جني مو ساخره شده بودند در جراحي ها  قرون وسطي 

 نيز به زكريا  راز  منسوب است. 
وشي اصيل و واقعا مفيد بود؛ آن هم نه به آن شكل هند   يوناني و يا رومي روش دانشمندان اسالمي در رسكين درد  ر

كه آشاميدني ها  سكر آور به طور كلي برا  رسكين هر درد  به كار مي رفت  بلكه مشخصا هنگام آمادچي برا  عمل 
طبيب اروپايي  از اين وسيله اسرفاده مي شد. اين كشف هم دوباره به حساب يك –يعني بيهوشي معمولي  –جراحي 

چعاشره شد و بعدا نيز به حساب مكرب اسكندريه  چيز  كه در حقيقت از دانشمندان اسالمي آموخره بودند. و آن اين كه 
ركه ها  كوچك اسفنج را با عصاره ا  از حشيش  بسلي و بنگ آغشره كرده و آن را در آفراب خشكانيده و هنگام 

رده و در داخل بيني بيمار فرو مي بردند  و به اين ررريب مخاط بيني  آن مواد مصرف  آن ركه اسفنج را دوباره مرطوب ك
را جعب كرده و بيمار به خواب عميخ بيهوشي فرو مي رفت  به طور  كه درد غير قابل رحمل جراحي و يا قطع اعضا و 

 جوارح بدن را احساي نمي كرد. 
ولي اين روش مفيد  فقط دوران كوراهي در اروپا مورد  اين روش بيهوشي كامل  از راه ها  مخرلف به اروپا آمد.

م كه دوباره روش بيهوش كردن از راه رنفي كشف شد  ديگر آن روش دانشمندان  0100اسرفاده قرار چرفت و در 
 اسالمي فراموش شد. 

محل بريدچي  يكي ديگر از كشفيات دانشمندان اسالمي نيز به همين سرنوشت شوم دچار شد و آن عمل جراحي و مداوا 
است. روش جلوچير  از چرك كردن محل بريدچي  كه همچنين به وسيله رمدن اسالمي به شمال ايراليا وارد شد  مدت 
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معمول شد و بعد برا  مدت ششصد سال به فراموشي سپرده شد. چويي  –ولي به طور بسيار موفقيت آميز   –كوراهي 
 رفرند.  نمايشي بود كه هنر پيشگان مهمان اجرا كردند و

افكار اروپائيان همچنان بر پايه رئور  نحي يوناني چهار عنصر  و نرايج غلط ناشي از آن بنا شده بود. بنابراين چرك 
كردن محل زخم را چيز  طبيعي دانسره و حري خواسرار آن بودند  به اين اميد كه بدان وسيله كوافات خون به شكل چرك 

رنها از چرك كردن محل زخم حمايت مي كرد. بلكه بايد به وجود آوردن چرك را  به بيرون راه مي يابد. حري پزشك نه
 ممكن مي ساخت. 

پزشكان بيش از هزار سال  بقراط عظيم الشأن را در اين مورد كوركورانه پيرو  كردند. ولي ابن سينا نظريه كامال عكي 
 كه چرك نكند. آن را ارائه داد  يعني معالجه محل جراحي شده و زخم شده  به طور  

پيروز  ابن سينا در اين مورد در حد معجزه بود: زخمي هايي كه قبال هفره ها و ماه ها با سوزش درد و عفونت طول 
 مي كشيد  را بر حسب خوش شانسي سر به هم بياورد  با روش جديد  رقريبا يك شبه جوش مي خورد. 

نمي كرد و از به كار بردن بيهود وسايل فيزيكي يا مواد شيميايي ابن سينا نه رنها چرك كردن محل زخم را رشويخ و رأييد 
محرك چرك  خوددار  مي كرد  بلكه با كمپري كردن چرم به وسيله شراب قرمز كهنه و قو   از چرك كردن زخم 
در پيشگير  مي كرد  چيز  كه رأوير قو  ضد عفوني بودنش را يك پروفسور فرانسو  به نام ماسكوليه از شهر بردو  

 م مجددا كشف كرد و اور آن را معادل پني سيلين دانست.  0303
يك چنين طرز فكر و روشي با سنت قديمي حوزه رمدن اسالمي مطابقت دارد  و هم چنين اسرعداد معروف آنان در مورد 

 جراحت ها كه واقعا هي  كي اخرراعي و اصيل بودنش را منكر نخواهد بود. 
اعراب قبل از اسالم دارويي كشف كرده بودند كه همچنين دوباره ربي و چركي شده  حري برا  معالجات جراحت ها  ميك

 در قرن بيسرم مجددا كشف شد و آن پيشقدم طب پر سرو صدا  امروزه بود  يعني آنري بيوريك. 
و اين ماده كفك  به دست مي آوردند. )پني سيلين(از چرم پاان و يراخ ااغ و چاوميش كه برا  آبكشي داشرند  ماده كفك 

 را به صورت مرهم در آورده  به محل زخم چركي شده مي ماليدند. 
برا  معالجه زخم چلو  كفك سبز رنگ نان را  در چلو  بيمار فوت مي كردند  چيز  كه هنوز هم بين اعراب بدو  

 معمول است. در پنجاه سال قبل ممكن بود 
امروزه رعجب ما را از شناخت آنان از ماده آنري بيوريك و آشنايي  چنين روش معالجه ا  سبب اشمئزاز ما چردد  ولي

قله معرفت طبي « آنري بيوريكي»آنان با رأوير بعضي مواد زنده ا  كه عليه چرك عمل مي كنند  بر مي انگيزد. اين دانش 
 اعراب را  را زماني كه قله رفيعرر  از پي آن سربر نكشيده است  به رخ ما مي كشد. 

طرز مداوا  بيماران روحي  كامال مدرن به نظر مي رسيد. مرض مانيا و بعضي ديگر از اخرالات روحي را به همچنين 
وسيله ررياك مداوا مي كردند  همان طور كه اخيرا پزشكان اروپايي نيز مي كنند. اضافه بر اين  صورت جلسه ها  طبي 

ت  نشان مي دهند كه با روش جديد ما كامال مطابقت دارند معالجات بيمار  ها  روحي كه از آن زمان به جا  مانده اس
و آن اين كه پزشك معالج سعي مي كرده است خود را به جا  بيمار بگعارد  او را و جهان فكر  رنجورش را احساي و 

 درك كند  را برواند در صورت امكان  كمك ها  درماني روانشناسي و طبي به او بدهد. 
د دانشمندان اسالمي  حري در موارد بيمار  جسمي  نقش مهمي باز  مي كرده است. نوشره روانشناسان پزشكي در نز

هايي كه معالجات رواني  موضوع آنان هسرند  خود بخشي را رشكيل مي دهند. فيزيكداني بزرگ به نام ابن الهيوم كه در 
 ن و حيوان نوشره است. ابردا  رحصيل به علم طب پرداخره بود  كرابي به نام رأوير موسيقي رو  انسا

ابن سينا خواسرار آن بود كه با امكانات روانپزشكي معالجات دارويي رأييد شود  را اين كه قدرت دفاع داخلي بدن  در 
ما بايد در نظر داشره باشيم كه موفقيت »مقابل مرض باا رود و بدين وسيله روش طبي ركامل يابد. او مي نويسد: 

ار آن است كه نيروها  فكر  و عهني بيمار را نيز  در مبارزه عليه بيمار  رقويت و رهييج آميزررين روش معالجه بيم
كنيم  محيط بيمار را با صفا و با روح و با موسيقي مطبوع ررريب دهيم و امكان همنشيني با كساني كه به آنان عالقه مند 

 « ... است را برايش فراهم سازيم
 مسير راريخ را رغيير دادند كرابهايي از دانشمدان اسالمی كه 

ولي رقريباً در اروپا كسي اطالع ندارد كه اين آوار پيشرو  ررجمه هايي از زبان عربي و از آواار رمادن اساالمي باوده اناد  
موالً كرابهايي درباره اعداد  حساب  جبر و اساطراب. بعكاي  اماروزه بعضاي از كشافيات و اخرراعاات مسالمانان  اساامي 

سااو  و يااا آلماااني دارنااد. در حااالي كااه كرابهااا  آمااوزش طبااي كااه دانشاامندان اسااالمي باارا  محصاالين طااب انگلاايي  فران
دانشگاهها  بغداد و قرطبه نوشره بودند  بعدها مواد درسي نسلها  بي شمار پزشكان اروپايي شاد و آن هام باه مقياساي 

 كه پر آرزوررين نويسندچان  حري نمي روانند به خواب ببينند. 
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خر قرن دهم ميالد   هنگاامي كاه چربارت از شاهر آوريااك در جناوب فرانساه  كاه باه اصاطالح از دانشامندان اروپاا در اوا
محسوب مي شد  رازه مي روانست باه خاود اجاازه دهاد كاه فقاط باه شاكل رئاور  باا علام طاب نزديكاي ياباد  در كشاورها  

به كار مي بردناد. در آنجاا معالجاه و پرسارار  بيماار اسالمي هر لحظه علم طب را در مبارزه عليه بيمار  و مرگ  عمالً 
 يكي از عوامل مهم اجرماعي بود. 

بيمارسرانها در چنان سطح عاليي قرار داشرند كه در دنيا بي رقيب بودند. به همان رناسب هم روقع جامعه از پزشكان فوخ 
ن رسمي دولري را برواند جوابگاو باشاد و احيانااً العاده زياد بود. معلومات پزشكان مي بايست آن اندازه باشد كه يك امرحا

برا  به دست آوردن اجازه كار در بيمارسران و سمت اسراد  و رعليم دادن پزشكان جديد  ماي بايسات منصاافاً خاود را باا 
ناد. ولاي معلومات بيشرر  آماده كنند. معلوماري را خواسرار بودند كه محصلين علم طب واقعاً بروانند با آن كار  انجام ده

 اين معلومات چه بودند؟ 
يافت. ولي چگونه يك محصل  در بين محصولين  آشنايي با بعضي از نوشره ها  يونانيان قديم هر چه بيشرر ضرورت مي

 علم طب ديدچاه كلي پزشكي را به دست مي آورد و از كجا بايد شروع مي كرد؟ 
 كرابها  طبي موجود و مرداول انرقاد مي كند و مي نويسد:  علي بن العباي طبيب سلطان عضدالدوله و معاصر چربرت  از

«. من را به حال در بين نوشره ها  پزشكان قديم و جديد  كراب جامعي نيافرم كه برا  آموخرن علم طب ارضا كننده باشد»
 و ادامه مي دهد: 

يااج دارناد ... جاالينوي هام بقراط خيلي مخرصر ماي نويساد و بسايار  از اصاطالحارش روشان نيسارند و باه رفساير احر»
چندين كراب نوشره است كه هر كدام فقط شاامل ركاه ا  از هنار پزشاكي اناد ولاي در آنهاا روده دراز  ماي كناد و ركارار  

 « هسرند. حري يك كراب هم از اين شخص نيافرم كه كامل باشد و برا  ردريي طب عملي  مرناسب...
د و با نارضايري به كنار مي چعارد  حري به اريباسيوي و باولي ااجاانيطي او يكايك كرابها را پيش كشيده بررسي مي كن

خاوب شاارح ماي دهاد ولااي بادون اسالوب اساات و بارا  محصال مشااكل اسات كاه بروانااد از آن »... ماي رساد و مااي چوياد: 
 «. بياموزد

ه كراب المنصور  نوشره دربار –بعد به سراغ نويسندچان كرابها  طب جديد مي ورد: آهرون  سراپيون  ماسويه و راز  
زكريا  راز  مي چويد: اين كراب چيز  در علم طب از قلم نينداخره است ولي برا  محصل طاب زيااد اسات. بعكاي كرااب 

عصااره رماام »الحاو  آنچنان كامل است كه به طور كلي يك كراب مي رواند باشد. علي بن العباي چناين اظهاار ماي كناد: 
چر محرو  آن اينطور بدون نظم  و طرح مسائل و بخشها  كراب  اينچنين بدون رابطاه باا كرابها  طب در الحاو  است. ا

بارا  رادريي خاوب باود   –آنچنانكه از يك كراب علمي درسي انرظاار ماي رود  –همديگر و رقريباً بدون اسلوب نمي بود 
از يااك دانشاامند بااا چنااين ولااي او محرااوا  كرااابش را باار حسااب موضااوع در فصاالها و بابهااا  معااين  آن طااور كااه شااخص 

علي بن العباي با «. معلومات وسيع پزشكي و اسرعداد نوشرن و بيان مطالب علميش انرظار دارد  رقسيم بند  نكرده است
من چمان مي كنم در مورد اين كراب ارفاقي افراده است و آن از دو حال خارج نيسات  ياا اينكاه نويسانده »رعجب مي چويد: 

ت چياز  جاز يادداشارهايي بارا  ياادآور  شاخص خاود نباوده و آن هام از راري آنكاه مباادا روز  آن هر آنچه نوشره اسا
كرابخانه اش در حادوه ا  نابود شود؛ يا اينكه به احرمال قو  رر  ايان يادداشارها را نوشاره اسات راا اينكاه در سار فرصات 

آنهاا اسارفاده كناد  ولاي بار اوار مارگ پايش برا  نوشرن كرابي رميز و مررب و با رقسيم بناد  و رحات اصاول و قاعاده از 
رسش فرصت اين كار را نيافره است... و بدين ررريب باا دساره كاردن نظرياات پزشاكان مخرلاف در كناار هماديگر و بادون 

آور  شده و آن را چناان قطاور كارده  انرخاب و اظهارنظر در صحت و سقم آنان بسيار  چيزها  اضافه در اين كراب جمع
ي از ورورمندان  يك چنين كراب چرانقيمري را ماي روانناد خريادار  كنناد. در ماورد خاود باياد بگاويم كاه در كه فقط عده كم

نظر دارم در كرابم آن چيزهايي را مورد بررسي قرار دهم كه برا  حفظ سالمري و برا  معالجاه بيماريهاا ضارورت دارناد 
 « و به كار برد. ... چيزهايي كه يك پزشك كاردان و با وجدان مي بايست بداند

آنچه زكريا  راز  در خيال خود آرزو داشت  علي بن العباي در نهايت كمال بدان جامه عمل پوشانيد. كرابي كه به رشره 
رحرياار درآورد شااامل پايااه هااا  اصاايل الحاااو  و اساارحكام المنصااور  اساات. اياان كراااب را بااه ساالطان عضاادالدوله  باااني 

ود حامي علوم و مويد دانشمندان باود هدياه كارد. كساي كاه الصاوفي بارايش كواكاب بيمارسران بزرگ عضد  بغداد  كه خ
وابره را شمارش كرده است. بدين مناسبت اسم اين كراب را الكرااب الملكاي ماي چاعارد و واقعااً كراابي شااهانه اسات  كاه راا 

 امروز هم برا  ما ارزشي شگفت آور دارد. 
بند  مطالب و رابطه آنها با يكديگر  در اين دايره المعارف كه بر حسب سوال درك مطلقاً علمي  وضوح هنرمندانه  دسره 

و جواب نوشره شده است و مانند راهنما و حبل المرين دانشجويان طب است  به چشم مي خورد. در ررسيمها و جدولها  
معلوماات جدياد طباي آن زماان شود كه كدام يك از مسائل علم طاب از قادما اخاع شاده و كادام جازو  اين كراب  نشان داده مي
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است  و همه اينها با دركي اصيل نوشره شده است. اولين بار است كه چنين كرابي ديده مي شود. ايان كرااب نموناه ا  از 
 آشكار  و مجموعيت است كه مورد اسرفاده محصلين قرار مي چيرد. 

اكوراً نامفهوم دانشامندان قاديم يوناان  روشاني و مسلمانان كساني بودند كه به نوشره ها  ركه و پاره  و از نظر محروا »
 يك نفر از دانشمندان مخرص در راريخ پزشكي به نام نو  برچر است. « رشكر»  اين قضاوت و به اصطالح «نظم بخشيدند

ها  ديگران ركه هايي جمع مي  بعكي روش منجمد و خشك )مكانيكي( رم شرقي كه به اخرصار از نوشره»او مي نويسد: 
د و باادون رفاااهم و رابطااه  كنااار همااديگر چعاشااره و كرااابي مخلااوط و در هاام باار هاام در مااي آوردنااد  مساالمانان واقعاااً كردناا

كرابهايي چرد آورده اند كه در مطلاب خاود محايط هسارند و رمامااً رحات اسالوبي معاين اسات  باه طاور  كاه هماه بخشاها  
لفي را بارا  رسايدن باه مقاصاد علماي دريافراه اناد و باا رخصصي كراب در زمينه اصلي  رشكيل مي دهند. اينان طرخ مخر

 « اصطالحات مرقن علمي همگاني اقامه كردند. –نه يك زبان مرده محلي  –زبان زنده مادريشان 
با روجه به اينها بود كه اروپا در آن زمان  حخ رقدم دانشمندان اسالمي را مي شناخره و از ايشان معلومات پزشكي كسب 

 بيش از آنچه از كرابها  چمراه كننده و نامنظم و نا آشكار يونانيان مي روانست كسب كند! مي كرده است  
چه كرابي برا  آموخرن بهرر از كرابها  رمرين دانشجويان مسلمان بود  كه به طرز سوال و جواب به وسيله كساني مانند 

 حنين بن اسحاخ و وابت و صدها نفر ديگر نوشره شده بود؟ 
حنين و يا طرح ابن رضوان  مي رواند محصل را با مباني مفصل جالينوساي « مدخلي»رر از آوار ايساغوجي چه كرابي به

 كه همچون فيل ماقبل راريخ  به صدها ركه شده است آشنا كند؟ 
بيمار  ها را با ررريب خاصاي »چه چيز  بهرر از جدولها  ابن جزله مي روانست بر حافظه پزشك نقش بندد كه در آنها 

باه ايان رررياب پزشاك امكاان آن را « ادداشت نموده  همان طور كه سراره ها را در جدولي سراره شناسي رسم ماي كنناد؟ي
دارد كه با ياك چشام اناداخرن بار يكاي از صافحات آن كرااب  علات آن  عاليام بيماار   پيشاگويي در ماورد بيماار  و طارز 

( را مالحظه كند. و به اين رررياب در ايان كرااب  مجموعااً سيصاد و معالجه )برا  ورورمندان و افراد فقير هر كدام جداچانه
 پنجاه و دو مرض يادداشت شده است. 

يا چه چيز مفيدرر از جدولها  ابن بطالن  درباره مفيد و مضر بودن راويرات آب و هوا  مواد غعايي  عوخ )زدچاي( و غام 
 اشي از آنان  وجود داشت؟ )زدچي(  حركت و اسرراحت  خواب و بيدار  و طرخ دفع مضرات ن

ابن بطالن در بغداد طبابت ميكرد و در همان زماان نياز ابان رضاوان در قااهره  مدرساي معربار در علاوم پزشاكي و رئايي 
جامعه پزشكان بود. بين اين دو رابطه ا  با مكاربات رند و ريز و پر حرارت  دائمااً در جرياان باود. در اصال  رمايال شاديد 

 شده بود. « خروي جنگي»يونانيان قديم  مسبب اوليه دعوا  كربي جالب اين دو  ابن رضوان به آوار
ابن رضوان عقيده ا  اظهار كرده بود كه برا  شانونده مسالمان نااچوار باود. و آن اينكاه  رنهاا باا آماوخرن كرابهاا  طباي 

ست  به اصطالح از فقر دوران جواني يونانيان قديم  مي روانند افراد طبيب چردند. با اظهار اين نظر  ابن رضوان مي خوا
خود غنايي بسازد و آن را به منزله يك عقيده كلي ارائه دهد. چون او پسر سقايي بود  كه ضمن رحصيل مي بايست برا  
امرار معاش كار كند. برا  اينكه برواند كرابها  علمي پزشكي ازم را بخرد به طالع بيني نيز مبادرت مي كارد  و رنهاا از 

 خواندن كراب و بدون معلم مي بايست رحصيل علم كند. طريخ 
 به رغم اين كه نظريات اين دو پزشك با هم مرفاوت بود  در اسرعداد شعر  و عوخ به طنزها  رند  همانند بودند. 

ه بخصوص ابن رضوان سريزه جو  از اين لعت مي برد كه طرفش را در بغداد  در هر لحظه نا منراسب اعيت كند و مبركران
 مطلع نوشره ها  طنزش را چنين شروع مي كند: 

  «ابان بطاالن نوشاره هاا  خاودش را نماي رواناد بخواناد»  «ناداني ابان رضاوان در مقايساه باا ابان بطاالن داناش اسات»
 اين رابطه به همين ررريب بشدت ادامه داشت. «. رساله ا  به پزشكان قاهره درباره اخبار جديد از ابن بطالن»

م كه به اين نحو مورد حمله قرار چرفراه باود  رالفاي آن را در شاعر  هجاو آمياز در ماورد دوسات مكاربااري طرف مقابل ه
 مي نامد  در مي آورد: « رمساح الشياطين»بدمنظرش  كه و  را مهرآميزانه 

 نكصن علي اعقابهن من الندم   فلما ربد  للقوابل وجهه 
 كناه في الرحم االيرنا كنا رر و قلن واخفين الكالم رسررا  

روشاه »و همچنين و  صاحب كرابي است كه از رجارب او به دست آمده و برا  عمل نيز نوشره شده  كرابي است به نام 
كه مخرصر و قابل فهم  علت  عاليم و وسيله مداوا  مرداولررين بيمار  هاا را كاه افاراد مساافر ممكان اسات « راه فقيران

 ه است. نويسنده پزشك اين كراب  رجربيات خود را در آن منعكي كرده است. بين راه بدان دچار شوند  نام برد
كردند  و به سو  سرزمينها   هر سال هنگام رابسران  موقعي كه كشري ها  اعراب بادبان كشيده  بندر روني را ررك مي

رم باود رهاا ماي كارد و باه كفار مي راندند  ابن الجزار هم مطلب خصوصي خود را در قيروان  برا  مدري كه هوا خيلي چ
عنوان پزشك ناوچان اعراب  به سواحل ايراليا و جنوب فرانسه و يا شمال اسپانيا مي رفت  و شايد هم يك بار در رودخانه 
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ريبر بر خالف جريان آب را نزديكي رم و سنت پطر رفره باشد. رجربياري كه در اين چوناه مساافررها باه دسات ماي آماد باه 
ت  برا  مسافررها  زيارري عيسويان نيز مفيد واقع مي شدند. بنابراين كراب مفيد اين پزشك در همان اضافه ديگر رجربيا

هاايي  اوايل  نه رنها به زبانها  ارين و عبر  ررجمه شد  بلكه به زبان يوناني هم ررجمه شد كاه بعادها سابب خيالپرداز 
كاه باه زباان « اصالي»اناد باشاد  مگار ررجماه ا  از آن شده و چفرند كاه ايان نوشاره عرباي مسالماًن چياز ديگار  نماي رو

 يوناني موجود است. 
با وجود اين  رهيه واقعاً جامعررين و كاملررين كراب طب  همچنان مدنظر بود. را كرابي رهيه شود كه در آن  مجموع علوم 

اعضا  يك واحد به همديگر رباط  پزشكي رمام ملرها  در همه زمانها  مورد بررسي قرار چرفره و با ررريبي منطقي  مانند
 داده شوند. 

علي بن العباي با كراب الملكي بزرچررين هدايا را را آن زمان  به جهان پزشكي داده بود. يونان قديم هرچز نظيار آنارا هام 
 به وجود نياورد. اكنون به مقلد  كه به ربعيت از آن كراب  چيز  شبيه آن ارائه دهد  احرياجي نيست. 

م( يكااي از جراحاان معااروف اسااالمي در دربااار الحاااكم واااني حاااكم 308-0500وپااا شخصااي بااه نااام ابوالقاساام )حاال در ار
معروف اسپانيا در شهر قرطبه  كرابي مفصل مي نويسد و اضافه بر معلومات زمان  رجربياات خاود را نياز در آن باه كاار 

ه جراحي سراسر اروپا مي چردد و به عناوان بخشاي مي برد؛ نام اين كراب الرصريف است. بخش سوم اين كراب بعدها پاي
مسرقل كه بر اساي علم رشريح بنا چرديده  عليه رماام رحريمهاا و رحقيارات خرافااري مسايحيان اروپاايي  قاد علام كارده و 

 جا  خود را در ميان بخشها  ديگر طب باز مي كند. 
ه   پزشك ساكن اشبيليه باود و شاجره ناام خاود را م( در ايالت اندلي كه خود از خانواد0530-0081همچنين ابن زهر )

را موطن اصلي عربيش ارائه كرده است  مشهورررين آوارش الريسير را نوشت كه يك كراب مرجع پزشاكي باود كاه در آن 
اكور مهمرارين دانشامندان علام رشاريح را معرفاي كارده و داسارانها  جاالبي  از اماراض بيمااران پزشاكان معروفاي كاه در 

 انها كار مي كردند  رعريف نموده است. بيمارسر
در بين پزشكان اسالمي  ابن زهر نيز مانند زكريا  راز   از نظر دقت و رفكيك علم طب از فلسافه و ايادولود  و داشارن 
روش مشاهده و فكر كردن  بدون پيشداور  و وابسرگي  كه در نريجه  شناخت صاحيح بيماار  و نريجاه چيار  علماي را 

م( 0018-0031بقراط نزديكرر است. ابن زهر اين اور معروفش را  به شاچرد باز هم معروفش ابن رشاد )سبب شود  به 
هديه كرد  كه او هم اين رمجيد اسراد را نيز مرقابالً با هديه كرابي به او به نام كليات في طب كه دارا  رقسيم بناد  بسايار 

 دقيخ و با اسلوب پزشكي نوشره بود  پاسخ داد. 
ام اين آوار عالي پزشكان و حري كراب الملكي و همچنين بزرچرارين آواار يوناان  و دانشامندان اساكندريه  در مقابال ولي رم

شوند. راوير عظيمي كه اين كراب  صدها ساال در شارخ و غارب  م( بي رنگ و رو مي335-0501كراب قانون ابن سينا )
 باقي چعاشت  در طول راريخ علم طب بي نظير است. 

ا طب رئور  و عملي را  با رمام بخشها  مخصوصش به نظام و اسلوب درآورده است. انسان رعجاب ماي كناد كاه ابن سين
با چه اسرعداد شگرفي اين اور هنر  عظيم را رقسيم بند  كرده  و چناان سرساخت و نجيباناه  و باا چناان همااهنگي و باا 

ياك مجموعاه هنار  يكپارچاه  كاه »كرااب ماي نويساد: . زدوهف در مورد اين سبكي درخشنده  به رحرير آن پرداخره است
 «. برنهايي قد برافراشره  و در رمام طول راريخ طب  در بين همه آوار پزشكي  همچنان پايدار مانده است

بخشي كه شامل مالحظات و رحقيقات علمي خود ابن سينا بوده  و مي خواساره اسات باه هماين كرااب قاانون ضاميمه كناد  
ها آن را ركير كنند  مفقود مي شود. ولي رنها همان اسراد  در رنظيم  درخشندچي طارز ارائاه موضاوع پيش از آنكه خطاط

و سبك بيان مطلب  انظار نسلها  بعد را چناان خياره كارده باود كاه ديگار كساي قاادر نباود باه خااطر كارهاا  رحقيقااري و 
 مالحظات علمي ديگرش  برا  و  ارزش باز هم عالي رر  قابل شود. 

نگريسارند  جاالينوي را باه  نشمندان نسلها  بعاد او را در سرراسار جهاان  باه چشام قهرماناان داساراني يوناان قاديم ميدا
 خاطر مي آوردند و ابن سينا را به منزله ركميل كننده مكرب جالينوسي رجليل مي كردند. 

ظام و مجموعيات  باه مقيااي زيااد  بار اين رمجيد به طور كلي بجا بود. ابن سينا به لحاظ اسلوب  دسره بند   وضوح  ن
ملنادرف باه جاالينوي  –  لقباي اسات كاه ويالماويري «كيسه كام عماخ»قرار داشت.« اين كيسه كم عمخ»فراز جالينوي 

از نوشره هاا  وحشارناك  روده دراز  مفصال و كسال كنناده و ضامناً خشاك و از نظار محراوا »)موقعي كه به قول خودش 
 مايوي و نااميد بود( داد. « درباره چهار عنصر اصلي و نظاير آن نادرست و چرندها  بي پايانش

ابن سينا موفخ شد بر شهرت جالينوي و به طور كلي يونان قديم  برا  زماني طواني سايه بيفكناد. او در كناار زكرياا  
لم پزشكي اروپاييان در اين ابن سيناست كه بزرچررين معراز   از ديوار سالن دانشگاه طب پاريي به پايين نگاه مي كند. 

 طول مدت هفرصد سال است. 
 دکرر حميد شفيع زاده 
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