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The discussion of medicine, Islamic medicine and traditional
medicine is one of the topics that has a long history. The
deadly corona virus revived the plot of such debates. This
research uses descriptive-analytical and documentary methods
to analyze the subject of Islamic and traditional medicine,
emphasizing the views of Professor Allameh Mesbah Yazdi.
The findings of the research indicate that from the perspective
of Professor Mesbah, what is called "Islamic medicine" today
is in fact the "traditional medicine"; Because the premise of
this is that what is known as Islamic medicine or the medicine
of the Prophet, that the Holy Prophet (PBUH) has brought
something new, but what exists in this regard, is what has
come down to us from the physicians of ancient Greece. . And
this new achievement will not be the result of Islamic
medicine. Of course, Muslims need to try to use the science,
thinking and experiences of traditional medicine within the
framework of Islam. One of the ways to revive traditional
medicine and the development of modern medicine is to use
traditional medicine in modern medicine. In addition to being
utilized and equipped with modern science and new medical
knowledge, we must not lag behind other developed countries
in this field.
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جستاری در طب اسالمی یا طب سنتی؛ با تاکید بر
دیدگاه استاد عالمه مصباح یزدی(ره)
1

محمد فوالدی وندا
دانشیار ،گروه جامعه شناسی ،موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
(ره) ،قم ،ایران.
*2

زینب درویشی
استادیار ،گروه معارف ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز،
ایران (نویسنده مسئول).
چکیده
بحث طب ،طب اسالمی و طب سنتی ،از جمله مباحثی است که
پیشینهاي به بلنداي تاریخ دارد .ویروس مهلك کرونا طرح این گونه
مباحث را بار دیگرا زنده کرد .این پژوهش به روش توصیفی-
تحلیلی و اسنادي به واکاوي موضوع طب اسالمی و سنتی ،با تاکید
بر دیدگاه استاد عالمه مصباح یزدي میپردازد .یافتههاي پژوهش
حاکی از این است از منظر استاد مصباح ،آنچه امروز تحت عنوان
«طب اسالمی» از آن یاد میشود ،در حقیقت همان «طب سنتی»
است؛ چرا که پیش فرض این موضوع این است که آنچه به عنوان
طب اسالمی یا طب النبی است ،اینكه پیامبر اکرم(ص) چیز جدیدي
آورده باشد ،اما آنچه در این زمینه وجود دارد ،مطالبی است که از
اطباي یونان باستان به دست ما رسیده است .و این دستاوردي نو در
نتیجه طب اسالمی نخواهد بود .البته بر مسلمانان الزم است با
بهرهگیري از علم ،تفكر و استفاده از تجربیات طب سنتی در
چارچوب اسالم بكوشند .یكی از راهكارهاي احیاي طب سنتی و
پیشرفت طب نوین ،بهرهگیري از طب سنتی در طب جدید است.
باید در کنار بهرهگیري و مجهز بودن به علم روز و دانش جدید
طب ،از دیگر کشورهاي پیشرفته جهان در این زمینه عقب نمانیم.
کلیدواژهها :طب،طب سنتی ،طب اسالمی ،استاد مصباح ،طب
کالسیك.
تاریخ دریافت1400/09/20 :
تاریخ پذیرش1400/12/25 :
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مقدمه
ایران اسالمی با وجود اینكه سهم بزرگی در میراث فرهنگی و علمی
جهان داسته است ،اما گذشتگان ما تمایل چندانی براي ثبت
دستاوردهاي خود نداشتهاند و متاسفانه در بیشتر موارد ،بیگانگان با
اهداف و سالیق شخصی خود ،به نقل تاریخ علمی ما پرداخته و در
نتیجه ،واقعیت ها یا مكتوم مانده یا به اشتباه نقل شدهاند( .)1به
طورکلی ،علم طب را میتوان در دو مرحله در جهان اسالم بررسی
نمود :مرحله تأسیس و مرحله تالیف و ابتكار .باید زمینه پیدایش و
مرحله تاسیس را در قرن سوم هجري و به دست دانش آموختگان
جنديشاپور رصد کرد .مرحله تالیف و ابتكار آن ،حداقل پنج قرن
طول کشید .در این مرحله ،طب از فلسفه جدا شد و مباحث طبی
که پیوند محكمی با تجربه داشتند ،به تدریج شكوفا گردید .در این
مرحله ،تجربه ،آزمون ،مشاهدات علمی و مالحظات بالینی رونق
گرفت و موجب گسترش نظرات پیشینیان و تصحیح اشتباهات آنان
و شكلگیري مطالب جدید شد.
در اسالم نیز با توجه به اینكه پیامبر اکرم(ص) ،مردم را هنگام
بیماري به رفتن نزد پزشك امر میفرمودند( )2و احادیثی از ایشان
از جمله «ما انزل اهلل من داء اال انزل له شفاء»( ،)3در این زمینه نقل
شده است و خود آن حضرت نیز با الحارث بن کلده الثقفی رابطه
داشته است و نیز هر چند از ایشان راجع به بیماري و درمان در
کتابهاي موسوم به الطب النبی ،احادیثی به یادگار مانده است ،اما
طب نبوي وحی نیست؛ زیرا پیامبر اکرم(ص) براي تعلیم شریعت
مبعوث گردیده است و نه امور عادي مانند طب( )4و شریعت علمی
مشتمل بر مبادي و قوانین نظري و عملی نیست ،بلكه رهنمودهایی
تجربی است که از پیامبر اکرم(ص) به ما رسیده است .به همین دلیل،
نمیتوان اصطالح «طب اسالمی» را به مفهوم رایج و علمی طب براي
قرن اول هجري بكار برد .آنچه در این عرصه قابل بررسی است،
اینكه پیامبر اکرم(ص) و جانشینان آن بزرگوار علم جدید ،شیوه
جدید و ابتكار جدیدي در عرصه بیماري و سالمت بشر ارائه کرده
باشند .اما اگر آنچه موجود است ،مطالبی است که کم و بیش پیش
از ایشان نیز وجود داشته است؛ چرا که هر علمی مولفههاي
گوناگونی از جمله مبانی ،موضوع ،مسائل ،روش و هدف دارد که
در انتساب آن به اسالم و به اصطالح «اسالمیسازي» آن ،مستلزم
تغییر در این مؤلفهها است .بنابراین ،طب هم به عنوان یك علم با
پسوند «اسالمی» نیازمند تغییر روش ،مبانی ،موضوع ،مسائل ،روش
و هدف آن است که چنین چیزي در آموزههاي دینی وجود ندارد.
به عبارت دیگر ،براي «تاسیس» یك علم جدید ،به ویژه دینی باید
شرایطی را رعایت کرد که فصل مشترک همه آنها ،تحول در علوم
جدید براي تولید علم دینی است .مراد از «تأسیس» علم جدید،
میتواند یكی از موارد زیر باشد :تولید و ابداع علم ،پاالیش حداکثري
علوم موجود ،تبیین حوزه معرفتی جدید ،ایجاد مكتب یا پارادایم
جدید ،خلق هندسه جدید و نوآوري در ژرفابخشی به معارف دینی
میباشد .از این رو ،قلمرو «تأسیس علم جدید دینی» در اینجا یكی از
موارد زیر میباشد:
 .1تولید و ابداع علم جدید مبتنی بر دین و آموزههاي دینی؛
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 .2پاالیش حداکثري علوم انسانی موجود به گونهاي که ماهیتاً علم
جدید با علوم موجود در همه عرصهها متفاوت باشد؛
 .3استنباط یك علم جدید و تبیین حوزه معرفتی نوین از دین؛
..4تأسیس مكتب یا پارادایم نوین مبتنی بر دین؛
 .5خلق هندسهاي جدید براي علم دینی؛
 .6نوآوري در تعمیق و ژرفابخشی به معارف دینی در قالب یك علم
جدید.
بر این اساس ،این پژوهش به بررسی و جایگاه طب سنتی و امكان
طب اسالمی از منظر استاد فرزانه مرحوم آیتاهلل مصباح یزدي
میپردازد(.)5
از این رو ،در خصوص علم تجربی طب ،باید گفت :آنچه در منابع
دینی و روایات اهل بیت(ع) در این زمینه وارد شده ،به عنوان طب
اسالمی مطرح است؛ اینها مواردي است که پیش از اسالم و در یونان
باستان هم وجود داشته است .این مقاله با بررسی اسنادي ،به واکاوي
دیدگاه استاد عالمه مصباح(ره) در زمینه امكان طب اسالمی و کم
و کیف آن میپردازد.

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

مفهومشناسی پژوهش
طب
ابن سینا در این خصوص میفرماید« :اقول ان الطب علم یتعرف منه
احوال بدن االنسان من جهه ما یصح و یزول عن الصحه لیحفظ الصحه
حاصله و یستردها زائله» .از دیدگاه ایشان ،طب علمی است که
بواسطه آن احوال بدن انسان شناخته میشود از جهت آنچه که
موجب سالمتی و بیماريِ آن است تا صحت و سالمتی موجود را
حفظ کند و در صورت از دست رفتن سالمتی ،آن را به بدن
برگرداند( .)6در کتاب هدایة المتعلمین ،از اطباي بزرگ قرن
چهارم ،طب اینگونه تعریف شده است :بجشكی(پزشكی) پیشهاي
بود که تندرستی آدمیان را نگه دارد و جون رفته باشد باز آرد از
روي علم و عمل .نكته مهم در این تعریفها این است که هدف
پزشكی و وظیفه پزشك را حفظ تندرستی انسان دانسته و درمان را
در اولویت بعدي قرار داده است .این دیدگاه حتی بسیار متعالیتر از
آن چیزي است که امروزه در پزشكی مدرن و رایج با عنوان طب
پیشگیري مطرح شده است.
طب اسالمی
گروهی از مورخان و پزشكان ،اصطالح «طب اسالمی» را در مفهوم
خاصی به کار میبرند .این افراد دوران اوج تمدن اسالمی در زمینه
پزشكی را به منزله طب اسالمی در نظر میگیرند .این افراد غالباً
اصطالح «طب اسالمی» را براي پزشكی دوره طالیی تمدن اسالمی؛
یعنی دوران رازي و بوعلی به کار میگیرند( .)7گروهی از تاریخ
نویسان پزشكی و مستشرقان مانند سیریل الگود ،ادوارد براون و
جرجی زیدان ،اساساً بر این باورند که در قرآن کریم و کالم رسول
اکرم(ص) ،نكات سودمند طبی وجود ندارد و صرفاً مطالب غیردقیق
طبی مشاهده میشود و پیامبر اسالم (ص) نیز اگر مطالبی درباره طب
گفته است ،آنها را از حارث بن کلده ،طبیب فارغ التحصیل جندي
شاپور که همزمان با ایشان میزیسته ،آموخته است .بر همین اساس
این مورخان ،دوران خلفاي عباسی را که طی آن آثار طبی یونانی به
عربی ترجمه شده است ،دوران طالیی طب(اسالمی) مینامند(.)8
از تاریخ نویسان داخلی موافق دیدگاه تاریخی ،مرحوم نجمآبادي در
کتاب تاریخ طب در ایران مینویسد« :اصوأل طب اسالمی در دنباله
طب ایران و یونان و اسكندریه است؛ بدین معنی که طب اسالمی
شاگرد مكاتب باالست .پزشكان و دانشمندان طب اسالمی همه در
دنباله مكاتب فوق الذکر تعلیم یافته و استفاده آنها از کتابها و آثار
دانشمندان سر زمین یونان ،ایران و اسكندریه و انطاکیه بوده که
منضم با طب هندي است .)9(»...همچنین در ادامه میافزاید« :خاندان
بختیشوع که عموما شاگرد جنديشاپور بودند ،بالغ بر سه قرن آثاري
در طب اسالمی از خود باقی گذاردهاند»(نجم  .)9در حالی که
خاندان بختیشوع اصالً مسلمان نبودند و کالم قرآن و ائمه (ع) محور
علوم آنان نبوده است (.)8

دوره  ،6شماره  ،4زمستان 1400
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پیشینه پژوهش
پژوهش پیرامون طب اسالمی و یا طب سنتی ،از جمله موضوعاتی
است که به دلیل اهمیت آن و ارتباط آن با سالمت و بیماري،
همواره ذهنها را به خود مشغول کرده است .برخی مقاالت در
موضوع طب سنتی و طب اسالمی منتشر شده است که در اینجا به
آنها اشاره میکنیم:
 .1محمدمهدي اصفهانی در مقاله «بازنگري درتعریف ،مفهوم ،محتوا
و ویژگی هاي طب اسالمی با الهام از رهنمودهاي حضرت امام علی
بن موسی الرضا (علیه السالم)» ،با نگاهی همسونگر و با الهام از
آموزههاي امام هشتم(ع) معتقد است طب اسالمی یك سامانه است
که میتواند هر لحظه بدون ضعف و کاستی ،خدمات پزشكی ارائه
دهد.
 .2ابراهی م ابن مراد و محمدهادي موذن جامی در مقاله «نكاتی
دربارة تاریخ طب اسالمی» ،به بیان پیشینه تاریخی علم طب پرداخته
و معتقدند که طب اسالمی بر پایه طب یونانی ،به ویژه طب
جالینوسی پدید آمده و تاسیس شده است.
 .3تورج نیر نوري ،در مقاله «شایست و ناشایست در پزشكی ،نقدي
بر طب سنتی ایران» معتقد است :طب سنتی به دلیل نارساییهاي
پزشكی کالسیك ،به عنوان مكمل این طب به کار میرود .لكن
شواهدي در دست نیست که نشان از تاثیر این نوع طب(سنتی) در
تخفیف بیماريها باشد.
حاصل اینكه همانگونه که از این منابع بر میآید هر یك از این
آثار ،به بخشی از موضوع پرداختهاند .تمایز این پژوهش با سایر آثار
منتشره در این است که در مقاالت پیشگفته ،تحلیل و بررسی طب
اسالمی یا سنتی ،به عنوان مسئله اصلی مطرح نبوده است و هر کدام
سعی کردهاند از زاویهاي خاص ،برخی جنبههاي موضوع را مورد
بررسی قرار دهند .اما این پژوهش در صدد است تا با تاکید بر دیدگاه
اندیشمند فرزانه مرحوم استاد مصباح ،به بررسی و تحلیل امكان طب
اسالمی یا طب سنتی از منظر ایشان بیردازد .براین اساس ،در این

موضوع تاکنون اثري منتشر نشده و این پژوهش از این حیث بدیع
میباشد.
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شاید بتوان گفت :اصطالح مناسبتر براي این دیدگاه« ،طب در تمدن
اسالمی باشد که به بیان خدمات پزشكان مسلمان و ابتكارات آنان
در دانش پزشكی جهان میپردازد .اما باید پذیرفت که طب اسالمی،
به این مفهوم بیشتر کاربرد کتابخانهاي و نقل تاریخی پیدا خواهد
کرد و کمتر به جنبه کاربردي و راهگشایی آن در وضعیت پزشكی
کنونی جهان پرداخته میشود»( .)7استاد مصباح نیز بر آن است که
آنچه تحت عنوان طب مطرح است ،بیشك بخشى از آن از راه
تجربه به دست مىآید .اگر گفتیم که بخشى از این معلومات ،از راه
وحى به دست مىآید ،به این معنا مىتوان گفت« :طب اسالمى» هم
داریم؛ یعنى آن بخشى از طب که از راه وحى به دست مىآید .اما
اگر بخواهیم بگوییم مجموعه این معلومات طب ،ما یك چیزهایى
است که کلش از وحى آمده است ،چنین چیزى(طب اسالمی)
نداریم(.)10
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تفاوت طب اسالمی و طب سنتی
بنابر آنچه گذشت ،تفاوت طب اسالمی و سنتی را در میتوان در
محورهاي زیر بیان کرد:
 .1تفاوت در منابع :منابع و مصادر مورد استفاده دانشمندان مسلمان
در طب عمدتأ کتابهاي یونانی و سپس کتابهاي ایرانیان قبل از
اسالم و هنديها بوده است ،اما در طب اسالمی قرآن ،سنت و حدیث
پیامبر و اوصیاي او مصدر و منبع و آبشخور علمی است.
 .2تفاوت در روش :از دیدگاه روششناسی (متدولوژي) نیز این دو
نوع طب ،با هم تفاوت دارند .دیدگاه قالب در کتابهاي رازي،
اهوازي و بوعلی ،همان قیاس عقالنی به همراه تجربه است و این
روش را از آمیختن مكاتب قبل از خود ،که شامل اصحاب قیاس،
اصحاب تجربه و اصحاب حیل بودهاند ،به دست آوردهاند .اما در
طب اسالمی ،با توجه به اینكه مصدر و منبع باید قرآن و احادیث
باشد  ،باید روش همان روش اصولی و اجتهادي باشد که در استنباط
احكام فقهی رایج است .در کنار این اجتهاد اصولی ،تجربه نیز حتما
به کار میآید .اما تجربه مالک تعیین صحت آیات و روایات نیست،
بلكه صحت موضوع روشن است و تجربه براي کاربردي کردن
موضوع و فهم حكمت خبر وارده است.
 . 3تفاوت در تعامل با احكام شرع :در طب سنتی حالل و حرام
مطرح نیست .به همین دلیل ،در کتابهاي مشاهیر ،مصرف خمر هم
براي حفظ سالمتی و هم براي درمان بیماران توصیه شده است.
برخی از ایشان به طور مفصل به این موضوع پرداختهاند .مثال
نویسنده ذخیره خوارزمشاهی در مبحث سته ضروریه و در بخش
مربوط به اکل و شرب چند باب را به شراب اختصاص داده ،خواص
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طب سنتی یا اسالمی؟
گروهی طب اسالمی را معادل «طب سنتی» میدانند و تمام
دیدگاههاي دانشمندان مسلمان را که بر اساس مزاجهاي چهارگانه
یونانیان و رومیان پایه ریزي شده است ،طب اسالمی دانسته و از آن
دفاع میکنند( .)7دیدگاهی دیگر ،طب اسالمی را همان طب سنتی با
اضافه کردن قرآن و احادیث پیامبر اسالم (ص) میداند .براي مثال
محقق ،طب اسالمی را معجونی از قرآن و احادیث پیامبر و طب
ایرانی هندي و یونانی میداند .وي مهمترین منبع پزشكی اسالمی را
آثار دانشمندان یونانی ،به ویژه بقراط و جالینوس میداند .برخی
نویسندگان نظیر مردانی نوکنده نیز طب اسالمی را آمیزهاي از
مكتب طبی جنديشاپور ،طب یونانی ،طب سریانی ،طب اسكندري
مصر و طب هندي و طب النبی(ص) که مطالب آن از خالل احادیث
و سیره نبوي و از کتاب الصحاح البخاري گردآوري شده است ،می
دانند(.)11
به نظر میرسد ،این دیدگاه برخاسته از اشتراک واژگان و مفاهیم
بسیار در طب سنتی و طب اسالمی است .صوفیان ،بسیاري از عناوین
و موضوعات طب سنتی ایران مانند امور طبیعیه ،ارکان ،امزجه،
اخالط ،اعضاء ،ارواح ،قوا و اسباب صحت(حفظ الصحه) را با
روایات و احادیث معصومین(ع) تطبیق داده اند .علت دیگر شكل
گیري این نوع دیدگاه ،وجود دانشمندان مسلمان در طب سنتی مانند
ابنسینا و رازي است .پیروزمند این برداشت از طب اسالمی را که
هر شیوه و تجربه پزشكی را که مسلمانان بنیانگذار آن باشند ،طب
اسالمی است ،نظریه «طب مسلمان» نامیده است .از این رو ،نمیتوان
آن را به اسالم نسبت داد و طب اسالمی نامید .علت دیگر چنین
دیدگاهی ،شاید این باشد که برخی آثار حكماي طب سنتی ،برگرفته
از احادیث طب النبی(ص) است .براي نمونه ،میتوان به این حدیث
که معده کانون بیماريها و پرهیز در رأس داروهاست»( ،)45انتقال
اخالق و صفات زن شیرده به کودک ( )13و خاصیت انجام حجامت
در پشت گردن در روایات اسالمی اشاره کرد که در برخی متون
طب سنتی به چشم میخورد .همچنین ،ابنسینا در کتاب قانون می
گوید « :زن شیرده باید خوش خلق و خوش روي باشد و در برابر
کنش بد روانی مانند خشم ،اندوه ،ترس و حاالت مشابه آن ،زود

واکنش نشان ندهد .تأثیرپذیري این حاالت ،مزاج را تباه میگرداند
و این تباهی مزاج ،ممكن است به شیرخوار سرایت کند» .از این رو،
پیامبر اکرم(ص) فرمود« :ابلهان را دایگی نشاید».
به نظر میرسد ،از آنجایی که پسوند «اسالمی» براي یك رشته علمی
و یا هر چیزي ،بار معنایی خاصی به دنبال دارد و وقتی یك مكتب
طبی ،با استفاده از مكتب طبی ایران ،هند و یونان به وجود میآید و
بیشتر مترجمان و بنیانگذاران اولیه آن نیز مسیحی ،یهودي و یا...
هستند و نسبتی با قرآن و حدیث ندارند ،نمیتوان آن طب را «طب
اسالمی» نامید .همچنین دیدگاه اندیشمندان مسلمان پیرامون برخی
مسائل طبی را نمیتوان به اسالم نسبت داد .استاد مصباح(ره) نیز
معتقدند که طب به عنوان یك فن و یا علمى که در عمل پیاده
مىشود ،مهارت الزم دارد .طبیب غیر از کتابى که نوشته شده ،باید
مهارت الزم را در عمل داشته باشد که این را بیشتر به فن تعبیر
مىکنند .طبابت به عنوان یك فن و طب به عنوان یك علم ،اصالً
این مقومش چیست؟ و کجایش با دین ارتباط پیدا مىکند؟ اگر ما
طب را این گونه معنا کنیم ،مجموعه معلوماتى که مربوط به صحت
و مرض بدن انسان و حتى روان انسان سر و کار دارد ،ممكن است
از منابع مختلفى به دست بیاید .یك بخشى از آن هم ممكن است از
وحى به دست بیاید .در اینكه بعضى از اینها از راه تجربه به دست
مىآید ،شكى نیست ،اینهایى که صبح تا شب در آزمایشگاه کار
مىکنند...،بیشك بخشى از آن ار راه تجربه به دست مىآورند.

جستاری در طب اسالمی یا طب سنتی؛ با تاکید بر44 ...

آن را برشمرده ،روش مصرف ،مجلس مناسب براي شراب ،روشهاي
رفع خمار و ...را به تفصیل شرح داده است .همچنین ،استفاده از
حیوانات حرام گوشت یا به کار گیري اجزایی از حیوانات که
خوردن آن شرعا مجاز نیست ،در منابع مهم طبی توصیه شده است.
مانند خوردن استخوان انسان ،قضیب حمار و ....اما در طب اسالمی،
یك قاعده مهم وجود دارد و آن اینكه در حرام شفا نیست .در این
باب روایات فراوانی از پیامبر و اوصیاي ایشان به ما رسیده است
( .)14مثالً رسول اهلل(ص) میفرماید« :ان اهلل عز وجل لم یجعل فی
شی مما حرم دواء و الشفاء»(.)15
از منظر استاد مصباح ،تفاوت طب سنتی و اسالمی جالب توجه است.
از منظر ایشان ،این سؤال که اصوالً تفاوت اساسی طب سنتی با طب
کالسیك در چیست؟ پاسخ این آن چندان مشكل نیست .سؤال دیگر
اینكه آیا طب سنتی با طب اسالمی یكی است یا نه؟ در بساري از
کشورها ،به طب سنتی ،طب یونانی میگویند .در کشور ما بعضیها،
که دلشان میخواست طب اسالمی احیا شود ،مثل انجمنهاي
اسالمی ،یك پسوند «اسالمی» به طب سنتی اضافه کردند که بیشتر
جاذبه داشته باشد و جنبه دینی هم داشته باشد .آیا واقعا ما طب
اسالمی داریم یا نه؟ اگر داریم استنادش به اسالم از چه جهتی است؟
آیا صرفاً از این جهت هست که در منابع اسالمی و در روایات اهل
بیت(ع) ،اشاراتی به این مباحث داریم؟ یا نه واقعاً مبتنی بر یك
بینش هاي خاص اسالمی است که جز در سایه پذیرفتن اندیشه
اسالمی ،آن طب نمیتواند جاي خودش را باز کند؟ پاسخ به این دست
سؤاالت ساده ،بیانگر تعاریف و یا تفاوت اطب سنتی ،طب اسالمی،
طب شرقی طب یونانی و باالخره طب کالسیك است.
بنابراین ،طب سنتی غیر از طب اسالمی است؛ آنچه در باب
توصیه هایی در مورد برخی امراض در منابع روایی به چشم میخورد،
در طب یونان باستان هم وجود داشته است .آنچه میتوان پذیرفت،
طب سنتی است؛ چیزي به نام «طب اسالمی» نداریم.

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

طب موجود؛ طب باستانی یا یونانی
حال این سؤال مطرح است که شاید آنچه در روایات آمده ،همان
چیزهایى است که از طب سنتى در آن زمان معروف بوده ،چه فرقى
هست بین آنچه در روایات اهل بیت(ع) راجع به مسایل طبى آمده،
با آنچه در کتب یونانى یا کتب ایرانى یا سایر تمدنهاى کهن وجود
داشته است .این یك سؤال جدي قابل بررسى است .سوال دوم اینكه
اصوالً طب سنتى با طب جدیدى که امروز ،به خصوص در مغرب
زمین دایماً رو به رشد وتكامل هست ،چه تفاوتهاى ریشهاى با
یكدیكر دارند؟ آیا با پیدایش طب جدید ،طب سنتى و یا اسالمى
دیگر منقرض شده و از ارزش افتاده یا اینكه نه هنوز از آن مطالب
قابل استفاده میباشد.
از منظر استا د ،وجود برخی آیات و روایات ،در زمینة بیماري و
سالمت موجب این توهم شده که برخی بپندارند که ما طب اسالمی
داریم .به اعتقاد ایشان ،ما در آموزههاى دینى در قرآن و حدیث به
این مطالب برمى خوریم که بیمارى و بهبودى دست خداست؛ خدا
هر که را مىخواهد ،مریض مىکند و هر که را مىخواهد ،شفاء
مىدهد :قران از حضرت ابراهیم نقل قول مىفرماید :وقتى نمرود از
او پرسید خداى تو کیست« :رَبِّیَ الَّذِي یُحْیِی وَ یُمِیتُ قالَ أَنَا أُحْیِی وَ
أُمِیتُ»(بقره .)258،تا اینكه گفت « :وَ الَّذِي هُوَ یُطْعِمُنِی وَ یَسْقِینِ وَ
إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِین» (شعرا)78-79،؛ خداى من آن کسى است
وقتى مریض مىشوم ،او من شفاء مىدهد .پس شفاء دست خداست.
از این رو ،براي برخی این شبهه مطرح شده که ما بىخود تالش می
کنیم براى اینكه داروها و راههاى معالجه آن را کسب کنیم .اینها
از نظر اسالمى مطلوب نیست .این توهمى است که گاهى براى بعضى
افرادى که از معارف اسالمى دور هستند ،این شبهه براي آنان مطرح
مىشود .مشابه آن ،اینكه گاهى در روایات دستور داده شده که براي
بعضى از مریضها و مبتالها ،فالن دعا را بخوانید ،یا فالن سوره قرآن
را بخوانید و چیزهایى از این قبیل ،آیا طب اسالمى ،یعنى همین دعا
خواندن ،ذکر مثالً آیاتى از قرآن طب اسالمى است؟
اگر بناست ما به مسئله طب اسالمى بهاء بدهیم و اقالً واکاوى کنیم
و ببینیم در این میراث هاى دینى ما چه چیزهایى وجود دارد که بشود
از آن استفاده کنیم .اگر بناست ما در این زمینه تحقیق کنیم ،باید
یك طرح ،تحقیق عالمانهاى براى این کار طراحى کنیم .صرف اینكه
بنده بیاییم اینجا یك چند تا آیه بخوانم ،چند تا روایت براى شما
بخوانم یا یك داستانى نقل بكنیم ،این مشكل ما را در امكان تحقق
طب اسالمى یا طب نبوى حل نمىکند .روایاتی هم موجود هست
که در کتابها نوشته شده و احیاناً شرحهایى هم براى آن نوشتند.
اینها که در دسترس هست و چیزى نیست که ما بخواهیم اینها را
کشف کنیم .اگر اینها کارآیى داشت تا به حال از آن استفاده
مىکردند .اینكه من بیاییم از طب بوعلى و محمدبن زکریا رازى
براى شما تعریف کنیم( ،آیا) این می شود طب النبى؟ آیا طب النبى
دوره  ،6شماره  ،4زمستان 1400
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استاد عالمه مصباح و امكان طب اسالمی
از منظر این استاد فرزانه ،هر چند روایات در مورد طب اسالمی،
باالترین میراثى است که از پیغمبر اکرم(ص) به ما رسیده و به عنوان
طب النبى یا الطب النبوى از دیر باز کتابهایى از سوي علماى شیعه
و سنى نوشته شده ،عالوه بر ابوابى از طب و مسایل مربوط به آن
که در مجامع روایى ثبت شده و از جمله در «بحاراالنوار» و علماى
اهل سنت هم کتابهایى به همین عنوان نوشتند و تحقیقاتى در این
زمینه انجام دادند و شرحهایى براى روایات نوشتند .البته از نظر
مكتب شیعه ،منابع ما غنىتر هست؛ زیرا غیر از روایاتى که مأثور
از پیغمبر اکرم(ص) هست ،ما از ائمه اطهار(ع) هم روایات زیادى
مربوط به طب داریم .یكى از نمونههاي آن «طب الرضا» است که
حضرت على بن موسى الرضا(ع) براى خلیفه وقت و به سفارش او
تنظیم فرمودند  -اما وقتى به منابع اسالمى براى بازیابی این میراث
کهن مراجعه مىکنیم ،سؤاالتى براى ما مطرح مىشود .از جمله اینكه
آیا پیغمبر اکرم و ائمه اطهار(ع) در زمینه طب مطلب جدیدى
آوردند ،یا آنچه نقل شده چیزهایى است که کم و بیش در کتابهاى
پیشینیان و معاصرینشان هم بوده است .از جمله در طبهاى قدیم

باستانى ،که معروفترین آن طب یونانى است ،طب ایرانى ،هندى و
چینى هم وجود داشته وحتى بعضى کشورهاى متمدن دیگرى که
تمدن هاى آنها منقرض شده هم کم و بیش آثارى از این علوم در آن
یافت مىشود(ر.ک.)1385/12/10 :

 45محمد فوالدی وندا و همکاران

راهكارهاي احیاي طب سنتی
.1بهرهگیري از طب سنتی به عنوان طب مكمل
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همین است که اینها دارند .اینها که غالباً مطالبشان را از یونانیان
گرفتند و براساس متد آنها پیش رفتند و تحقیق کردند .اصول
موضوعهاش ،همان اصول موضوعه آنها است .از قبیل عناصر اربعه،
کیفیات اربعه ،مزاجى که از اینها حاصل مىشود و چیزهایى از این
قبیل اخالق اربعه که در بدن هست ،خون ،صفرا ،بلغم و سودا این
مطالبى است که در طب یونانى و طب باستانى وجود دارد .اگر
بگوییم اینها طب اسالمى است .این از اسالم چیزى در اینها ما
نمىبینیم؛ نه وحى در این مطلب نازل شده و نه مطلب خاصى اضافه
شده بر تحقیقاتى که دیگران کردند(ر.ک :همان).
طب اسالمی؛ نیازمند نوآوري
از نظر استاد ،گاهى براى ما ممكن است این شبهه مطرح شود که آیا
واقعاً طب سنتى ،امرى منقرض شده و غیرقابل استفاده است و اینكه
اینها یك چیزهاى فرضى بوده یا یك تجربیات عامیانهاى بوده و
االن دیگر منقرض شده و جایگاهش به علومى داده شده که براساس
تجارب حسى و آزمایشگاهى اثبات مىشود .بنابراین ،آنها را به
طورکلى باید کنار گذاشت؟ از این رو ،استاد مصباح معتقد است :اگر
گفتیم طب اسالمى همان طب یونانى است و یا چیزى شبیه طب
یونانى و یا یكى از طبهاى باستانى است ،تحقیق درباره طب اسالمى
به عنوان «اسالمى» ،دیگر جایگاهى نخواهد داشت.
زمانی ما مىتوانیم طب اسالمى را به عنوان یك موضوع ویژه(و علم
مستقل بپذیریم) که بر این باور باشیم که اسالم چیز خاصى در این
زمینه آورده است .این یك پیش فرض است که باید اسالم یك چیز
جدیدى در این زمینه آورده باشد و باید تالش کرد تا آن را کشف
کرد .صرف اینكه ما یك روایتى پیدا کنیم و یك چیزى مورد تأکید
قرار گرفته که احیاناً در قانون بوعلى ،در کتاب جالینوس و بقراط
و اصالً در کتابهاي دانشمندان هندى و چینى هم پیدا مىشود ،این
را نمىتوان گفت چیزى است که اسالم براى ما آورده است .البته
شأن پیامبر(ص) هم هیچ وقت این نبوده که مطالب طبى بیان کند ،یا
مطالب فیزیكى بیان کند؛ شأن او هدایت بوده و دلیلى هم که براى
نبوت اقامه مىکنیم ،این نیست که نیازهاى مادى بشر را رفع کند.
بشر با تحقیقات علمى خودش و انگیزههایى که دارد ،مىتواند راه
زندگى دنیاى خودش را و تأمین سالمتى خودش را به دست بیاورد.
اگر پیامبر اکرم و ائمه(ع) در این زمینهها اطهار نظري فرمودند ،نه
به عنوان وظیفه نبوت و رسالتشان ،بلكه مصالحى بوده از روى
تفضل و کمك به مردم که بیان و راهنمایى مىکردند؛ چرا که کار
اسالم این نبوده که مطالب طبى بیان کند .همچنان که کار اسالم این
نبوده که هواپیماسازى را به ما یاد بدهد ،یا انرژى اتمى را به ما
معرفى کند .ما اگر طبى به عنوان طب اسالمى نداشته باشیم ،هیچ
نقصى در دین اسالم یا در انجام وظیفه پیامبرى نیست .پس اولین
اصلى که ما باید به عنوان یك اصل موضوع و پیشفرض تحقیق
بپذیریم ،به عنوان طب اسالمى یا طب النبى ،این است که پیامبر چیز
جدیدى آورده باشد ،اگر همان مطالب سابق باشد ،نمىتوان گفت:
این طب النبى است.

یكی از راهكارهاي احیاي طب سنتی از نظر استاد عالمه مصباح(ره)،
بهرهگیري از آن به عنوان طب مكمل میباشد .از نظر ایشان ،در طب
باستانى و سنتی ،مطالبى هست که امروز هم بشر به آن احتیاج دارد
و اگر از آنها استفاده کند ،چه بسا به نتایجى آسانتر ،مطمئنتر،
بىضررتر در مقام معالجه امراض دست مییابد .براي نمونه ،محققانى
هستند عمرى زحمت کشیدند و مدعى هستند و عمالً هم اثبات
کردند که بسیارى از امراض صعب العالج را اگر بخواهند با مسایل
طب امروزه معالجه کنند ،هم هزینه بسیار سنگینى دارد و هم اینكه
احیاناً باید دست به دامن بیگانگان شد .اینها معتقدند ما همین امراض
صعب العالج را با دستورات سادهاى که از مثل قانون بوعلى و یا
دیگران استفاده مىکنیم ،معالجه مىکنیم.
در کشورهایی مانند چین و هندوستان دانشگاههاي رسمی،
بیمارستانهایی با طب سنتی و طب سوزنی فعالیت میکنند .هر چند
در کشور ما هم این بسترها و زمینهها وجود دارد ،به جهات مختلفی
این کمبود در آن بیشتر محسوس است.
اساساً یكی از زمینه هاي اصلی پیشرفت و توسعه حیرت آور طب
جدید ،همین طب سنتی است؛ یعنی اگر همین اندازه طب سنتی در
کشورهاي غربی رواج پیدا نكرده بود ،خبري از پیشرفت طب نوین
نبود .البته حقیقتاً طب نوین ،در بعضی از بخشها ،به خصوص در
بعضی از جراحیها و ...پیشرفتهاي چشمگیري حاصل شده و
نمیشود آن را انكار کرد .ولی در کشور ما طب مكمل و سنتی به
کمك طب جدید نیامده است و از این نظر ما عقبتر هستیم .واقعاً
هم هستند دلسوزانی که در عرصه طب سنتی صاحب اندیشه و
تجربه گرانبها هستند و واقعاً هم میخواهند خدمت کنند ،اما شاید
دستهایی در کار هست که نمیگذارد در این زمینه آنها فعالیت
کنند .شاید یكی از دالیل عقب ماندگی ما در طب جدید که کامالً
تقلیدي عمل میکنیم ،میدان ندادن به طب سنتی است.
از سوي دیگر ،آیا میتوان به جاي طب کالسیك ،طب سنتی را یا
با آن پسوندهاي دیگرش ،جانشین کنیم و بگوییم ما اصالً طب
کالسیك الزم نداریم .طب سنتی براي ما کافی است؛ زیرا بزرگانی
از اطباي غربی اعتراف کردهاند که سالمتی را تنها از راه طب سنتی
میتوان به دست آورد .آیا واقعاً این گونه است؟ اگر ما طب سنتی
را فقط در کشور خودمان رسمی کنیم ،میتوان به طورکلی از طب
کالسیك بینیاز شد؟ یك پاسخ اجمالی این است که در بعضی
بخشها ،قطعاً نمیتوانیم ،به خصوص در بخش جراحیها و
آزمایشگاها .در طب سنتی از روي آزمایش و سنوگرافی و یا
عكسها ،دارو تجویز میکند.
حال که نمیتوان طب سنتی را به طور کامل جانشین طب جدید و
کالسیك کرد ،سؤال دیگري مطرح میشود و آن اینكه چگونه می
توان میان آن دو را جمع کرد و چه کسانی میتوانند جمع کنند؟ آیا
اطباء سنتی باید بین این دو علم را جمع کنند ،یا اطباء کالسیك؟ و
یا اینكه هر دو گروه باید با همفكري و همكاري مشترک ،متولی
این کار باشند .البته هر دو ،آشناي به مبانی طب دیگري هم داشته
باشند .این یكی از مسائلی است که ریشهاي باید حل کرد و طب
سنتی به عنوان طب مكمل قطعاً میتواند موجب توسعه چشمگیر
طب کالسیك باشد .الحق و االنصاف در کشور ما در حق طب سنتی

جستاری در طب اسالمی یا طب سنتی؛ با تاکید بر46 ...

جفا شده است .اگر ما بخواهیم طب سنتی را احیا کنیم ،چارهاي جز
این راه نیست
طب جدید؛ نیازمند تحول
در طب کالسیك هم امروز بزرگان فن اعتراف دارند که جدا کردن
مسائل روانشناسی از پزشكی ،یكی از آفتهاي پزشكی امروز است.
بسیاري از مسائل هست که با تلقینات و با برخوردهاي پزشك و
پرستار با بیمار در بهبود بیمار بسیار موثر هست .همچنین توجه به
رابطه اخالق با پزشكی و بهبود و سالمتی از دیگر کارهاي است که
نباید از آن غفلت کرد .بیشك نظام پزشكی ما نیازمند تحول است.
اگر بخواهیم در این عرصه ورود کنیم و کاستیها را برطرف کنیم،
باید از همه ظرفیتها بهره ببریم .اگر ما نتوانیم در آموزش و
پرورش کشور یا در کل بهداشت و درمان کشور یك تحول بنیدي
ایجاد کنیم ،باید کار اساسی کرد ،و گرنه این همایشها ،صرفاً به
همین همایش ختم خواهد شد و هیج اقدام عملی در پی نخواهد
داشت .راه حل آن هم روشن است؛ مسیري که بساري از کشورها
طی کردند و موفق شدند ما هم باید آن را طی کنیم .تجربیاتی که
کشورهایی مثل چین ،هند ،اتریش ،سوئیس و جاهایی دیگر دااشتهاند
و اقداماتی کرده و کمابیش و آثار مطلوبی داشته باید از این تجربیات
بهره ببریم.
فرهنگسازي و لزوم پرهیز از تنگ نظري
به هر حال ،به نظر می رسد طب سنتی در کشور ما محجور مانده و
بر آن جفا شده است .باید با فرهنگسازي و ارتقاي سطح فرهنگ
عمومی جامعه ،همایشهایی برگزار و مقاالت و سخنرانیهایی طرح
و از فرهیختگان دعوت شود و منصفانه درباره طب سنتی و ارتباط
آن با طب اسالمی و پیشینه آن ،از طب شرقی تحقیق شود .این
بیانصافی است که ما این دستورالعمل را به نام اسالم و به عنوان
طب اسالمی معرفی میکنیم .دو هزار سال قبل از اینكه اسالمی طلوع
کند ،در هندوستان این طب مطرح بود ،در یونان بوده ،توجیهی ندارد
که ما آن را به اسالم نسبت دهیم .البته چیزهایی است که هزاران
سال بوده و قبالً هم پیامبرانی بودند و آنان این مطالب را هم مطرح
کردند .در روایات ما مطالبی و علومی مطرح شده که اکثر آن توسط
حضرت ادریس بیان شده است .بسیاري از مطالب مطرح در عرصه
طب ،از انبیاي سابق بوده است .ما نباید برخورد متعصبانه داشته
باشیم.

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب
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نتیجه گیري
بر اساس آنچه گذشت ،طب اسالمی از نظر استاد مصباح چیزي
جداي از طب سنتی نمیباشد .در حقیقت ،این علم از نظر پیشینه
تاریخی به علوم بیگانگان بر میگردد و این علم از یونان نشات گرفته
است و از همان آغاز تحت تاثیر روش جالینوسی و بقراطی
موجودیت یافته است .هر چند رسالت اصلی اسالم ،انسانسازي،
تكامل معنوي و تامین سعادت حقیقی دنیوي و اخروي او میباشد.
اما با توجه به ابعاد وجود مادي ،روانی ،اجتماعی ،روحی و معنوي
انسان ،در این دین جامع و کامل ،به همه ابعاد نیازهاي انسان توجه

شده است و این به معناي آن نیست که در مورد جزییترین مسایل
زندگی او مانند بیماريها و امراض نیز راهكار عملی و اجرایی صادر
شده باشد که انسان دیگر بدون استفاده از علم ،عقل ،تالش و تجربه
مداوم دیگران بخواهد همه مسائل خود را به کمك آموزههاي
اسالم حل نماید  ،بلكه انسان مؤمن در جامعه اسالمی ،باید بكوشد
تا با بهرهگیري از علم ،دانش و تجربیات دیگران ،به ویژه طب سنتی،
در چارچوب اسالم و در کنار بهرهگیري و مجهز بودن به علم روز
و دانش جدید طب کالسیك ،از دیگر کشورهاي پیشرفته جهان
عقب نماند.
بنابراین ،در اسالم علم جدیدي تحت عنوان طب اسالمی وجود
ندارد؛ چرا که اسالمی سازي هر علمی در پرتو داشتن اصول ،مبانی،
روش ،موضوعات و مسائل اسالمی خاصی است .این در حالی است
که آنچه در اسالم پیرامون طب وارد شده است ،کلیات و
توصیههایی در مورد برخی بیماريها و درمان آنها است که پیش از
اسالم هم در یونان باستان وجود داشته است .البته الزمة پویایی طب
جدید این است که از ظرفیتهاي طب سنتی بهره گرفته شود.
همچنان که بسیاري از کشورهاي جهان با این کار ،به توسعه و
پیشرفت در عرصه طب جدید رسیدند.
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