دينباوريوادبياتتوحيديدرمنابعطبسنتيايرانوجهاناسالم 

حسينحاتمي
1
محمدرنجبريان
مريمحاتمي
نداحاتمي

چكيده
مقدمه و هدف :تهذیب اخالق ،توجه به مبدأ و دقت در هدفداري در خلقت
موجودات و از جمله انسان ،در سرلوحه فعالیتهاي مرتبط با تحقیق ،تعلیم و تعلّم
عرفا ،شعرا ،ادبا و دانشمندان افتخارآفرین میهنمان قرار داشته و ركن اصلي
موفقیتها و افتخار آفرینيهاي آنان را تشكیل ميداده و آنان نیز در مطالعات و
پژوهشهاي خود ،تمامي پدیدههاي گیتي را با دید اعتقادي و هدفدار ،ارزیابي
نموده نهال قامت رعناي آفریدگار قادر متعال را در ذرّه ذرّه جامدات و قطره قطره
مایعات و لحظه لحظه اوقات مشاهده و بلكه با تمام وجود خود لمس مينموده از
مطالعه نمودهاي هستي ،لذت ميبرده ،توفیق آگاهيهاي بیشتر و كشف حقایق و
دقایق جاري را از خالق بيمانند ،طلب ميكردهاند و جاي هیچگونه تعجبي نیست
كه این ارتباط ،متقابل بوده خداوند نیز طبق قولي كه به رهجویان راه حقیقت داده
است ،طرق دستیابي به رموز هستي را به آنان تعلیم ميداده و ثمره این ارتباطات
دوطرفه و با شكوهِ مكتب انسان ساز اسالم ،چیزي جز رشد و ارتقاي امثال ابن
سینا ،رازي ،فردوسي ....و جرجاني در هزاره دوّم میالدي نبوده است و بنابراین
هدف از انجام این پژوهش ،جستجوي سبك نگارش منابع اصلي طب سنتي،
ميباشد.
روش مطالعه :به منظور افزایش دقت مطالعه ،پس از رایانهاي كردن منابع
 -1معاون فرهنگي دانشكده بهداشت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،تهران ،ایران
Email: m_ranjbariyan@yahoo.com
(نویسنده مسؤول)
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اصلي طب سنتي و تشكیل بانك اطالعاتي الكترونیك این منابع ،به جستجوي
سبك نگارشي این آثار پرداخته ،با گلواژههاي ایزد ،پروردگار ،آفریدگار ،جل و
عال ،عز و جل ،عزاسمه ،اهلل ،قادر ،متعال ،معین و ...به جستجو پرداخته و پس از
جمعآوري و كُدگذاري ،به تجزیه و تحلیل محتوایي پرداختهایم.
دينباوري و ادبيات توحيدي در منابع طب سنتي ايران و جهان اسالم

یافتهها :با دهها واژه و جمله توحیدي و تعداد زیادي متن كوچك و بزرگ
مرتبط با ادبیات توحیدي ،مواجه گردیدیم .به طوري كه رازي به عنوان نویسنده
اولین دایره المعارف طب سنتي ،بخشهاي مختلف كتاب حاوي را با نام و یاد
پروردگار بخشنده مهربان و درود بر پیامبران الهي آغاز كرده ،بیش از  075مرتبه
كلمه جلیله اهلل ،بیش از  510بار جملة دعاییه انشاءاهلل و ...را در متن كتاب به كار
برده است ،اهوازي به عنوان نویسنده دومین دایره المعارف طب سنتي ،نیز كتاب
كامل الصناعه را با استفاده از ادبیات توحیدي به رشته تحریر درآورده است به
طوري كه هر دو جلد كتاب را با نام خداوند بخشنده مهربان و درود بر پیامبران
الهي آغاز كرده ،در مقدمه جلد اول از خداوند منان به خاطر عقل و خردي كه به
انسان عنایت كرده است ،تشكر نموده در متن كتاب بیش از  535بار از كلمه اهلل
استفاده كرده كه بیشترین آنها را عبارات «اگر خدا بخواهد»« ،خدا داناتر است»
و «به كمك خداوند» تشكیل ميدهد .وي وصیتنامه معروف بقراط را نیز در
كتاب خود درج كرده و مطالب دیگري در خصوص اخالق پزشكي به آن افزوده
است .ابن سینا به عنوان نویسنده سومین دایره المعارف طب سنتي ،نیز كتب
پنجگانه قانون در طب را با یاد پروردگار قادر متعال و درود بر پیامبران الهي
آغاز كرده در متن كتاب ،هرگاه به نكات مرتبط با هدفداري در ساختمان و
فعالیت ارگانها مواجه گردیده است ،بالفاصله به ستایش خداوند پرداخته است و
جرجاني به عنوان نویسنده چهارمین و آخرین دایره المعارف اصلي طب سنتي نیز
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رویكردي همچون سه دانشمند موحد قبل از خود داشته است.
نتیجهگیري :دریافتیم كه هرچند هركدام از خردمندانِ شاعر و عارف و عالِم،
حق را! حضور همیشگي پروردگار را ،نظارت و مراقبت دایمي وي را! ...شعرا از
زاویه نمودهاي عیني و زیبایيهاي طبیعت نگریسته ،عرفا از زاویه مسائل ذهني
نگاه كرده و دانشمندان علوم طبیعي نظیر رویر ،رازي ،اهوازي ،ابن سینا ...و
جرجاني از زاویه فیزیولوژي و آناتومي بدن نظاره كردهاند ،ولي همگي زیبایي،
عظمت ،شكوه ،نظم و هدفداري در خلقت و جلوه آثار خالق توانا را دیدهاند و لذا
آثار نفیس خود را با بهرهگیري از اندیشههاي مذهبي و ادبیات توحیدي ،نگاشته و
نتایج تحقیقات خود را با رعایت آنچه كه امروزه اخالق در پژوهش مينامیم،
همراه با پیام خداجویي استداللي به تمامي انسانها ابالغ و راه را براي نسلهاي
بعدي خود هموار نمودهاند.
واژگان كليدي
دینباوري ،ادبیات توحیدي ،خداجویي ،معنویت ،عرفان ،طب سنتي

حسين حاتمي ،محمد رنجبريان ،مريم حاتمي ،ندا حاتمي

از زاویهاي به طبیعت نگاه كردهاند ولي درنهایت یك چیز را دیدهاند! جلوه جمال
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مقدمه
در آن زمان كه پرچم مجد و شكوه تمدن اسالمي را در دست داشتیم و دانش
آموزانمان به ابن سیناها ،رازيها ،ابوریحانها ،حافظها ،سعديها ،عطارها،
فردوسيها و ...ارتقا ميیافتند ،ادبیاتمان توحیدي و ایمانمان محكمتر بود و تهذیب
دينباوري و ادبيات توحيدي در منابع طب سنتي ايران و جهان اسالم

اخالق را مقدّم بر هر آموزش و پژوهشي ميدانستیم ،ولي در زمان ما ظاهراً برنامه
مدوّني براي ارج نهادن به این ارزشها نیست و بسیاري از ما دانشجویان دیروز و
معلّمین امروز دانشگاه ،این خال را امروزه بیش از هر زمان دیگر ،احساس ميكنیم!
مخصوصاً كه توفیق مطالعه برخي از متون پزشكي قدیم دانشمندان مسلماني نظیر
حكیم جرجاني ،ابن سینا و رازي و عرفا و شعراي بزرگي نظیر فردوسي ،سعدي،
حافظ ،عطار و پروین اعتصامي را نیز در سالهاي اخیر تا حدودي كسب نموده،
شاهد چنین سَبكي در كتب علمي و ادبي میهنمان بوده و پیام توحیدي این كتب
را كه با بهرهگیري از «ادبیات توحیدي» بیان شده است ،دریافت كرده ،احساس
وظیفه ميكنیم چنین سبكي كه برخاسته از عشق و ایمان سرشار آن بزرگان بوده
است را براي نسل جوانتر و متصدیان پزشكي و بهداشت آینده یادآورشویم(حاتمي،

حسین5552 ،م .).تا ما انسانهایي كه مشغول كسب علم و هنر مهندسي دستگاهي
هستیم كه به دست تواناي خداوند قادر متعال آفریده شده است ،در لحظه لحظه
زندگیمان و در كلمه به كلمه مطالعاتمان و كلیّه مراحل پژوهشهایمان در پیشگاه
كبریایي او چهره مبارك خالق را بنگریم و هم به سوي او قدم برداشته به تعبیر
امام خمیني (ره) عالَم را محضر خدا بدانیم تا ما را الیق بداند و طبق قولي كه در
كتاب آسمانیش داده است ،راههاي مخصوص موفقیتهاي بزرگ را همانگونه
كه به ابن سینا ،رازي و سایر دانشمندان موحد ،آموخته است ،به نسل فعلي پزشكي
و بهداشت ایران كه فرزندان آن بزرگواران ميباشند نیز بیاموزد 1و توفیق پیمودن
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راه علم همراه با معنویت و ایمان را مرحمت فرماید5؛ بنابراین هدف از انجام این
پژوهش ،بررسي منابع اصلي طب سنتي و جستجوي سبك نگارشي رازي ،اهوازي،
ارتباط معنویت و سالمت و یا دین و سالمت كه در حال حاضر به فراموشي سپرده
شده است ولي به عنوان یكي از نیازهاي بهداشتي به وسیله سازمان جهاني بهداشت
مورد تأكید قرار گرفته است (آستون و جاكوب5550 ،م ،).نیز بیابیم.
روش تحقيق
به منظور افزایش دقت مطالعه ،پس از رایانهاي كردن منابع اصلي طب سنتي
یعني :الحاوي رازي ،كامل الصناعه اهوازي ،قانون در طب ابن سینا و ذخیره
خوارزمشاهي و تشكیل بانك اطالعاتي الكترونیك ،به جستجوي سبك نگارشي
این كتابها پرداخته ،با گلواژههاي ایزد ،پروردگار ،آفریدگار ،جل و عال ،عز و
جل ،عزاسمه ،اهلل ،قادر ،متعال ،معین و ...به جستجو پرداخته و پس از جمع آوري
و كُدگذاري یافتهها ،به تجزیه و تحلیل محتوایي پرداختهایم.
نتايج
الف :خردمندان از دیدگاه قرآن و تعریف ادبیات توحیدي
خداوند سبحان در بسیاري از آیات قرآن مجید و ازجمله در آیات 115-11
سوره آل عمران ،برخي از صفات خردمندان را برشمرده و متذكّر شده است :آنها
كساني هستند كه در خلقت آسمانها و زمین و چگونگي آمد و شد شب و روز،
تفكّر و تدبّر نموده آثار حكمت الهي را در سراسر هستي مشاهده كرده عمالً با
تمامي حركات و سَكَنات و رفتارهاي خود به ذكر معبود قادر متعال ،پرداخته به
هدفدار بودن خلقت ،گواهي ميدهند(قرآن).

3

حسين حاتمي ،محمد رنجبريان ،مريم حاتمي ،ندا حاتمي

ابن سینا ،جرجاني و امثال آنان بوده است ،تا بلكه بدینوسیله بتوانیم ردپایي از
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ب ـ مثالهایي از ادبیات توحیدي در متن برخي از آثار مكتوب خردمندان:
 1ـ پروفسور رویِر
یكي از این خردمندان ،پروفسور رویر ،آناتومیست موحّد فرانسوي است كه
عمر پربركت خود را در راه پژوهش در هستي و دستیابي به حقیقت ،سپري كرده
دينباوري و ادبيات توحيدي در منابع طب سنتي ايران و جهان اسالم

است و در كتاب نفیس حیات و هدفداري مينویسد« :حیات ،كار تصادف نبوده و
نميتواند باشد .بلكه كار فكري خالق و مافوق طبیعي یعني خداست كه بذر حیات
را در جهاني كه آمادة پذیرش آن بوده شكوفا كرده است» و سپس بي آنكه
توقفي در آن حاصل شود و بدون آنكه منشأیي غیر از موجود زنده داشته باشد با
انتقال از یك موجود زنده به دیگري ادامه یافته است .ولي هنگاميكه خالق ،ابداع
حیات نموده مقصدي هم برایش معیّن كرده است كه موجودات جاندار با طي
تغییراتي كه قسمتي از آنها را الیههاي زمین شناسي حفظ كرده است ،به سوي آن
روان شدهاند .بدین سبب است كه علیرغم شباهتي كه باید به طور طبیعي بین یك
موجود و اسالفش باشد ،دنیاي حیواني تكامل و تحوّل یافته و موجودات جدیدي
ظاهر گشتهاند و به دنبال شكلهایي كه منقرض شدهاند اَشكال دیگري جانشین
گشتهاند .از پیداشدن اوّلین موجودات زنده و در طول میلیونها سال تا دوره ما
موجودات زندهاي پدید آمدهاند كه از اَسالف مولّد خود با اختالفات كم و بیش
دامنهداري خود را متمایز ساختهاند.
جهشهاي خواسته شده كه زمینه آنها پیشاپیش فراهم شده است و داراي
اهمیّت فراواني بوده و اعضاء را پیوسته به پیچیدگي و تفصیل بیشتري سوق
ميدهند ،موجب تشكیل دستهها و ردههاي دنیاي حیواني شدهاند ،در عین حال این
جهشها براي هریك از این گروهها سازش شایستهاي را با شرایط جدید زندگي
تأمین مينمایند(رویر1122 ،م.).
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 5ـ صدرالمتألهین (مالصدرا)
خردمند فیلسوف دیگري به اسم مالصدرا این نقشه ازلي را «حركت
جهانِ اسالم ماده ،بر اثر یك سلسله حركات تكاملي كه در ذاتش پدید ميآید
داراي استعدادي ميشودكه دیگر خاصیت مادي ندارد ،یعني :ماده پس از طي
مراحل تكاملي ،حالتي غیرمادي پیدا ميكند.
طبق نظریه مالصدرا در تمام پدیدههاي جهان غیر از حركات معمولي یك
حركت آرام تكاملي نیز وجود داردكه به تدریج آنها را به مراتبي باالتر از آنچه
كه فعالً هستند ،سوق ميدهد و این حركت به اصطالح این فیلسوف اسالمي،
«حركت جوهري» ،نامیده ميشود .یعني حركتي كه استعداد انجام آن بالقوه در
ذات اشیاء وجود دارد.
 3ـ مولوي
موالنا جالل الدین بلخيِ خردمند،در دفتر ششم ،ميگوید:
چون نمـــــي داند دل داننـدهاي

هست با گردنــده گرداننـــدهاي

چون نمیگویي كه روز و شب بِخَود

بـي خـداوندي كي آیـد كي رود

گرد معقوالت ميگــردي ببـــین

این چنین بي عقلي خوداي مهیــن

خانه با بنّا بـود معقولتــــــــر؟

یا كه بي بنّــا بــگو اي كـم هنر

خانـــه اي با این بزرگي و وقــار

كي بـوَد بي اوســتادي خوب كار

خط با كاتب بــود معقولتـــــر؟

یاكه بي كاتب؟ بیندیــش اي پسر

جیم گوش و عیــن چشم و میم فَم

چـون بـود بي كاتبــي اي متــهم

شمعِ روشن ،بي زگیراننــــدهاي؟

یا بگیراننده داننــــــــــدهاي؟
(مولوي1154 ،م).

حسين حاتمي ،محمد رنجبريان ،مريم حاتمي ،ندا حاتمي

جوهري» نامیده است(.مالصدرا1075-1425 ،ش ).طبق نظریه این فیلسوف عالیقدر
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 2ـ حكیم ابوالقاسم فردوسي
فردوسيِ خردمند ميگوید:

دينباوري و ادبيات توحيدي در منابع طب سنتي ايران و جهان اسالم

سخن هیـچ بهتــر ز توحیـد نیــست

بنا گفتــن و گفتن ایزد یكیـست

نخست از جـهان آفـرین یـاد كـــن

پرستش برین یاد بنیــاد كــــن

كزویست گــردون گــردانبپــاي

هم اویسـت بر نیكویي رهنمـــاي

جهــان پُرشگفتــست چون بنــگري

نــدارد كســي آلــــت داوري

كه جانت شگفتست و تن هم شگفــت

نخست از خود اندازه باید گــرفت

و دیگر كـه بر سرت گــردان سپــهر

همــي نو نمـایدت هر روز چــهر

 -0خواجه عبداهلل انصاري
عارف كامل ،خواجه عبداهلل انصاري چنین سروده است:
مست توام ازجرعه و جـام آزادم

مرغ توام از دانــــه و دام آزادم

مقصودمن ازكعبه وبتخانه تویي تو

ورنه من ازاین هردو مـقام آزادم

الهي روزگاري تورا ميجستم خود را ميیافتم ،اكنون خود را ميجویم و تو
را ميیابم.
 -4حافظ
حافظِ خردمند ،با اشاره به آغاز رسالت حضرت موسي (ع) و رویت جلوه
نوراني جمال حق از میان شاخههاي درخت ،ميگوید:
بلبل زشاخ سرو به گلبانگ پهلوي

میخواند دوش درس مقامات معنوي

یعني بیا كه آتش موسي نمود گل

تا از درخت ،نكته توحید بشنـــوي
(غزل شماره )284
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 -7ابن سینا
ابن سینايِ خردمند در مقابل هدفداري در خلقت مثانه ،سر تعظیم فرود آورده
انسان را چنان با دقت آفریده است كه هیچ نقص و خللي در آن وارد نیست .به
راستي كه كسي جز او سزاوار پرستش نميباشد») (Avicenna-aو همه اینها یعني
ادبیات توحیدي و اینك كه با ذكر مثالهاي فوق ،مفهوم ادبیات توحیدي مشخص
شد ،از این منظر به منابع اصلي پزشكي نیاكان ميپردازیم و متون مورد اشاره را
بررسي ميكنیم:
ج -یافتهها و بحث در كتاب قانون در طب
ابن سینا در كتاب نفیس قانون كه بزرگترین دایرهالمعارف پزشكي عصر او
بوده و یكي از دستمایههاي مسلّم طب نوین ميباشد ،بارها عظمت خالق منان را
ستوده با نام او آغازكرده ،به یاد او ادامه داده و با لطف او به اتمام رسانده است .به
طوري كه در آغاز كتاب اوّل قانون درطب ميفرماید:
ستایش باد یزدان را كه سزاوار ستایش است به سبب بزرگواریش و كثرت
الطافش و درود بر سرور و پیامبر ما محمد (ص) و دودمان او .و پس از نگارش
چند سطر بعنوان مقدمه ،چنین ادامه ميدهد :اگر به یاري یزدان بزرگ ،این كتاب
پایان پذیرد ،در تعقیب آن كتاب «اقرابادین» را تألیف ميكنم .اگرخداوند اَجَلّ
در اَجَل مهلتي دهد و سرنوشت مرا یاري كند كوشش دیگري در این زمینه
درپیش دارم(ابن سینا) و كتاب دوّم قانون را با جمالت زیر ،آغاز مي كند :سپاس
یزدان را ،و درود بر بندگان برگزیده او .بعد از ستایش خداوند و درود بر
فرستادگان او ،این كتاب دوّمین كتاب از كتبي است كه در علم طب نوشتهایم
).(Avicenna-c

حسين حاتمي ،محمد رنجبريان ،مريم حاتمي ،ندا حاتمي

چنین مينگارد« :آفریدگار توانا بدون كمك و یاري هیچ دستیاري كارگاه وجود

 / 02فصلنامه فقه پزشكي

سال چهارم ،شماره  11و  ،11بهار و تابستان 1931

و در آغاز كتاب سوّم نیز یاد و نام خدا را سرلوحه كار خود قرار داده چنین
نگاشته است :سپاس یزدان را و سالم بر بندگان یزدان پرست و درود بر
فرستادگان خدا باد ) (Avicenna-dو در ادامه كتاب ،گاهي در رابطه با تشریح
ساختمان یك ارگان یا اشاره به وظایف آن عضو ،با رؤیت آثار قدرت حق و
دينباوري و ادبيات توحيدي در منابع طب سنتي ايران و جهان اسالم

هدفداري در خلقت آن ارگان ،عنان اختیار ،از كف ميدهد و شروع به ستودن
خالق مينماید ،مثالً وقتي اشاره به شناخت غریزي داروها به وسیله «پرستو»
ميكند كار تألیف را موقتاً متوقف نموده اظهار ارادتي به پیشـگاه خالق منان
مينماید و مجدداً كار را ادامه ميدهد «بزرگي پروردگاري را سزاست كه
هرچیزي را كه به وجود آورده رهنموني كرده است» ).(Avicenna-e
و هم در این رابطه وقتي به هدفداري در ساختمان رودهها ميرسد چنین
ميفرماید« :خداوند تبارك و تعالي ،جل جالله كه نامش فرخندهترین نامها و
احكامش عادالنهترین احكام است و به جز او خدایي نیست كه سزاوار پرستش
باشد از لطف و عنایتي كه با زمره آدمیان دارد و هم از ازل بر نیازمنديهاي
زندگي آگاه بوده است ،رودهها را در تعداد زیاد و داراي پیچ و خم و چنبر زده
آفریده است .اگر روده انسان یكي بود یا كوتاهتر از این بودكه هست ،فاصله میان
غذاي فروداده از گلو تا معده چندان نبود كه انسان از آن بیاساید ،غذا چنان سریع
به انتهاي روده ميرسید كه اندرون همیشه تهي ميماند و آدمي پیوسته و بدون
وقفه به خوردن غذا اشتغال داشت و در عین حال ميبایست دائماً مشغول دفع
مدفوع باشد و اگر كار و بارش منحصر به خوردن ميشد ،چگونه ميتوانست بكار
زندگي برسد؟ و اگر كار نميكرد خوراك را از كجا ميآورد؟ از سوي دیگر
بایستي براي دفع آن همیشه آماده باشد و حالت فوقالعاده اعالم كند! در انتظار
بیرون دادن تفاله خوراك رنج بكشد و بر خود بپیچد ،به چشمگرسنگي و سیر
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نخوردن مبتال ميشد و با حیوانات چرنده ،هم مسلك ميگشت).(Avicenna-f
خداوند تعالي پیچ در پیچهایي در رودهها به وجودآورده است تا اگر ماده
قسمتي دیگر با بخشي دیگر از رگهاي مكنده غذا از روده مواجه شود و آنچه كه
از دسترس بعضي رگها خارج شده ،رگهاي دیگري سر راهش باشند و آن را
در یابند ).(Avicenna-f
و در مقابل هدفداري در خلقت مثانه نیز سر تعظیم فرود آورده چنین
مينگارد :آفریدگار توانا بدون كمك و یاري هیچ دستیاري ،كارگاه وجود انسان
را چنان با دقت آفریده است كه هیچ نقص و خللي در آن وارد نیست ،هر چیز را
در اندازهاي كه الزم است بدون كم و كاست و بدون فزوني در این دستگاه قرار
داده است .براستي كه كسي جز او سزاوار پرستش نیست .چنانكه براي مواد
دفعي ،آوندي طرح ریزي شده كه تفاله و ماده بیرون ریختني پرمایه به تدریج در
آن جمع آید و در وقت الزم و بایسته یكباره بیرون داده شود و انسان ناچار
نباشد كه همیشه به اجابت مزاج بنشیند .همچنان خداوند بزرگ و خالق بينظیر
براي جابجا كردن آب بيمصرف و دور ریختني در جسم انسان حوضچه مانندي
خلق كرده است .كه آب بیرون دادني ،كم كم در آن ميریزد و در وقت الزم
همهاش یكباره بیرون داده ميشود ،نه اینكه انسان هر لحظه به دفع ادرار سرگرم
باشد چنانكه مبتالیان به تكرر ادرار ،این حالت را دارند ).(Avicenna-g
خداوند تبارك و تعالي ـ كه تواناییش سزاوار ستایش است ـ گلو مانندهاي
را براي دفع ماده آبي دفع شدني ،رو به سوي مجراي خروجي ادرار ،قرار داده
است .این گلومانند ـ كه تنبوشهایست ـ از مثانه تا آلت بول ریز به خارج ادامه
دارد و داراي چندین پیچ و خم است .حكمت در خلق این پیچ و خمها این است

حسين حاتمي ،محمد رنجبريان ،مريم حاتمي ،ندا حاتمي

غذایي در جزیي از اجزاي روده بدون برخورد با دهانه رگ مكنده جلو برود ،در
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كه ماده آبي یكباره و همگي به بیرون راه نیابد .به ویژه در نرینه این پیچ و
خمهاي تنبوشه بیشتر از آن است كه در مادینه هست ).(Avicenna-g
و به تشریح نخاع كه ميرسد ،بار دیگر به ستایش پروردگار قادر متعال
پرداخته مينویسد:
دينباوري و ادبيات توحيدي در منابع طب سنتي ايران و جهان اسالم

«آفریدگار كه نامش گرامي است ،نخاع را به همان طریق كه جویي از
چشمه جدا ميشود از مغز جدا كرد و به بخشهاي زیرین بدن بخشیده تا سهم و
حصه اعصابي كه در اطراف و اكناف بدن هستند از آن انشعاب برداشته شود و هر
یك به تناسب تعادل و پیوستگي با اندامها به سهم خود برسد و از این نظر ستون
پشت را براي نخاع به شكل مجزا و گذرگاه محفوظي قرار داد ).(Avicenna-h
و در بحث مزاجهاچنین نوشته است:
بدان كه ایزد توانا هر جانداري و هر اندامي را مزاجي بخشیده است كه به آن
سزاوار است و این مزاج با توان و تحمل وي سازگار است و با احوال و كردارش
متناسب است).(Avicenna-i
خداوند ،معتدلترین مزاج جهان هستي را به انسان ارزاني داشته است .مزاج
انسان مناسب نیروي او و متناسب با كنشها و واكنشهاي اوست .هر اندامي را
نیز مزاجي بخشیده است كه برازنده آن اندام است ،برخي از اندامها را گرم ،بعضي
از آنها را سرد ،عدهاي را خشك و تعدادي را مرطوب آفریده است

)(Avicenna-i

و بینش توحیدي خود را در رابطه با جریانات حین تولّد نوزاد ،با بهرهگیري از
ادبیات توحیدي ،چنین نگاشته است:
ظاهراً ميتوان گفت كه به هنگام تولد ،طبیعت و نیروي تشكیل دهنده جنین
به كمك پرورده خود ميآیند .مفاصل اطراف زهدان را از هم جدا ميسازند و آن
را از هر سو توسعه ميدهند .در نتیجه چندان گشاد ميشود كه هرگز در غیر
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حالت زایمان ،این گشادي حاصل نميشود و همین كه زهدان از جنین فارغ شد،
مفاصل از هم فاصله گرفته به حالت سابق بر ميگردند و زهدان حالت طبیعي خود
و تنها اراده و مرحمت خداوندي است كه فریادرس و مشكل گشاست .همان
امدادهاي غیبي خداوندي است كه جنین را در زهدان پرورش داده و راه خروج را
به رویش گشوده و تا جنین زنده است و در دنیا پرورش ميیابد ،امداد غیبي
خداوندي دستش را گرفته و پا به پا همراه او است ،و جنین هیچگاه بر نموكردن
و بالیدن خود آگاه نیست ) (Avicenna-jو سپس چند آیه از سوره مؤمنون را در
ادامه متن كتاب و نه به عنوان زیرنویس ،درج ميكند  (Quran-c)2و مطلب علمي
را ادامه ميدهد.
یادآور ميشود كه ایشان همواره در سایه استعانت از درگاه الهي و سعي و
كوشش شبانه روزي ،راه تعلیم و تعلّم و پژوهش را پیموده ،آن گونه كه خود ،در
خاطراتش ذكركرده است ،خداوند را یار و یاور خود دانسته ،همواره در حلّ
مشكالت ،از او استعانت ميجسته است .وي در این رابطه ميفرماید« :هرگاه در
مطالعه به مشكلي بر ميخوردم كه از حل آن عاجز ميشدم به مسجد ميرفتم ،نماز
ميگزاردم و حل آن مشكل را از مُبدِع كل ميخواستم» ).(Goharin S, 1995
د ـ یافتهها و بحث در كتاب ذخیره خوارزمشاهي

حكیم جرجاني هر ده جلد كتاب ذخیره را با بِس ِم الل ِه ال َّرحمنِ ال َّرحيم كامل،
شروع كرده در آغاز جلد اوّل بر پیامبر و خانواده او درود ميفرستد)،(Jorjani-a
در آغاز كتاب ششم ،دعاي پر معناي «اَل ُه َم َو ِفقنا لِما ت ُِح ُب َو تََرضي» (خداوندا ما را
در آنچه كه مورد رضا و رغبت توست موفق گردان)) (Jorjani-bرا بر قلم خود
جاري مينماید ،در پایان برخي از كتب از اینكه موفق به تألیف آن كتاب شده

حسين حاتمي ،محمد رنجبريان ،مريم حاتمي ،ندا حاتمي

را باز ميیابد .اما در حقیقت نباید فراموش كرد كه امداد غیبي دست اندر كاراست
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است ،بار دیگر خداوند را بر این حُسن توفیق ميستاید ،در سراسر كتاب خود
بارها از جمله دعاییه «انشاءالله» استفاده نموده ،كراراً تقدیر الهي و هدفداري در
ساختمان و فعالیتهاي ارگانها را گوشزد كرده به ترتیب نزولي از واژههاي ذیل،
به فراواني استفاده كرده است :اهلل ،تعالي ،آفریدگار ،عَزوَجَلّ َ،ایزد ،جَلَ وَ عَال،
دينباوري و ادبيات توحيدي در منابع طب سنتي ايران و جهان اسالم

معین ،عزاسمه ،قادر ....،و پروردگار (نمودار .)1

نمودار  1ـ میزان فراواني واژههاي توحیدي در متن ذخیره همانگونه كه در
نمودار شماره  1مالحظه ميگردد حكیم عالیقدر در كتاب ذخیره ،بیش از  325بار
از كلمة جلیلة اهلل استفاده نموده و بیشترین فراواني را جملة دعاییه انشاءاهلل به خود
اختصاص داده است كه ذیالً با ذكر مثالهایي به نحوة به كارگیري این كلمات و
جمالت در متن كتاب ذخیره ،اشاره ميگردد:
 1ـ خواجه ابوعلي سینا َر ِح َم ُه الله ميگوید این سخن نزدیك من عظیم است
یعني این معني مرا درست ميآید و بعد از این در كتاب معالجات ،سخن اندر
تَفَرّقُاالتصال به شرح ،گفته شود  ،اِن شااهلل تعالي )(Jorjani-c
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 5ـ  ...این سببها و احوال آن اندر كتاب سوم كه كتاب حفظ الصحه است
یادكرده آید ،انشاءاهلل تعالي) 3(Jorjani-dـ شایان ذكر است كه استاد جلیلالقدر،
به نام حدود  0نفر كه رسیده است جملة دعاییه رَحِمَهُاهلل ،به قلم مبارك او جاري
گردیده و آنچه كه درخور تعمّق است اینكه از مجموع  11بار حدود  78مرتبة آن
مربوط به نام ابن سینا بوده است) (Hatami H, 2009كه نه تنها نشاندهنده حد
اعالي بهرهگیري حكیم جرجاني از محتواي قانون ابن سینا بلكه حاكي از ارادت
خاص و اقتداي سیّد عالیقدر به مقام شامخ ابن سیناست .وي مينویسد :
 2ـ خواجه ابوعلي سینا رحمه اهلل ميگوید من صواب آن بینم كه مُقل حل
كنند و آن را به آب مقل بسرشند و اقراص كنند و كسي را كه تب ،سخت گرم
نباشد شاید داد ).(Jorjani-e
 0ـ ...خواجه ابوعلي سینا رَحِمَهُ اهلل ميگوید من این نوع نخستین را به نواحي
دهستان دیدهام رنگ آن به سرخي دارد و بد ماري است و عالج او پس از
عالجهاي مشترك ،عالج افعي است) 4.(Jorjani-fـ پس از آن روزگار پیري
باشد و اندر این روزگار ،سستي قوتها پدید ميآید تا آخر عمر كه ایزد تعالي
تقدیر كرده باشد و فضیلت عمر پیري آن است كه بعضي مردمان باشند كه مدت
عمر ایشان به تمامي شصت سال رسد و با عمر كودكي و جواني و كُهلي برابر
آید و جمله عمر ایشان به صدوبیست سال رسد باذن اهلل عز و جل).(Jorjani-g
 7ـ وي ،هدفداري در تقعر كف پاها را این چنین توصیف نموده« :و كف
پاي از سوي اندرون تهي كرده و از زمین برداشته ،تا اندر وقت رفتن پايها را
حس َن الخالِقين».
سبكتر از زمین بر توان ربود و بتوان دوید)َ ،(Jorjani-hف َتبا َر َك الُله اَ َ
).(Quran-d
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در متن كتاب خود به اسامي چندي اشاره فرموده و به راه خود ادامه داده است ولي
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 8ـ در مورد اعصاب محیطي ،چنین نگاشته است« :آفریدگار تبارك و تعالي
نخاع را از دِماغ رویانیده است ،پس از نخاع برابر هر اندامي عصبي بیرون آورده و
بدان اندام پیوسته تا حِس و حركت به میانجي این عصبها بدان اندامها ميرسد
بِ ِا ِ
ذن الله َو ُحسنِ تَقديَرِه»).(Jorjani-i
دينباوري و ادبيات توحيدي در منابع طب سنتي ايران و جهان اسالم

 1ـ و نیز مينویسد« :بباید دانست كه كارهاي طبیعت كاري اتفاقي و بیهوده
نیست ،لكن عنایت ایزدي است كه طبیعت را این قوتها كه یاد كرده شد بداده
است و ارزاني داشته و قوتها را بر این داشته كه كار بر نسقي راست ميرانند و
دلیل بر آنكه این قوتها هست آن است كه چون نر و ماده به هم نزدیك
شوند ،كار هر دو برآید و لذّت هر دو حاصل گردد و نر و ماده را از این كار جز
لذّت قصدي و غرضي نیست و هیچ اندیشه آن نه كه تا آب ایشان كجا شود و از
آن چیزي حاصل گردد و یا نگردد و اگر نه قوّت طبیعي اندر رحم از بهر این كار
افتاده است كه به عنایت ایزدي آن آبها را در حال بگیرد و نگاه دارد آن آب
ضایع شدي و اگر نه قوّت جاذبه استي كه خوني به اندازه و شایسته غذاي او جذب
میكند غذا از كجا یافتي و چگونه پرورده شدي و اگر نه قوت مُدبّره استي كه این
قوت را بر این كار دارد تا غذا به اندازه جذب كند ممكن بودي كه بیشتر جذب
كردي و نطفه اندر وي غرق شدي یا كمتر جذب كردي و پرورده نشدي یا بودي
كه غذاهاي غلیظ جذب كردي و شایسته نیامدي یا لطیفتر جذب كردي و بدو
پیوسته نشدي و مانند نگشتي و اگر نه قوتي است كه آنرا مُغَیِّره اولي گویند از
یك مني یكسان چندین گونه اندامها چون دل و دِماغ و استخوان و عصب و
عروق و شرایین چگونه پدید آمدي و اگر نه قوت مصوره استي كه به تدبیر قوت
مدبره شكلهاي اندامها و تهي و پُري و خردي و بزرگي و سختي و نرمي آن
پدید میكردي از یك مني یكسان ،چندین گونه تركیب چگونه پدید آمدي و اگر
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نه قدرت غاذیه استي و دیگر نامیه چه واجب كردي كه خون طمث غذاي او
شدي و اندر رحم ببالیدي و بزرگ شدي اینهمه به تقدیر و تدبیر آفریدگار است
كه نویسنده موحد كتاب حیات و هدفداري مينویسد« :روابط متقابل ،دلیل نمایاني
از فلسفه آفرینش ميباشد زیرا این روابط وجود یك نقشه و ارادهاي را آشكار
ميكند .این نقشه در تشكیالت قابل تحسیني كه براي انجام دقیقترین تظاهرات
اعمال حیات اختصاص یافتهاند ،موجود ميباشد؛ اما این نقشه مدیون فكر خالقش
ميباشد و وجود ارادهاي را اثبات ميكند .پس چون نتیجه اراده این سازنده،
شاهكاري با عظمت و كامل بوده است ،به علّت این عظمت و كمال ،نميتواند
موجد آن بجز قدرتي مافوق نیروهاي طبیعي چیز دیگري باشد»).(Rovier h. 1944

15ـ حكیم جرجاني ميافزاید« :آفریدگار تبارك و تعالي كاسه سر از
استخوان آفرید تا سِالحي باشد كه آفتها از دِماغ باز دارد ،و شكل او گرد آفرید
دو معني را :یكي آنكه تا آفتها كمتر پذیرد ،چه دورترین شكلها از آفتها،
شكل گرد است ،دوّم تا مغز كه ميباید در میان آن باشد بیشتر بگنجد»(Jorjani-

) kو در مجموع به هركدام از ارگانهاي باعظمت بدن كه رسیده نهال قامت
رعناي آفریدگار را دیده و ضمن توضیحات الزم در حد بضاعت علمي آن زمان
ولي درك عرفاني متعالي ،به ستایس پروردگار نیز پرداخته است.
11ـ عالمتهاي مزاجهاي اصلي و عارضي در باب هفتم از گفتار دوم از
كتاب نخستین یادكرده آمدست ،بعون اهلل تعالي ).(Jorjani-l
15ـ این همه از بهر آنكه تا نسل مردم باقي مانند چندانكه آفریگار تبارك
و تعالي تقدیر كردست و اگر نه آنست كه این فراموشكاري پدید هميآید و
قوت بهیمي غالب ميشود هرگز كدام عاقل این كار كردي (ازدواج) و این
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فتبارك الله احسن الخالقين» (حركت جوهري) ) (Jorjani-jو هم در این رابطه است
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غمهاي فرزندان كه یاد كردهآمد بخویشتن كشیدي هركه این معني فهم كند به
كمال قدرت و حكمت آفریدگار تبارك و تعالي اقرار دهد

و)(Jorjani-m

باخالص بگوید :ذالك تقديَرالعزيزالعليم).(Quran-e
13ـ وي هدفداري و برنامه ریزي مدبّرانه را نه تنها در شكل و اندازه و
دينباوري و ادبيات توحيدي در منابع طب سنتي ايران و جهان اسالم

انسجام و هماهنگي اعضاء مختلف بدن انسان بلكه در تمامي نمودهاي هستي،
مشاهده كرده زمین را بستر مناسبي ميداند كه براي ادامه حیات ،گسترده و به
مناسبترین طریقه ممكن ،آب مورد نیاز آن تأمین گردیده و به دلیل نیاز
موجودات مختلف به آبهاي همراه با امالح مناسب ،آنرا با امالح الزم ،ممزوج
نموده است .او در این مورد چنین نگاشته است «بباید دانست كه آن سبب عنایت
ایزد است سبحانه و تعالي كه پارهاي از زمین از آب برهنه كرد تا آرامگاه آدمیان
و دیگر جانوران باشد و عنایت دوّم آنست كه اینجا كه از آب برهنه كرد بیشتر
آن از سوي شمالي كرد تا این آرامگاه خوشتر باشد و هواي آن درستتر و
صافيتر و باشندگان در آن تندرستتر و قويتر باشند و عنایت سوّم آنست كه
چون اینجا از آب برهنه كرد علم او از پیش رفته بود كه باشندگان زمین را از
آب چاره نباشد و بر این پاره زمین جایگاه آب و جایگاه زمین را یكي كرد و
آب را در وي براند و پراكنده كرد تا به همه جاي به اندازه ميرسد  ...فتبارك الله
احسن الخالقين» ).(Jorjani-n
جالب توجه است كه با پیشرفت علوم و به كارگیري تكنولوژي پیشرفته نه
تنها انسان نتوانسته است منكر وجود نظم و هماهنگي و هدفداري در جهان
هستي شود ،بلكه با درك عمیقتر ،و دالیل محكمتري با بهرهگیري از ادبیات
توحیدي ،دخالت قطعي فكر خالقهاي در خلقت هستي ،را بیان نموده است به
طوري كه در نیمه اوّل قرن نوزدهم میالدي ،به فاصله بیش از شش قرن پس از
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رحلت حكیم جرجاني ،آناتومیست فقید فرانسوي پرفسور رویر در كتاب حیات و
هدفداري مينویسد« :بطور خالصه ،عناصر اصلي ساختمان ماده زنده ،عناصري كه
دارند و در آب محلول هستند و دماي مخصوصشان باال است و به مقدار زیاد در
طبیعت یافت ميشوند .اگر این اجسام چنین صفات و ویژگيها را نداشته باشند،
حیات به وجود نخواهد آمد .معهذا تمام اجسام ساده سبكي كه این صفات و
اختصاصات را كه شرح دادم دارا هستند ،در موجود زنده یافت نميشوند .بلكه
انتخابي به عمل آمده است كه مواد سبك و بيفایده را حذف كرده است و
برعكس بعضي مواد سنگین را كه به مقدار متناسب براي تشكیل بدن ضروري
بودهاند به اندازه خیلي كم اضافه نموده است .بین نتیجه از پیش خواسته شده و
ساختمان ماده زنده كه كوچكترین اجزاي آن مناسب براي كارهاي متعددش
ميباشد ،توافق و تناسب كامالً نزدیكي هست.
در اعلي مرتبه تكامل و بر اثر آن ،جهشي منتهي به تشكیل انسان شده است،
انساني كه در سطح خیلي باالیي بر تمام دنیاي حیواني در سایه فكر خود تسلط
دارد و این فكر ،انسان را به آن حد باال برده است كه به او اجازه ميدهد حتي
خالق خود را درك كند».
12ـ و اگر نه آنست كه آفریدگار تبارك و تعالي دِماغ را بر باالي همة تن
نهاده است به سبب نرمي و نازكي و نرمي ،همیشه فضله همه اندامها بدو آمدي و
دِماغ ،آن را دفع نتوانستي كردن و قوتهاي او همه تباه بودي و همه افعال دِماغي
با آفت بودي ،تبارك الله ارحم الَراحمين)10.(Jorjani-oـ ایزد تعالي مهرههاي فرودین
را بزرگتر و محكمتر آفرید ،و هرچه باالتر است كوچكتر و سبكتر آفرید .و
چون مهرههاي گردن ،خردتر است و سبكتر و گذر نخاع كه اندرویست فراختر،
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و این هردو سبب ضعیفي باشد ،ایزد جل و عال گوهر این مهرهها را صُلبتر
ازدیگر مهرهها كرد تا هر دو سبب را اندر یافته باشد).(Jorjani-p
هـ ـ يافتهها و بحث در اولين و دومين كتب پزشكي به زبان فارسي
دينباوري و ادبيات توحيدي در منابع طب سنتي ايران و جهان اسالم

اوّلین و دوّمین كتب فارسي پزشكي نیاكان یعني كتاب ابنیه و كتاب هدایت
(االبنیه لحقایق االدویه و هدایهالمتعلمین) حاصل شد .كتبي كه قدمت آنها به قرن
چهارم هجري و در واقع به قبل از كتاب قانون و ذخیره خوارزمشاهي برميگردد
و جالب توجه است كه این نگارش روحافزا و آرامبخش ،در این دو كتاب و
مخصوصاً در كتاب هدایت نیز جلب توجه ميكند به طوري كه كتاب ابنیه با
مقدمه زیباي زیر آغاز ميشود:
سپاس باد یزدان دانا و توانا را كه آفریدگار جهان است ،و دانندة آشكار و
نهان است ،و گردانندة چرخ زمان است ،و دارندة جانوران است و آورندة بهار و
خزان است و درود بر محمد مصطفي(ص) كه خاتم پیغامبران است و آفرین بر
اصحاب اوي و اهلبیت و گزیدگان اوي و درود بر همة پیغامبران ایزد و همة
فرشتگان و همه پاكان كه اولیاي خداي عزوجل بودند و خلق را به راستي پند
دادند و به یزدان راه نمودند و بساط حق بگستردند و آفرین به همه نیكوكاران كه
از هواي این جهاني پرهیز كردند و توشة آن جهان برداشتند و عمر اندر رضاي
ایزد بگذاشتند).(Harawi AMM. 977
و كتاب هدایت نیز با مقدمه زیر ،شروع ميشود:
سپاس ایزد را كه آفریدگار زمین و آسمان است و آفریدگار هرچه اندرین
دو میان است ،از معدني و نباتي و حیواني بیافرید این چهارگونه خلق را ،یعني
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آسماني چون افالك و ستارگان جنبنده و ناجنبده و آتش و هوا و آب و خاك
حس َن الخالِقين و باز سبب گردانید این
بیافرید این چیزها را نه از چیزَ ،ف َتبا َر َك الل ُه اَ َ
یكدیگر به قدرت و حكمت خویشَ ،ف َتبا َر َك الل ُه َر َب العالَمين .و ازجمله حیوانات،
انسان را برگزید و شایسته گردانید خدمت خویش را و آراسته كرد جان انسان را
به خِرَدِ روشن و از میان انسانها پیغامبران آفرید و گرامي گردانیدشان به وحي
كه به آنها فرستاد تا خلقِ آن را آگاه كنند از هستي وي و كمال قدرت و
حكمت وي یاري خواهم از خداي عَزَوَجَلَّ به تمام كردن این غََ َرض.
الجوا ُدالكَريم .و پس از مقدمه در بخشهاي مختلف كتاب ضمن بیان یك خالصة
اِنَ ُه َ
هشتصد صفحهاي از پزشكي نیاكان از این زاویه ،نظارهگر جلوة جمال حق نیز
بوده و این پیام جاوید را به همة نسلها ابالغ كرده است ولي وقتي این چهار
كتاب (قانون ،ذخیره ،ابنیه و هدایت) را از نظر غناي ادبیات توحیدي مقایسه
ميكنیم بازهم ذخیرة خوارزمشاهي را غنيتر از سه اثر دیگر ميیابیم.
).(Akhawaini RA.
و ـ يافتهها و بحث در اولين دايره المعارف اصلي طب سنتي
...و مبادا حكیم عالیقدر ،محمد زكریاي رازي كه ادبیات توحیدي را قبل از
اهوازي ،ابن سینا و حكیم جرجاني و سایر دانشمندان فوقالذكر بر قلم مبارك
خود جاري و كتاب حاوي را به عنوان غنيترین دائرهالمعارف پزشكي و بهداشتِ
قبل از قانون ابن سینا تألیف نموده است ،به فراموشي سپرده شود! چرا كه او نیز به
تعبیر قرآن مجید در زمره خردمندان خداجوي و از مصادیق آیه شریفه یرفع اهلل ...
ميباشد؛ به طوري كه بخشهاي مختلف كتاب حاوي را با نام و یاد پروردگار
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چیزها را پدید آوردن اجسام معدني و نباتي و حیواني را به غذا یافتن و استمداد از
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بخشنده مهربان و درود بر پیامبران الهي آغاز كرده ،بیش از  075مرتبه كلمه
جلیلة اهلل ،بیش از  510بار جملة دعاییه انشاءاهلل و ...را در متن كتاب به كار برده و
بدینوسیله افتخارِ حضورِ خود در عالَمي كه محضر خداوند است و حضور مباركِ
خداوند قادر متعال در تمامي عرصهها و صحنهها را یادآور شده است (Rhazes
دينباوري و ادبيات توحيدي در منابع طب سنتي ايران و جهان اسالم

).MZ.
اهوازي به عنوان نویسنده دومین دائره المعارف طب سنتي ،نیز كتاب كامل
الصناعه را با استفاده از ادبیات توحیدي به رشته تحریر درآورده است؛ به طوري
كه هر دو جلد كتاب را با نام خداوند بخشنده مهربان و درود بر پیامبران الهي
آغاز كرده ،در مقدمه جلد اول از خداوند منان به خاطر عقل و خردي كه به انسان
عنایت كرده است ،تشكر نموده در متن كتاب بیش از  535بار از كلمه اهلل استفاده
كرده كه بیشترین آنها را عبارات «اگر خدا بخواهد»« ،خدا داناتر است» و «به
كمك خداوند» تشكیل ميدهد) .(Ahvazi A. 930-994وي وصیتنامه معروف
بقراط را نیز در كتاب خود درج كرده و مطالب دیگري در خصوص اخالق
پزشكي به آن افزوده است .اهوازي در انتهاي قسمنامه بقراط ،بر رعایت «حقوق
بیمارانء تأكید نموده و ميافزاید :بر پزشك است كه مهربان ،پاكدامن ،با محبت،
دوستدار انتخاب كار خیر ،خوش كالم و مردمي باشد و بر مداوا و معالجه بیماران
و به ویژه فقرا و مساكین ،حریص باشد و در برابر آن انتظار منفعت یا پاداش و
جبران را نداشته باشد و اگر برایش میسر بود كه از مال خود براي آنان دارو تهیه
نماید ،بهتر است دریغ نورزد و اگر این كار برایش ممكن نبود طرز تهیه آن را
براي آنان بیان كند و اگر بیماري آنان سخت بود تا زماني كه از آن نجات
ميیابند و تندرستيشان را به دست ميآورند ،هر صبح و شام به ایشان سركشي
نماید؛ زیرا بیماريهاي حاد ،بسیار زود دستخوش دگرگوني ميشوند (Hatami H.
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).et al. 2011
نتيجه گيري
و عالِم ،از زاویهاي به طبیعت نگاه كردهاند ولي نهایتاً یك چیز را دیدهاند! جلوه
جمال حق را! حضور همیشگي پروردگار را و نظارت و مراقبت دایمي وي را!
شعرا از زاویه نمودهاي عیني و زیبایيهاي طبیعت نگریسته ،عرفا از زاویه مسائل
ذهني نگاه كرده و دانشمندان علوم طبیعي نظیر رویر ،رازي ،اهوازي ،ابن سینا و
جرجاني از زاویه فیزیولوژي و آناتومي بدن نظاره كردهاند ولي همة آنها زیبایي،
عظمت ،شكوه ،نظم و هدفداري در خلقت و جلوه آثار خالق توانا را دیدهاند و لذا
كتب نفیس خود را با بهرهگیري از ادبیات توحیدي ،نگاشته و نتایج تحقیقات خود
را با رعایت آنچه كه امروزه اخالق در پژوهش فضیلتمحور مينامیم ،همراه با
پیام خداجویي استداللي به تمامي انسانها ابالغ و راه را براي نسلهاي بعدي خود
هموار نمودهاند.
جمله هستي در تحرك ،در سكون

ناطقان كانا الیه راجعـــون

نطق آب و نطق خاك و نطق گل

هست محسوس حواس اهل دل
)(Molavi J. 1926

و مگر زیربناي«سالمت معنوي» را همین جهانبیني و همین نگاه توحیدي به
جهان هستي تشكیل نميدهد؟
ناگفته نماند كه هرچند جرجاني براي تألیف ذخیره خوارزمشاهي از كتاب
قانون در طب ابن سینا استفادههاي فراواني برده و ابن سینا نیز آن كتاب را با
بهرهگیري از ادبیات توحیدي به رشته تحریر در آورده است ولي از لحاظ این
شیوة نگارش ،بدون شك ذخیره خوارزمشاهي بسیار ،غنيتر از قانون ،حاوي،

حسين حاتمي ،محمد رنجبريان ،مريم حاتمي ،ندا حاتمي

در پژوهش حاضر ،دریافتیم كه هرچند هركدام از خردمندانِ شاعر و عارف
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كامل و سایر منابع پزشكي نیاكان ميباشد و نیز به تعبیر قرآن مجید دریافتیم كه
دانشمندان افتخارآفرین و پزشكان گرانپایه طب سنتي نیز جزو خردمندان موحد
بودهاند و با تعریفي كه از ادبیات توحیدي ،ارائه گردید نگارش كتب آنان با
بهرهگیري از این شیوه بوده است و بدون اینكه فصل یا گفتار بخصوصي را به امر
دينباوري و ادبيات توحيدي در منابع طب سنتي ايران و جهان اسالم

اخالق پزشكي یا اخالق در پژوهش ،اختصاص دهند ،گزارش نهایي تحقیقات خود
كه شامل دائرهالمعارفهاي چهارگانه است را طوري طراحي كردهاند كه مملو از
پیامهاي اخالقي و خداجویي است .الزم به تأكید است كه ما دست اندركاران امور
پزشكي و بهداشت و دانشجویان این رشتهها ،دانسته یا ندانسته پا در وادي مقدسي
نهادهایم و بار امانت سنگیني را بدوش ميكشیم .بار امانت محرمیت جان و مال و
ناموس مردم و بار امانت مهندسي دستگاهي را كه به تعبیر امام علي (ع) «به
دستان مبارك حق ساخته شده و عمارتي كه به دست پرتوان او بنا شده و خالصه
و عصاره كلّ هستي و چكیده آنچه در لوح محفوظ است») (Imam Aliو چه
نیكوست كه با اقتدا به شیوه توحیدي عرفا و حكمایمان حافظ ،فردوسي و مولوي
و اساتید و پیشكسوتانمان رازي ،اهوازي ،ابن سینا ،جرجاني و پروفسور رویر
فرانسوي ،همواره خود را در محضر خدا احساس كنیم و پندار ،گفتار و كردار
پزشكیمان را بر بستر عقیدتي محكمي كه نشأت گرفته از اعتقاد به ذات باریتعالي
و عشق و عالقه به خدمات زیربنایي به همنوعان است ،بگسترانیم و همانگونه كه
ابن سینا در زورگویيهاي شش جناح محارب (سامانیان ،سلجوقیان ،غزنویان،
دیلمیان ،آل بویه و آل مأمون) اعتنایي به نزاعهاي آنان ننمود و همواره محیط
امني را براي آموزش و پژوهش و تألیف ،برگزید ) (Hatami H. et al. 2012و
ما نیز سعي كنیم ادامه دهنده راه او باشیم و همچون پیشكسوتان افتخارآفرین خود
همه ادیان الهي را محترم بشماریم و به تعبیر قرآن ،كلیه ادیان الهي را نه تنها
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همچون اسالم بلكه خود اسالم و حضرت ابراهیم (ع) را پدر همه دین باوران موحد
بدانیم ) 0 (Quran-fو ادبیات توحیدي را در پندار ،گفتار و نوشتارمان به كار بندیم
كنیم .و مطمئن باشیم كه در چنین فضایي ،سالمت معنوي را بهتر درك كرده و
همسوي با آن حركت خواهیم كرد .انشاءاهلل.

حسين حاتمي ،محمد رنجبريان ،مريم حاتمي ،ندا حاتمي

و در سختيها از او كمك بخواهیم و خود را براي جهاني شدن توحیدي ،مهیا
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پي نوشت ها
.41  آیه، سوره عنكبوت، واَلَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدیِنَهُم سُبُلَنا و اِنَّ اهلل لَمَعَ المُحسِنین- 1
.11  آیه، سوره مجادله، یَرفَعِ اهللُ الذینَ آمنوا مِنكُم وَالذینَ اوتوالعِلمَ دَرَجات- 5
.15  آیه، سوره آل عمران، ـ ان في خلق السموات واالرض واختالف اللیل والنهارالیات الولي االلباب3
.11  آیه، سوره آل عمران،باطال سبحانك فقنا عذاب النار
 ثُمَ خلَقَنَاالنُطفَه عَلَقَه فَخَلَقنَاالعَلَقَه مُضغَه. ثُمَ جَعَلناهُ نُطفَه في قَرار مَكین.ـ وَ لَقَدخَلَقنا االنسانَ مِن طین

2

،  سوره مومنون. فَتَبارَك اهلل ُاَحسَنَ الخالِقین،فَخَلَقنَاالمُضغَهَ عِظاما فَكَسوناالعِظامَ لَحما ثُمَ اَنشَاناهُ خَلقا آخر
.15-12 آیات
، سوره حج...  مله ابیكم ابرهیم هُوَ سمیكم المسلمین مـن قبل وفي هذا لیكون الرسول شهیدا علیكم... -0
78 آیه
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