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بــرای  تابســتان  فصــل  شــروع 
ناشــران وکتابفروشــان همواره سرشــار 
از دغدغــه و اضطــراب اســت؛ نگرانــی 
بابــت کســادی بــازار فــروش و بالطبــع 
رکــود مالــی و اقتصــادی، و دغدغــه به 
خاطــر آمــاده ســازی و فراهــم آوردی 
و چــاپ و انتشــار کتاب هایــی کــه 
ــق  ــل رون ــروع فص ــا ش ــت ب می بایس

ــازار نشــر شــود. در  کتــاب، یعنــی نیمــه دوم ســال، وارد چرخــۀ ب
ایــن میــان گاهــی فراینــد صــدور فیپــا و مجــوز کتــاب هــا بیــش از 
حــد طوالنــی مــی شــود و در نتیجــه نگرانــی دیگــری برای ناشــران 
رقــم مــی خــورد؛ خصوصــا صــدور فیپــا کــه گاه یــک ماه بــه طول 
مــی انجامــد. امیــد اســت کــه موضــوع مزبــور مــورد توجــه و دقت 
ــۀ  مســئوالن محتــرم وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و کتابخان

ملــی ایــران واقــع شــود.

سید حسین عابدینی        
صاحب امتیاز و مدیر مسئول     
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ــزاری  ــد اب یــک مطالعــه جدیــد نشــان داده کــه »طــب ســوزنی« می توان
مفیــد بــرای جلوگیــری از دیابــت نــوع ۲ باشــد. هزاران ســال اســت که از 
طــب ســوزنی بــرای درمــان انــواع بیماری هــا اســتفاده می شــود و اکنــون 
ــای  ــن چالش ه ــی از بزرگتری ــا یک ــارزه ب ــه مب ــد ب ــب می توان ــن ط ای
ــد  ــد. یــک مطالعــه جدی ــز کمــک کن ــرن بیســت و یکــم نی ســامت ق
از دانشــگاه Edith Cowan نشــان داده کــه طــب ســوزنی ممکــن 
اســت ابــزار مفیــدی بــرای جلوگیــری از دیابــت نــوع ۲ باشــد!  ایــن تیــم 

تحقیقاتــی ده هــا مطالعــه را بررســی کردنــد کــه اثــرات طــب ســوزنی را بــر روی بیــش از 3600 فــرد مبتا به 
»پیــش دیابــت« )وضعیتــی کــه ســطح گلوکــز خــون باالتــر از حــد طبیعــی اســت( بررســی می کــرد؛ یافته هــا 
نشــان داد کــه درمــان طــب ســوزنی بــه طــور قابــل توجهــی عوامــل کلیــدی ماننــد قنــد خــون ناشــتا، گلوکز 

دو ســاعته و »هموگلوبیــن گلیکوزیلــه« را بهبــود می بخشــد.
فدراســیون بین المللــی دیابــت تخمیــن می زنــد کــه تــا ســال ۲045 نزدیــک بــه 1.3 میلیــارد نفــر بــه دیابــت یا 
پیش دیابــت مبتــا خواهنــد شــد و بــدون انجــام مداخلــه، 93 درصــد از افــراد مبتــا بــه پیش دیابــت، ظــرف 
ــر اســاس گــزارش مدیــکال اکســپرس، برخــاف دیابــت،  ــه دیابــت نــوع ۲ مبتــا می شــوند. ب ۲0 ســال ب
پیش دیابــت بــا مداخــات ســبک زندگــی ماننــد بهبــود رژیــم غذایــی و افزایــش ورزش قابــل بهبود اســت.

پیشگیری از دیابت با استفاده از طب سوزنی

تأثیر 100درصدی داروهای طب سنتی در جلوگیری از بازگشت به اعتیاد
لزوم استفاده از ظرفیت  طب  ایرانی در درمان اعتیاد

رئیــس مرکــز تحقیقــات کارآزمایــی بالینــی طب  ســنتی دانشــگاه شــاهد 
بــا بیان »ســال گذشــته یک تحقیــق دربــاره اعتیــاد و تأثیر داروهای ســنتی 
ــز  در یکــی از زندان هــای کشــور صــورت گرفــت؛ »نتایــج موفقیت آمی

ایــن مطالعــه را تشــریح کرد.
ــواد  ــوءمصرف م ــروزه س ــه »ام ــان اینک ــا بی ــری ب ــن ناص ــر محس دکت
و وابســتگی بــه »اوپیوئیدهــا« جــزو اصلی تریــن مشــکات حــوزه 
ــاره  ــیم درب ــته باش ــه داش ــد توج ــت: بای ــت«، گف ــان اس ــامت در جه س

معضلــی صحبــت می  کنیــم کــه در جهــان راهــکاری نداشــته اســت امــا دیــدگاه طــب ایرانــی در ایــن  بــاره 
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ــاد مراجعــه  ــرای تــرک اعتی ــا اعــام اینکــه ســاالنه 800 هــزار نفــر ب ــوده اســت. ناصــری ب ــز ب موفقیت  آمی
می کننــد، امــا علی رغــم صــرف هزینه هــای هنگفــت، اعتیــاد 600 هــزار نفــر آنهــا دوبــاره عــود می کنــد، 
ــد کــرد. وی  ــی تأکی ــری از ظرفیت هــای طــب ایران ــا بهره گی ــادان ب ــان معت ــه درم ــر ضــرورت کمــک ب ب
افــزود: راهکارهــای موجــود در درمــان تــرک اعتیــاد اگرچــه در کنتــرل و درمــان برخــی عائــم محرومیت 
مؤثــر واقــع شــده اســت، امــا قــادر بــه کنتــرل کامــل عائــم نیســتند، لــذا حرکــت جهانــی به ســمت اســتفاده 
از روش  هــای درمانــی طبیعــی افزایــش یافتــه اســت، بــر این اســاس ســازمان جهانــی بهداشــت نیز اســتفاده از 

ــه کــرده اســت. ر ــاد توصی ــی را در حــوزه  اعتی ســایر شــیوه ها و مکاتــب درمان
ئیــس مرکــز تحقیقــات کارآزمایــی بالینــی طــب  ســنتی دانشــگاه شــاهد اظهــار کــرد: ســال گذشــته یــک 
ــورت  ــور ص ــای کش ــی از زندان ه ــنتی در یک ــای س ــر داروه ــاد و تأثی ــاره اعتی ــز درب ــق موفقیت آمی تحقی
گرفــت کــه دو گــروه مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد کــه مدت هــا بــود مــواد مخــدر را تــرک کــرده بودنــد. 
در ایــن آزمایــش بــرای یــک گــروه داروی طــب ســنتی و بــرای گــروه دیگــر دارونمــا اســتفاده کردیــم. 
گروهــی کــه دارونمــا دریافــت کــرد بازگشــت 80درصــدی بــه مــواد داشــتند امــا بازگشــت بــه اعتیــاد در 

گروهــی کــه داروی طــب ســنتی را مصــرف کردنــد، صفــر بــود.
وی اضافــه کــرد: افــرادی کــه در زنــدان هســتند کمتریــن میــزان حمایــت اجتماعــی را دارنــد، دارو بــرای 
ــا معتــادان ســرپایی کار کردیــم کــه 40 درصــد پاســخ  آنهــا خیلــی مهــم اســت، ولــی همیــن مطالعــه را ب
دریافــت کردیــم کــه البتــه بــاز هــم قابــل توجــه اســت. ناصــری درخصــوص ادامــه یافتــن ایــن طــرح گفت: 
مطالعــات مربــوط بــه نحــوه تأثیرگــذاری ایــن دارو در دانشــگاه تربیــت مــدرس انجــام می  شــود، بــرای مــا 
ــن بازخــوردی دریافــت  ــری گذاشــته اســت کــه چنی ــن دارو در مغــز چــه تأثی ــم ای مهــم اســت کــه بدانی
می  کنیــم. مطالعــات دانشــگاه تربیــت مــدرس تــا آزمایشــات حیوانــی 
پیــش رفتــه کــه یافته  هــای آن هــم بســیار چشــمگیر اســت. در واقــع 
آزمایــش ایــن داروی طــب ســنتی روی موش هــا تــا صددرصد پاســخ 
داده اســت. رئیــس مرکــز تحقیقــات کارآزمایــی بالینــی طــب ســنتی 

دانشــگاه شــاهد تشــریح کــرد: 
ــه  ــرای حصــول ب ــات از ســال 80 شــروع شــده اســت و ب ــن مطالع ای
نتیجــه، تمــام منابــع طــب قدیــم را مطالعــه کردیــم. در وهلــه اول 8 تــا 
10 دارو مطــرح شــد و پــس از مطالعات سم شناســی و کارآزمایی های 
بالینــی کــه در بیمارســتان روزبــه انجــام گرفــت، کارآزمایــی بالینــی بــه روی انســان انجــام شــد و نتیجه هــا 
بســیار امیدوارکننــده بــود. وی گفــت: طــب ایرانــی ســابقه 10هزارســاله دارد، ایــن در حالــی اســت کــه طب 
چینــی ســابقه 3هزارســاله و طــب یونانــی ســابقه 7هزارســاله دارد، مــا 14 هــزار منبــع مکتــوب طــب ایرانــی 
داریــم کــه مشــکات پزشــکی را مطــرح کــرده اســت و بایــد از ایــن ظرفیــت در کنتــرل و درمــان بیماری ها 
اســتفاده کنیــم. فدراســیون بین المللــی دیابــت تخمیــن می زنــد کــه تــا ســال ۲045 نزدیــک بــه 1.3 میلیــارد 
نفــر بــه دیابــت یــا پیش دیابــت مبتــا خواهنــد شــد و بــدون انجــام مداخلــه، 93 درصــد از افــراد مبتــا بــه 
پیش دیابــت، ظــرف ۲0 ســال بــه دیابــت نــوع ۲ مبتــا می شــوند. بــر اســاس گــزارش مدیــکال اکســپرس، 
برخــاف دیابــت، پیش دیابــت بــا مداخــات ســبک زندگــی ماننــد بهبــود رژیــم غذایــی و افزایــش ورزش 

قابــل بهبــود اســت.
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کمتــر کســی پیــدا می شــود کــه از ســیر و پیــاز خوشــش نیایــد. عــده ای 
ســیر و پیــاز را بــه صــورت خــام مصــرف می کننــد کــه خــوردن آن هــا 
بــرای ســامتی عــده ای مضــر اســت. اگــر از عاقمنــدان بــه ســیر و پیــاز 
ــد، ایــن  هســتید و نمی دانیــد کــه چــه افــرادی نبایــد ســیر و پیــاز بخورن

مطلــب رابــه دقــت بخوانیــد.
ــیر  ــدن ش ــظ ش ــرای غلی ــرد: ب ــام ک ــنتی اع ــب س ــص ط ــک متخص ی
ــای  ــدید و ورزش ه ــای ش ــر از فعالیت ه ــت بهت ــق اس ــه رقی ــی ک مادران

ــان ســنگک  ــا ن ــاز، شــیره انگــور را ب ــا، ســیر و پی ــه جــای خــوردن خــردل، نعن ــد و ب ــز کنن ســنگین پرهی
ــد. مصــرف ســیر و پیــاز خــام مشــکات گوارشــی را افزایــش می دهــد و موجــب ســوزش یــردل  بخورن

ــد. ــرف کنن ــه مص ــاز پخت ــیر و پی ــراد از س ــت اف ــر اس ــس بهت ــود پ می ش
غامرضــا کــرد افشــاری گفــت: بهتریــن مــواد غذایــی بــرای زن شــیرده شــامل نــان گندمی که خــوب پخته 
شــده، گوشــت بــره، ماهــی تــازه، کرفــس، کنجــد، چغنــدر، آشــی کــه بــا نخــود و جــو پختــه شــده باشــد، 

کاهــو، بــادام و فنــدق اســت.
وی ادامــه داد: کــم بــودن شــیر مــادران چنــد علــت دارد؛ یکــی اینکه حــرارت باالیــی در بدن مــادران وجود 
دارد کــه بهتــر اســت ســوپ جــو با اســفناج میل کننــد همچنین گاهی ســردی در بدن ایجاد شــده یــا مجاری 
ــه می شــود. ــا بادکــش توصی شــیردهی دچــار گرفتگــی می شــود کــه در ایــن مــوارد اســتفاده از هویــج ی

مصرف سیر و پیاز برای این افراد مثل َسم است

صابــر جبــاری بــا اشــاره بــه این کــه بیــش از 3 میلیــون و ۲00 زوج نابــارور 
در کشــور داریــم، از بــاال بــودن آمــار نابــاروری در کشــور ابــراز تأســف 
کــرد و گفــت: بســیاری از افــراد مبتــا بــه نابــاروری نیــازی بــه اقدامــات 
گران قیمــت بــرای درمــان ندارنــد و بــا اقدامــات درمانــی ســاده مشــکل 
نابــاروری آن هــا درمــان می شــود. وی افــزود: یکــی از محورهایــی کــه 
در جوانــی جمعیــت نقــش اساســی دارد، ســامت اســت و در ایــن محور 
ســبک زندگــی نقــش ویــژه و مهمــی دارد. رئیــس اداره جوانــی جمعیت 

ــاء ســامت نقــش بســیار مهمــی  ــظ و ارتق ــی در حف ــر طــب  ایران ــح کــرد: تدابی وزارت بهداشــت تصری
دارد و اگــر از ایــن ظرفیــت به خوبــی اســتفاده کنیــم، در بحــث پیشــگیری، شناســایی و درمــان بیماری هــا 
به خصــوص نابــاروری بســیار مؤثــر اســت. وی ادامــه داد: تحقیقــات متعدد ثابت کرده اســت که طــب ایرانی 
می توانــد میــزان موفقیــت درمان هــای نابــاروری را افزایــش دهــد بنابرایــن مــا می توانیــم در مســیر درمــان 
نابــاروری کنــار طــب مــدرن از روش هــای طــب ایرانــی نیز بهــره ببریم. جبــاری خاطرنشــان کرد: اســتفاده از 
ظرفیت هــای طــب ایرانــی در درمــان نابــاروری در قانــون هــم دیــده شــده اســت به ویــژه در مراکــز درمــان 
نابــاروری در ســطح ۲، کل دانشــگاه ها ملــزم شــده اند کنــار متخصصیــن طــب رایــج از متخصصیــن طــب 
ایرانــی هــم در درمــان اســتفاده کننــد تــا ان شــاءاهلل بــه زودی شــاهد کاهش آمــار ناباروری در کشــور باشــیم.

 طب ایرانی می تواند موفقیت در درمان ناباروری را افزایش دهد 
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مامحســن آقابابــای همدانــی یکــی از پزشــکان 
قــرن ســیزدهم هجــری قمــری اســت کــه از زندگــی 
وی اطاعــات چندانــی در دســت نیســت، غیــر از این 
کــه می دانیــم وی عــاوه بــر طب، همــان طــور که در 
برخــی منابــع آمــده، فقیــه اصولــی و شــاعر نیــز بــوده، 
و لقــب »مــا محســن« بــه خوبــی بــر ایــن ادعــا داللت 
مــی کنــد، و نشــان مــی دهــد ایشــان در فقــه شــیعه نیز 
متبحــر بــوده اســت. از ایــن نویســنده تــا کنــون چهــار 

کتاب شناســایی شــده اســت. 
ــان  ــین خ ــه غامحس ــود را ب ــاب خ ــف، کت مؤل
ســپهدار اهــدا کــرده، و شــخص مذکــور همــان 
ــد  ــی ) 1۲۲3 ق - 1304 ق( فرزن ــین گرج غامحس
یوســف خــان گرجــی بــود کــه پــس از مــرگ 
ــدر در ســال 1۲40 ق. لقــب ســپهداری را در ســن  پ
ــن رو وی را  ــرد. از همی ــه ارث ب 17 ســالگی از وی ب
»ســپهدار ثانــی« لقــب داده انــد. در همیــن ســال، وی 
ــه  ــر بیســت و دوم فتحعلــی شــاه ب ــا دخت ــا ازدواج ب ب
نــام مــاه بیگــم، بــه عنــوان دامــاد وی معرفــی شــده. از 
جملــه مناصــب حکومتــی وی می تــوان بــه منصــب 
حکومــت اراک در ســال 1۲38 هــا ق، ســمت حاکم 
ــان  ــم کرم ــمت حاک ــال 1۲66ق. س ــان در س اصفه

ــه  ــال 1۲76 ب ــرد. وی در س ــام ب ــال 1۲7۲ق. ن در س
عضویــت شــورای دولتــی ناصرالدیــن شــاه درآمــد و 
ــار  ــه درب ــر عدلی ــوان وزی ــه عن 10 ســال پــس از آن ب
ایــران منصــوب شــد. آخریــن ســمت حکومتــی وی 
نیــز عضویــت در دارالشــورای کبــری در ســال 1388 
ق. بــود. پــس از مــرگ غامحســین خــان گرجــی، 
ــه پســرش، محمدعلــی خــان،  لقــب ســرداری وی ب

ــه آقاســردار رســید. معــروف ب

دربــارۀ کتــاب مؤلفــات مالمحســن آقــا بابای 
همدانی

ــر آن چــه کــه در فهرســتگان نســخۀ خطــی  بناب
ایــران آمــده، چهــار کتــاب زیــر از تألیفــات همدانــی 

بــه شــمار رفتــه اســت.
ــن  ــاب حاضر)ای ــی کت ــن«: یعن ــۀ الخوانی 1.»تحف
کتاب در بارۀ ســموم و راه های مقابله باآن می باشــد(. 
۲.»انیــس الخوانیــن«  نام این کتاب در فهرســتگان 
نســخه هــای خطــی ایــران بــه اشــتباه انیــس الخواتین« 
ــن« اســت.این  ــس الخوانی ــح آن انی ــده کــه صحی آم
ــه دســتور غامحســین خان ســپهدار نوشــته  کتــاب ب

ــن  ــة الخوانیـ ُتحَفـ
رسـاله ای پزشــکی از 
یک فقیــه اصـولـی، 
سیـاسـی و نـظامــی
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ــوم  ــحر و نج ــا و س ــم و دع ــی در طلس ــده و جنگ ش
ــرافت  ــاب اول در ش ــت. ب ــاب اس ــج ب و ادب در پن
ــوم در  ــاب س ــم، ب ــرافت عل ــاب دوم در ش ــان، ب انس
ــاب  ــن، ب ــه وجودســاطین و خواتی ــاج انســان ب احتی
ــي  ــاب پنجــم در معان چهــارم در خــواص اشــیاء و ب
ــک  ــا ی ــرا تنه ــاب ظاه ــن کت ــنی. از ای ــماء الحس اس
نســخۀ خطــی برجــای مانــده کــه مشــخصات آن بــه 

قــرار زیــر مــی باشــد:
ــاز:  ــخه ۲935آغ ــماره نس ــاالر، ش ــران، سپهس ته
ــاء  ــن الم ــق االنســان م ــذي خل بســمله، الحمــد هلل ال
و الطین..اجنــاس جواهــر کلمــات طیبــه حمــد و 
سپاســانجام: ســعادت شــعار ایشــان گردد.خــط: 
ــام کاتــب، تاریــخ کتابــت: قــرن 1۲  نســتعلیق، بــی ن
ــد:  ــذ: فرنگــی، جل ــک ســرلوح ، کاغ ، مجــدول، ی
روغنــی گل و بوتــه، درون روغنــی ســاده ســرخ، 181 

بــرگ، 14 ســطر، انــدازه )5/13× ۲5 ســم(
3. روضــۀ العارفیــن« یــا »مــرآت الخواتیــن« : ایــن 
کتــاب در دهــم شــوال ســال 1350ق. تألیــف شــده، 
و مولــف آن را بــه امیــر اصــان خــان یــا مهــد علیــا 
ــاب  ــب کت ــت. مطال ــرده اس ــدا ک ــم اه ــلطان خان س
ــارۀ چگونگــی خلقــت حضــرت آدم و حــوا و  در ب
بعضــی از آداب ازدواج و ســاعات نــکاح و آداب 
ــن  ــه و تضمی ــایی ادیبان ــا انش ــازی ب ــب ت ــفر و اس س

اشــعاری فارســی.در نســخه مجلــس آمــده اســت:
1. بیان خلقت ابوالبشر حضرت آدم و حوا،

 ۲. بیــان احــوال حضــرت آدم بعــد از بیــرون 
آمــدن از بهشــت و بیــان خلقــت اوالد اوســت

ــه  ــردن و متع ــکاح ک ــج و ن ــواب تزوی ــان ث 3. بی
نمــودن و آداب شــب زفــاف و دعاهــای آن اســت،

ــکان  ــات و م ــاعات و اوق ــارات س ــان اختی 4. بی
ــه  ــت، ب ــاع و آداب آن اس ــرای جم ــد از ب ــک و ب نی
بیــان قواهــای باطنــی و ادویــه و معاجیــن از بــرای باه و 

لــذت جمــاع و بیــان عجایــب صنــع اهلل اســت
5 بیــان آداب حمــام و نــوره کشــیدن و زیــر بغــل 

را تراشــیدن و ادعیــه آن هــا اســت، 

6. در بیان اقســام ســفر و ســاعات و اســتخارات و 
ادعیــه آن و آداب ســواری اســت، 

7. بیان ذکر تعقیبات مطلق نماز و اســتغفار اســت، 
ــای  ــک از نمازه ــر ی ــات ه ــر تعقیب ــان ذک 8. بی

ــت، ــه اس ــه پنجگان یومی
9. در بیان ذکر ادعیه وارده در خصوص علل و اسقام،

10. بیــان ذکــر ادعیــه وارده در خصوص گریخته 
و گم شــده اســت

11.  بیــان ذکــر ادعیه و آیــات وارده در خصوص 
امــن از شــیطان رجیــم و حجب و هیاکل اســت.

نسخۀ خطی حاضر
نســخۀ خطــی کتابخانــه علــوم پزشــکی دانشــگاه 
تهــران بــه شــمارۀ 56، تاریــخ کتابت: جمعه ۲8 شــعبان 
ــام کاتــب: فضــل اهلل بــن عبدالجــواد  1۲48 قمــری، ن
قهرمانــی، خط: نســتعلیق، محــل نگارش کتــاب همان 
ــرده،  ــر ک ــاب ذک ــای کت ــف در انته ــه مؤل ــور ک ط
ــده  ــت، و در آن آم ــدان اس ــتاهای هم ــی از روس یک
کــه مؤلــف، مــاده تاریــخ کتــاب را کلمــۀ »مرغــوب 
ــک  ــی ســال 1۲48 ذکــر کــرده اســت، دارای ی « یعن
ــه،  ــات: 395 صفح ــداد صفح ــب، تع ــرلوح، مذه س
تعــداد ســطر: 11 ســطر، انــدازه )5/16× ۲5ســم(، ایــن 
ــرای ســپهدار  نســخه خطــی بایــد همــان باشــد کــه ب
ــا جســتجو در  نوشــته شــده اســت. نگارنــدۀ ســطور ب
فهــارس نســخ خطــی، نتوانســت نســخه ای دیگــری از 
ایــن رســاله را شناســایی کنــد، لــذا بــا توجــه بــه ایــن 
کــه مؤلف رســاله بعــد از نگارش آن را به غامحســین 
خــان ســپهدار اهــدا کــرده و نســخۀ مذکــور نفیــس و 
خــوش خــط و مذهــب مــی باشــد، لــذا گمــان غالــب 
بــر ایــن اســت کــه نســخه خطــی حاضــر تنهــا نســخه 
ــرد اســت. ــه ف ــوده و منحصــر ب ــن رســاله ب خطــی ای

دربارۀ کتاب
تحفــۀ الخوانیــن کتابــی در بــارۀ ســموم در یــک 
مقدمــه و پنــج فصــل و یــک خاتمــه اســت: مقدمــه 
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ــه ایــن کتــاب  در ذکــر احتیــاج کافــه خلــق اســت ب
ــه  ــاء ک ــن اج ــاء و خوانی ــاطین عظم ــا س خصوص
ســامتی خلــق کثیــری در ســامتی وجــود شــریف 

ایشــان اســت.
فصــل اول در ذکــر عامــات جمیــع انــواع 
و  دلــوکات  و  ملبوســات  و  مشــارب  و  مطاعــم 
غســوالت و ریاحیــن و مشــمومات و جراحــات 
حربــه و آالت مســمومه و بیــان معالجــات و تریاقات 
ــک  ــر ی ــا اســت، کــه مشــتمل ب ــک از آن ه ــر ی ه

ــت. ــاب اس ــت ب ــه و هش نمون
ــموم  ــات س ــت صف ــر معرف ــل دوم در ذک فص
متخــذه از احجــار معدنیــه و فعــل هــر نوعــی از 
آنهــا و عامــات کســی کــه از آن خــورده باشــد و 
معالجــات آن هــا اســت  و مشــتمل بریــک نمونــه و 

ــت. ــاب اس دو ب
ــموم  ــات س ــت صف ــر معرف ــوم در ذک ــل س فص
متخــذه از اعضــای حیوانــات و فعــل هــر نوعــی از آن 
بیــان عامــات کســی کــه از آن هــا خــورده باشــد، و 
بیــان معالجــات هــر یــک از آن هــا اســت و مشــتمل 

بــر یــک نمونــه و هشــت بــاب اســت.
فصــل چهــارم در ذکــر معرفــت و صفات ســموم 
متخــذه از نباتــات و فعــل هــر نوعــی از آن هــا و 
بیــان عامــات کســی کــه از آن هــا خــورده باشــد و 
ــر  ــا اســت و مشــتمل ب معالجــات هــر یــک از آن ه

ــاب اســت. ــه و هشــت ب یــک نمون
فصــل پنجــم در ذکــر آفــات وارده و عارضــه بــر 
ابــدان بنــی نوع انســان از حیوانــات ذوات ســموم قاتله 
مثــل نهــش افاعــی و حیــات و گزیــدن عقــارب دبابه 
و جــراره و طیــاره و ســایر حیوانات و حشــرات موذیه 
و عامــات گزیــدن و معالجــات و تریاقــات منجیــه و 
ادویــه نافعــه هــر یــک از آن هــا اســت و ایــن فصــل 

مشــتمل بــر یــک نمونــه و هشــت باب اســت.
ــی از  ــواص بعض ــات و خ ــر صف ــه در ذک خاتم
ــر  ــا در محض ــور آن ه ــه حض ــی ک ــور و حیوانات طی
و مجالــس اکل و شــرب ســاطین عظــام و خوانیــن 
ــه جهــت محفــوظ شــدن از  ــرام ب ذوي العــز و االحت
ضــرر مطعومــات و مشــروبات و ملبوســات مســمومۀ 

ــت. الزم اس
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قدیـم  ازمنـۀ  از  آن  جراحـی  و  درمـان  چشـم، 
در ایـران نوعـی تخصـص محسـوب می گردیـده و 
چشم پزشـکی، درسـت مثـل جراحـی، رشـتۀکاما 
متمایـزی از طب عمومـی بـود، و در دورۀ صفویۀ نیز 
وضـع بـه همین منـوال ادامه پیدا کـرد، اما نکتۀ جالب 
در مورد چشم پزشـکی این اسـت که با وجود آن که 
از قدیم االیام بسـیاری از بیماری های چشـم را با انجام 
اعمـال جراحـی درمـان می کردنـد، چشم پزشـکان 
هرگـز جزو جراحان به حسـاب نمی آمدنـد. در دربار 
پادشـاهان پیوسـته یـک چشم پزشـک وجود داشـت 
کـه از نظـر رتبـه و مقـام هم پایـه پزشـک مخصوص 
شـاه محسـوب می شـد. در جهان اسـام، بیماری های 
چشـم همیشـه بخشـی از بیماری های عمومـی بدن به 
حسـاب می آمـد و در مدارس جـدا از علم جراحی به 

دانشـجویان تدریس می گردید و در کتب درسـی نیز 
بـه عنـوان یکـی از دروس طب، فصـل و یا فصولی به 
آن اختصـاص داده می شـد. درحالی کـه در هیچ یک 
از کتب جراحی به این موضوع اشـاره ای نشـده است.

 همان طور که گفته شـد، چشم پزشـکی در ایران 
رشـته ای کامـا مسـتقل و جـدا از سـایر رشـته های 
پزشـکی و درمانـی بـود تا جائی کـه اطباء دارای سـه 
نـام کامـا مشـخص بودنـد: طبیـب کـه بـه پزشـک 
عمومـی گفته می شـد، جـراح کـه اعمـال جراحی را 
انجـام مـی داد و کحـال کـه به چشـم پزشـک اطاق 
می گردیـد، و چشـم پزشـکان متبحـری کـه دسـت 
بـه اعمـال جراحـی چشـم می زدنـد »اسـتاد« خطـاب 
می گردیدنـد و ایـن نامـی بـود کـه در قدیـم بـه تمام 
جراحـان گفته می شـد. کحـاالن دورۀ صفویـۀ وارث 

دانش چشــم پــزشــــکی در عـهــد صفــــوی
گزیده ای مختصر از کتاب طب در دورة صفویه، نوشــتة ســیریل الگود
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شان و مقام بسیار واالی چشم پزشکان ایرانی در دربار 
خلفـا بودند. همانطور که در تاریخ پزشـکی ایران نیز 
ذکـر گردیده، یکی از پیشـقدمان علم چشم پزشـکی 
در جهـان اسـام، ُحنیـن بـود کـه در قرن سـوم، تمام 
مطالبـی را که جالینوس در کتب و رسـاالت مختلف 
خود دربارۀ چشـم و چشم پزشـکی نوشـته بـود، برای 
مامون ترجمه و همه را یک جا در کتابی به نام »العشر 
مقـاالت فی العیـن«  گـردآوری کرد. پـس از ترجمه 
این کتاب، چشم پزشـکی در دنیای اسـام با سـرعت 
پیشـرفت کـرد و در عرض یک قرن بـه آن چنان مقام  
واالئـی رسـید که میرهـوف دربارۀ آن نوشـته اسـت: 
»رســاالت چشم پزشــکی مســلمانان در قــرن 
ــی  ــر از کتب ــر و جامع ت ــب صحیح ت ــه مرات ــارم ب چه
هســتند کــه در حــدود قــرن دوازدهــم هجــری قمری 

ــده اند.« ــته ش ــا نوش در اروپ
چشم پزشکی در اواخر قرن چهارم به اوج اعتای 
خـود رسـید و دو نفـر از بزرگتریـن چشـم پزشـکان 
جهـان در ایـن دوره پیـدا شـدند کـه یکـی علـی بـن 
عیسـی، و دیگـری عمار بـن علی موصلی نام داشـتند. 
علی بن عیسـی از مسـیحیان بغـداد بـود، مولف کتاب 
تذکـرۀ الکحالین اسـت. ایـن کتاب بـدون هیچ گونه 
شـک و تردیـدی بهتریـن و کامل تریـن کتابی اسـت 
که در دورۀ خلفا راجع به چشم پزشـکی نوشـته شده؛ 
زیـرا حـاوی مجموعـه اطاعـات یونانیـان از این علم 
و مقادیـری زیـاد اطاعـات و معلومات خود او اسـت 
کـه به مراتـب جدیدتـر، دقیق تـر و صحیح تـر بودند. 
تذکـرۀ الکحالینخیلـی زود به صورت کتاب درسـی 
تمام دانشـجویانی درآمد که در رشـتۀ چشم پزشـکی 
بـه تحصیل می پرداختند. کتاب مزبـور بنا به خواهش 
قطـب شـاه، سـلطان محمـد علـی، توسـط شـمس 
الدیـن حسـین جرجانـی بـه فارسـی برگردانـده شـد 
و شـمس الدیـن علـی حسـین کـه خـود یـک جراح 
چشم پزشـک بـود، پایان نامـۀ انتقادآمیزی بـر ترجمۀ 
کتـاب مزبـور اضافـه کـرد. در زمـان صفویـه، العشـر 
مقـاالت فـی العیـن حنیـن بـه عنـوان کتاب درسـی و 

انتقادیه شـمس الدین علی حسـین به عنـوان راهنمای 
جراحی های عملی چشـم مورد اسـتفاده دانشـجویان 
رشـتۀ چشم پزشـکی قـرار می گرفت. العشـر مقاالت 
فـی العیـن در سـال 1467 میـادی )903 ه. ق.( تحت 
عنـوان Tractatus de Oculis Jesus Halis در ونیـز، 
در سـال 1904 )13۲۲ ه. ق.( توسـط هیرشـبرگ   بـه 
آلمانی و در سـال 19۲6 )1355 ه. ق.( به وسـیله کزی 

وود  به انگلیسـی ترجمـه گردید.
چشم پزشـک بـزرگ دیگر کـه تقریبـا در همان 
ایـام می زیسـت و کتابی هم به رشـتۀ تحریـر درآورد، 
عمار بـن علـی موصلـی اسـت کـه کتـاب المنتخـب 
فـی عـاج العین را نوشـت. ایـن کتـاب مختصرتر از 

کتـاب علـی بن عیسـی اسـت، ولی در عـوض حاوی 
نکات بدیع و ماحظات شـخصی به مراتب بیشـتری 
اسـت. تـا آنجـا کـه مـن اطـاع دارم، ایـن کتـاب بـه 
آلمانـی چـاپ شـده، ولـی ایـن چـاپ، ترجمـۀ متـن 
اصلی نیسـت. طبیعی اسـت که علم چشم پزشکی در 
دورۀ صفویـۀ فقـط مبتنـی بر این سـه کتاب نبـود و به 
ایـن مجموعـه مثا باید کتـاب چهارمـی را هم اضافه 
کنیـم، کتابـی کـه یک ایرانـی آن را نوشـته اسـت. و 
ایـن شـخص اولیـن و بزرگتریـن چشم پزشـک ایران 
ابـو روح محمـد بـن منصـور بـن عبـد اهلل جرجانـی، 
مشـهور بـه زرین دسـت اسـت. کتـاب بزرگـی کـه 
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موجـب شـهرت این شـخص شـده اسـت، نـور العین   
نـام دارد. ایـن کتـاب در سـال 440 پایـان یافـت و بـه 
سـلطان ملکشـاه سـلجوقی کـه بیـن سـال های 465 تا 

485 سـلطنت می کـرد، تقدیـم شـد. 
کتاب مزبور به ده باب تقسـیم گردیده و نویسندۀ 
طـی ایـن ابـواب ابتـدا سـاختمان و تشـریح چشـم را 
شـرح داده و سـپس بـه توضیـح بیماری هـای چشـم 
پرداختـه، و یـک بـاب دربـارۀ بیماری هائـی کـه قابل 

رویـت هسـتند و یـک بـاب هـم دربـاره بیماری هائی 
کـه قابـل رویـت نمی باشـند، آنـگاه دو فصـل را بـه 
جنبه هـای دیگـر بیماری هـای چشـم اختصـاص داده 
و این بـار بیماری هـا را بـه دو دسـتۀ قابـل عـاج و غیر 

قابل عـاج تقسـیم نموده اسـت.
 بـا فصـل ششـم، توضیحـات مربـوط بـه درمـان 
شـروع می گـردد و فصـل بعـد از آن، که خود از سـه 
بخـش تشـکیل گردیـده، منحصـرا بـه جراحی هـای 
چشـم اختصاص داده شده اسـت. فصل هشتم دربارۀ 
انـواع کوری هـا اسـت و باالخـره در دو فصـل آخـر، 
انـواع داروهائـی کـه در چشم پزشـکی بـه کار بـرده 

می شـوند، اسـم برده شـده اسـت. 
بـا وجود آن که نویسـنده متذکر شـده، در تالیف 
کتاب خود از العشـر مقاالت فی العین حنین اسـتفاده 
کـرده، قسـمت اعظـم مطالـب آن بدیـع و بی سـابقه 

بـوده، و مطالـب بسـیاری در آن ذکـر شـده کـه در 
العشـر مقـاالت فـی العیـن اصـا وجـود نـدارد. جای 
شـگفتی اسـت کـه می بینیم طـی دو نسـل متوالـی از 
شـهر جرجان )گنبد قابوس فعلی- مترجم( دو طبیب 
عالیقدر و نامدار برخاسـته اند که هر دو تالیف خود را 
بزبان فارسـی نوشـته اند، یکی سـید اسمعیل جرجانی 
و دیگـری هـم ابـو روح محمد بن منصـور جرجانی. 
به هرحـال صـورت اسـامی چشم پزشـکان بـزرگ به 

همین جـا ختم نمی شـود. 
  بـا معطوف شـدن مجـدد نظرها به جالینـوس در 
عهـد صفویۀ، اشـتباهات مزبور یکبار دیگـر در دنیای 
چشم پزشـکی دورۀ صفویـه ظاهـر گردید. بـه عنوان 
مثـال تشـریح چشـم را در نظـر می گیریـم، در کتاب 
حنین شـش عضله چشـم به خوبی توضیح داده شـده 
اسـت، امـا یک عضله سـه بر منقبضه نیز بـه آن اضافه 
گردیده که در انسـان وجود نـدارد و فقط در تعدادی 
از حیوانـات پسـتاندار مشـاهده می شـود، آن وقـت 
همیـن عضلـۀ هفتـم در نوشـته های یکـی از مولفیـن 
دوره صفویـه یعنـی بهـاء الدولـه نیـز منعکس شـده و 

دربـاره آن چنین نوشـته اسـت: 
چشـم  داخـل  در  مجوفـی  عصـب  بـه  »انسـان 
برخـورد می کنـد کـه می توانـد چشـم را بـه سـمت 
بـاال بگردانـد و یـا در حالت طبیعـی خود نـگاه دارد، 
و شـش عضلـه دیگر بـرای حرکات چشـم به جهات 
مختلـف می باشـند«. عنبیـه هـم از زاللیـه جدا دانسـته 
نمی شـد و هـر دو را عضـو واحـدی بـه نـام مجموعـه 
عنبیـه و یـا الیه خوشـه انگـوری می نامیدند، از سـوی 
دیگـر سـطح درونـی عدسـی را یـک الیـه جداگانـه 
عنکبوتـی  تـار  الیـۀ  را  آن  و  می کردنـد  تصـور 
می گفتنـد. بـه پیـروی از مکتب ارسـطو موجب شـد 
که چشم پزشـکان دورۀ صفویه علـل ضایعات رویت 
را در مغـز، عصـب بینائـی، خود چشـم و باالخـره در 
جوهـر بینائی جسـتجو کننـد. رایج ترین علت ضعف 
بینائی وجود برخی ناهنجاری ها در خود چشم تصور 
می شـد و نـوع دقیـق ناهنجـاری از روی نوع اشـکالی 
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کـه در رویـت وجود داشـت تعیین می گردید. مشـابه 
همین نظریۀ دربارۀ دو ضایعۀ شـبکوری و روزکوری 
وجـود داشـت. ما اینـک حالت اول یعنـی موقعی که 
بیمـار می توانـد روز به خوبـی ببیند، ولی شـب تقریبا 
کور اسـت را در نتیجه ابتا به اسـقربوط، مسـمومیت 
ناشـی از کنین، سـقط جنیـن عمـدی، و باالخره چند 
نـوع بیمـاری در خـود چشـم می دانیـم، امـا در دورۀ 
صفویـۀ کحـاالن با هیچ یک از این علل آشـنا نبودند. 
بـه نظـر یـک چشم پزشـک دورۀ صفویـۀ ایـن 
نقـص در اثـر غلیـظ شـدن جوهـر بینائـی بـه علـت 
حـرارت و گرمـی حـادث می گردیـد و بـرای درمان 
آن روش هـای مختلفـی به کار برده می شـد و عجیب 
آن اسـت که می بینیم در بیشـتر این درمان هـا، موادی 
به کار برده می شـد که حاوی ویتامین)A( بودند و به 
ایـن ترتیب، اغلب موارد اسـقربوط درمان می گردید.

  روزکوری را نیز ما اینک در اثر مسـمومیت های 
و  نـور  ناگهانـی شـدت  افزایـش  توتـون،  از  ناشـی 
آلبینیسـم می دانیـم، امـا از نظـر چشم پزشـک دورۀ 
صفویـۀ، علـت ابتـای بـه آن درسـت عکـس علـل 
ابتـای بـه شـب کوری بـود. در ایـن مـورد اعتقـاد بر 
ایـن بـود که جوهر بینائی بیش از حد رقیق شـده و در 
نتیجـه نـور روز در آن حل می شـود و از بیـن می رود. 
بهـاء الدولـه اظهـار مـی دارد کـه ایـن ضایعـه در افراد 
زاق و یا آن هائی که دارای چشـمان خاکستری رنگ 
هسـتند، رایج تـر می باشـد و ایـن موضوعی اسـت که 
عـده ای از کحـاالن قبل از بهاء الدوله نیز به آن اشـاره 
کرده انـد تـا ایـن دوره هیچ کـس توجـه خاصـی بـه 
حرکت پاندوی چشـم مبذول نداشـته بود بـرای التیام 
آن خوردن غذاهای ترش و گس منع می شـد و روی 
سـر مرهمـی که رطوبت ایجـاد می کـرد می گذاردند 
و شـیر انسـان به چشـم چکانده می شـد، اما این کار را 
درمـان قطعی نمی دانسـتند و اصوال درمانـی برای این 

عارضـه ذکر نگردیده اسـت.
 در نوشـته های ایـن دوره از نقـص چشـم عجیبی 
اسـم برده شـده، که متعلق به سـلطان محمـد خدابنده 

اسـت، ولـی هیچ یـک از نوشـته های مزبـور متعلـق به 
پزشکان نیست. نقص چشم این پادشاه هرگز معالجه 
نشـد. او فرزند سـوم شـاه طهماسـب بود و همان طور 
که قبا نیز اشـاره شـد در سـال 985 به سـلطنت رسید 
و در آن موقـع چهـل و پنـج سـال داشـت، ولی خیلی 
پیرتر به نظر می رسـید. نقص چشـم این پادشـاه به این 
صـورت بـود که وقتـی به مقابـل خود نـگاه می کرد، 
مثـل دیگـران همه چیـز را خوب می دید، امـا وقتی به 
سـمت پائین نـگاه می کرد دیگر نمی توانسـت چیزی 
را ببیند. او احتماال به آب مروارید غیر پیشـرفته مبتلی 

بـود و در ضمـن بعیـد هـم نیسـت کـه علـت ضایعـۀ 
مزبـور تـاری، قسـمتی از قرنیـه ناشـی از اقدامـی کـه 
احتمـاال در جوانی برای کور کردن او انجام شـد بود.

 اگـر یکی از مـردم دوره صفویه به نوعی بیماری 
چشـم مبتا می شـد، بـرای درمان می توانسـت به سـه 
نـوع پزشـک مراجعـه کنـد، و اگـر از مـال دنیـا هیچ 
نداشـت و یـا از رعایـا بـود بـه احتمـال قـوی بـه یکی 
از کسـانی کـه در کوچـه و بـازار می گشـتند و ادعای 
کحالـی می کردنـد، مراجعـه می کـرد و این شـخص 
در همـان محلـی کـه بیمـار بـه وی مراجعه کـرده بود 
بـه تشـخیص بیمـاری و درمـان آن می پرداخت. یک 
چنین کحـاالن و اطبائی عنوان پرطمطراق »حکیم« را 
یـدک می کشـیدند. اکثر این افراد اشـخاص شـیادی 
بودند که هیچ نوع اطاعی از امر پزشـکی نداشـتند و 
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مـا در سراسـر طول تاریخ پزشـکی به وجـود آن ها در 
جامعـه برمی خوریم. 

 گـروه دومـی کـه یـک نفـر مبتلـی به چشـم درد 
می توانسـت بـه آنها مراجعه کند پزشـکی  بـود که در 
آن دوره خود را »طبیب« می نامید. او ضمن تحصیات 
پزشـکی خـود مطالبـی نیـز راجـع بـه چشم پزشـکی 
می آموخـت و می توانسـت جراحی هـای کوچـک 
را هـم روی چشـم انجـام بدهـد. طبیـب را باید معادل 
»پزشـک عمومـی« زمـان حاضـر بـه حسـاب آورد او 
هم چنین می توانسـت مرهم، قطره و گرد نیز درسـت 
کنـد و قـادر بـود کـه بیماری هـای معمولـی چشـم را 
تشـخیص داده و درمـان نمایـد، و حتـی می بایسـت 
می توانسـت سـبل و ناخنـک و آب آوردن چشـم و 

گل مـژه را هـم درمـان کند. 
برطبـق نوشـته های بهـاء الدولـه یـک نـوع ورم 
ملتحمـه حاد وجود داشـت کـه درمـان آن اختصاصا 
او  قـرار می گرفـت و  در حیطـه شایسـتگی طبیـب 
آن را وردنیـخ   نامیـده اسـت. باالخـره گـروه سـوم، 
یعنـی بیمـاران ثروتمند و یـا خوش اقبال می توانسـتند 
بـرای درمـان چشـم بیمـار خـود به متخصـص رجوع 
کننـد، مـردی کـه اوقات خـود را فقط صـرف درمان 
تبحـر  خـود  کار  در  می نمـود،  بیماری هـای چشـم 
داشـت و در انجام حرفـه خویش تخصص پیدا کرده 
بود. تحصیات اساسـی این شـخص محدود به رشته 
تخصصـی اش بـود و مـن تصور نمی کنم کـه او مانند 
چشم پزشـکان امـروز مجبـور بوده اسـت کـه اول در 
رشـته طـب عمومی یا جراحـی به تحصیل بپـردازد و 
سـپس چشم پزشک بشـود.  این شـخص می توانست 
منحصرا به تحصیل در رشـتۀ چشـم پزشـکی بپردازد 
و بـه این کار مشـغول بشـود.  قوانین پزشـکی قدیمی 
ایـران مقـرر کـرده بـود کـه هرکـس می خواهـد بـه 
کحالـی بپردازد باید مطالب کتاب العشـر مقاالت فی 
العیـن حنیـن را به خوبـی بدانـد و آن را امتحان بدهد.

 ایـن کتـاب، همان طـور کـه قبـا هم گفته شـد،  
پایـۀ علـم چشم پزشـکی در جهـان اسـام  بنیـان و 

محسـوب می گردد و شـامل بخش مختصـری دربارۀ 
در  مفصل تـری  بخش هـای  و  سـاختمان  و  تشـریح 
زمینـه تشـخیص بیماری هـای چشـم و نحـوه درمـان 
آن هـا اسـت. برطبـق نوشـته های ابـن االخـوه، کحال 
می بایسـت هم چنیـن اطاعات بـه مراتب بیشـتری از 
اسـامی و الیه های مختلف چشـم، که گمان می رفت 
هفـت عـدد باشـند داشـته باشـد و جزئیات مربـوط به 
آن هـا را دقیقـا بدانـد این هفـت الیه عبـارت بودند از 
سـه الیـۀ عقبی بـه اسـامی صلبیه، مشـمیه و شـبکیه و 
چهـار الیه میانـی به اسـامی عنکبوتی، عنبیـه، قرنیه و 
غشـاء مخاط سـطح داخلی پلک چشـم. عاوه بر این 
کحال می بایسـت به تعداد طبائع چشـم که شیشـه ای، 

یخـی، و آبکـی نامیـده می شـدند نیز واقف باشـد.
 ابن االخوه اضافه می کند که کحال باید سه بیماری 
چشـم را هم بشناسـد و نحـوه درمان آن هـا را به خوبی 
بدانـد. ایـن مطلب دربرگیرنـدۀ اطاعات نظـری مورد 
لـزوم بـوده و باید اذعان داشـت که جامع هم می باشـد. 
از نقطه نظـر کارهـای عملـی نیـز دانشـجو می بایسـت 
نحوۀ سـاختن انواع مرهم ها، ضمادها و سایر داروهائی 
را کـه بـرای درمـان بـه کار بـرده می شـدند فرابگیـرد. 
قبل از فراگیری دروس جراحی چشم، به دانشجو 
یـاد داده می شـد کـه چطـور می توانـد بـا اسـتفاده از 
وسـایل ساده جراحی سـبل و ناخنک را درمان کند و 
پـس از آن کـه در کار خـود قدری پیشـرفت می کرد 
از وی خواسـته می شـد تـا با یک سـرنگ مخصوص 
که آن را آبدزدک می نامیدند به شستشـوی چشـم و 
خارج سـاختن اجسـام خارجی از آن بپـردازد و وقتی 
بـه پایـه ای می رسـید کـه می توانسـت بـه درمـان آب 
مرواریـد بپـردازد بـه وسـایل کار دقیق تـری نیـاز پیدا 
می کـرد. جراحـی آب مرواریـد به دو صـورت انجام 
می گرفـت کـه در یکـی فقط یـک آلـت جراحی به 
کار بـرده می شـد و در دیگـری دو آلـت جراحـی و 
ایرانی هـا اکثرا نـوع اول را ترجیح می دادند. مهمترین 
وسـیله جراحی چشـم سـوزنی بود که حنین از آن به 
نـام مقدح اسـم برده اسـت، امـا جرجانـی آن را مهت 
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نامیـده اسـت، البتـه بـه درسـتی و بـا اطمینـان کامـل 
نمی تـوان گفـت کـه ایـن هـر دو آلـت حتمـا یکـی 
هسـتند. جرجانی نوشـته که مهـت را از مس درسـت 
می کننـد و برای شستشـوی چشـم به کار می برنـد. او 
هم چنیـن اضافـه می کنـد که سـر ایـن سـوزن کروی 
اسـت سـوزنی بـا ایـن مشـخصات را عمـار بـن علـی 
بـرای خارج سـاختن آب مروارید رقیق به کار می برد 
و اسـتفاده از آن تا قرن یازدهم رایج بود. مهت با سـر 
کـروی که داشـت بالطبع نمی توانسـت برای سـوراخ 
کـردن ملتحمه چشـم به کار برده شـود و بـه این دلیل 
عـده ای از جراحـان چشـم وسـیله دیگـری را مـورد 
اسـتفاده قـرار می دادند که شـبیه به نشـتر بـود و آن را 
مبـدع یا البرید می نامیدند. جرجانی نوشـته اسـت که 
جـدا بـا بـه کار بـردن نشـتر مخالف اسـت و ایـن کار 
را عملـی خطرنـاک می دانـد و اضافـه می نمایـد کـه 
جـراح اگـر خواسـت دسـت به یـک چنیـن جراحی 
بزنـد ابتـداء بایـد بـا مهـت خـود محلـی را کـه بـرای 

جراحـی در نظر گرفته، مشـخص سـازد. 
بـدون شـک در ایـن حالـت جـراح فقـط از یـک 
آلـت جراحـی که یک سـر آن کروی و سـر دیگر آن 
تیـز بـوده اسـت اسـتفاده می کرده اسـت. بدون شـک 
در مقابـل هریـک نفـری کـه در دوره صفویـه بـه آب 
مرواریـد مبتلی بـود، ده دوازده نفر از ضعف قوه بینائی 
بـه علـل دیگر شـکایت داشـتند و خوشـبختانه تجویز 
مرهـم و قطره چشـم تنهـا راه درمـان این بیمـاران نبود، 
برای مثال از عینک نیز اسـتفاده می شـد، اما متاسفانه ما 
اطاعـات فـوق العـاده کمی از چگونگی سـاختن این 
وسـیله، نحـوه فـروش و چگونگـی تعیین نمـره آن در 
دسـت داریم. عادی بودن اسـتفاده از عینک را می توان 
از نوشـته های بهـاء الدولـه اسـتنباط کـرد. او می گویـد

بـا کمـک عینـک حتـی  »... آن هـا می تواننـد   
حـروف کتـاب را هـم ببیننـد« و جون فریر، پزشـک 
شـرکت هند شـرقی نیز در سـال های حـدود 1086 ه. 
ق. نوشـته اسـت کـه »... اشـخاص پیر بـا عینک عیب 
چشـم خـود را برطـرف می کننـد و اشـخاص جـوان 

بـا خیـره شـدن بـه آفتـاب آن را معیـوب می نماینـد.« 
همان طـور کـه می تـوان حـدس زد شـفای کـوری 
در مراقـد مقـدس نیـز از جملـه مطالبی اسـت کـه در 
کتـب پزشـکی بازگو شـده اسـت کـه یکـی از آن ها 
مربـوط بـه معجـزه ای اسـت کـه در زمـان شـاه عباس 
به وقوع پیوسـت و هوشـیاری شـخص شـاه راز آن را 
برماء سـاخت. گفته شـده یک سـال که شـاه عباس 
کبیـر بـرای زیارت مرقد مطهـر حضرت امـام رضا به 
مشـهد رفته بـود در حیـن زیـارت ناگهـان همهمه ای 
برمی خیـزد و شـاه علت را جویا می گـردد، می گویند 
فقیـری کـور هم اکنـون شـفا یافتـه اسـت و مـردم در 
اطـراف او جمع شـده اند. شـاه عباس دسـتور می دهد 
تا او را بیاورند و سـپس از وی سـئوال می کند که چند 
سـال کـور بوده اسـت؟ مـرد فقیر جـواب می دهد که 
کـور مـادرزاد بوده اسـت، شـاه عباس سـپس دسـتور 
می دهـد کـه دو قطعه پارچه یکی سـفید و یکی قرمز 
را در مقابـل او بگذارنـد و به مرد فقیـر می گوید برای 
ایـن کـه ثابت کنی چشـمهایت شـفا یافته اسـت بگو 
کدام یک از این  دو پارچه سـفید و کدام قرمز اسـت 
و مـرد فقیـر فـورا پارچه قرمـز را برداشـته و می گوید 
ایـن قرمـز اسـت. شـاه عبـاس بـا شـنیدن ایـن جـواب 
غضبنـاک می شـود و فریاد می زند ای مـرد دروغگو، 
تـو اگر کـور مادرزاد بـودی و هم اکنون شـفا یافته ای 
از رنـگ سـفید  را  قرمـز  چگونـه می توانـی رنـگ 
تشـخیص بدهی؟ و سـپس دسـتور می دهد بـه جزای 
ایـن دروغ چشـمان او را دربیاورنـد تـا عبرتـی بـرای 

خـودش و دیگران باشـد.
خواننـدگان البـد متوجـه شـده اند کـه من تـا این 
لحظـه از هیچ یـک از کحـاالن و نویسـندگان مطالب 
چشم پزشـکی دوره صفویه اسـم نبرده ام، امـا این کار 
بـه دالیلـی بـوده اسـت اول ایـن کـه در دوره مزبـور 
هیـچ پیشـرفتی در ایـن رشـته حاصل نشـد و در نتیجه 
اسـم و مشـخصات هیچ یـک از کحـاالن دوره مزبور 
ارزش آن را نداشـته اسـت که توسـط مسـافرینی که 
در آن ایـام بـه ایـران سـفر کـرده بودند و یـا مورخین 
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بعـدی ایرانـی یـا خارجـی یادداشـت گـردد. دوم آن 
کـه هیچ یـک از کتـب چشم پزشـکی دوره صفویـه 
بـه هیچ یـک از زبان هـای خارجـی ترجمه نشـده و از 
آنهائـی هـم کـه ترجمه شـده اند تعـداد خیلـی کمی 
موجـود می باشـد و چـاپ شـده اسـت و در نتیجـه 
اطاعـات مـا دربـاره ایـن موضـوع محـدود بـه کتب 
خطـی اسـت کـه دسـتیابی به آن ها نیز بسـیار مشـکل 

و خواندنشـان بـه مراتب مشـکل تر اسـت.
 عاوه بر تمام اشـکاالت فوق الذکر، رسـاالت و 
کتـب مربـوط به کحالی و چشم پزشـکی فـوق العاده 
کمیـاب هسـتند، برای مثـال در دانشـگاه تهـران فقط 
هشـت کتـاب خطـی راجـع بـه ایـن موضـوع وجـود 
دارد کـه هیچ کـدام را نمی توان به طور یقین منسـوب 
بـه دوره صفویـه دانسـت. بـا وجود ایـن مطالب چهار 
کتابـرا می تـوان احتمـال داد مربـوط بـه دوره مزبـور 
باشـند کـه مـن آن هـا را مـورد تجزیـه و تحلیـل قرار 
نـام دارد  العیـن  ایـن کتـب شـفاء  از  می دهم:یکـی 
اسـت.  از کتـب دیگـر  و مشـخصات آن کامل تـر 
می دانیـم که مولف آن شـمس الدین محمد الحسـن 
الکمـال بـن جمـال الدیـن اسـت. می تـوان گفت که 
کتابی جدید و مربوط به دوره شـاه عباس کبیرباشـد.

کتـاب خطـی دوم فقـط 50 صفحـه اسـت و اول 
و آخـر آن افتـاده اسـت و در نتیجـه اسـم کتـاب  و 
یـا نویسـنده آن معلـوم نیسـت. صفحـات باقی مانـده 
مجموعه ای از نسـخه هائی اسـت که جهـت داروهای 
چشـم نوشـته شـده اند. کتـاب سـوم حتـی از ایـن هم 
کم برگ تـر بـوده و فقـط 19 صفحـه دارد. این کتاب 
نیـز فاقـد اسـم و یا نام نویسـنده می باشـد، امـا مطالب 
آن نسـبتا جالـب به نظر می رسـد زیرا در بـاب اول آن 
عصـب باصـره مفصـا شـرح داده شـده اسـت. فصل 
دوم راجـع بـه طبائـع چشـم و الیه های آن، باب سـوم 
راجـع بـه بیماری هـای پلـک، فصـل چهـارم دربـارۀ 
بیماری هـای زاویـۀ چشـم، سـه فصـل بعـد دربـاره 
بیماری هـای الیه هـای چشـم، فصـل هشـتم دربـارۀ 
روزکـوری و شـب کوری و باالخـره فصـل آخـر هم 

مربـوط بـه داروهـای مفیـد برای چشـم اسـت. کتاب 
مـن حیـث المجمـوع واجـد ارزش فراوان نیسـت. 

درست عکس این مطالب را می توان دربارۀکتاب 
چهـارم گفـت. این کتاب شـرایط جراحی نـام دارد و 
نوشـتۀ ابو زین کحال اسـت. نسـخۀ خطی موجـود در 
تهـران در سـال 981 نوشـته شـده و بـا وجـود آن کـه 
تاریخ تالیف آن مشـخص نیسـت به احتمال قوی باید 
مربوط به دورۀ شـاه طهماسـب باشـد. متاسـفانه تعداد 
زیـادی از اوراق ایـن کتـاب افتاده اسـت و آنچه باقی 
مانـده اسـت نیـز بخش هـای بی اهمیـت آن می باشـد. 
پاریـس،  بـر آنچـه کـه گفتـه شـد در   عـاوه 
حیدرآبـاد و دکـن نیـز نسـخ خطـی از یـک کتـاب 
چشم پزشـکی دوره صفویـه وجـود دارد. ایـن کتاب 
تالیـف محمـد باقر پسـر پزشـک شـهیر عمـاد الدین 
اسـت. از محمـد باقر خواسـته شـد تا در لشکرکشـی 
سـال 1011 شـاه عبـاس بـه تبریـز همـراه او بـرود و او 
بـرای  بیماری هـای چشـم  را دربـاره  مزبـور  کتـاب 
اسـتفاده در این لشکرکشـی نوشت. در حقیقت آنچه 
محمد باقر نوشـته کتاب کوچکی اسـت به نام رسـالۀ 
کحالـی کـه حـاوی پنج باب می باشـد. سـه بـاب اول 
دربـاره درمان بیماری های چشـم با سـرمه و داروهای 
معمولی اسـت، بـاب چهارم به ضمادهـا و مرهم هائی 
اختصـاص داده شـده اسـت کـه در درمان سـیفیلیس 
بـه کار بـرده می شـوند و باالخـره باب پنجـم که باب 
آخر باشـد به درمـان انواع زخم ها و قرحه های چشـم 
اختصاص داده شـده اسـت. رسـاله کحالی من حیث 
المجمـوع یـک کتاب عمیق محسـوب نمی گـردد و 
بیشـتر جنبه یک کتاب دسـتی کمک های اولیه برای 
ناراحتی هـای چشـم را دارد. احتمـاال در اواخـر دورۀ 
صفویـه بـود که کتـاب کوچکی به نام آئینه سـکندر 
تالیـف گردیـد. اگـر حـدس مـن درسـت باشـد ایـن 
کتـاب آخریـن کتـاب چشم پزشـکی دوره صفویـه 
اسـت که بر مبنـای نظریات جالینوس و حنین نوشـته 

شـده است. 
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امـروزه میلیون هـا نفـر از مـردم روی زمیـن بـه کمـردرد مبتا هسـتند، و هرچه زندگی ماشـینی تر می شـود و 
حـرکات جسـمی انسـان ها کمتـر می گـردد و دارای اوزان نامتناسـب می شـوند، بـه همـان نسـبت سـتون مهره ها 
آسـیب پذیرتر شـده و کمـردرد بیشـتر می گـردد. امـروز انسـان ها طـوری شـده اند کـه جزئی کوچـک می تواند 
بـرای آنـان اسـباب کمـردرد شـود. درد کمـر بیشـتر متوجه قسـمت پائین سـتون فقـرات اسـت. وقتی کمـر کار 
می کنـد، عضـات کمـر منقبـض شـده و سـپس اسـتراحت می کننـد، اما اگر بیشـتر از حد قدرت شـان کشـیده 
شـوند، عضلـه ای کـه زیـاده از حـد قدرتـش از آن کار کشـیده شـده، ناگهـان بـرای مدتـی طوالنـی در حـال 
انقبـاض باقـی می مانـد، و به صـورت یـک تـودۀ گـره دار سـفت درمی آیـد. به طوری کـه رگ هـای خونـی 
نمی تواننـد بـه بعضـی از سـلول های ایـن ناحیه، اکسـیژن و مـواد غذائی برسـانند، و همین امر سـبب می شـود که 
بعضـی از سـلول های ماهیچه هـای کمـر از بیـن برونـد و این امر سـبب پیدایش دردی می شـود که تیر می کشـد.

دیسک کمر چیست 
روش های پیشگیری و مداوای آن
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چنـد نمونـه از عواملـی کـه می تواننـد علـت یـا 
اسـباب کمـردرد باشـند.

1. پیدایش برآمدگی در دیسک  کمر یا از هم گسیخته 
شـدن آنکه ژالتین آن ورم می کند به طوری که ممکن 
است از دیوارۀ رباطی که اطراف آن را گرفته نیز بگذرد.

۲. بسـیاری از کمردردهـا در جوامـع صنعتـی در اثـر 
عوامـل روانی مانند اضطـراب، نگرانی هـای فکری و 

افسـردگی، عصبانیـت و فشـارهای روانی اند.

3. چاقـی و وزن زیـاد یکـی از عوامـل فشـار بـر روی 
مهرهـا و ایجـاد کمردرد اسـت.

4. ضایعـات اسـتخوانی مهره هـای کمـر کـه ممکـن 
اسـت مـادرزادی یـا بعـدا عـارض شـده باشـد.

5. ناراحتی هـای احشـائی کـه درد آنها به کمر انتشـار 
پیـدا می کند؛ مانند ناراحتی قسـمت هایی از روده ها یا 

ناراحتی پروستات.
6. بعضـی از بیماري هـا ماننـد آنفلونـزا و ماالریـا بـا 

همراه انـد. کمـردرد 
بـه  اسـت  مربـوط  خانم هـا  در  کمـردرد  گاهـی   .7
ناراحتی هـای زنانه،کـه در ایـن صورت الزم اسـت به 

متخصـص زنـان مراجعـه نمایند.
8. گاهی ضعف عضات ناحیۀ کمر سـبب کمردرد 
می شود که این حالت در پیران بیشتر از جوانان است.

9. بعضـی از کمردردهـا جـزء دردهـای روماتیسـمی 
اسـت کـه عـارض ماهیچه هـای کمـر یـا مهره هـای 
کمـر شـده، و الزم اسـت مـداوای روماتیسـم گـردد، 
ایـن نوع بر اثربرخوردناگهانی سـرما یا زیـاد ماندن در 

جاهـای کم آفتـاب یـا خوردن زیـاد غذاهـای رطوبی 
عـارض می شـود، و ایـن نـوع کمـردرد از سـایر ارقام 

آن بیشـتر مشـاهده می شود.

مداوا
علـت  اسـت  الزم  ابتـدا  کمـردرد،  مـداوای  در 
واقعی درد شـناخته شـود. برای تشخیص علت واقعی 
درد بایـد از عائـم بالینـی و عائـم فیزیکـی یـاری 
جسـت. کمردرد ساده معموال هنگام ایسـتادن زیاد یا 
حـرکات زیـاد سـتون مهره هـا و یـا فشـارهای وارد بر 
سـتون مهره ها شـدت می یابد، و هنگام اسـتراحت در 
رختخـواب بـا تکیـه کـردن بر چیـزی، کم می شـود، 
امـا اگـر کمـردرد مربـوط بـه دررفتگی دیسـک بین 
مهره هـا یـا مربـوط بـه ناراحتـی کلیـوی و یـا روده ای 
یـا مربـوط بـه ناراحتی هـای روانـی ماننـد هیجـان و 
اضطـراب یـا روماتیسـمی باشـد، در حـال اسـتراحت 
نیـز تخفیـف حاصـل نمی کنـد، و درد همچنـان باقی 
می مانـد. اگر علت اصلی کمردرد معلوم نباشـد، الزم 
اسـت کـه معالـج جهت تشـخیص صحیح بـه نکات 

زیـر توجـه نماید:
بیمـار، حالـت روانـی و وضـع  بـدن  سـاختمان 
هیجانـی و اضطـراب، کیفیت، تغذیه، طـرز راه رفتن، 
انـدازۀ طـول دو پـا، ضعـف و الغری عضـات ناحیۀ 

کمـر، رنگ و رخسـار بیمـار، وجود تب یا عـدم آن، 
وجـود ورم در مفاصـل، تشـنج یـا گرفتگی عضات 
در ناحیـۀ کمـر و گاهـی در عضـات پشـت ران، 
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وجـود عائم دردهای َمفصلی و روماتیسـمی، وجود 
ناراحتی هـای زنانـه در زن هـا.

در مـداوای کمـردرد، غیـر از حاالتـی کـه نیاز به 
درمان های اختصاصی اسـت، یک درمان عمومی نیز 
موجود اسـت که شـامل بیشـتر کمردردها می شـود و 

ایـن درمان هـا به شـرح زیراند:
1. بیمـار بایـد در یـک جـای سـفت مثـا روی یـک 
پتـو اسـتراحت نمایـد. اگـر کمـردرد شـدید باشـد، 
بهتـر اسـت کـه سـر کمـی باالتـر از بـدن قـرار گیرد 
و بـا قـرار دادن بالشـی در زیـر زانـو زانوهـا به صورت 

نیمه خمیده باشـند یـا از تختخواب هایـی که به همین 
منظور سـاخته شـده، اسـتفاده کننـد. اگر بیمـار قصد 
خوابیـدن بـه پهلوهـا را داشـته باشـد، بهتـر اسـت تنـه 
کمـی به طـرف جلو خم شـود و زانوها نیز خم باشـند 
تـا بیمـار احسـاس آرامـش کند، امـا خوابیـدن به طور 
َدَمـر، صـاح نیسـت، و چنانچـه ناچار باشـد کـه دمر 
بخوابـد، بایـد یـک بالـش در زیر شـکم و یک بالش 

هـم در زیـر سـاق پاهـا بگذارند.
گرم کن هـای  یـا  و  آبگـرم  کیسـه های  به وسـیله   .۲

الکتریکـی موضـع درد را گـرم نگهدارنـد.

3. اگر گرفتگی عضات مشـاهده شـود، می توانند از 
داروهـای گیاهی یا شـیمیائی شـل کنندۀعضات که 
بـه صورت ضمـادی یـا خوراکی انـد، اسـتفاده کنند، 
و پوسـت دنبه را گـرم کرده بـاالی آن بیندازند، و هر 
دوازده سـاعت یکبـار تعویـض نماینـد، و از داروهای 

مسـکن ضد درد نیـز می توان اسـتفاده نمود.
4. اگــر آثــار هیجــان و ناراحتی هــای عصبــی و روانی 
ــی  ــت روح ــن تقوی ــوان ضم ــود، می ت ــاهده ش مش
بیمــار از داروهــای آرامبخــش گیاهــی یــا شــیمیائی 
اســتفاده نمــود. از داروهــای گیاهــی آرامبخــش 

بــرد. نــام  را  شــاهدانه  و  فرنجمشــک  می تــوان 
5. اگـر کمردرد جزء دردهای مفصلی و روماتیسـمی 
باشد، مانند درد مفصل زانو، در این حالت باید عاج 
دردهـای مفصلـی کـرد. ضمـاد عصـارۀ پیـاز عنصل 
مخلـوط بـا آب غـوره یـا بـا آب نیمگرم یـا مخلوط با 
روغـن کنجد به طـور گرماگـرم و یا گذاشـتن نمک 
گـرم بر عضـو و یا انداختن پوسـت دنبـه گرم کرده و 
خـوردن داروهـای مربوط به دردهای مفصلی، بسـیار 
مفیـد اسـت. ضمنا بـرای این گونـه افراد، مسـهل های 
دفع کننـدۀ رطوبـات و مـواد زائد بدن مفید اسـت، نیز 
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بایـد از مصرف غذاهای رطوبی و سـردمزاج و افتادن 
در آب هـای سـرد و قـرار گرفتـن در معـرض هـوای 

سـرد، اجتناب کرد.
اگـر درد مربـوط بـه مفصـل بیـن اسـتخوان ران و 
لگـن خاصره یا مربوط به خود اسـتخوان لگن باشـد، 
اکثـرا جـزء دردهای روماتیسـمی بـوده و ضمن انجام 
دسـتورات داروئـی و اسـتفاده از معالجـات فیزیکـی 

ناراحتـی برطرف خواهد شـد.
الزم بـه ذکـر اسـت افـرادی کـه کمردردهـای 
مـزاج  گـرم  مسـهل های  اگـر  دارنـد،  روماتیسـمی 
بخورنـد کـه اخاط رطوبی بـدن آنان اخـراج گردد، 

مـداوا سـریع تر و کامل تـر انجـام خواهـد شـد.

درد زانو وجع الرکبه )آرتروز زانو(
ایـن درد کـه در مفصل بین اسـتخوان ران و سـاق 
پیـدا می شـود، درد مفصل اسـت و چند حالـت دارد. 
گاهـی بـدون ورم اسـت وگاهـی بـا ورم و گاهـی نیز 
مفصـل آب مـی آورد، و اگـر ایـن درد در دو طـرف 
زانـو در طـول پـا امتـداد پیـدا کنـد، عـرق النسـاء یـا 
سـیاتیک نامیده می شـود. جهت معالجه تـا زمانی که 
در مفصـل ورم نباشـد، درد مفصـل از رطوبت اسـت 
و احتیـاج بـه داروهـای ضمـادی و خوراکـی دارد. از 
جملـه داروهایـي کـه به صـورت ضمـادی مصـرف 
می شـود، می تـوان از مخلـوط آب غـوره و نمـک 
طعـام، عصـاره یـا له کردۀ پیـاز با آب غورۀ جوشـیده 
اسـتفاده کرده؛ نیـز از روغن بادام شـیرین، روغن های 
زیتـون  روغـن  یـا  کنجـد  روغـن  ماننـد  گرم مـزاج 
سالیسـیات محلـول در آبگـرم بهره بـرد. تا سـه روز 
و بـرای این گونـه افـراد راه رفتن و گرم نگهداشـتن و 
حمام هـای گرم و آبهای معدنی گـرم و وان پر از آب 
داغ که در آن قرار گیرند، بسـیار نافع است، و چنانچه 
در محل مفصل ورم باشد، مزاج آن گرم است و باید 
همـراه بـا مـداوای مربوط چند عـدد زالو نیـز در روی 
ورم مفصـل انداختـه شـود. دوای اصلـی درد مفاصل 
از هـر نـوع که باشـد، گرم مزاج باشـد یا سـردمزاج یا 

بصورت سـیاتیک روماتیسـمی، سـورنجان است که 
بصـورت ذیـل مصرف می گـردد:

ابتــدا ســورنجان، توکلیجــه، اصــل ســوس، هلیلــه 
ســیاه، تخــم کرفس از هرکــدام مقدار دو مثقــال را دم 
کــرده و آب دارو را پــس از صــاف نمودن جوشــانده 
بــه عنــوان نرم کننــده و آماده کننــده بــرای مــداوا بــه 
ــی از  ــردای آن روز یک ــد، و ف ــج می خورن ــام منض ن
داروهــای زیــر را به عنــوان مســهل می خورنــد. مقــدار 
هشــت تــا ده مثقــال روغــن کرچــک یــا پنــج مثقــال 
ســنای مکــی و پنــج مثقــال گل ســرخ را جوشــانده و 
ــوان  ــود، می ت ــه ســنا نب ــد. اگــر دسترســی ب می خورن
ــوس را مصــرف  ــوۀ فل مقــدار چهــار مثقــال مغــز می

نمــوده و روزی کــه مســهل خــورده می شــود، 
ــورده  ــراه آن خ ــام هم ــای خ ــا میوه ه ــان ی ــد ن نبای
شــود. می تــوان جهــت ادامــۀ درمــان یــا در مواقعــی 
کــه خــوردن مســهل مقــدور نیســت، اســتخوان قلــم 
گوســفند را ســوزانده و بــه صــورت زغــال درآورد، 
ســپس پــودر نمــوده و بــا پــودر ســورنجان مخلــوط و 
در کپســول نمــوده، و روزی دو ســه کپســول قبــل از 

صبحانــه تــا چنــد روز خــورده شــود.
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ــرکار  ــن پ ــمند و مؤلفی ــکان دانش ــی از پزش یک
کتــب طبــی در قــرن دهــم هجــری و معاصــر دوران 
ــاد  ــم عم ــوی، حکی ــب صف ــاه طهماس ــلطنت ش س
الدیــن محمــد بــن مســعود اســت   کــه شــهرت 
فــراوان و مقــام علمــی شــامخ در پزشــکی دارد  و از 
او آثــاری ارزشــمند در زمینــۀ پزشــکی باقــی مانــده 
اســت. پــدر او نیــز چشــم پزشــک و صاحــب تألیفــی 
در مــورد بیماري هــای چشــم بــوده  کــه بنــا بــه نقــل 
ســیریل الگــود، کتــاب مذکــور را ســال ها بعــد، شــاه 
عبــاس هنگامــی کــه بــرای تحکیــم تســلط حکومت 
از اصفهــان، بــه تبریــز لشکرکشــی می کــرد، همــراه 

ــرده اســت. خــود ب
عماد الدیــن پــس از اتمــام تحصیــات پزشــکی 
ــد اهلل  ــار، عب ــم آن دی ــزد حاک ــت و ن ــیروان رف ــه ش ب
خــان اســتاجلو بــه خدمــت پرداخــت، و مدتــی بعــد 
بــه دســتور شــاه طهماســب بــه عنــوان پزشــک 
بیمارســتانی کــه پیــش از آن زمــان در جــوار آســتان 
ــه  ــی ب ــات درمان ــۀ خدم ــرای ارائ ــوی ب ــدس رض ق
زائــران و مجــاوران حضــرت ثامــن الحجــج )ع( 
ــن  ــده، و در همی ــزام گردی ــود، اع ــده ب ــیس ش تأس
فرصــت، آثــاری از جملــه کتــاب »آتشــک« را کــه 
مــورد بحــث ماســت، تألیــف نمــود. اگرچــه تاریــخ 
ــا  ــت ، ام ــخص نیس ــات وی مش ــی و وف ــق زندگ دقی
نگاهــی بــه آثــار وی و زمــان تألیــف آنهــا حاکــی از 
ــرن 11  ــا دهه هــای اول ق ــل ت ــی وی الاق عمــر طوالن
هجری اســت. وی با برخی از پزشــکان و داروســازان 
ــه عنــوان مثــال  عصــر خــود ارتبــاط علمــی داشــته ب

ــر خــود  )رســاله  ــن در اث ــام عاءالدی داروشناســی بن
ــاب  ــن و کت ــاد الدی ــم عم ــی( از حکی ــوب چین چ
ــز از داروشــناس  ــن نی ــاد الدی ــرد،  وعم ــام می ب وی ن
بــرده اســت. نــام  مــورد اشــاره در آثــار خــود 

ــر  ــاب خاصــۀ التجــارب اث ــن از کت  عمــاد الدی
گرانقــدر و مانــدگار نابغــۀ پزشــکی بالینــی و تجربی، 

بهــاء الدولــه رازی،  اســتفاده هایی فــراوان کــرده ، 
اگرچــه انتقاداتــی نیــز بــر آن دانشــمند کم نظیــر وارد 
کرده اســت . متأســفانه همانند بســیاری از دانشــمندان 
پیشــین، قســمت عمدۀ آثار بجــا مانــده از او را باید در 
کتابخانه هــای خــارج کشــور جســتجو نمــود، و آرزو 

نگاهــى كوتاه بــه حيات و آثــار عمـــــاد الّديــــن 
محمـــود بــــن مسعـــود بــــن محمــود شــــيرازى 

برگرفته از کتاب آتشک
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ــه  ــی و همــت مســئوالنه و ب ــا یــک عــزم مل کــرد  ب
کارگیــری امکانات فرهنگــی و تبــادالت بین المللی، 
ــه  ــار ب ــه چنــدان دور، الاقــل تصویــری از آث روزی ن
غــارت رفتــۀ علمــی کشــور را در کتابخانه هــای 

داخــل بتــوان یافــت.

آثار مورد اشاره عبارتند از:
1. ینبــوع در 436 صفحــه، موجــود در کتابخانــۀ 
ــول  ــی و اص ــی در مبان ــامل مباحث ــس )ش ــی پاری مل
پزشــکی و ادویــه مفــرده و ادویــه مرکبــه قرابادیــن(؛ 
۲. رســاله ای در ســتۀ ضروریــه) موجــود موجــود 

در کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی(؛  
3. رساله ای در بیان خواص و منفعت چوب چینی؛  
4. رســالۀ قلــع آثــار در دفــع کــردن هــر رنــگ از 
جامــه و کاغــذ و غیــره در 53 بــاب و چهــل و چهــار 

صفحــه در کتابخانــۀ ملــی پاریس ؛ 
اهلل  آیــت  کتابخانــۀ  )در  افیونیــه  رســالۀ   .5
ــا  ــوم آق ــل مرح ــه نق ــرف ب ــف اش ــردی نج بروج
ــی  ــه ال ــب الذریع ــی صاح ــزرگ تهران ــا ب ــیخ آق ش

تصانیــف الشــیعه( 
6. کتاب تشریح؛ 

7. رســالۀ مفــرح یاقوتــی موجــود کتابخانــه 
تهــران ؛ دانشــگاه  مرکــزی 

8. رســاله ای در موضــوع آطریــال در کتابخانــه 
ملــی پاریــس ؛ 

9. رســاله ای در مــورد جــدوار بــرای درمــان 
آتشــک ؛ 

10. رسالۀ آتشک؛ 
11. آثــار متفرقــه از جمله رســالۀ کیفیــت اعمالی 
ــه  ــد ب ــب بای ــنت و ط ــب س ــه حس ــوروز ب ــه در ن ک
عمــل آورد. ایــن رســاله در مجموعــه ای که بــا عنوان 
ِحجلُّــه الَعرایــس کــه در ســال 1008 توســط ســالک 
ــوی  ــد الحم ــن مؤی ــک الدی ــن مال ــد ب ــن محم الدی

الشــیرازی نــگارش یافتــه، نقــل شــده اســت ؛
1۲. در مجموعــۀ نســخ خطــی کتابخانــۀ مجلــس 

ــر  ــار زی ــن آث ــم عماد الدی ــامی  از حکی ــورای اس ش
ــود دارد: وج

رســاله در ســموم / پــاد زهــر / آتشــک / افیونیــه / 
ــع  ــل و جوام ــخ چینی /جم بی

دربارۀ کتاب آتشك 
ــی  ــخۀ خطـ ــه از روی نسـ ــاب آتشـــک کـ کتـ
موجـــود در کتابخانـــۀ مجلـــس شـــورای اســـامی 
ـــار معـــروف و مهـــم حکیـــم  ـــه شـــده، یکـــی از آث تهی
عمـــاد الدیـــن اســـت. ســـیریل الگـــود کتـــاب مذکـــور 
را کـــه در ســـال 977 هجـــری قمـــری )1569 میـــادی( 
نگاشـــته شـــد، نخســـتین رســـالۀ مســـتقلی دربـــارۀ 
بیمـــاری ســـیفلیس بـــه زبـــان فارســـی می دانـــد ۲4 
ـــارۀ ایـــن بیمـــاری  کـــه حـــاوی اطاعاتـــی جالـــب درب
ــویی  ــرایت آن اســـت. از سـ ــرق سـ بخصـــوص طـ
ـــد  ـــرف می توان ـــگربی ط ـــک پژوهش ـــرای ی ـــر ب دیگ
ـــی  ـــابقۀ تایخ ـــه یابی و س ـــرای ریش ـــوب ب ـــی خ منبع
ـــاورد  ـــاال ره ـــه احتم ـــد ک ـــاری باش ـــن بیم ـــیوع ای ش
هیأت هـــای اعزامـــی از اروپـــا بـــه دربـــار صفـــوی 
ـــال  ـــه دنب ـــاید پســـوند افرنجـــی )فرنگـــی( ب ـــود، و ش ب
ـــیاری  ـــر هوش ـــاهدی ب ـــاری، ش ـــن بیم ـــی ای ـــام فارس ن
ـــرون گذشـــته باشـــد.گو  ـــا در ق ـــردم م ـــم و م اهـــل عل
ـــن پســـوند  ـــی از ای اینکـــه برخـــی از نویســـندگان غرب

عصبانـــی شـــده و ســـخنانی بـــه گزافـــه گفته انـــد.
در ایـــن کتـــاب، شـــیوه های درمانـــی متـــداول 
ــه  ــات آن )بـ ــوه و ترکیبـ ــتفاده از جیـ ــوۀ اسـ و نحـ
ـــم  ـــکان قدی ـــی پزش ـــدید و آگاه ـــمیت ش ـــم س رغ
از ایـــن موضـــوع( مـــورد بحـــث قـــرار گرفتـــه و 
ـــرای  ـــاب ب ـــن کت ـــۀ ای ـــی رود ماحظ ـــد م ـــا امی نهایت
ـــی  ـــر از آگاه ـــگر صرفنظ ـــه و پژوهش ـــل فرهیخت نس
بـــه پیشـــینۀ علمـــی و ارزش میـــراث پزشـــکی کشـــور 
ـــرای  ـــه ای ب ـــته از آن، زمین ـــس برخاس ـــاد بنف و اعتم
ـــکی  ـــاید پزش ـــی ش ـــی و حت ـــع تاریخ ـــق و تتب تحقی

ـــد. ـــا باش ـــان م ـــا زم ـــب ب متناس
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ـ 1366( فرزنـد  علـی اکبـر حکمـی زاده )1۲76 
شـیخ مهـدی پاییـن شـهری )م 13۲0( بیـش از هر چیز 
بـه کتابچۀ اسـرار هزار سـاله که در نقد رفتـاری جامعۀ 
و روحانیت شـیعه نوشـت، شناخته می شـود. او سال ها 
در حوزۀ علمیۀ قم در کنار دوستانش به تحصیل علوم 
دینی پرداخت. در سال 1313 شمسی همراه شماری از 
آنان، مجلۀ همایون را منتشـر کرد که ده شـماره از آن 

انتشـار یافت و سـپس تعطیل شد. 
نـگاه وی بـه دیـن و مذهب، نگاهـی اصاحی بود 
و در اغلـب ایـن شـماره هـا و نیز کتابچـه ای که تحت 
عنـوان راه نجـات نوشـت، کوشـید تـا بـا نـگاه هـای 
اصاحی، زمینۀ تحول در جامعه را فراهم کند. وی در 
نهایت، تحت تأثیر کسـروی، عائق افراطی پیدا کرد، 
از روحانیـت رفت و در سـال 13۲۲ رسـاله اسـرار هزار 
سـاله را نوشـت. رسـاله ای کـه امـام خمینـی، در همان 

وقـت، کشـف اسـرار را برابر او نوشـت. 

الف: حفظ الصحه در نشریۀ همایون
مجلـۀ همایـون در قـم کـه بـا مدیریت علـی اکبر 
حکمـی زاده و محمـد همایـون پـور منتشـر مـی شـد، 
همیشـه بخشـی از مجله را به مسـائل صحی اختصاص 
مـی داد و توصیـه هـای دینـی را در بهداشـت هـم مـی 
آورد. سلسـله مقاالتـی بـا عنـوان دیـن و دنیا در نشـریۀ 
همایـون از همـان شـمارۀ نخسـت )مهـر 1313، ص 
۲9( منتشـر می شـد کـه  موضوع آن بحـث پاکیزگی 
اسـام بـود. بـرای مثـال در یـک شـمارۀ آن مطالبی در 
بارۀ خروج عرق از مسـامات بـدن و لزوم پاکیزه کردن 
آن کـه در اسـام مـورد تأکید قرار گرفته، بحث شـده 
اسـت. در بخـش دیگری از »پاکیزگی دهـان و  دندان، 

دسـتورهای اسـام برای آن« بحث شـده است. )شمارۀ 
اردیبهشـت 1314(. بخـش قابـل توجهـی از مباحـث 
صحی اسـامی به ماه رمضان و روزه اختصاص داشت 
کـه ضمـن آن از جنبه های مثبت پزشـکی مـاه روزه و 
روزه گرفتـن سـخن به میـان می آمد. در همین نشـریۀ 
همایـون به مناسـبت فـرا رسـیدن رمضـان، مقالـه ای از 
عبدالحسـین ابن-الدیـن منتشـر شـد که ضمـن آن در 
کنـار فوایـد اجتماعـی و اخاقـی، از نظـر صحـی هـم 
ـ 3(. بحث شده بود )همایون، سال اول، شمارۀ 4، ص ۲ 

 در کنـار اینهـا بایـد اشـاره کـرد کـه نویسـندگان 
مجلـۀ همایـون، گهگاه در نوشـته هایی بـه محدودیت 
متـون دینـی در پرداختـن بـه مسـائل علمـی هم اشـاره 
مـی کردند. در همین شـماره چهارم، مقالـه ای با عنوان 
»قـرآن، دو دوسـت نادان« از اینکه کسـانی بـرای اثبات 
هـر مدعایـی بـه قرآن متوسـل می شـوند، انتقـاد کرده 
اسـت، مطلبی که وقتی شـرح آن را می خوانیـم، روی 

همیـن مسـیر پیش رفتـه اسـت. )ص 9(.
تبلیـغ کتـاب تومانیانـس در پشـت جلـد یکـی از 
شـماره هـای مجلـۀ همایون قـم  )سـال اول، شـماره 8، 
صفحـۀ پشـت جلد( هم آمـده که نشـان از تعلق خاطر 
مدیـر این مجله بـا آن کتاب اسـت. در آنجا در معرفی 
آن نوشـته شـده) ایـن طبیـب دانشـمند دارای مولفات 
گرانبهایـی اسـت کـه ماننـد کتـاب امـراض مقاربتی، 
بواسـیر، فورمولـر طبـی، حفـظ الّصحـۀ اسـام که هر 
یک به نوبۀ خود، کتاب سـودمندی اسـت، مخصوصا 
ایـن کتـاب اخیـر هم از نظـر دینی و هـم از نظر صحی 
قابـل اسـتفاده اسـت، گرچـه از جهت اطاعـات طبی 
و فقهـی، نواقصـی هـم دارد، ولـی بایـد آن را یکـی از 

کتاب هـای سـودمند امروز دانسـت.

و  علــــم  ترکیــب  و  علی اکبرحکمــی زاده، 
دیـــن در حوزۀ بهداشــت )هـدیۀ همایون(
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جالـب اسـت بدانیـم نویسـندۀ ایـن متـن، ده سـال 
پـس از نـگارش ایـن آثـار، از ایـن باور خود برگشـت 
و بـاورش این شـد که احادیث زیادی در متون، اساسـا 
بـا علم ناسـازگار اسـت. او پـس از نقل شـماری از این 
احادیث، بسـا به یاد مواردی افتاد که آنها را پیشـگویی 
های علمی تلقی می کرد و نوشـت، شاید شما بگویید 
کـه مـا در برابـر، احادیـث خوب هـم داریـم، ولی این 
سـخن بـر فرض هم درسـت باشـد، بـدان مـی ماند که 
کسـی بخواهد از کاسـه ای که نصفش شکسـته، کار 
بکشـد، بـه نـام ایـن که نصـف دیگرش سـالم اسـت«. 
)اسـرار هـزار سـاله، ص 36(. آنجـا بـه روشـنی در باره 
ایـن احادیـث کـه توصیه هـای بهداشـتی دارد، مطلب 

است. ننوشته 

ب: هدیۀ همایون در حفظ الصحه
چنان که اشاره شد، وی ده شماره از مجلۀ همایون 
را منتشـر کـرد؛ بنابرایـن حتـی به یـک سـال کامل نیز 
نشـد. پـس از آن گرفتـار مشـکات مالی شـد و با این 
حـال، شـمارۀ یازدهـم آن را بـه تمامه خودش نوشـت 
و نامـش را هدیـۀ همایون گذاشـت. این شـماره، یک 
کتاب مسـتقل دربارۀ مسـأله اسـام و پاکیزگی اسـت. 
محتـوای آن بـه نوعـی شـبیه همان مسـائلی اسـت که 
تحـت عنوان دیـن و دنیـا، از طرف خود حکمـی زاده 
منتشـر مـی شـد و جایی هم گفتـه بود کـه یک کتاب 
مسـتقل در ایـن زمینه خواهد شـد. بنابراین بایـد این اثر 
را بـه عنـوان اثـری دیگر از حکمـی زاده بدانیـم. بدین 
ترتیـب، به جز مقـاالت همایـون، دو کتاب بـا عناوین 
»هدیـۀ همایـون« و »راه نجـات« از وی می شناسـیم که 

آنهـا را در اینجـا مـرور می کنیم. 
ابتـدا خاصـه ای از هدیـۀ همایـون را کـه در بـارۀ 
اسـام و تندرسـتی و بهداشـت اسـت، مرور می کنیم. 
وی در آغـاز مـی گویـد، کتاب هایی کـه در این زمینه 
نوشـته شـده، اغلب پـر از اصطاحـات و قوانین علمی 
اسـت، امـا »ایـن کتاب عباراتـش در نهایت سـادگی و 
دسـتورهایش برای همه کس عملی اسـت«. سپس دو 

نکته را در ابتدا توضیح می دهد: نکته اول این است که 
افرادی می گویند »ما برخاف بسـیاری از دسـتورهای 
دینـی یـا صّحـی رفتـار کـرده ایـم، و از مخالفـت آنها 
اثـری ندیـده ایـم«. وی بـه پاسـخگویی بـه ایـن مسـأله 
پرداختـه و نفس ایـن که همزمان از »علـم و دین« دفاع 
مـی کنـد، و آنها را با یکدیگر مـی آورد، جالب توجه 
اسـت، ضمن ایـن که می پذیرد در قدیم به نـام دین، و 
اکنون به نام علم، دروغ های زیادی سـاخته شده و باید 
مراقـب آنهـا بود، امـا این به معنای آن نیسـت که آنچه 
را رسـیده، انـکار کنیم، بلکه نیـاز به بررسـی و ارزیابی 
دارد، و در هـر حـال، کسـی بـی پایه نباید بـا هر چیزی 
چـه از علـم و چـه از دیـن، مخالفـت کنـد. نکتـه دوم 
ایـن اسـت کـه نیازهای بشـر فراوان اسـت، و انبیـا برای 
»بیـان چیزهایـی آمده اند کـه برای آن جهان سـودمند 
اسـت«،و طبعـا مـا نبایـد »از پیغمبـران انتظـار صنعت و 
اختراع داشـته باشـیم، چنـان که از مخترع انتظـار قانون 
گذاری نداریم« )ص 5(. وی سـپس علوم را سـه دسـته 
می کنـد. اوّل »علـم هایـی دارای نتیجـۀ عملـی مهمـی 
اسـت که دانسـتنش برای همه کس الزم اسـت، مانند 
علـم اخـاق و تندرسـتی و حقـوق«، و اینهـا کار دیـن 
اسـت: »اسـام برای تندرستی دسـتوراتی داده که نتیجۀ 
صدهـا سـال تحقیقـات دانشـمندان بـزرگ اسـت«.

دسـتۀ دوم، علومی که نتیجه دارد، اما دانسـتنش بر 
همه کس الزم نیسـت، مانند علوم طبیعی و صنایع. در 
ایـن مـوارد »دیـن از چند جهت نباید اظهـار نظر کند«. 
وی دالیـل آن را مـی گویـد، از جملـه ایـن کـه »دیـن 
اگـر در ایـن گونـه مطالب علمی اظهـار نظر کنـد، راه 
گفتگـو و اختـاف در اطـراف آنها بسـته می شـود، و 
حال این که بیشـتر علوم و اکتشـافات در نتیجه گفتگو 

و اختـاف پیدا شـده« اسـت )ص 6(.
دسـتۀ سـوم از علـوم، آنهایی اسـت که بـرای هیچ 
کـس نتیجۀ عملی نـدارد. اینها همان موهوماتی اسـت 
کـه عده ای نامش را علم گذاشـته و عمرشـان را تلف 
می کننـد. وی می گویـد در اینجـا به آنها نمی پـردازد، 
چـون بایـد »وارد گفتگـو و کشـمکش هایی دیگـری 
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شـود کـه با این مقام مناسـبت نـدارد.
چنـان کـه اشـاره شـد، موضـوع کتـاب، همـان 
پاکیزگـی و بهداشـت اسـت و وی از اینجـا )ص 7( 
تحـت عنوان »دسـتور تن درسـتی« گفتـار اّول خـود را 
که »عوارض روحی« اسـت آغاز می کند. سـابقۀ بحث 
دربـارۀ پاکیزگـی و بهداشـت، از نظـر رعایت میکرب 
و غیـره و نظـر اسـام دربـارۀ آنها، سـال ها پیـش از این 
شـروع شده بود، اما به نظر می رسـد بحث از »عوارض 
روحی« و توجه به نوعی روانشناسـی اسـامی، دسـت 
کـم تـا آنجـا که مـن مـی دانم، نخسـتین بار اسـت که 
ـ روانی اسام  مطرح می شـود. وی از دستورات روحی 
ماننـد دعوت به صبر، توکل، حسـن خلق، حلم و امثال 
اینهـا یـاد می کنـد و از اخباری کـه دربارۀآنها رسـیده، 
سـخن می گویـد )ص 9(. وی از برخـی از آموزه ها که 
غلط از دین فهمیده شده و آدم را گرفتار شرایط دشوار 
می کنـد، هم انتقاد می کنـد. وی یک نکتۀ دیگر را هم 
در پاورقـی یـادآوری می کنـد. گویا از ایـن که عده ای 
مـدام نشسـته و دسـتورات دینـی را تأویـل بـه مسـائل 
علمـی کنند، متنفـر اسـت، و لـذا در پاورقی صفحۀ10 
می گویـد: در این کتاب، دسـتورهای دینی از قسـمت 
علمی به کلی جدا شـده، تا این که برای تطبیق محتاج 
بـه تأویـل که یکی از کارهای زشـت اسـت، نشـویم«. 
شـاید الزم باشـد اشـاره-کنیم که جدا کـردن تکلیـف 
دیـن و دانـش از آموزه هایـی بودکـه کسـروی مکـرر 
درآثـار خـود آورده )بنگریـد: راه رسـتگاری،گفتار 
جداسـت«. دانـش  راه  و  جـدا  دیـن  »راه  هفتـم، 

گفتـار دوم، زندگـی طبیعی اسـت: »هر کسـی که 
در پی سـامتی و سعادت است، باید با طبیعت بسازد«. 
شـرحی اسـت عمومـی دربـارۀ ایـن کـه بـه جـای این 
که زندگانی مصنوعی داشـته باشـیم، بهتر اسـت یک 
زندگی طبیعی داشـته باشـیم. )ص 1۲(. اما در استدالل 
بـر آن، ابتدا از »دسـتورهای اسـام« سـخن مـی گوید. 
آیـۀ »َظَهر الَفسـاد فی البّر و البحـر« و یا »ال تبدیل لخلق 
اهلل« شـاهدی بـر ایـن مطلـب اسـت. به گفتـۀ وی »تمام 
دستورهای مسلم اسام از عبادات و معامات و قضا و 

حدود و جز اینها فطری اسـت«. از تعبیر »مسـلّم« اشـاره 
اش بـه مطالبـی اسـت کـه »نباید جزء اسـام دانسـت«. 
وی نه فقط اسـام بلکه مسـیحیت را هم مطابق فطرت 
می دانـد، یعنـی هر دینی که از طرف خدا باشـد، چنین 

اسـت. )ص14(.
گفتـار سـیم دربـارۀ »میکـروب« اسـت. ابتـدا یک 
بحـث علمـی دربـارۀ میکـرب دارد، علـل پیدایـش و 
نـوع زندگـی آن را شـرح می دهـد )ص 16(، و سـپس 
بـا عنـوان »اسـام چـه می گویـد« بـا یـادآوری این که 
»بیـان این گونـه مطالب وظیفـۀ دین نیسـت« می گوید، 
اخبـاری در اسـام وجودداردکه مربوط به همین زمینه 
اسـت.آنگاه خبـر اهلیلجـه را در این بـاره مـی آورد. در 
واقـع، فقـط نیـم صفحـه در این باره صحبـت می کند.

بدین ترتیب از همان تأویلی که هراس داشـت، به 
نوعـی گرفتارش می شـود، هرچند مرتـب توصیه می 

کنـد که باید جنبۀ علمـی را از دینی جـدا کرد.
گفتـار چهـارم دربـارۀ »سـرایت« یـا بیمـاری هـای 
ـ 19( که پس از شـرح علمی  واگیـردار اسـت )ص 17 
آن البتـه بـه زبان سـاده، همـان طور که نویسـنده وعده 
کـرده بـود، در ادامه از »دسـتورهای اسـام« در این باره 
یـاد می کنـد. برخـورد کراهت آمیـز رسـول )ص( بـا 
جذامـی هـا، نهـی از رطوبـت که ابزار سـرایت اسـت، 
توجـه بـه مطهر بـودن آفتاب، و مـواردی از این دسـت 
نشـان می دهد که اسـام توجه به سـرایت داشته است. 
در پایـان، اشـاره ای هـم به دفن کـردن امـوات و دالیل 
آن دارد کـه عمـده اش همیـن وبـا و جلوگیـری از آن 

ـ ۲1(. اسـت )ص ۲0 
 در ادامـه بـرای ایـن کـه نشـان دهـد »اسـام تا چه 
انـدازه رعایـت تمـام نکات صّحـی را کـرده«، چندین 
یادآوری دارد. کندن گودالی برای ُغّسـاله )آب ناشـی 
از شستشـو و غسـل میـت(، اسـتفاده از کافـور پـس از 
غسـل، وجوب غسـل کردن کسـی که میت را شسـته 
و غسـل داده، عدم اسـتفاده از آب گرم در باره میت، و 
فوریت دفن اشـخاص، گوشـه ای از این موارد اسـت.

ـ ۲3(.  )ص ۲۲ 
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یکـی از نـکات مهـم در ایـن بـاب، بحـث انتقـال 
جنازۀ مردگان به عتبات اسـت که وی با ظرافت کامل 
به انتقاد از آن پرداخته آثار منفی آن را شـرح می دهد:

 »اکنـون ببینیـد در جایی که این همـه اخبار تاکید 
مـی کنـد کـه مـردگان خـود را بـه زودی بـه خـاک 
بسـپارید و آنهـا را از جایـی بـه جایـی نقـل نکنیـد و با 
اینکـه در برابـر ایـن اخبـار صریح دلیلی جز عـذر بدتر 
از گنـاه در دسـت نیسـت، بـاز ایـن مـردم خودسـر و 
نـادان چـه رسـوایی هـا بـر سـر مـردگان در می آورند. 
گاهـی جنـازه های متعفـن فاسـد را باز کـرده و صدها 
فرسـخ می کشـند برای اینکه آنها را به خـدا نزدیک تر 
سـازند، و زمانـی مـرده هـای چندیـن سـاله را از خاک 
بیرون کشـیده و استخوان شـان را در هم می شـکنند تا 
اینکـه آنها را به جای دیگر برنـد و از عذاب برهانند در 

صورتـی کـه قرآن
می گوید: » ُکلُّ نَْفٍس بِما َکَسبَْت َرهینَۀ« )مدثر: 38(.

باید دانست که حکمی زاده به خاطر خواندن درس 
فقه می توانسـته ایـن مـوارد را به آنچه دیگـران در باره 
دیدگاه های اسـام در بـاره حفظ الصحه بود، بیفزاید.

گفتـار پنجـم، »پاکیزگـی« اسـت. از پوسـت بـدن 
آغاز می شـود و مسـائل علمی دربارۀ مسـامات بدن و 
لـزوم تمیز کـردن آنها شـرح داده می شـود؛. همچنین 
از نقـش منفـی روغن هایـی کـه بـه بـدن مالیـده مـی 
شـود، یـاد می کنـد. در ادامـه از »مـو و ناخن« بحث می 
شـود، همیـن طـور »دهـان و دنـدان«. نقش »حمـام« در 
ادامـه آمـده و از خزینـه های حمـام ها، به شـدت انتقاد 
می شـود. »بهتریـن راه بـرای خاصـی از ایـن خطرهـا، 
دوش اسـت«. )ص ۲8(. بحث و جدال خزینه و دوش، 
سـال ها بـود در میـان سـنتی ها و متجددین مطـرح بود. 
اکنـون پـس از بیـان ایـن مـوارد، بـه بیـان »دسـتورهای 
اسـام« می پـردازد. نمونه های فراوانـی در میان احکام 
فقهی از واجب و مستحب در اینجا هست که حکمی 
زاده آنهـا را بـاز گـو مـی کنـد و جمعا اینجا شـامل 13 
ـ 30(. گفتار ششـم دربارۀ »هوا«  نکته می شـود )ص ۲8 
اسـت. اهمیـت هوا و گـردش خون در این قسـمت، از 

نظـر علمی، مـورد توجه اسـت. در این قسـمت، بحث 
آلودگـی هوا و محیط زیسـت مورد توجـه قرار گرفته 
کـه طرح آن باز توسـط یک روحانی اهل قم در سـال 
1313ش قابل توجه اسـت، گرچه می تـوان حدس زد 
و خـودش هـم اشـاره کـرده که اینهـا را از متـون دیگر 
برداشـته اسـت. بـا ایـن حـال، نـوع بیـان تازگـی دارد. 
بحـث علمی تـا صفحـۀ 34 ادامـه دارد و پـس از آن از 
»دسـتورهای اسـام« در ایـن بـاره سـخن مـی گویـد. 
اهمیـت بنـای خانه بـا دیوارهایـی حداکثر هفـت ذراع 
بـرای رفـت و آمد بـاد کـه در از بین بردن هوای فاسـد 
بسـیار موثر اسـت. اهمیت وسـعت خانه، بیرون ریختن 
کثافـات از خانـه، گشـادی یقـه و روئیدن مـو در دماغ 
که سـبب حفظ انسـان از جذام اسـت، اهمیت کاشت 

درخـت و مـوارد دیگـر )ص35(.
گفتـار هفتـم دربـارۀ»آب« اسـت.که نقش مهـم در 
آلودگـی دارد و از ایـن جهـت بایـد در آن دقـت کـرد. 
شـرایط آب خـوب، عنوانی اسـت کـه وی برای شـرح 
ایـن مطلـب آورده و درآن از نقـش آب در آلودگـی 
از جهـات مختلـف، نمونـه هایـی را مـی آورد. راه هـای 
رسـیدن بـه آب سـالم، از قبیـل ایجاد رخت شـوی خانه 
بـا مراعـات اصـول صحی، لوله کشـی آب، رسـیدگی 
بـه وضـع نهرهـا و... از مسـائلی اسـت کـه بایـد مـورد 
توجـه قرارگیـرد. )ص 37(. داسـتان لوله کشـی آب هم 
ماننـد دوش، داسـتان مفصلـی در ایـن دوره دارد و محل 
بحـث های فـراوان بوده اسـت. حکمـی زاده از آن دفاع 
مـی کند، زیـرا با وجود لوله کشـی »برای آب مشـروب 
دیگـر محتاج به سـاختن آب انبار با این مخـارج گزاف 
نخواند بود«. توصیه به جوشـاندن آب بـرای از بین بردن 
میکرب، توصیه دیگر اوسـت. پس از شـرح علمی این 
بحـث، بـه روش خودش به سـراغ »دسـتورهای اسـام« 
مـی رود. نینداختـن آب دهـن در چـاه مـورد اسـتفادۀ 
مـردم، بـول نکـردن در آب روان، وضو نسـاختن با آبی 
که در آن غسـل شـده یا جامه شسته می شـود، و توصیه 
هـای فـراوان دیگر، شـماره به شـماره، بیان شـده اسـت 
)ص 39(. وی بـا توجـه بـه وضـع خـراب آب، و مـرگ 
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و میرهـای ناشـی از آن اشـاره می کنـد که نباید کسـانی 
مـرگ عـده ای را به قضا و قدر نسـبت دهنـد، بلکه باید 
به کسـانی منتسـب کنند که در آلوده کردن آب، نقش 
دارنـد »کسـانی که اینها را تنهـا از قضا و قدر مـی دانند، 
اگر راست می گویند، باید هیچ جنایت کاری را مقصر 
ندانند، و اگر کسی در عالم مقصر باشد، این گونه مردم 
در مرتبـۀ اوّل انـد«. وی همچنین به انتقاد از وضعیت آب 
قـم پرداختـه، شـهرداری را مقصـر دانسـته و مـی گوید: 
»در قـم تاکنـون در ایـن بـاب اقدامی نشـده، امید اسـت 
کـه ما هم هرچـه زودتر از این نعمت برخوردار شـویم».

گفتـار هشـتم در بارۀ »غـذا« اسـت. وی می گوید، 
بحـث از این موضوع طوالنی و »از مسـلک این کتاب 
بیـرون اسـت«. بـا ایـن حـال نکاتـی را شـرح مـی دهد. 
عـاوه بـر توضیحـات کلـی، بحـث از ایـن کـه »چـه 
غذایـی بایـد خـورده شـود« و نیـز »در غذا خـوردن چه 
چیزهـا بایـد رعایت شـود« توضیح داده شـده و سـپس 
از »دسـتورهای اسـام« از جملـه احادیث پیامبـر )ص( 
و امـام علـی )ع( و مـوارد دیگر از دسـتورات فقهی، ده 

ـ 46(. مـورد یـادآوری شـده اسـت.  )45 
گفتـار نهـم »ورزش« اسـت کـه طبق معمـول، اّول 
نـکات علمـی دربـارۀ لـزوم تحـرک بـدن و اهمیـت 
ورزش در داشـتن خـون پـاک و صـاف سـخن گفتـه 
شـده از »چیزهایی کـه در ورزش بایـد رعایـت شـود« 
سـخن می گوید. )تـا ص 50(. در اینجا از »دسـتورهای 
اسـام« یـاد می کنـد. نمونـۀ آن حدیثـی از کار کـردن 
امام کاظم در زمین کشـاورزی به صـورت عرق ریزان 
اسـت، و وقتـی بـه ایشـان اعتـراض شـد، آن را روش 
پیغمبـران و امامـان خوانـد. همین طور دعوت به شـنا و 
تیرانـدازی نمونـۀ دیگـر اسـت. وی با اشـاره بـه این که 
مـدارس برنامه های خوبی بـرای ورزش دارند، از وضع 
طـاب و علما، بدون تصریـح به نام، انتقاد می کند که 

اغلـب گوشـه ای نشسـته و هیچ تحرکـی ندارند:
 »مطلـب مهمـی کـه در اینجـا بایـد گفتـه شـود، 
شـاگردان  و  دانش آمـوزان  امـروزه  کـه  اسـت  ایـن 
آموزشـگاه ها بـا مراقبـت کامـل وزارت معـارف، ایـن 

وظیفـۀ حیاتـی خـود را به خوبـی انجام می دهنـد، ولی 
دیگـران که اکنون عضو مهم جامعـه اند، از این نعمت 
بـزرگ بـی بهره انـد. این بیچارگان در گوشـۀ بـازار یا 
اطاق های تاریک و نمناک صبح را به شـام می آورند 
و از این آفتاب عالمتاب جز همان رشـتۀ باریکی که از 
روزنـۀ طـاق بـازار نمودار اسـت، بهـره ای ندارند. بیش 
از این شایسـته نیسـت در زندگانی پرشور کنونی چون 
مردگان در گوشـه ای خزیده و روز را به شـام رسـانند. 
راه باز اسـت و زمین خدا هم وسـیع، شـما هم برخیزید 
و از جایـگاه مـردگان بـه در آییـد و جنبشـی کنید تا به 
دیگران برسـید.گفتار دهـم »ازدواج« اسـت به صورت 
کوتـاه جنبـه علمـی را در نیم صفحه شـرح داده و پس 
از آن از »دسـتورهای اسـام« و توصیه هایی که در این 

بـاره شـده، یاد کـرده اسـت )ص 51(.
گفتار یازدهم »بچه داری« است که به گفتۀ وی بحث 
از آن »محتاج به یک کتاب جداگانه است«. وی نکاتی 
را در این باره باز در همان دو بخش علمی و دینی شـرح 
می دهد. توصیه های هفده گانۀ وی دربارۀ بچـه داری، از 
وقـت حاملگی تـا زایمان و پس از آن رعایت به مسـائل 
بهداشـتی او، جالـب توجه اسـت. در ادامه »دسـتورهای 
اسـام« آمـده )ص 57( کـه شـامل هشـت نکتـه اسـت.

در اینجـا بـه مناسـبت، از بیمـاری های تناسـلی که 
ناشـی از اعمال نامشروع جنسی است، سخن می گوید 
)ص 58(. وی در اینجـا، افـراد را توصیـه می کند که به 
کتاب هایـی کـه دربـارۀ امـراض مقاربتی نوشـته شـده 
مراجعـه کننـد، و نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه »مقاربت 
نامشـروع گذشته از مفاسد اجتماعی و اخاقی بسیار و 
گذشـته از این که می تواند تمام امراض سـرایت کننده 
را از شـخص مریض به سـالم انتقال دهد« اسـباب چند 
مریضی مشـخص اسـت که باید مراقب آنها بود. )ص 
ـ 63( که  60(. گفتار دوازدهم دربارۀ »الکل« اسـت )61 
کتـاب هدیـۀ همایـون با ایـن بحث  پایـان می یابـد. در 
دو بخـش اخیر، عنوان »دسـتورهای اسـامی« نیامده و 
بـه احتمال بـه آنچه کـه در کتابچه راه نجـات گفته، و 

شـرحش را خواهیم دید، بسـنده کرده اسـت.
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سـنگ درمانـی، علمـی جدیـد نبـوده و از زمـان 
باسـتان تا کنون در زندگی بشـر کاربرد داشـته اسـت. 
در ایران، هند، چین و روم باستان نیز طبیبان از خواص 
درمانی سـنگ ها مطلع بودند. در ایـران می توان از ابن 
سـینا یاد کـرد که ازخواص سـنگ های قیمتـی برای 
درمـان اسـتفاده می کـرد. پـر ارزش تریـن و مهمترین 
کتب گوهرشناسـی ایران، کتاب الجماهر في الجواهر 
تالیف ابوریحان بیرونی و رسـالۀ تنسـوخ نامۀ ایلخانی 

تالیف خواجه نصیر الدین طوسـی اسـت.
ایـن  دربـارۀ  یونانـی  مشـهور  فیلسـوف  ارسـطو 
موضـوع صحبـت کـرده؛ نیـز برخـی از تمـدن هـای 
باسـتانی در مورد خواص ماورائی سـنگ ها باورهایی 
داشـتند، و طـی نبـرد، سـفر و حتـی مـرگ از آن هـا 
اسـتفاده می کردنـد. مصری ها از الجـورد، و چینی ها 
از یشـم بـرای گـذر به زندگـی پس از مرگ اسـتفاده 
می کردنـد. در کتابـی معـروف مثـل “فیزیـکا”، در 
قرون وسـطی )قرن دوازدهم میـادی( دربارۀ خواص 
سـنگ های قیمتی و نیمه قیمتی پرداخته شـده اسـت.

چارسلوس، مشـهورترین پزشـک اروپا در قرون 
وسـطی بـود که بـه تاثیر کانـی های معدنـی مختلف 
و خـواص درمانـی آنهـا پرداخت. وی پس از کسـب 
تجربه در این علم دریافت که از سنگ های ساییده یا 
خردشـده، در بهبود بیماری ها می توان اسـتفاده نمود.

شـواهد کاربـرد سـنگ های طبیعـی بـرای درمان 
تمدن هـای  قدیمی تریـن  در  مختلـف  بیماری هـای 
بشـری به چشـم می خورد. بر اسـاس این شـواهد، در 

طـول تاریـخ از سـنگ های قیمتی و نیمـه قیمتی برای 
مقاصد درمانی، محافظت افراد در برابر بایای طبیعی 
و تاثیرات نامطلوب محیطی اسـتفاده می شـده اسـت.

قدیمی تریـن گزارش ها در مـورد خواص درمانی 
گوهرهـا به هـزارۀ چهارم پیش از میاد بـاز می گردد. 
چنیـن به نظر می رسـد که کتیبه های سـومری و متون 
علـوم ودایـی مربوط به هند باسـتان، کهن تریـن آثار 
بـر جـای مانـده از این دانـش قدیمی یعنی اسـتفاده از 

خـواص سـنگ ها و درمان با آنها اسـت.
در طب سـنتی هند )آیورادا( دسـتورات دقیقی در 
مـورد تهیـۀ پـودر، خمیـر و الگریز با سـنگ های شـفا 
بخـش وجـود دارد. متـون و دسـتورات ایـن طـب تا به 
امروز حفظ شده و توسط پزشکان آن در سراسر دنیا و 
بخصوص در آمریکا، اروپا و هند به کار گرفته می شود.

در چین باستان نیز درمانگران از خواص سنگ ها 
و درمـان بـا آنهـا آگاه بوده انـد. کتـاب امپراطـور زرد 
)حـدود 500 سـال قبـل( کـه توسـط پـی یـو نگاشـته 
شـده، دارای توضیحاتـی فـراوان در مـورد گوهرهـا 
و تاثیـر آنهـا بـر بدن انسـان اسـت. امـروزه نیز کشـور 
چیـن یکـی از بزرگترین عرضه کننـدگان گوهرها و 

سـنگ های شـفابخش در سراسـر دنیاست.
معروف تریـن متـون مسـتدل دربـارۀ اثـر درمانـی 
سـنگ ها مربـوط بـه خانـم مقدسـۀ و فاضلـه، بـه نـام 
هیلـدگارد فـون بینگـن اهـل آلمـان، متولـد 1098 و 
وفـات 1179 میـادی، یعنـی دوران قـرون وسـطی 
اسـت. کتـاب معروف این راهبۀ مقـدس به نام فیزیکا 

ســـنگ 
درمانی

برگرفتـه از کتاب تغذیه برای گـروه های خونی، 
ابوالقاسم متین



28

Physika حـاوی نـکات ارزشـمندی دربـاره اثـرات 
طـب سـنتی اسـت کـه و قرن هـا مـورد اسـتفاده مردم 

قرار داشـته اسـت.
طبـق ادعای هیلـدگارد، خداونـد در 6 روز خلقت 
بعـد از گیـاه و درخـت کـه سـومین مخلـوق هسـتند، 
سـنگ های قیمتـی را به عنـوان مخلوق چهـارم و منبع 
نورانـی آفریده اسـت؛ بنابراین بسـیاری از سـنگ های 
قیمتی را به عنوان مخلوق چهارم و منبع نورانی آفریده 
قیمتـی، راز  از سـنگ های  بسـیاری  بنابرایـن  اسـت؛ 
آفرینش و لحظه های آسمانی را مانند زایش خورشید، 
تغذیـه نورانی ماه خورشـید، خورشـید و ماه گرفتگی، 
ظهـور سـیاه چال ها، ظهـور کهکشـان های را در دل 
خـود  جـای داده و شـاهد و کسـب انـرژی کرده انـد.

هیلـدگارد بـه قلم شـیوایی در مورد انـرژی مثبت 
سـنگ ها به توصیف پرداخته  و همواره در چارچوب 
مبانـی علـم آن روز، امـا بـه دور از خرافـات آنهـا را 
نقـد و بررسـی می کنـد. بعـد از 8 قـرن، امـروزه افـراد 
متخصصینـی به اثر کاربرد سـنگ های قیمتـی اعتقاد 
دارنـد. سـنگ ها بـه مانند گیاهـان دارای مـواد معدنی 
الزمۀ بدن انسـان هسـتند. بعـد از 8 قـرن تنها اختاف 
بیـن روش هیلـدگارد و طرفـداران امروزی این اسـت 
کـه هیلـدگارد بـه پـودر کـردن سـنگ ها و مصـرف 
آنهـا عقیـده نداشـت، ولـی امـروزه توصیـه می گردد 
که مصرف طبیعی اسـت که هیلدگارد علـم امروزی 
دربـارۀ مینرال هـا و عناصر شـیمیایی را نمی شـناخت. 

سنگ های ویژۀ اندام های بدن
معمـوالً با قرار دادن سـنگ ها روی اندام های بدن 
انسـان کـه هـر عضـو بـه سـنگ های ویژه ای کشـش 
نشـان می دهـد، می تـوان بـه تعـادل عملکـرد عضـو، 
آرام بخشـی و تأثیـر مثبت سـنگ ها دسـت یافت. که 

بـه طور اختصـار آمده اسـت. )جـدول1(
ایـن سـنگ ها را روی عضـو حتـی از بیـرون بـدن 
ماننـد غـدد داخلـی قـرار داده و بـه آرامـی می تـوان بـه 
طـور دوار در جـای خود چند مرتبه چرخانید. حرارت 

دسـت یا پوسـت بدن، دمای ایده آل آزاد شـدن انرژی 
سنگ هاست. در مواردی باید سنگ کمی گرم تا حد 
تحمل پوسـت بدن داغ شـود که نتایج مثبت تر اسـت.

قطره دارویی خوراکی سنگ ها
از آنجـا کـه سـنگ ها یـا کریسـتال ها خاصیـت 
جنبشـی و ارتعاشـی دارنـد، ایـن انـرژی را بـه کمک 
سـنگ ها می تـوان وارد آب کـرد. ترکیـب آب بـا 
انـرژی مـواد سـنگ ها نوعی اکسـیر اسـت و می توان 
اکسـیر  تهیـۀ  نحـوۀ  نمـود.  بـدن  داخلـی  مصـرف 
سـنگ های ساده اسـت. ابتدا باید سنگ کاماً پاکیزه 
و در آب چشـمه یا آب معدنی در یک بُطری ریخته 
و شیشـه بـا محتـوای سـنگ را حـدود 1۲ سـاعت در 
زیـر آفتـاب قـرار دهید. بعـد از این مدت سـنگ را از 
بطری آب بیرون آورده، بطری آب را کاماً سربسـته 
هرگونـه  احتمـال  از  جلوگیـری  بـرای  نگهداریـد. 
آلودگی مقـداری الکل اتیلیک اضافه کنید. در جای 

خنـک و تیـره نگهداری شـود.
معمـوالً 7 قطـره از اکسـیر بـا قطره چـکان روی 
زبـان ریختـه و در روز بخوریـد. بعضـی از اکسـیرها 
نبایـد خـورده شـود و صرفـاً اسـتعمال خارجـی دارد.

در جـدول زیـر بـه بعضی از سـنگ ها که در سـاخت 
داروهـا یـا اکسـیر بـه کار می رود اشـاره شـده اسـت.

 2جدول شماره 
 اثر آن سنگ
 ّا بِ یاد آٍردى خاطرُ الواس

 ضذ عفًَت چشن تیس آخات آبی ًَک
 ّای بذى ضذ اهَاج الکترٍهغٌاطیسی در اًذام تَرهالیي سیاُ

ٍ ّارهًَیسُ کردى رٍح ٍ رٍاى، احساسات  هاالخیت ًَع هَرب
 هرتبط کردى اًساى با زهیي

 ّا ّا ٍ گرفتگی اًذام ضذ ٍیرٍس فلَریت
 بخش بْبَد بیواری چشن ٍ آرام یشن

 هتعادل کردى سَخت ٍ ساز بذى آهازًٍیت
 تٌظین ًیرٍی جٌسی یشن سبس
 ّا هحذٍد کردى بیواری ّواتیت
 ًشاط قلبی ٍ رٍاى کًَسایت
 ّای گردى ضذ باکتری ٍ بیواری عقیق

 غرغرُ برای عفًَت حلق ٍ گلَ طالیی یاقَت
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 1جدول شماره 
 های ویژه عضو بدن سنگ عضو
 عمیك، تًرمالیه سثس ي آتی سیر ي تریل مغس

 گلًلٍ ترلی ي ريديویتعمیك، آتسیذیه لرمس ي سیاٌ ي  گًش
 ای ای، چطم گرتٍ آکًاماریه، تًرمالیه سرمٍ چطم
 آکًاماریه، فلًریت، کًارتس، رُتایل دوذان
 آکًاماریه، درکًَی گردن

 ماگىتیت تافت عضالوی
 وًرمالیه صًرتی، عمیك، فیريزٌ، وًرمالیه آتی، زمرد ریٍ

 عمیك، آکًاماریه، اتسیذان لرمس طحال
 سثس، تریل فلًریت معذٌ
 تریل، پریذيت، فلًریت ريدٌ
 ماالخیت تازي
 شادیت، یالًت زرد تیضٍ
 ملذيایت، آکًاماریه، سىگ ماٌ َا دست

 آمازيویت، فلًریت تىفص، پیریت آَه ضثکٍ استخًاوی
 عمیك، یطم سثس تًرمالیه سثس سیستم اعصاب ي تافت عصثی

 فلًریت تىفص مغس استخًان
 ريداویت، سىگ لیمتی فیس غذٌ اپی
 آکًاماریه آريارٌ
 آکًاماریه، تًرمالیه آتی، عمیك، تریل گردن

 آکًاماریه، آزيریت، عمیك، وًرمالیه آتی غذٌ تیريئیذ
 آيوتًریه، تًرمالیه آتی تیمًس

 کًارتس صًرتی، ريدویت، گراوات ي دییًپتاز للة
 آکًاماریه، تریل، داوثًریت کثذ

 یالًت زرد، کالسیت، کًارتس زرد، چطم تثری، کیسٍ صفرا
 آکًاماریه، تریل، وفریت، کًارتس صًرتی، عمیك کلیٍ

 تًرمالیه لرمس غذٌ پاوکراس
 گراوات، وًرمالیه، تریل ستًن فمرات

 یالًت زرد، یطم، عمیك، کالسیت واروجی مثاوٍ
 تىفص یالًتی، َماتیت ي یطم لرمس ضثکٍ گردش خًن

 ترلی آتسیذیه عريق
 آزيریت، جذایت زاوً

 کالسیت، آزيریت، ريدویت ي ماگىیت مفصل
 آزيریت، یطم لًٌُ ي سثس پًست

 اُرویکس، کًآرتس پا
 عمیك، تًرمالیه صًرتی، یطم زرد سیستم ًَرمًوی
 تًرمالیه سیاٌ، ماالخیت ي فیريزٌ سیستم ایمىی
 جیذ لرمس، تطم سثس کاوال گًارضی

 زيدالیت سًخت ي ساز تذن
 








