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مقدمه پژوهش
ی و طب اسالمی، طب روایی، طب اهلبیت، طب قرآنترویج عناوینی چون -1

جمعیعمدتا در محافل عمومی و رسانه های .....
فقیه طب اسالمیپدر طب اسالمی، مجتهد طب اسالمی و عناوینی چون -2
، سویق حضرت زهرا، قرص خون امام رضا: بیتفروش داروهایی با نام اهل -3

....معجون امام کاظم ، داروی حضرت محمد و
سوال؟-
جود اگر چنین مکتب مستقلی در جهان اسالم خصوصا در جوامع شیعی و-

ته به داشته است الجرم باید در منابع مکتوب به ارث رسیده از قرون گذش
.باشدگونه های مختلف منعکس شده 
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نمونه تبلیغات وسیع مدعیان

1-
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نمونه تبلیغات وسیع مدعیان

1-

4 96/7/19 باز کاوی میزان و نحوه انعکاس روایات طبی در آثار طبی محمد کریم خان کرمانی           دکتر مرتضی مجاهدی                 بابل



LOGO

نمونه تبلیغات وسیع مدعیان

1
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نمونه تبلیغات وسیع مدعیان

1
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نمونه تبلیغات وسیع مدعیان

1
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نمونه تبلیغات وسیع مدعیان

1
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نمونه تبلیغات مدعیان طب اسالمی در مازندران

1
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نمونه تبلیغات مدعیان طب اسالمی در مازندران

1
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LOGO

پیشینه پژوهش
96ن نتایج پژوهش ارایه شده در همایش نظام سالمت در اسالم  مشهد فروردی-
ندگان از نویسمکتوب طب سنتی مربوط به قرون اول تا سیزدهم هجری قمری اثر 120)

قرار گرفت مشهور مورد ارزیابی 
و در متن کتاب به قریب به اتفاق کتب مورد مطالعه از نویسندگانی است که در مقدمهاکثر 2)

شان فراخور حال ارادت خود به ساحت مقدس دین شریف اسالم و مکتب اهلبیت را ن
.  داده اند

تدالل برخی بنابر قول و اس... از ایشان مانند ابن سینا، جرجانی، علی ابن عباس  وبرخی 3)
ابنی ، مورخین شیعه بوده اند و در مواردی مانند ابوالحسن طبری، حکیم مومن تنک

قه مذهبی از مولفین آثار طبی خود در علوم حدیث سرآمد بوده اند و یا رئیس فربرخی 4)
ی صاحب آثاری بوده و بعضا مانند حکیم مومن تنکابنی، حکیم ارزان شاه و بهاء الدوله راز

.در علوم حدیث می باشند
د و یونان اشاره اصوال نویسندگان منابع طبی مورد مطالعه در حین اینکه به طب مناطق هن5)

هب تشیع دارند ولی در هیچ جای منابع خود اشاره ای به وجود مکتب طبی متنسب به مذ
از نوعی یا دین اسالم و حتی سایر ادیان ننموده اند و هیچ جمله یا کلمه ای که نشان

.اندتقسیم بندی طب متناظر به اسالمی یا غیر اسالمی بودن آن باشد ننموده
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LOGO

پیشینه پژوهش

96نتایج پژوهش ارایه شده در همایش نظام سالمت در اسالم  مشهد فروردین 

ده قابل از بین منابع مورد مطالعه دو منبع تا حدودی از روایات طبی استف-1•
توجهی نموده بودند

خالصه الحکمه عقیلی خراسانی •
دقایق العالج محمد کریم خان کرمانی•
ری استفاده از از دو منبع فوق الذکر کتاب دقایق العالج از همه منابع طبی بیشت•

روایات طبی را به عمل آورده است
نحوه پیشنهاد بررسی شخصیت و آثار محمد کریم خان کرمانی و میزان و•

.انعکاس روایات طبی در آثار وی به پژوهش های آینده پیشنهاد شد
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هدف از این مطالعه
96

حوه  بررسی آثار طبی حاج محمد کریم خان کرمانی و میزان و ن
در آثار انعکاس رویات منسوب به اهلبیت و واژه های مرتبط بدان

.  مذکور
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LOGO

روش انجام مطالعه

o-ی مطالعه شرح حال نویسنده در منابع تاریخ: مرحله اول
o-انیکرمانتخاب آثار طبی حاج محمد کریم خان : مرحله دوم
oمطالعه مقدمه و فهرست فصول آثار: مرحله سوم
oاستخراج احادیث بکار رفته در آثار: مرحله چهارم
o ی مطالب بررسی کلیشه کتاب و چینش و محتوا: مرحله پنجم

شدهارایه 
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LOGO

حاج محمد کریم خان کرمانی

تحعلی از خانواده ای منتسب به فابراهیم خان قاجار فرزند •
وم و ادیب آشنای به علطبیب، ریاضی دان و شاه قاجار، 
.بوده استفنون رایج 

تحصیل در حوزه علمی نجف و (ق1225)تولد در کرمان•
رمان دست ارادت به سید کاظم رشتی، برگشت به ک

د واقع در مسیر عتبات در قریه ته رود قریه ته رو1288در •
.در سه منزلی شهر کرمان فوت نمود

قریه لنگر شش فرسخی کرمان بامانتجسد وی در •
ی معلبکربالی و بعد از یک سال و نیم سپرده شد 

و در رواق پائین پا در حرم مطهر حضرت فرستاده 
نحضرت ابی عبداهلل علیه السالم متصل بشهدای اصحاب آ

ددفن گردیکاظم رشتی ش سید استاددر جنب مرقد 
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•-

16 96/7/19 باز کاوی میزان و نحوه انعکاس روایات طبی در آثار طبی محمد کریم خان کرمانی           دکتر مرتضی مجاهدی                بابل     



LOGO

روش انجام مطالعه

:نقل از وبسایت متعلق به جریان شیخیه•
ند در هر فنی و کتب ایشان به گونه ای است که هر کس یک جلد از تصنیفات ایشان را ببی•

و چه در موضوعی که باشد فرق نمیکند واقف بر جمیع عقاید کلیه ایشان چه در اصول
تب فروع خواهد شد و طریقه ایشان را می فهمد و بهترین معرف و مترجم احوال ایشان ک

بوده و خود ایشان است که در جمیع علوم و فنون مبتکر بوده اند و بتقلید دیگران ن
ی که علم خود را از آل محمد علیهم السالم گرفته اند بر خالف جمعتمام •

ام شرعیه و خیال میکنند علم آل محمد علیهم السالم منحصر به بیان احک
.استعبادات و معامالت 

ما یکون اعتقاد ایشان این بوده که جمیع علوم دنیا و آخرت و ما کان وولی •
ته باشند که صحیحش در نزد آل محمد علیهم السالم بوده و آنچه دیگران گف

حیحی جز بر خالف فرمایش ایشان باشد آن جهل است و علم نیست و علم ص
حمدند علم قرآن نیست که نازل بعلم پروردگار شده و مفسر آن هم آل م

.الغیر
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LOGO

آثار محمد کریم خان کرمانی
به نقل از عیسی ضیاء ابراهیمی در مقدمه ترجمه دقایق العالج•

کتاب در علوم مختلف 246بر بالغ •
،جلد در سلوک الی اهلل5جلد در اعتقادات حقه، 28جلد در حکمت الهی، 46•
جلد در 3جلد در اصول فقه، 16جلد در اخبار فقهیه، 3جلد در تفسیر بعضی ایات  و 9•

،احکام فقهیه
جلد در علم کیمیا و 14جلد در طبیعیات موسیقی، هیأت اسطرالب، 17جلد در ادعیه، 5•

،اکسیر 
،جلد در جواب و سواالت مختلف49جلد در علوم غریبه، 7جلد در علوم ادبی، 9•
ای در اله دقایق العالج و رسشامل حقایق الطب، جوامع العالج و ]جلد در علم پزشکی 4•

کتاب قانونشرح نبض از 

سازد اى که این کتاب را از همه کتابهاى همانندش ممتاز مىمسئلهاما »•
.ستاصلوات اهلل علیهم اجمعیناستدالالت عقلى متکى بر قرآن و اخبار اهل بیت 
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LOGO

آثار طبی محمد کریم خان کرمانی

حقایق الطب-1
ن اصلی احادیث فراوانی در کتاب حقایق الطب منعکس شده که در مت•

و و در بدون سند ذکر گردیده است و مترجم اسناد بسیاری را جستج
.ترجمه کتاب ذکر نموده است

ث و از نظر مترجم امتیاز ویژه کتاب بهره گیری همه جانبه از احادی•
روایات اهلبیت است

ان می نماید وی نظرات خاصی در این کتاب با استفاده از علوم مختلف بی•
، عنصر و با رد طب اخالطی، طب ارکانی را مطرح می نماید، عنصر لطیف

...روغن، عنصر تفاله و
ایل مزاج روحانی، مزاج نفسانی و مزاج جسدانی را ق: در مبحث مزاج ها •

.است
ایه مولف در مقدمه کتاب خود را برای تاویل کتاب خدا و احادیث  ار•

و هدف. راه برگرداندن احادیث و آیات به شناخت انسان می داند
خود را آشکار نمودن حکمت آل محمد در علم طب می داند و

ا روش تاکید دارد که ایشان آنچه خلق بدان نیاز داشته اند ر
.کرده و شرح داده اند

ه اند و وی تاکید دارد که آل محمد قطعا تمام امر دین را کفایت کرد•
و مراجعه در نظرات کسانی که قایل به گرفتن مسایل فقهی از اهلبیت

.سایر علوم به دیگران هستند را رد می کند
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LOGO

آثار طبی محمد کریم خان کرمانی

حقایق الطب-1
یان اسطقسات و در بخش های اول کتاب با سلسله مباحث فلسفی به باین حقیقت جسم و تقسیم مراتب آن و ب•

.تتا اینجا از روایات استفاده ی نشده و برخی موارد اشاره با آیات نموده اس-مرکبات عالم می پردازد
.  ایددر باب سوم مبحث مزاج را با اندکی تفاوت نسبت به مبحث مزاج سایر منابع طبی را بحث می نم•
وید کالم در مبحث اخالط و اعضا نظرات خود ار بیان می نماید و احادیثی از رساله ذهبیه و توحید مفضل را م•

.  مطرح شده بیان می نماید
ای خود در باب ششم در بیان قوا و افعال و ارواح نظرات خود را که عالوه بر برخی نظرات رایج طب دیدگاه ه•

ات منقول در نویسنده هست را مطرح و در برخی موارد از ایت و رویات که عمدتا از توحید مفصل و نیز برخی روای
.کتاب علل الشرایع شیخ صدوق هست استفاده نموده است

یشتر دیدگاه در فصل بعدی در باب تعریف سالمت و مرض و اسباب و علل آنها مطالبی را ذکر نموده است که ب•
اس ذکر منابع عرفانی و روحانی در این زمینه ارایه داده است و ارجاع اصلی نویسنده به رساله ذهبیه بوده و بر اس

منعکس نموده را نیز به میزان قابل توجهی...مترجم به آیات و نیز روایات منقول از کتاب محاسن برقی، کافی و 
است 

نی و توصیه های با توجه به اینکه محور اصلی این باب حفظ الصحه است عمده مباحث مولف بر دیدگاه های عرفا•
یج و واژه هر چند از مباحث طب را. حفظ الصحه ای روایات منسوب به اهلبیت در این زمینه متمرکز شده است

.  هم استفاده شده است...های رایج آن مانند کیموس وکیلوس و 
بانی طب در مجموع مطالب این بخش عمدتا دیدگاه های نویسنده در حوزه حفظ الصحه با استفاده از برخی م•

یت در این زمینه ایرانی، دیدگاه های فلسفی و عرفانی ایشان می باشد که به تناسب از احادیث منسوب به اهلب
استفاده نموده است و مترجم نیز منابع احادیث مذکور را تا حدود زیادی شناسایی نموده است 
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LOGO

آثار طبی محمد کریم خان کرمانی

حقایق الطب-1
ل و عالیم سایر در باب هشتم که به شناخت بیماری ها اختصاص دارد این باب بسیار خالصه تر از بخش های دالی•

ه شده استمنابع طب است و تقریبا در چند برگ که خصوصیاتی از  احوال اعضای رئیسه را ذکر نموده خالص
در این باب از هیچ آیه یا روایتی استفاده نشده است•
:در ابتدای باب نهم به نام حقیقت بیماری ها مولف عنوان را چنین بیان می نماید•
ر آنچه می دانم در حقیقت بیماری ها بطور خوب و نیکو و طرزی پسندیده و دقیق که احدی از پزشکان و حکما د»•

«تقل ننموده اند
وی . وع مباحثو شر....تحقیق کردیم ( ص)مولف در ابتدای باب تاکید می نماید که بدانکه ما ازحکمت آل محمد•

ل یا عدم عمل به در صفحات اول بحث مطالبی فلسفی را آمیخته با برخی عبارات رایج طب با تاکید بر آثار عم
خود مبنی بر در این بابت بندرت از روایات استفاده شده است و نویسنده در تایید ادعای. شرایع ذکر می نماید

.  استناد به حکمت آل محمد روایات مشخصی را ارایه نداده است
صفحه است،  از در باب دهم که آخرین باب کتاب تحت نام کلیات حفظ صحت  والبته بسیار خالصه در حد چند•

.تعداد قابل توجهی از روایات منسوب به اهلبیت در مبحث خود استفاده نموده است
تخریب جریان های در این باب عبارتی در تایید کالم حکمای پیشین نقل شده است که با روال معمول کتاب که•

ی کالم حکما از برخ»:مولف در در بیان برخی دستورات حکما ذکر می نماید. علمی رایج بوده است متفاوت است
«....لذت می برم که آنها را در حفظ صحت ذکر می نمایم

ل درمان، می نویسنده در خاتمه کتاب در ذکر برخ اخبار کلی در باب طب پس از بیان چند حدیث راجع به اصو•
ر روش وآیین است و ما ب( ص)پس از آن دانسته می شود که الحمد هلل مسلک ما در عالج مسلک آل محمد» : نویسد

ر کس به و ه. پس اصول معالجات حقنه و قی و مسهل وفصد و حجامت و سعوط و حمام و طلی است. آنها رفته ایم
.  راهی غیر از این برود راه اشتباه رفته و از در خانه وارد نشده است

21 96/7/19 باز کاوی میزان و نحوه انعکاس روایات طبی در آثار طبی محمد کریم خان کرمانی           دکتر مرتضی مجاهدی                بابل     



LOGO

آثار طبی محمد کریم خان کرمانی

حقایق الطب-1
:جمع بندی •
یم و دالیل و در این کتاب مبانی مربوط به امور طبیعیه و تا حدودی حفظ الصحه مطرح شده است و کمتر از عال•

شیوه های درمان تک تک بیماری ها بحث شده است
اص نویسنده محور اصلی بحث با مباحث رایج در کتب طبی متفاوت است و بر دیدگاههای فلسفی و عرفانی خ•

.مبتنی است
وصا روایات نویسنده در برخی مباحث خصوصا مباحث مربوط به حفظ صحت  و سته ضروریه از آیات قرآن و خص•

سیم بندی بیماری ها منسوب به اهلبیت استفاده قابل توجهی نموده است ولی در مباحث مربوط به عالیم و دالیل تق
ت و روایات  بسنده و درمان آنها یا اصال ورود نکرد ه است یا به بیان چند صفحه مطلب بدون اشاره معتنا بهی به آیا

.نموده است
ها منتسب نموده است، با توجه به اینکه نویسنده با ذکر بدون منبع روایات ، مالک اثبات حقانیت کالم خود را بدان•

هش های بررسی منابع روایات مورد استفاده و خصوصا درجه اعتبار و صحت اخبار مورد استفاده مولف از پژو
.  ضروری در این زمینه می باشد
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آثار طبی محمد کریم خان کرمانی

دقایق العالج-2

.  استق به اتمام رسیده 1264العالج بعد از کتاب حقایق الطب تالیف و در دقایق کتاب •
ج نسبت به سایر کتاب دقایق العالویژگی »: به نقل از عیسی ضیاء ابراهیمی در مقدمه کتاب•

ر مشایخ سلسله کتب طب قدیم در اینستکه مانند همه تالیفات مؤلف اعلی اهلل مقامه و سای
ت و در عین شیخیه، بر اساس آیات قرآن و اخبار اهل عصمت علیهم السالم نوشته شده اس
دقایق «.یستحال آلوده به تقلید کورکورانه ای از مولفین سابق اعم از یونانی و ایرانی ن

.حاج محمد کریم خان کرمانی-دقایق العاالج\العالج
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(قرن سیزدهم)دقایق العالج
ا نوشتم دوست چنین گوید بنده اثیم کریم بن ابراهیم پس از آنکه کتاب حقایق الطب ر•

ین مذکور در داشتم در تکمیل آن کتابى بنویسم که بجاى جلد دوم و در عمل موافق قوان
.استنوشته ام که قبل از من کسى بدانگونه نآن کتاب را بصورتى نوشتهآن باشد، چه 

یر و وسیط آن کلیات علم طب و اصول آن را بصورتى که مطابق عالم کبدر •
ر هر ام و بو از هر جهت موافق اخبار آل محمد علیهم السالم باشد نوشته

رود آشکار عاقل بصیرى خطاى هرکس که از آن تخلف کند و براه دیگرى ب
ان پیرو ام که غیر از راه پزشکاست در کار تألیف آن کتاب براهى رفته

ت که جالینوس و مؤلفین کتب معروف پزشکى و معالجات مشهورى اس
.  ستاند که خطائى در کار آنان نینویسندگان آن چنین گمان کرده
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(قرن سیزدهم)دقایق العالج
در بررسی های انجام شده در این پژوهش 

هاى -مقدمه کتاب در ذکر برخی کلیات علمى و عملى، مقاله نخست در درمانهاى عام، مقاله دوم در درمان
با این . اى نوادرخاص، مقاله سوم درباره ساختن داروها، مقاله چهارم در ساختن مرکبات، مقاله پنجم در پاره

السالم و -در این مقاله بمسائل مختلفى از قبیل درمانهاى روایت شده از اهل بیت علیهم( ا ع)توضیح که مؤلف 
.انددستور بکار بردن بعض داروها و نیز مفردات پزشکى و غیره پرداخته

می 36الی صفحه 1روایت نقل شده است که هه روایات از صفحه 42می باشد در مجموع 107تا 1صفحه از -1
.است هیچ روایتی نقل نشده استمقدمه که پایان 107الی 36صفحه از . باشد

بیشتر دالیل و عالیم بیماری های ذکر شده است و هیچ روایتی در آنها بیان نشده 107لغایت 37از صفحه -2
.است 

. عموم روایات بدون ذکر منبع است و عموما فقط نام معصوم ذکر گردیده است-3
مطالب مقدمه به امورطبیعیه و اسباب و علل و عالیم و دالیل و کلیات درمان پرداخته شده است ولی از عموم -4
ایم که از آل محمد علیهم السالم روایت شده، مگر اینکه ایشان مطالب را حال ما همان راههائى را برگزیدهبهر -5

آوریم و هر خبرى را اند و ما اینک مسائل مختلف را از این اصول بیرون مىبطور خالصه و فقط اصول را فرموده
« دهیمدر جاى خودش مورد استفاده قرار مى

ادامه این مطالب کلیاتی در درمان ذکر شده و به تناسب روایات را بعنوان شاهد مطلب ارایه نموده است ولی در -6
هیچ 107به بعد که به عمدتا به ذکر دالیل و عالیم سالمت وبیماری ها پرداخته است تا صفحه 37از صفحه  

. روایتی ذکر نشده است
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(قرن سیزدهم)دقایق العالج
ادامه دارد اصول و شیوه های کلی درمان ها و دارو 239شروع شده و تا 107در مقاله اول از صفحه -5

. های متربط با آنها بیان شده است و  هیچ روایتی ذکر نشده است
یک نسخه دارویی جهت 200مثال در صفحه . موارد معدودی پس از ذکر یک نسخه دارو را مروی از اهل بیت دانسته استدر 

206در صفحه . عطسه آوردن ذکر نموده و پس از آن ذکر نموده این داور از اهل بیت عصمت علیهم السالم  روایت شده است
و از »: نسخه ای از جند مفرده جهت آب اوردن دهان بابت دفع رطوبات دهان و معده ذکر نمود و در ادامه ذکر می نماید که 

دارو های 224در صفه « .ائمه ع روایت شده برای جاری کردن آب دهان عالوه بردارویی که گذشت نمک و سماق اضافه شود
ه علیهم السالم نیز آنرا از درمان های «اخبار ائدر »کهموضعی را نوعی روش درمان ذکر نموده و ای جمله را نیز اضافه می نماید 

و موید نظر »: در موضوع پرهیز در ایام بیماری مطلبی را ذکر نموده و سپس ذکر می نماید228فقط در صفحه . « عام شمرده اند
ی و ما روایتی از حضرت ابی الحسن علیه السالم که می فرمایند لیس الحمیه ان تدع الشی اصال ولیکن الحمیه ان تاکل من الش

.روایت که برخی از آنها قبال ذکر شده بود نیز ذکر می گردد5و تا پایان این مبحث « تخفف
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شروع و 240از صفحه است و منظور ذکر معالجات تک تک اعضا می باشد، معالجات خاص در مقاله دوم که بعنوان -6

. ادامه می یابد و به ذکر درمان های تک تک اعضا اختصاص دارد648تا صفحه 
...  بیان شده و دو آیه به مناسبت توصیه های اخالقی و 267مجموع این صفحات یک روایت در مورد اهمیت علم در صفحه در 

. مطرح شده است(  641و 473نیز در صفحه )دو روایت مرتبط با عناوین طبی (  389و 349صفحه )ارایه شده است
سایر مطالب نیز همانند سایر کتب. مجموع این مقاله دو روایت مرتبط با موضع طب ارایه شده استدر 

.ر نموده است که البته مولف نظرات و تجربیات خود را نیز مکررا در بین مطالب ذکطبی با محتوای نسبتا مشابه می باشد 
که بعنوان شاهد مطلب ذکر گردیده از کتاب مذکور می باشد بجز دو روایت صفحه 408بالغ بر در این قسمت که 

. است در سایر موارد صرفا مباحث طبی با رویکرهای منابع طب سنتی یا تجربیات و نظرات مولف منعکس شده است
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اختصاص دارد و در سوم به چگونگی و کلیات اصول و روش های ساخت داروهای مرکب مقاله -7

در صفه فقط  یک روایت در این قسمت . را به خود اختصاص داده است79الی 1صفحه جلد دوم کتاب از 
ذکر گردیده و کل مطالب بر اساس دستورات کلی دارو سازی در منابع طب سنتی و تجربیات و نظرات مولف58

. تنظیم گردیده است
80صفحه از است و اجزا و دستورات ساخت و مصرف دارو های مرکب چهارم مربوط به مقاله -8

.کتاب را به خود اختصاص داده است349لغایت 
را شراب الرضا دستور ساخت  230در این قسمت در صفحه . در این بخش که بعنوان یک قرابادین می باشد

علیه السالم نام می برد و ذکر می نماید که هر چند روایت صحیح کحل علی از 290د صفحه . ارایه می نماید 
ساخت معجون جامع که از حضرت رضا دستور نیز 324در صفحه . نیست اما در  آزمایش مفید به نظر رسیده

روایت طبی منعکس شده که 3صفحه حد اکثر 269در مجموع این  .    روایت شده است را می دهد
. د داردکه در یک مورد نویسنده صراحتا عدم به صحیح نبودن روایت تاکی. فقط نام آنها به نام اهلبیت است
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(قرن سیزدهم)دقایق العالج
ت بعضی دارو ها باب اول آن با نام خاصیداردکه برخی مسائل ار اخبار یا شنیده ها اختصاص به بیان پنجم مقاله -8

یده مشخص شده است و باب دوم آن به درمان هایی که از اهلبیت عصمت رس( ع)از کتاب های اخبار آل محمد
بجز این دو باب  سایر باب ها این . ادامه دارد432شروع و تا 350این دو باب از صفحه . است اختصاص یافته است

پرداخته شده فصل تا انتهای کتاب مربوط به بیان مطالب پراکنده و نقل قول های مختلف از موضوع های مختلف
عصوم را ذکر نموده است و در بسیاری از موارد حتی نام مروایات را بدون سند مولف در دو باب مذکور . است

فقط ظیم نشده و مطالب ارایه شده در این دو باب بر اساس تقسیم بندی متداول در علم طب تن. نیز ذکر نکرده است
ه و موخره خاصی براساس حروف اول مفرده یا بیماری تنظیم شده است و بدین ترتیب سیر مشخص و مقدم

یوست بدن ذکر با توجه به اینکه نویسنده روایات را بصورت متن پ. را نمی تواند در ارایه مطالب انتظار داشت
"  وقال"و"روی"برخی جمالت با  واژه .  ابتدا آورده است و در ابتدای روایت نیز نام معصوم را ذکر ننموده است

از شروع شده است و همچنین عالوه بر متن روایت توضیحات و مطالب خود را نیز وارد نموده است در برخی
اروه ای در بین داروها برخی د. موارد مضمون روایت وارد شده و متن دقیق روایت بصورت کامل ذکر نشده است

استخراج متن دقیق ترکیبی به نام معصومین ذکر شده است مانند معجون النبی،  بدون دقت و مقابله با منابع روایی
.  روایت مشکل بوده  و خود یک پژوهش جداگانه می طلبد
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بحث و نتیجه گیری 
از اخبار اهل در بررسی اولیه بعمل آمده علیرغم اینکه مولف مدعی است که•

:بیت استفاده نموده است نکات  زیر مطرح گردید
یسنده در کتاب حقایق الطب مبانی اولیه طب مطرح شده است که نو-1•

نظرات خود را که دارای تفاوت های قابل توجهی با طب رایج آن زمان
.بوده است را مطرح می نماید

ی و در کنار مباحث مطرح شده به فراخور حال آیات قرآن و روایات طب-2•
.اخالقی را بدون ذکر منبع نقل می نماید

کار دیدگاه های ایشان در تقسیم بندی عناصر و مزاج ها و واژه های ب-3•
ده استگرفته شده توسط ایشان در هیچکدام از روایات اهلبیت ذکر نش

ه شناسی آنها و برخی بخش های کتاب مانند تقسیم بندی بیماری ها و نشان-4•
.نیز جزئیات درمان هیچ روایتی بیان نشده است
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
:سواالت

دام در بیان نظرات خاص نویسنده خصوصا در بحث ارکان و مزاج ها از ک-1
آیه و روایت استفاده شده است؟

رمان های آنها چرا روایات بسیار اندکی مربوط به تقسیم بندی بیماری ها و د-2
ذکر شده است  و عموم مطالب مشابه طب رایج آن زمان بوده است؟

ب اإلئمه و بسیاری از روایات نقل شده در کتب نویسنده از منابعی مانند ط-3
دت مورد رساله ذهبیه می باشد که اصل استناد آن توسط علمای حدیث بش

.تردید جدی است
نزمان می حجم بسیاری از مطالب نویسنده مطابق مطالب منابع طب رایج آ-4

که به ادعای باشد با حذف آنها آیا مطالب معتنا بهی دال بر وجود نظام مشخصی
ایشان مبنتی بر اخبار اهلبیت می باشد باقی خواهد ماند؟

ته ای چرا بعد از حاج محمد کریم خان کرمانی هیچ طبیب یا عالم برجس-5
دیدگاه ها و نظریات را ادامه نداده است؟ 
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پیشنهاد
یعه خصوصا در جریان شناسی بیشتر عقاید شیخیه در سایر مباحث اعتقادی ش-1

ساحت سالمت و طب
و دقایق بررسی صحت و سقم روایات منعکس شده در کتاب حقایق الطب-2

.العالج
اکثری انجام پژوهش ویژه در مورد این موضوع که اصوالً آیا با استفاده حد-3

ام طبی مورد از روایات طبی که مورد تایید علمای حدیث باشند آیا می توان نظ
نظر مروجین طب اسالمی و نیز مورد نظر شیخیه را در عمل بنا نهاد؟

یان رشته ای تبیین اصول و مبانی نظام سالمت در اسالم با انجام مطالعات م-4
ی در حوزه سالمت و دین جهت استفاده حد اکثری از اموزه های اصیل اسالم

. علوم پزشکی و سالمت جامعه
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LOGO

و آخر دعوانا ان

الحمد هلل رب 
العالمین

دبا سپاس از حسن توجه حضار ارجمن 33جایگاه روایات طبی در منابع مکتوب پزشکی ایرانی             دکتر مرتضی مجاهدی                 مشهد الرضا          96/1/31


