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 چكيده

طرحي پژوهشي و بـا همکـاري    ، در قالب۱۳۹۰اي است که در سال نام مجموعه» ي متون پارسي طب سنتي ايراندرسنامه«کتاب 
ي درسي دانشجويان اين رشته، تدوين شده ي طب سنتي، زير نظر دکتر محسن ناصري، جهت استفادهحدود سي نفر از دستياران رشته

بررسي محتواي کتاب نشانگر اين موضوع است که اثر حاضر نتوانسته اسـت در مجمـوع بـه اهـداف و انتظـارات موجـود در       . است
  .آينده مرتفع شودهاي  م در چاپياب پاسخ دهد و از اين لحاظ داراي نواقصي اساسي است که اميدواري کت مقدمه

اين پژوهش تالش کرده است تا در قالب يک نقد علمي و از منظر طب سنتي، به بررسي و نقد کتاب، در دو بخش عناصر بيرون 
. نقد محتواي کتاب از جمله عنوان، پيشگفتار، فهرست و متن بپردازداز متن شامل نقد نويسنده و انتشارات و عناصر درون متن شامل 

  .هاي تاريخي کتاب پرداخته شودي تاريخ پزشکي به بررسي برخي لغزشچنين، در بخش پاياني سعي بر اين بوده است تا از دريچه هم
  متون پارسي، طب سنتي، دكتر محسن ناصري : يديواژگان کل

  
  
  

   

                                                
  ي ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان  استاديار، گروه تاريخ دانشكده  ١
  كارشناسي ارشد تاريخ علم گرايش طب و داروسازي، دانشگاه اصفهان دانشجوي   ٢
  ،۰۹۱۳۳۷۲۰۳۰۱: ،  تلفنگروه تاريخ ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،اصفهاندانشگاه اصفهان،  :نشاني *

 Email: masoodkasiri@gmail.com  
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  مقدمه 

هاي يکصدسال گذشته، در تأسيس مدارس اقدامات دولت
هاي مختلف، حاصل نيازي بود كه پزشكان  د و دانشكدهمتعد

ي درماني  وجود مراكز تعريف شده ي علمي كشور بهو جامعه
چنين مراكزي باعث . كردندو آموزشي منسجم، احساس مي

مراحل مختلف بهداشت و درمان، تحت ضوابط و شد تا 
نتيجه و سردرگم قوانين معيني درآمده و از اقدامات بي

وجود آمدن قشر زيادي از تحصيلكردگان و به. جلوگيري شود
هاي گونه مراكز كه آشنايي كامل با روش التحصيالن اينفارغ

  .درماني و بهداشتي غربي داشتند، حاصل چنين عملكردي بود
ي اول چنين دستاوردي براي ايران امري ه در وهلهگرچ

رسد كه در نظر مي نمود، اما بهشگرف و درخور تحسين مي
هاي قديمي ايراني و اسالمي اين راه نه تنها بسياري از سنت

راحتي ناديده گرفته شد،  كه ريشه در تاريخ مردم داشت به
نين توانست در چ هاي فرهنگي كه ميبلکه بسياري از ظرفيت

ز در پستوي فراموشي قرار يفرآيندي رشد و تكامل يابد ن
  .گرفت

هاي طب سنتي ايران كه حاصل اختالط و امتزاج بين سنت
عنوان مكتب برتر  زمين بود و زماني به طبي ملل مختلف مشرق

چون ديگر مظاهر  شد، همطبي در دنياي قديم شناخته مي
ي هرگونه و زمينهخواهي، نابود شد سنت، در اين فرآيند تجدد
ايراداتي اساسي به اقدامات پهلوي . بالندگي را از دست داد
هاي طب سنتي در گرفتن ظرفيت اول در خصوص ناديده

ارتقاء سطح سالمت عمومي و عدم اجازه به رشد آن وارد 
ي مظاهر سنت حقيقت امر اين است كه پهلوي اول همه. است
انست و در اين دماندگي ميي سرشكستگي و عقبرا مايه

مسير طب سنتي ايران هم مشمول همين قانون شد و بدان 
اجازه داده نشد تا مانند برخي ديگر از كشورهاي مشرق زمين، 

چون چين، در برابر رقيب غربي خودش عرض اندام کند و  هم
  .  ص خود را با توجه به نيازهاي روز  برطرف كندينقا

نسبت به طب با رويكرد جديدي كه در چند سال اخير 
وجود آمده است و با اقبالي كه بيماران و متوليان سنتي ايران به

هاي گذشتگان نشان امر سالمت جامعه نسبت به سنت
ها و مراکز دهند، چند سالي است که برخي از دانشگاه مي

اند علمي کشور به آموزش و گسترش طب سنتي روي آورده
ز نوشته شده يفراوني نهاي و در همين راستا مقاالت و کتاب

  .است
ي متون پارسي ي درسنامهها مجموعه يکي از اين کتاب

، در قالب طرحي ۱۳۹۰است که در سال ) ۱(  طب سنتي ايران
ي پژوهشي و با همکاري حدود سي نفر از دستياران رشته
ي طب سنتي، زير نظر دکتر محسن ناصري، جهت استفاده

  .ده استدرسي دانشجويان اين رشته تدوين ش
پژوهش حاضر سعي کرده است تا با نگرشي علمي و 

اي و بررسي ي کتابخانه تاريخي و با استفاده از روش مطالعه
نسخ خطي، به بررسي و نقد اين اثر پرداخته و تا حد ممکن 

  :پاسخي براي سؤاالت زير بيابد
آيا اطالق عنوان درسنامه بر اين اثر کاري صحيح  -۱

 بوده است؟

بيني اند اهداف پيشدگان اثر توانستهآيا پديدآورن -۲
 ي خودشان را محقق سازند؟شده

تواند رسالت يک اثر تاريخ طب را آيا اثر مزبور مي -۳
 به عهده بگيرد؟

البته ذکر اين نکته الزم است که پاسخ سؤاالت باال هرچه 
وجود آورندگان باشد، منکر زحمت فراوان و فضل سرشار به

اين پژوهش اين است تا  اين اثر نبوده و هدف اصلي
نويسندگان محترم با رفع اشکاالت احتمالي و تقويت نقاط 

عيب و نقصي را به هاي بعدي اثر بيضعف، بتوانند در چاپ
  . طالبان علوم پزشکي سنتي و تاريخ پزشکي ارائه دهند
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  ي کتابمشخصات وشناسنامه
ي متون پارسي طب سنتي ايران، نام كتابي است درسنامه

به کوشش جمعي از دستياران طب سنتي زير نظر دکتر كه 
مهدي اصفهاني، در ي دکتر محمدمحسن ناصري و با مقدمه

نسخه در  ۱۰۰۰و با شمارگان  ۱۳۹۰صفحه، در سال  ۲۴۰
- ۵۷-۵: ي انتشاراتي المعي و با مشخصات شابک مؤسسه
اين كتاب در قالب . به چاپ رسيده است ۷۵۵۳-۹۶۴-۹۷۸

مکتوب طب سنتي ايران، و تحت عنوان طرح احياي ميراث 
اي تدوين شده، گام هجدهم، منتشر شده و متن كتاب مجموعه

هاي ارزشمند متون کهن طب سنتي از حکيمان و حاوي نمونه
  .هجري قمري است ۱۴تا  ۴طبيبان قرن 

  نقد عناصر بيرون از متن - ۱
مجري اصلي اين طرح دکتر محسن ناصري متولد سال 

شهرستان گلپايگان است كه هم  هجري شمسي در ۱۳۴۱
ي  اكنون با پست سازماني دانشيار فارماكولوژي، در دانشكده

وي پس از اخذ . كار است پزشكي شاهد تهران مشغول به
مدرك ديپلم رياضي از دبيرستان كمال، به تحصيل صرف و 
نحو مقدماتي، سيوطي، مقداري فقه و اصول در تهران و 

) ۱۳۵۸-۱۳۶۱هاي بين سال( ي قم ي علميه قسمتي در حوزه
پرداخته و پس از آن مدرك دكتراي عمومي پزشكي از 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و سپس دكتراي تخصصي 
فارماكولوژي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي كسب 

ي تخصصي  ماهه ۶ي چنين، ايشان دوره هم. کرده است
 ۲ي و دوره) ۱۳۷۸(الكتروفيزيولوژي قلب در مونترال كانادا 

اي فلوشيپ طب سنتي سازمان بهداشت جهاني را در هفته
گذرانده و مدتي هم به تحصيل طب سنتي ايران ) ۱۳۷۹(پكن 

نزد استاد مرحوم دكتر جالل مصطفوي، استاد محمد عبادياني، 
.. مرحوم استاد حسين محمدي و مرحوم حضرت آيت ا

بق تحصيلي برخي از سوا .خسروي همداني مشغول بوده است
  :ي علمي و اجرايي ايشان عبارتند ازو پيشينه

هاي طبيعي عضو شوراي تدوين و بررسي فرآورده −

ايران، معاونت دارو و غذا وزارت بهداشت، از سال 
  .تاكنون ۱۳۷۶

ي تحقيقات گياهان  ي استراتژيک شبکهعضو کميته −
دارويي، معاونت پژوهشي وزارت بهداشت از سال 

  .تاكنون ۱۳۷۸
اندازي درمانگاه طب سنتي در بيمارستان شهيد راه −

  .۱۳۷۹مصطفي خميني، 
ي پزشکي  ي گياهان دارويي در دانشکده اندازي موزهراه −

  .۱۳۸۱دانشگاه شاهد، 
ي پزشکي  ي طب سنتي در دانشکدهاندازي کتابخانهراه −

  .۱۳۸۱دانشگاه شاهد، 
ي مطالعات تاريخ پزشکي عضو شوراي عالي مؤسسه −

مکمل وابسته به دانشگاه علوم پزشکي  طب اسالمي و
  .۱۳۸۵تا  ۱۳۸۱ايران، 

عضو شوراي آموزش پزشكي سنتي و مكمل، وزارت  −
  .۱۳۸۲بهداشت از سال 

ي طب سنتي و  عضو فرهنگستان علوم پزشكي، شاخه −
  .تاكنون ۱۳۸۲اسالمي از سال 

ي  نگاه به اين سوابق گوياي اين موضوع است كه نويسنده
براي انجام اين پژوهش بوده است و لذا مزبور شخص مناسبي 

ي مورد نقد، يكي از بهترين رفت كه مجموعهانتظار مي
  .كارهاي انجام شده در اين خصوص باشد

، به المعيچندان معروف  نشر كتاب توسط انتشارات نه
چون  تر در موضوعات كلي هم كه بيش شهال المعيمديريت 

ند، از نقاط ضعف و ككار مي... وشناسي  فلسفه و روان ،دين
تعجب برانگيز در مورد اثر حاضر است كه با توجه به 

رفت توسط يكي از ناشران تخصصي بودن اثر، انتظار مي
  .معروف در اين زمينه منتشر شود

  نقد عناصر درون متن - ۲
  نقد عنوان -۱-۲

اولين انتقادي كه به اين اثر وارد است، عنوان کتاب است؛ 
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اين عنوان چنين . سنتي ايران ي متون پارسي طبدرسنامه
بايد کند که مطالب اين کتاب ميذهنيتي را در خواننده القا مي

اي كاربردي، منظم و کامل از دروس مورد نياز شامل مجموعه
باشد و مندان به مباحث طب سنتي براي دانشجويان و عالقه

احتماال برگرفته از منابع ارزشمند و کهن طب سنتي ايراني 
  . است
که اگر با نگاهي گذرا به متن کتاب مراجعه شود،  ر حاليد

ي درسنامه، برخالف پيش فرض و تعريف مقبول از واژه
اي در نگارش رعايت نشده و شود که چنين قاعدهمشاهده مي

با وجود تنوع باالي مطالب، اين کتاب حاوي مطالب پراكنده و 
در عنوان مثال،  به. در بعضي موارد موضوعات ناقص است

ي خاني، كتاب، در معرفي كتاب تحفه ۷۲-۷۵صفحات 
ي مورد از ستّه ۲ي محمد بن محمد بن عبداهللا، تنها به نوشته

ضروريه، يعني خواب و بيداري، حركت و سكون اشاره شده 
كند كه در  كه عنوان كتاب اين تصور را ايجاد مي است در حالي

  .وجود داشته باشدچنين مواردي حتماً بيان كاملي از يك موضوع 
در برخي موارد ديگر، موضوعات تکراري و از منظر چند  

رسد رسالت درسنامه نظر نمي اثر متفاوت بيان شده است كه به
از طرفي، اگر منظور بيان تفاوت بين . بودن را به دوش بكشد

هاي فرض دو گفتار از دو حكيم باشد، بايد حداقل پيش
هاي ويژه و اعتقاد به سبكي زماني، ديگري از جمله فاصله

مواردي اين چنين قبالً مورد نظر قرار گرفته باشد كه اين 
كه اين  هاي اين مجموعه نيست ضمن اينظاهرا از رسالت

کتاب شامل متن كامل آثار بزرگان، حتي در يك مورد 
نبوده و تنها داراي ) ي آن چه در باال ذكر شد نمونه(خاص
عنوان مثال، مبحث نبض هم در  به .هايي از اين آثار است نمونه
شناسي ابن سينا، و هم در  ي نبض به نقل از رساله ۴۳ي  صفحه
ي داليل النبض حكيم يوسفي  از قول رساله ۷۹ي  صفحه

  .هروي بيان شده است
البته اين عذر از طرف پديدآورندگان اين اثر قابل پذيرش  

کرده ي آثار را در يك مجموعه ذكر  است كه ممكن نبود همه

و در صورت انجام چنين كاري حجم مجموعه زياد شده و 
شد اين انتظار را ولي به هر حال مي. اين امر قابل اجرا نبود

هاي داشت كه در انتخاب مباحث از منابع مذکور، اولويت
عنوان مثال، از  به. درسي متون طب ايراني هم رعايت شود

... و امزجه و کتاب هدايةالمتعلمين مبحث کليات شامل ارکان 
ي حکيم ميسري مبحث شد و از کتاب دانشنامهانتخاب مي

شد تا جلو برده مي مفردات و به همين ترتيب جريان رو به
مندان مراجعه  کمک قابل توجهي هم به دانشجويان و عالقه

  .کردکننده به اين کتاب مي
توان گفت كه بندي از نقد نام اثر، مي عنوان جمع به

ي درسنامه به اين مجموعه متناسب با  واژهاختصاص دادن 
  .مندرجات اثر نبوده و براي خواننده نوعي گمراهي به همراه دارد

  ر نقد پيشگفتا -٢-٢
  :اين کتاب مشتمل بر چندين قسمت شبيه پيشگفتار است

پيشگفتار طرح چند مرکزي احياي ميراث مکتوب طب . ۱
  دکتر محسن ناصري): گام هجدهم(سنتي ايران 

ي علوم و فناوري گياهان دارويي  ي ستاد توسعه مقدمه. ۲
  دکتر محمدحسن عصاره: و طب ايراني

  دکتر محسن ناصري: نامهگيري درسچگونگي شکل. ۳
  محمدمهدي اصفهاني: کالم استاد. ۴
  دکتر ميثم شيرزاد/ دکتر رسول چوپاني : مقدمه. ۵

مورد اول قبل از قسمت فهرست در کتاب آورده  ۳که 
  .ها هم در فهرست درج نشده است د و حتي نام آنانشده

ي  ها هم مغاير با نوشته دهي اين قسمت در ضمن، عنوان
ي دکتر  با مقدمه: روي جلد کتاب است که نوشته شده

دهي، مقدمه  محمدمهدي اصفهاني در حالي که در اين عنوان
  .به دکتر چوپاني و دکتر شيرزاد نسبت داده شده است

  مطالبنقد فهرست  -٢-٣
ي نام حکما و اطبا و سير تاريخي فهرست تنها دربردارنده 
اند بندي شدهيعني مطالب بر اساس زماني دسته. هاست آثار آن

ستند و هيچ کمکي يو از نظر محتوايي شامل مباحث دروس ن
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  .کندبه خواننده در يافتن بحث درسي موردنظر نمي
شماره جايي  از طرف ديگر، در قسمتي از فهرست جابه

بر طبق  ۶۰ي  براي صفحه: صفحات صورت گرفته است
عنوان  ۶۲ي  فهرست عنوان تشريح منصوري و براي صفحه

کفايه منصوري آورده شده است، درحالي که در رجوع به 
ي داده شده در  ي صفحه شود که شمارهصفحات مشاهده مي

  .فهرست براي اين دو مبحث برعکس هم است
  نقد متن -۴-۲

متون از کتب کهن به شکل فعلي اين کتاب  در انتقال
  :چندين اتفاق رخ داده است

كه در مواردي به جهت افراط نويسندگان در  اول اين
هاي مهجور رعايت شرط صداقت در امانت، تعدادي از واژه

دليل دور بودن زمان نگارش تا  به متن كتاب منتقل شده كه به
يح و دريافت ي امروزي در خواندن صحزمان ما، خواننده

منبع . معني آن ممکن است دچار ابهامات و خطاهايي شود
هايي است که اين نقد بر آن هدايةالمتعلمين يكي از نمونه

کند و نويسندگان محترم بهتر بود كه برخي از کامال صدق مي
سازي كرده و به زبان امروزي در هاي مهجور را معادلواژه

است که اگر اصل بر اين سؤال مطرح . پاورقي بياورند
م نگارشي در جاي جاي اين يامانتداري بوده است چرا عال

انتقال متون افزوده شده است در حالي که در متون خطي، اين 
م براي يكه اگر افزودن اين عال شود؟ يا اينم مشاهده نمييعال

سهولت قرائت بوده است چرا براي همين هدف متون کمي 
روزتر نکردن اند؟ يا اگر هدف از بهروزتر برگردانده نشدهبه

ي نگارش متون تر محققان با زبان و شيوه متون آشنايي بيش
اصلي بوده است چرا در برخي جاها که اصال نيازي به تفسير 

گونه تغييرات اعمال  شود اينيا بسط بعضي واژگان ديده نمي
  شده است؟

از طرف ديگر، در مواردي نيز شرط صداقت در امانت 
ي کهن، باز هم يت نشده و با وجود وضوح در متن نسخهرعا

در  ۱۱۱ي  مثال در صفحه. انتقال متن با ايراداتي همراه است

ي حالق مشخص است كه و ميان سفيدآب و بيان معني واژه
ي خطي  كه با رجوع به نسخه خاکستر جا افتاده است در حالي
ديگري ي شود که متن به گونهباالي همان صفحه مشاهده مي

چنين اشتباهاتي معني کل عبارت را مختل و . بوده است
  .کندخواننده را دچار سردرگمي مي

شايد نظر پديدآورندگان محترم اين اثر اين باشد كه بروز 
ناپذير است و به همين چنين اشتباهاتي در تايپ متون اجتناب

ي اصلي در باالي لحاظ ضرورت داشته تا متن تصويري نسخه
ماند جواب مياي درج شود اما اين پرسش اصلي بيهر صفحه
جز صفحات معدودي، ديگر صفحات كتاب شامل  كه چرا به
ستند و در مواردي هم که در باالي صفحات يا ياين مهم ن

پايان کتاب تحت عنوان منابع تصويري آورده شده است، 
شود که متعلق به مبحث مطرح شده در هايي يافت مينمونه

از بخشي مجزا از منبع مذکور، تصويري چاپ  متن نبوده و
  .شده است

صورت  هايي از اثر خطي بهدر برخي موارد هم نمونه
رساني شده و با فونت چاپي در اين کتاب آورده روزمنقطع به

رسد که پديدآورندگان محترم نظر مي شده است و چنين به
اي ه راحتي از قسمت هاي خواناتر را برگردانده و بهفقط بخش

توانند اين درحالي است که محققان مي. انددشوارتر عبور كرده
ها را مطالعه کنند و در ي خطي، اين قسمت با رجوع به نسخه

هاي ناخواناتر احساس نياز به  حقيقت براي خواندن قسمت
در معرفي  ۹۴ي  عنوان مثال، در صفحه به. شودکمک اساتيد مي

اه، به سراغ فلنجمشک األدويه، پس از فلفل سيكتاب ميزان
نظر  رفته و دوباره پس از فلنجمشک به فوتنج پرداخته و به

رسد كه مطلب بين فلفل سياه و فلنجمشک يا بين مي
تر خوانا بودن، مورد غفلت  دليل كم فلنجمشک و فوتنج، به

  .واقع شده است
  نقد تاريخي -۵-۲

 ترين ايراد وارد بر ي نقد تاريخي اثر، شايد مهم در حوزه
هاي حالاثر اين است كه مشخص نشده هر كدام از شرح
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نوشته شده بر نويسندگان نسخ خطي، از چه منبعي استخراج 
گرچه در پايان كتاب بخش كلي تحت عنوان منابع . شده است

نويسي  كدام ارجاع آمده است ولي متون داخل كتاب هيچ
با مروري اجمالي بر بخش تاريخي كتاب، مشخص . ندارد

ي نويسندگان، كتاب تاريخ  مورد استفاده يمنبع اصل است كه
ي سيريل  هاي خالفت شرقي، نوشتهپزشكي ايران و سرزمين

الگود است كه همين مسأله باعث شده تا گاه خطاهاي فاحش 
وجود . ي حاضر هم راه پيدا كند كتاب الگود، به مجموعه

 هايي كه نشان از عدم ويراستاري تاريخي كتابدقتي چنين بي
توسط يك متخصص تاريخ است، از وزانت و اعتبار كتاب 

ها اشاره عنوان مثال، به چند مورد از اين لغزش به. كاسته است
  :شود مي

كتاب در معرفي عماد الدين  ۸۶ي  ي صفحهدر حاشيه
محمود بن مسعود شيرازي، مطلب كامال از روي كتاب سيريل 

اغالط كپي شده و نويسندگان محترم متوجه  )۲( الگود
در قسمتي از اين معرفي . اندتاريخي اظهارنظر الگود نشده

عمادالدين از يك خانواده پزشك بود، پدرش «آمده است كه 
در » پزشك شاه عباس بود شد و چشممحمود بكر ناميده مي

عمادالدين در زمان شاه «: انتهاي همان حاشيه آمده است
ت آستان طهماسب مدتي پزشك دربار بود پس از آن به خدم

  »... قدس رضوي مشغول شد 
دانند كه ي كساني كه اندكي با تاريخ آشنا باشند ميهمه

ي  زمان حكومت شاه طهماسب كه دومين پادشاه سلسله
هجري قمري و زمان  ۹۸۴تا  ۹۳۰هاي صفويه است، بين سال

حكومت شاه عباس كه پنجمين پادشاه دودمان صفويه است، 
اكنون سؤال ). ۳( بوده است. ق. ه۱۰۳۸تا  ۹۹۶هاي  بين سال

جاست كه چگونه ممكن است پدر عماد الدين  اين
پزشك شاه عباس بوده و پسرش پزشك شاه طهماسب  چشم
؟ چنين لغزشي اگر از الگود مورد قبول باشد، طبعا از !باشد

  .نويسندگان محترم ايراني امري بعيد است
و و در شرح  ۱۲۱ي  ي صفحهدر مورد ديگري در حاشيه

ي حكيم احمداهللا خان توضيح كتاب شفاءالمجدور نوشته
كوبي  شود روش مايهكه مالحظه مي چنان« : دهلوي آمده است

ي انساني،  آبله به اين شيوه، منتهي از ترشحات بثورات آبله
ها پيش از ادوارد جنر معمول بوده و فاضل گيالني آن را  سال

  » ذكر كرده است
ساني كه متولي تاريخ طب چنين اظهار نظري از طرف ك
چه  پيش از ادوارد جنر و حتي  هستند بسيار بعيد است زيرا آن

ها پس از كشف او، در ايران و برخي ديگر از كشورهاي سال
ي  كوبي با استفاده از ترشحات آبله شرقي مرسوم بود، مايه

كه كار ادوارد جنر استفاده  در حالي). ۴،  ۵(انساني بوده است 
كه بسيار متفاوت است و ) ۶( ي گاوي بود آبلهاز ترشحات 

ها با چنين ادبياتي نه بر وزانت كار پزشكان سنگ كردن آن هم
كاهد و افزايد و نه از ارزش كار ادوارد جنر ميقديم ايران مي

  .ستيي معتبر ن ي يك مجموعهزيبنده
در معرفي  ۱۳۶ي  ي صفحهدر مورد ديگري در حاشيه

حكيم مصلح، و طبيب نوآور، «: آمده حاجي باباي شيرازي 
االطباء از حكما و  ميرزا محمد تقي شيرازي ملقب به ملك

دنيا  هجري قمري به ۱۲۹۰در سال ) ع(دوستداران اهل بيت
همت   آمد و در تحصيل علوم دينيه و ادبيه و ذوقيه و طبيه

ي طاليي طب  او جزء آخرين حلقه هاي سلسله. گماشت
  . » سنتي است
هاي منتشر شده  برداري شده از نوشته اگراف كپياين پار

در اينترنت است و در سايت هاي زيادي عينا و با همين 
 .)۷-۹( ادبيات نقل شده است

ي اين اثر نيست که نويسندگان  بديهي است که زيبنده
نياز ديده و محترم خود را از مراجعه به کتب تاريخي مرجع بي

ران که به نوعي انجام عمل برداري از مطالب ديگتنها به کپي
ي نگارش و سرقت ادبي محسوب غير اخالقي در حوزه

  .شود، بسنده كنند مي
در شرح  ۱۳۸ي  ي صفحهدر مورد ديگري، در حاشيه

ي كتاب ي حكيم شمس الدين احمد، نويسنده نامهزندگي
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خزائن الملوك، در بخش اول پاراگراف، زمان زندگي او را در 
داند  و چند هجري قمري مي ۱۳۱۷ا ت ۱۲۵۳هاي بين سال
هجري  ۱۱۳۱تر معتقد است كه اين كتاب در سال سطر پايين

گرچه واضح است . قمري در كانپور هند به چاپ رسيده است
توجهي نويسنده اتفاق افتاده ولي  دليل بي كه چنين اشتباهي به
  .اين كتاب باارزش نيست يبه هر حال زيبنده

  گيري نتيجه
فزاينده و رويکرد روزافزوني که در چند سال اهتمام 

گذشته، نسبت به موضوعات طب سنتي ايران شده است، 
هاي ي ميمون و مبارکي است که در جهت احياي سنت پديده

قديمي ايراني و اسالمي كه ريشه در تاريخ مردم دارد، گام 
چنين نگرشي ضمن ايجاد غنا در طب ايراني . داردبرمي

ايجاد خودباوري در بين متفکران و اسالمي، موجبات 
دانشمندان را در جهت ايجاد دستاوردهاي مبتني بر نيازهاي 

  .کندروز جامعه فراهم مي
زدگي که در اين ميان مشاهده زدگي و عواماما شتاب

شود، ممکن است عواقب سوئي را در جهت تحقق اهداف  مي
اتکاي صرف به محفوظات . احياي طب سنتي داشته باشد

ها و نمايي گفتهعيب و نقص دانستن و مقدسشتگان، بيگذ
نظر در مورد طب سنتي  هاي پزشکان قديمي، و اظهارنوشته

ي طب، از آفات بدون داشتن ديدگاه تاريخي نسبت به فلسفه
وجود آمدن  بزرگي است که در صورت کنترل نشدن، باعث به

ي شود و طليعهي علمي کشور ميآثاري سوء در ميان جامعه
  .آن از هم اکنون قابل رويت است

  پيشنهاد
ي پزشکي ايران،  با توجه به نياز روزافزون جامعه

خصوص دانشجويان گرايش تاريخ طب و داروسازي و  به
ي جامع و کامل  چنين، دستياران طب سنتي به يک درسنامه هم

شود که نويسندگان محترم،  طب سنتي، پيشنهاد مي
يران را در کتاب خود آورده و هاي اصلي طب سنتي ا سرفصل

تر، يک مثال از يکي از  در هر مورد براي توضيح و تبيين بيش
. صورت کامل بياورند منابع تاريخي طب سنتي ايران، به

چنين، نويسندگان محترم درسنامه از کمک اساتيد و  هم
نقص بودن مجموعه از نظر  مشاوران مبرز تاريخ جهت بي

  .اده كننداظهار نظرهاي تاريخي استف
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  منابع
ـ ا يطـب سـنت   يمتـون پارسـ   ي درسنامه .م يناصر -۱  .راني
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نشر  :تهران. ح تاريخ علم کمبريج، ترجمه افشار. رنان ک -۶
  .۵۶۴ ، ص۱۳۸۵ ؛مرکز

  .حاجي بابا شيرازي. بي نام  -۷
http://www.dr-naseri.com/index.php?option= 
com_content&view=article&id=74:2010-06-07-
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 . طبيب خراسان. نام بي -۸
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  . حاجي بابا شيرازي. بي نام -۹
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  ١٣٩٢، آذر ٥ي  ي ششم، شماره ، دورهپزشكيو تاريخ  اخالقايراني مجله 
 

  
  

  »رانیا یطب سنت یمتون پارس ينامهدرس«نقد و معرفی کتاب 
  ٢، آرزو بيرامي١*مسعود كثيري

  
 
  
  

  مرور كتاب 
 چكيده

طرحي پژوهشي و بـا همکـاري    ، در قالب۱۳۹۰اي است که در سال نام مجموعه» ي متون پارسي طب سنتي ايراندرسنامه«کتاب 
ي درسي دانشجويان اين رشته، تدوين شده ي طب سنتي، زير نظر دکتر محسن ناصري، جهت استفادهحدود سي نفر از دستياران رشته

بررسي محتواي کتاب نشانگر اين موضوع است که اثر حاضر نتوانسته اسـت در مجمـوع بـه اهـداف و انتظـارات موجـود در       . است
  .آينده مرتفع شودهاي  م در چاپياب پاسخ دهد و از اين لحاظ داراي نواقصي اساسي است که اميدواري کت مقدمه

اين پژوهش تالش کرده است تا در قالب يک نقد علمي و از منظر طب سنتي، به بررسي و نقد کتاب، در دو بخش عناصر بيرون 
. نقد محتواي کتاب از جمله عنوان، پيشگفتار، فهرست و متن بپردازداز متن شامل نقد نويسنده و انتشارات و عناصر درون متن شامل 

  .هاي تاريخي کتاب پرداخته شودي تاريخ پزشکي به بررسي برخي لغزشچنين، در بخش پاياني سعي بر اين بوده است تا از دريچه هم
  متون پارسي، طب سنتي، دكتر محسن ناصري : يديواژگان کل

  
  
  

   

                                                
  ي ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان  استاديار، گروه تاريخ دانشكده  ١
  كارشناسي ارشد تاريخ علم گرايش طب و داروسازي، دانشگاه اصفهان دانشجوي   ٢
  ،۰۹۱۳۳۷۲۰۳۰۱: ،  تلفنگروه تاريخ ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،اصفهاندانشگاه اصفهان،  :نشاني *

 Email: masoodkasiri@gmail.com  
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  مقدمه 

هاي يکصدسال گذشته، در تأسيس مدارس اقدامات دولت
هاي مختلف، حاصل نيازي بود كه پزشكان  د و دانشكدهمتعد

ي درماني  وجود مراكز تعريف شده ي علمي كشور بهو جامعه
چنين مراكزي باعث . كردندو آموزشي منسجم، احساس مي

مراحل مختلف بهداشت و درمان، تحت ضوابط و شد تا 
نتيجه و سردرگم قوانين معيني درآمده و از اقدامات بي

وجود آمدن قشر زيادي از تحصيلكردگان و به. جلوگيري شود
هاي گونه مراكز كه آشنايي كامل با روش التحصيالن اينفارغ

  .درماني و بهداشتي غربي داشتند، حاصل چنين عملكردي بود
ي اول چنين دستاوردي براي ايران امري ه در وهلهگرچ

رسد كه در نظر مي نمود، اما بهشگرف و درخور تحسين مي
هاي قديمي ايراني و اسالمي اين راه نه تنها بسياري از سنت

راحتي ناديده گرفته شد،  كه ريشه در تاريخ مردم داشت به
نين توانست در چ هاي فرهنگي كه ميبلکه بسياري از ظرفيت

ز در پستوي فراموشي قرار يفرآيندي رشد و تكامل يابد ن
  .گرفت

هاي طب سنتي ايران كه حاصل اختالط و امتزاج بين سنت
عنوان مكتب برتر  زمين بود و زماني به طبي ملل مختلف مشرق

چون ديگر مظاهر  شد، همطبي در دنياي قديم شناخته مي
ي هرگونه و زمينهخواهي، نابود شد سنت، در اين فرآيند تجدد
ايراداتي اساسي به اقدامات پهلوي . بالندگي را از دست داد
هاي طب سنتي در گرفتن ظرفيت اول در خصوص ناديده

ارتقاء سطح سالمت عمومي و عدم اجازه به رشد آن وارد 
ي مظاهر سنت حقيقت امر اين است كه پهلوي اول همه. است
انست و در اين دماندگي ميي سرشكستگي و عقبرا مايه

مسير طب سنتي ايران هم مشمول همين قانون شد و بدان 
اجازه داده نشد تا مانند برخي ديگر از كشورهاي مشرق زمين، 

چون چين، در برابر رقيب غربي خودش عرض اندام کند و  هم
  .  ص خود را با توجه به نيازهاي روز  برطرف كندينقا

نسبت به طب با رويكرد جديدي كه در چند سال اخير 
وجود آمده است و با اقبالي كه بيماران و متوليان سنتي ايران به

هاي گذشتگان نشان امر سالمت جامعه نسبت به سنت
ها و مراکز دهند، چند سالي است که برخي از دانشگاه مي

اند علمي کشور به آموزش و گسترش طب سنتي روي آورده
ز نوشته شده يفراوني نهاي و در همين راستا مقاالت و کتاب

  .است
ي متون پارسي ي درسنامهها مجموعه يکي از اين کتاب

، در قالب طرحي ۱۳۹۰است که در سال ) ۱(  طب سنتي ايران
ي پژوهشي و با همکاري حدود سي نفر از دستياران رشته
ي طب سنتي، زير نظر دکتر محسن ناصري، جهت استفاده

  .ده استدرسي دانشجويان اين رشته تدوين ش
پژوهش حاضر سعي کرده است تا با نگرشي علمي و 

اي و بررسي ي کتابخانه تاريخي و با استفاده از روش مطالعه
نسخ خطي، به بررسي و نقد اين اثر پرداخته و تا حد ممکن 

  :پاسخي براي سؤاالت زير بيابد
آيا اطالق عنوان درسنامه بر اين اثر کاري صحيح  -۱

 بوده است؟

بيني اند اهداف پيشدگان اثر توانستهآيا پديدآورن -۲
 ي خودشان را محقق سازند؟شده

تواند رسالت يک اثر تاريخ طب را آيا اثر مزبور مي -۳
 به عهده بگيرد؟

البته ذکر اين نکته الزم است که پاسخ سؤاالت باال هرچه 
وجود آورندگان باشد، منکر زحمت فراوان و فضل سرشار به

اين پژوهش اين است تا  اين اثر نبوده و هدف اصلي
نويسندگان محترم با رفع اشکاالت احتمالي و تقويت نقاط 

عيب و نقصي را به هاي بعدي اثر بيضعف، بتوانند در چاپ
  . طالبان علوم پزشکي سنتي و تاريخ پزشکي ارائه دهند

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
m

e.
tu

m
s.

ac
.ir

 a
t 1

5:
45

 IR
D

T
 o

n 
T

hu
rs

da
y 

A
pr

il 
30

th
 2

02
0

http://ijme.tums.ac.ir/article-1-5212-fa.html


  ٧٩ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

 
Website: http://ijme.tums.ac.ir 

  ي کتابمشخصات وشناسنامه
ي متون پارسي طب سنتي ايران، نام كتابي است درسنامه

به کوشش جمعي از دستياران طب سنتي زير نظر دکتر كه 
مهدي اصفهاني، در ي دکتر محمدمحسن ناصري و با مقدمه

نسخه در  ۱۰۰۰و با شمارگان  ۱۳۹۰صفحه، در سال  ۲۴۰
- ۵۷-۵: ي انتشاراتي المعي و با مشخصات شابک مؤسسه
اين كتاب در قالب . به چاپ رسيده است ۷۵۵۳-۹۶۴-۹۷۸

مکتوب طب سنتي ايران، و تحت عنوان طرح احياي ميراث 
اي تدوين شده، گام هجدهم، منتشر شده و متن كتاب مجموعه

هاي ارزشمند متون کهن طب سنتي از حکيمان و حاوي نمونه
  .هجري قمري است ۱۴تا  ۴طبيبان قرن 

  نقد عناصر بيرون از متن - ۱
مجري اصلي اين طرح دکتر محسن ناصري متولد سال 

شهرستان گلپايگان است كه هم  هجري شمسي در ۱۳۴۱
ي  اكنون با پست سازماني دانشيار فارماكولوژي، در دانشكده

وي پس از اخذ . كار است پزشكي شاهد تهران مشغول به
مدرك ديپلم رياضي از دبيرستان كمال، به تحصيل صرف و 
نحو مقدماتي، سيوطي، مقداري فقه و اصول در تهران و 

) ۱۳۵۸-۱۳۶۱هاي بين سال( ي قم ي علميه قسمتي در حوزه
پرداخته و پس از آن مدرك دكتراي عمومي پزشكي از 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و سپس دكتراي تخصصي 
فارماكولوژي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي كسب 

ي تخصصي  ماهه ۶ي چنين، ايشان دوره هم. کرده است
 ۲ي و دوره) ۱۳۷۸(الكتروفيزيولوژي قلب در مونترال كانادا 

اي فلوشيپ طب سنتي سازمان بهداشت جهاني را در هفته
گذرانده و مدتي هم به تحصيل طب سنتي ايران ) ۱۳۷۹(پكن 

نزد استاد مرحوم دكتر جالل مصطفوي، استاد محمد عبادياني، 
.. مرحوم استاد حسين محمدي و مرحوم حضرت آيت ا

بق تحصيلي برخي از سوا .خسروي همداني مشغول بوده است
  :ي علمي و اجرايي ايشان عبارتند ازو پيشينه

هاي طبيعي عضو شوراي تدوين و بررسي فرآورده −

ايران، معاونت دارو و غذا وزارت بهداشت، از سال 
  .تاكنون ۱۳۷۶

ي تحقيقات گياهان  ي استراتژيک شبکهعضو کميته −
دارويي، معاونت پژوهشي وزارت بهداشت از سال 

  .تاكنون ۱۳۷۸
اندازي درمانگاه طب سنتي در بيمارستان شهيد راه −

  .۱۳۷۹مصطفي خميني، 
ي پزشکي  ي گياهان دارويي در دانشکده اندازي موزهراه −

  .۱۳۸۱دانشگاه شاهد، 
ي پزشکي  ي طب سنتي در دانشکدهاندازي کتابخانهراه −

  .۱۳۸۱دانشگاه شاهد، 
ي مطالعات تاريخ پزشکي عضو شوراي عالي مؤسسه −

مکمل وابسته به دانشگاه علوم پزشکي  طب اسالمي و
  .۱۳۸۵تا  ۱۳۸۱ايران، 

عضو شوراي آموزش پزشكي سنتي و مكمل، وزارت  −
  .۱۳۸۲بهداشت از سال 

ي طب سنتي و  عضو فرهنگستان علوم پزشكي، شاخه −
  .تاكنون ۱۳۸۲اسالمي از سال 

ي  نگاه به اين سوابق گوياي اين موضوع است كه نويسنده
براي انجام اين پژوهش بوده است و لذا مزبور شخص مناسبي 

ي مورد نقد، يكي از بهترين رفت كه مجموعهانتظار مي
  .كارهاي انجام شده در اين خصوص باشد

، به المعيچندان معروف  نشر كتاب توسط انتشارات نه
چون  تر در موضوعات كلي هم كه بيش شهال المعيمديريت 

ند، از نقاط ضعف و ككار مي... وشناسي  فلسفه و روان ،دين
تعجب برانگيز در مورد اثر حاضر است كه با توجه به 

رفت توسط يكي از ناشران تخصصي بودن اثر، انتظار مي
  .معروف در اين زمينه منتشر شود

  نقد عناصر درون متن - ۲
  نقد عنوان -۱-۲

اولين انتقادي كه به اين اثر وارد است، عنوان کتاب است؛ 
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اين عنوان چنين . سنتي ايران ي متون پارسي طبدرسنامه
بايد کند که مطالب اين کتاب ميذهنيتي را در خواننده القا مي

اي كاربردي، منظم و کامل از دروس مورد نياز شامل مجموعه
باشد و مندان به مباحث طب سنتي براي دانشجويان و عالقه

احتماال برگرفته از منابع ارزشمند و کهن طب سنتي ايراني 
  . است
که اگر با نگاهي گذرا به متن کتاب مراجعه شود،  ر حاليد

ي درسنامه، برخالف پيش فرض و تعريف مقبول از واژه
اي در نگارش رعايت نشده و شود که چنين قاعدهمشاهده مي

با وجود تنوع باالي مطالب، اين کتاب حاوي مطالب پراكنده و 
در عنوان مثال،  به. در بعضي موارد موضوعات ناقص است

ي خاني، كتاب، در معرفي كتاب تحفه ۷۲-۷۵صفحات 
ي مورد از ستّه ۲ي محمد بن محمد بن عبداهللا، تنها به نوشته

ضروريه، يعني خواب و بيداري، حركت و سكون اشاره شده 
كند كه در  كه عنوان كتاب اين تصور را ايجاد مي است در حالي

  .وجود داشته باشدچنين مواردي حتماً بيان كاملي از يك موضوع 
در برخي موارد ديگر، موضوعات تکراري و از منظر چند  

رسد رسالت درسنامه نظر نمي اثر متفاوت بيان شده است كه به
از طرفي، اگر منظور بيان تفاوت بين . بودن را به دوش بكشد

هاي فرض دو گفتار از دو حكيم باشد، بايد حداقل پيش
هاي ويژه و اعتقاد به سبكي زماني، ديگري از جمله فاصله

مواردي اين چنين قبالً مورد نظر قرار گرفته باشد كه اين 
كه اين  هاي اين مجموعه نيست ضمن اينظاهرا از رسالت

کتاب شامل متن كامل آثار بزرگان، حتي در يك مورد 
نبوده و تنها داراي ) ي آن چه در باال ذكر شد نمونه(خاص
عنوان مثال، مبحث نبض هم در  به .هايي از اين آثار است نمونه
شناسي ابن سينا، و هم در  ي نبض به نقل از رساله ۴۳ي  صفحه
ي داليل النبض حكيم يوسفي  از قول رساله ۷۹ي  صفحه

  .هروي بيان شده است
البته اين عذر از طرف پديدآورندگان اين اثر قابل پذيرش  

کرده ي آثار را در يك مجموعه ذكر  است كه ممكن نبود همه

و در صورت انجام چنين كاري حجم مجموعه زياد شده و 
شد اين انتظار را ولي به هر حال مي. اين امر قابل اجرا نبود

هاي داشت كه در انتخاب مباحث از منابع مذکور، اولويت
عنوان مثال، از  به. درسي متون طب ايراني هم رعايت شود

... و امزجه و کتاب هدايةالمتعلمين مبحث کليات شامل ارکان 
ي حکيم ميسري مبحث شد و از کتاب دانشنامهانتخاب مي

شد تا جلو برده مي مفردات و به همين ترتيب جريان رو به
مندان مراجعه  کمک قابل توجهي هم به دانشجويان و عالقه

  .کردکننده به اين کتاب مي
توان گفت كه بندي از نقد نام اثر، مي عنوان جمع به

ي درسنامه به اين مجموعه متناسب با  واژهاختصاص دادن 
  .مندرجات اثر نبوده و براي خواننده نوعي گمراهي به همراه دارد

  ر نقد پيشگفتا -٢-٢
  :اين کتاب مشتمل بر چندين قسمت شبيه پيشگفتار است

پيشگفتار طرح چند مرکزي احياي ميراث مکتوب طب . ۱
  دکتر محسن ناصري): گام هجدهم(سنتي ايران 

ي علوم و فناوري گياهان دارويي  ي ستاد توسعه مقدمه. ۲
  دکتر محمدحسن عصاره: و طب ايراني

  دکتر محسن ناصري: نامهگيري درسچگونگي شکل. ۳
  محمدمهدي اصفهاني: کالم استاد. ۴
  دکتر ميثم شيرزاد/ دکتر رسول چوپاني : مقدمه. ۵

مورد اول قبل از قسمت فهرست در کتاب آورده  ۳که 
  .ها هم در فهرست درج نشده است د و حتي نام آنانشده

ي  ها هم مغاير با نوشته دهي اين قسمت در ضمن، عنوان
ي دکتر  با مقدمه: روي جلد کتاب است که نوشته شده

دهي، مقدمه  محمدمهدي اصفهاني در حالي که در اين عنوان
  .به دکتر چوپاني و دکتر شيرزاد نسبت داده شده است

  مطالبنقد فهرست  -٢-٣
ي نام حکما و اطبا و سير تاريخي فهرست تنها دربردارنده 
اند بندي شدهيعني مطالب بر اساس زماني دسته. هاست آثار آن

ستند و هيچ کمکي يو از نظر محتوايي شامل مباحث دروس ن
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  .کندبه خواننده در يافتن بحث درسي موردنظر نمي
شماره جايي  از طرف ديگر، در قسمتي از فهرست جابه

بر طبق  ۶۰ي  براي صفحه: صفحات صورت گرفته است
عنوان  ۶۲ي  فهرست عنوان تشريح منصوري و براي صفحه

کفايه منصوري آورده شده است، درحالي که در رجوع به 
ي داده شده در  ي صفحه شود که شمارهصفحات مشاهده مي

  .فهرست براي اين دو مبحث برعکس هم است
  نقد متن -۴-۲

متون از کتب کهن به شکل فعلي اين کتاب  در انتقال
  :چندين اتفاق رخ داده است

كه در مواردي به جهت افراط نويسندگان در  اول اين
هاي مهجور رعايت شرط صداقت در امانت، تعدادي از واژه

دليل دور بودن زمان نگارش تا  به متن كتاب منتقل شده كه به
يح و دريافت ي امروزي در خواندن صحزمان ما، خواننده

منبع . معني آن ممکن است دچار ابهامات و خطاهايي شود
هايي است که اين نقد بر آن هدايةالمتعلمين يكي از نمونه

کند و نويسندگان محترم بهتر بود كه برخي از کامال صدق مي
سازي كرده و به زبان امروزي در هاي مهجور را معادلواژه

است که اگر اصل بر اين سؤال مطرح . پاورقي بياورند
م نگارشي در جاي جاي اين يامانتداري بوده است چرا عال

انتقال متون افزوده شده است در حالي که در متون خطي، اين 
م براي يكه اگر افزودن اين عال شود؟ يا اينم مشاهده نمييعال

سهولت قرائت بوده است چرا براي همين هدف متون کمي 
روزتر نکردن اند؟ يا اگر هدف از بهروزتر برگردانده نشدهبه

ي نگارش متون تر محققان با زبان و شيوه متون آشنايي بيش
اصلي بوده است چرا در برخي جاها که اصال نيازي به تفسير 

گونه تغييرات اعمال  شود اينيا بسط بعضي واژگان ديده نمي
  شده است؟

از طرف ديگر، در مواردي نيز شرط صداقت در امانت 
ي کهن، باز هم يت نشده و با وجود وضوح در متن نسخهرعا

در  ۱۱۱ي  مثال در صفحه. انتقال متن با ايراداتي همراه است

ي حالق مشخص است كه و ميان سفيدآب و بيان معني واژه
ي خطي  كه با رجوع به نسخه خاکستر جا افتاده است در حالي
ديگري ي شود که متن به گونهباالي همان صفحه مشاهده مي

چنين اشتباهاتي معني کل عبارت را مختل و . بوده است
  .کندخواننده را دچار سردرگمي مي

شايد نظر پديدآورندگان محترم اين اثر اين باشد كه بروز 
ناپذير است و به همين چنين اشتباهاتي در تايپ متون اجتناب

ي اصلي در باالي لحاظ ضرورت داشته تا متن تصويري نسخه
ماند جواب مياي درج شود اما اين پرسش اصلي بيهر صفحه
جز صفحات معدودي، ديگر صفحات كتاب شامل  كه چرا به
ستند و در مواردي هم که در باالي صفحات يا ياين مهم ن

پايان کتاب تحت عنوان منابع تصويري آورده شده است، 
شود که متعلق به مبحث مطرح شده در هايي يافت مينمونه

از بخشي مجزا از منبع مذکور، تصويري چاپ  متن نبوده و
  .شده است

صورت  هايي از اثر خطي بهدر برخي موارد هم نمونه
رساني شده و با فونت چاپي در اين کتاب آورده روزمنقطع به

رسد که پديدآورندگان محترم نظر مي شده است و چنين به
اي ه راحتي از قسمت هاي خواناتر را برگردانده و بهفقط بخش

توانند اين درحالي است که محققان مي. انددشوارتر عبور كرده
ها را مطالعه کنند و در ي خطي، اين قسمت با رجوع به نسخه

هاي ناخواناتر احساس نياز به  حقيقت براي خواندن قسمت
در معرفي  ۹۴ي  عنوان مثال، در صفحه به. شودکمک اساتيد مي

اه، به سراغ فلنجمشک األدويه، پس از فلفل سيكتاب ميزان
نظر  رفته و دوباره پس از فلنجمشک به فوتنج پرداخته و به

رسد كه مطلب بين فلفل سياه و فلنجمشک يا بين مي
تر خوانا بودن، مورد غفلت  دليل كم فلنجمشک و فوتنج، به

  .واقع شده است
  نقد تاريخي -۵-۲

 ترين ايراد وارد بر ي نقد تاريخي اثر، شايد مهم در حوزه
هاي حالاثر اين است كه مشخص نشده هر كدام از شرح
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نوشته شده بر نويسندگان نسخ خطي، از چه منبعي استخراج 
گرچه در پايان كتاب بخش كلي تحت عنوان منابع . شده است

نويسي  كدام ارجاع آمده است ولي متون داخل كتاب هيچ
با مروري اجمالي بر بخش تاريخي كتاب، مشخص . ندارد

ي نويسندگان، كتاب تاريخ  مورد استفاده يمنبع اصل است كه
ي سيريل  هاي خالفت شرقي، نوشتهپزشكي ايران و سرزمين

الگود است كه همين مسأله باعث شده تا گاه خطاهاي فاحش 
وجود . ي حاضر هم راه پيدا كند كتاب الگود، به مجموعه

 هايي كه نشان از عدم ويراستاري تاريخي كتابدقتي چنين بي
توسط يك متخصص تاريخ است، از وزانت و اعتبار كتاب 

ها اشاره عنوان مثال، به چند مورد از اين لغزش به. كاسته است
  :شود مي

كتاب در معرفي عماد الدين  ۸۶ي  ي صفحهدر حاشيه
محمود بن مسعود شيرازي، مطلب كامال از روي كتاب سيريل 

اغالط كپي شده و نويسندگان محترم متوجه  )۲( الگود
در قسمتي از اين معرفي . اندتاريخي اظهارنظر الگود نشده

عمادالدين از يك خانواده پزشك بود، پدرش «آمده است كه 
در » پزشك شاه عباس بود شد و چشممحمود بكر ناميده مي

عمادالدين در زمان شاه «: انتهاي همان حاشيه آمده است
ت آستان طهماسب مدتي پزشك دربار بود پس از آن به خدم

  »... قدس رضوي مشغول شد 
دانند كه ي كساني كه اندكي با تاريخ آشنا باشند ميهمه

ي  زمان حكومت شاه طهماسب كه دومين پادشاه سلسله
هجري قمري و زمان  ۹۸۴تا  ۹۳۰هاي صفويه است، بين سال

حكومت شاه عباس كه پنجمين پادشاه دودمان صفويه است، 
اكنون سؤال ). ۳( بوده است. ق. ه۱۰۳۸تا  ۹۹۶هاي  بين سال

جاست كه چگونه ممكن است پدر عماد الدين  اين
پزشك شاه عباس بوده و پسرش پزشك شاه طهماسب  چشم
؟ چنين لغزشي اگر از الگود مورد قبول باشد، طبعا از !باشد

  .نويسندگان محترم ايراني امري بعيد است
و و در شرح  ۱۲۱ي  ي صفحهدر مورد ديگري در حاشيه

ي حكيم احمداهللا خان توضيح كتاب شفاءالمجدور نوشته
كوبي  شود روش مايهكه مالحظه مي چنان« : دهلوي آمده است

ي انساني،  آبله به اين شيوه، منتهي از ترشحات بثورات آبله
ها پيش از ادوارد جنر معمول بوده و فاضل گيالني آن را  سال

  » ذكر كرده است
ساني كه متولي تاريخ طب چنين اظهار نظري از طرف ك
چه  پيش از ادوارد جنر و حتي  هستند بسيار بعيد است زيرا آن

ها پس از كشف او، در ايران و برخي ديگر از كشورهاي سال
ي  كوبي با استفاده از ترشحات آبله شرقي مرسوم بود، مايه

كه كار ادوارد جنر استفاده  در حالي). ۴،  ۵(انساني بوده است 
كه بسيار متفاوت است و ) ۶( ي گاوي بود آبلهاز ترشحات 

ها با چنين ادبياتي نه بر وزانت كار پزشكان سنگ كردن آن هم
كاهد و افزايد و نه از ارزش كار ادوارد جنر ميقديم ايران مي

  .ستيي معتبر ن ي يك مجموعهزيبنده
در معرفي  ۱۳۶ي  ي صفحهدر مورد ديگري در حاشيه

حكيم مصلح، و طبيب نوآور، «: آمده حاجي باباي شيرازي 
االطباء از حكما و  ميرزا محمد تقي شيرازي ملقب به ملك

دنيا  هجري قمري به ۱۲۹۰در سال ) ع(دوستداران اهل بيت
همت   آمد و در تحصيل علوم دينيه و ادبيه و ذوقيه و طبيه

ي طاليي طب  او جزء آخرين حلقه هاي سلسله. گماشت
  . » سنتي است
هاي منتشر شده  برداري شده از نوشته اگراف كپياين پار

در اينترنت است و در سايت هاي زيادي عينا و با همين 
 .)۷-۹( ادبيات نقل شده است

ي اين اثر نيست که نويسندگان  بديهي است که زيبنده
نياز ديده و محترم خود را از مراجعه به کتب تاريخي مرجع بي

ران که به نوعي انجام عمل برداري از مطالب ديگتنها به کپي
ي نگارش و سرقت ادبي محسوب غير اخالقي در حوزه

  .شود، بسنده كنند مي
در شرح  ۱۳۸ي  ي صفحهدر مورد ديگري، در حاشيه

ي كتاب ي حكيم شمس الدين احمد، نويسنده نامهزندگي
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خزائن الملوك، در بخش اول پاراگراف، زمان زندگي او را در 
داند  و چند هجري قمري مي ۱۳۱۷ا ت ۱۲۵۳هاي بين سال
هجري  ۱۱۳۱تر معتقد است كه اين كتاب در سال سطر پايين

گرچه واضح است . قمري در كانپور هند به چاپ رسيده است
توجهي نويسنده اتفاق افتاده ولي  دليل بي كه چنين اشتباهي به
  .اين كتاب باارزش نيست يبه هر حال زيبنده

  گيري نتيجه
فزاينده و رويکرد روزافزوني که در چند سال اهتمام 

گذشته، نسبت به موضوعات طب سنتي ايران شده است، 
هاي ي ميمون و مبارکي است که در جهت احياي سنت پديده

قديمي ايراني و اسالمي كه ريشه در تاريخ مردم دارد، گام 
چنين نگرشي ضمن ايجاد غنا در طب ايراني . داردبرمي

ايجاد خودباوري در بين متفکران و اسالمي، موجبات 
دانشمندان را در جهت ايجاد دستاوردهاي مبتني بر نيازهاي 

  .کندروز جامعه فراهم مي
زدگي که در اين ميان مشاهده زدگي و عواماما شتاب

شود، ممکن است عواقب سوئي را در جهت تحقق اهداف  مي
اتکاي صرف به محفوظات . احياي طب سنتي داشته باشد

ها و نمايي گفتهعيب و نقص دانستن و مقدسشتگان، بيگذ
نظر در مورد طب سنتي  هاي پزشکان قديمي، و اظهارنوشته

ي طب، از آفات بدون داشتن ديدگاه تاريخي نسبت به فلسفه
وجود آمدن  بزرگي است که در صورت کنترل نشدن، باعث به

ي شود و طليعهي علمي کشور ميآثاري سوء در ميان جامعه
  .آن از هم اکنون قابل رويت است

  پيشنهاد
ي پزشکي ايران،  با توجه به نياز روزافزون جامعه

خصوص دانشجويان گرايش تاريخ طب و داروسازي و  به
ي جامع و کامل  چنين، دستياران طب سنتي به يک درسنامه هم

شود که نويسندگان محترم،  طب سنتي، پيشنهاد مي
يران را در کتاب خود آورده و هاي اصلي طب سنتي ا سرفصل

تر، يک مثال از يکي از  در هر مورد براي توضيح و تبيين بيش
. صورت کامل بياورند منابع تاريخي طب سنتي ايران، به

چنين، نويسندگان محترم درسنامه از کمک اساتيد و  هم
نقص بودن مجموعه از نظر  مشاوران مبرز تاريخ جهت بي

  .اده كننداظهار نظرهاي تاريخي استف
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