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و دين، مؤسسه دين و هشـتم، دو فصلنامهٴ عقل پژوهى علوی، سال هفتم

و چهاردهم های شماره )95و نيمسال اول94نيمسال دوم(سيزدهم

و سيره نبوي  طب متعالي بر محور عقالنيت

*عبدالرضا مسرور

 چكيده

و طبابتى كه در سيره نبوی مطرح اين نوشتار در پى بيان اين حقيقت است كه طب

و طبى كه از سيره نبوی خارج است، طب متسافل اس طـب.تاست، طب متعالى است

و معتقــد اســت كــه فاعــل حقيقــى و قاهريــت نفــس تكيــه دارد  متعــالى بــر قــوت

و تا زمانى كـه نفـس بـه بـدنها درمان بيماری و عامل مرگ طبيعى خود نفس است

و تعـديل آن و تـدبير و محافظـت آن مـى نياز دارد، در مراقبت و هـر گـاه از  كوشـد

و از اين جهانمى نياز شود، رهايش بى و. شـودمى رهسپار عالم ديگركند و دوا دعـا

امى صدقه به نفس كمك و ين در صورتى اسـت كـه نـاتوان كند كه بدن را درمان كند

.باشد

. طب متعالى، طب متسافل، نفس، بدن، تدبير، بيماری، موت: واژگان كليدی
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 مقدمه

ره-و به ويژه در حوزه تشيع–همان طوری كه در عالم اسالم مودهـاینبه بركت

و پيشوايان معصوم تـوان مـى فلسفه ای برتر يا حكمت متعاليه پديـد آمـده،^قرآن

و دانشمند ايران اسالمى يك علم پزشكى برتر،  اميدوار بود كه به همت پزشكان متعهد

. يا طب متعالى داشته باشيم

بـه هـا حكمت متعاليه تنها حكمت بحثى يا ذوقى نيست؛ چرا كه هـر كـدام از اين

آنتن و انحرافند؛ ولى جمع ميان  از ميزان اشتباهات به شـدتها هايى در معرض اشتباه

(كاهد مى ) 469:ش1363ملكشاهى،.

و كتاب قانون خواجه نصيرالدين طوسى كه خود نيز مانند ابن سينا يك طبيب است

ویها سينوی را كه يك كتاب طبى است، در كنار كتاب و فلسـفى و طبيعـى ی منطقى

ورمى تدريس و معلمان فلسفه را از غوطه و متعلمان كرده، بيان ابن سينا را تكميل كرد

و ذوق تشويق كرد،  و به جمع ميان بحث شدن در حكمت بحثى محض بر حذر داشت

(و خود نيز الگوی حكمت متعاليه بود ) 401:ق1379خواجه طوسى،.

 به همين جهـت اسـت كـه. خواسته فلسفه را با دين اسالم التيام بخشدمى ابن سينا

(فلسفه الهى او فلسفه اسالمى است: توان گفت مى مقدمـه دكتـر:ق1404ابـن سـينا،.

ص )25و7مدكور،

خوانند، به لحاظ اينمى»مابعد الطبيعه«او معتقد است كه فلسفه را اگر متافيزيك يا

و آموخته شود؛ لكن به  و رياضى خوانده اعتبار شـأن است كه بايد بعد از علوم طبيعى

و مقام بايد  (ناميده شود» ماقبل الطبيعه«و رتبه ص. )19همان،

و توسـط صـدرالمتألهين حكمت متعاليه سينوی توسـط سـهروردی ادامـه يافـت

و ذوقى محض را بدون بهره گيـری از  شيرازی به كمال رسيد؛ چرا كه او حكمت بحثى
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ر و پيشوايان معصوم ناقص ديـد؛ از ايـن و حكمـت متعاليـه او هـم رهنمودهای قرآن

و هم سنى است و هم عرفانى و هم برهانى كه(قرآنى يعنى منسوب به سنت معصومين

و تقرير آن و فعل )ستها قول

و ذوقيـاتها حكمت متعاليه صدرايى خود را از انديشه و متكلمـان ی فيلسـوفان

و سـنتها داند، ولى همه اين نمى عارفان بى نياز بايـد مـورد در پرتو خورشيد وحى

(ارزيابى قرار گيرند، تا فيلسوف بتواند به كشـف حقيقـت نائـل آيـد صـدرالمتألهين،.

ص:ق1387 )14مقدمه مظفر،

توانيم به بركت تحولى كه در فلسفه اسـالمى پديـد آمـده، از سياسـتمى اكنون ما

و به طور كلـى از علـم متعـال و طب متعالى و اخالق متعالى و اقتصاد متعالى ى متعالى

.يمسخن بگوي

و نه از بدن گريزانيم بى. ما نه از بدن بى نيازيم و نه نفس آدمى نه مقهور بدن است،

و. مانـد مـى اگر مقهور بدن باشد، بعد از مردن هم از مجاورت مقربين باز. نياز از بدن

و بيمار برخوردار باشد، از رسيدن به اهداف متعاليـه بـاز و سست  اگر از بدنى رنجور

(ندما مى ج. ص1همان، ،3(

در. زادگاه گوهر روح، قلب است«به گفته شيخ الرئيس هر گاه روح مـورد بحـث

و متناسب خود، آفرينش يافته باشد، برای پـذيرش قـوه ای آمـادگى  مزاجى سازگار

ای مـى را برای پذيرش ساير قوای نفسـانى آمـادهها دارد كه همه اندام و قـوه سـازد

ق و اندامنفسانى بدون وجود اين (»يابنـد نمـى راهها وه هرگز به روح شـيخ الـرئيس،.

) 161كتاب اول،:ش1370

و راه و معـاد نفس آدمى در اين دنيا در حال پيمودن راه است؛ از اين رو بايد مبدء

و بداند كه چگونه بدن را راـ كه مركـب اوسـتـ را بشناسد و خـوراكش بپرورانـد،

و مشكالتش را (چگونه عالج نمايد چگونه تأمين كند مقدمه مظفـر،:ق1387همان،.
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و)14ص و سياسـت و نه از اقتصاد و نه از طب، از اين رو نه از اخالق بى نياز است،

و كدام طب  و علم؟علوم ديگر؛ ولى كدام اخالق و سياست !و كدامين اقتصاد

عر: برخى گويند«: گويد غزالى مى ض قـائم بـه روح عرض استو در غلط افتادند، زيرا

... روح اصل پسر آدم استو قالب پسر آدم تابع اوست. ذات خود نيستو تابع ديگری است

بلكـه روح از جـنس مالئكـه ... جسم قسمت پذير اسـت... روح جسم است: گروهى گفتند

(»اند از طبيبان نيز برخى بدين نظر گراييده. است )577و576:ش1377الفاخوری،.

 تعريف طب متعالي

و انديشـه: گوييممىوناكن و سنت ی متعـالىها چه مانعى دارد كه ما در پرتو وحى

!ی حكمت متعاليه از طب متعالى سخن بگوييم؟ها اسوه

و غرب سـابقه دارد الكسـيس. طب متعالى دانشى بى سابقه نيست؛ بلكه در شرق

و بـه و جايزه نوبل دريافت كـرده تـأليف كارل فرانسوی كه در علم طب برازنده بوده

با نوشتن) اعالم 1504ش، 1371معين،(ممتاز گشته» انسان، موجود ناشناخته«كتاب 

و اكثـر دعا كردهها كتاب نيايش نشان داد كه اكثر بيمارانى كه برای آن اند، شـفا يافتـه

و فرزنـدان. اند دعا نكرده، مردهها بيماران مشابهى كه كسى برای آن ما بايد بـه خـود

كه در دستور تعليمات دينى هست، يعنى موجودی آميخته«نگاه كنيم خود همان گونه

و جسم (»از روح )192:ش1344ويل دورانت،.

و الشفاء عنداّهللاٰ«اند طبيبانى كه تابلوی در كشور ما بوده را در مطـب» الدواء عندنا

و هيچ دارو خود نصب كرده يى اند، تا همه بدانند كه بدون استمداد از غيب، هيچ طبيب

و  و هر دو را با صدقه همراه كنيم، اميد موفقيت، چند و اگر دوا را با دعا كارآمد نيست،

 هر گاه بيمار شوم، خدا شفايم«: فرمود×زيرا ابراهيم خليل. خواهد بود چندين برابر

)80، آيه26: شعراء()1(.»دهد مى
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دست آوردهـاوها طب متعالى دانشى است كه با بهره گيری صحيح از همه انديشه

و پر  و طبيبان دانشمند، طى تاريخ دراز دامن و تجارب بسيار متراكم دانشمندان طبيب

و نشيب زندگى بشر، خـود و سـنت معصـومين فراز  بـى نيـاز^را از كتـاب خـدا

و به جای اين كه همه توجه خود را به بدن نمى بـه-كه مركب نفـس اسـت–شمارد،

و مد و زمامدار بدن و در حقيقـتنفس كه راكب و مدبر آن است، نيـز توجـه كنـد  ير

و طـب مسـتفاد از سـيره مى و عرفـانى و طب ذوقى و تجربى خواهد ميان طب بحثى

و تقرير ائمه معصوم نبوی كه در و فعل و رهنمودهای قرآن كريم تجلى يافته،^قول

. جمع كند

و سيره  قواعد كلي طب متعالي در وحي

و سـالمت: سه چيز برای انسان مهم است:اند برخى از محققين گفته حفظ صـحت

و بيرون ريختن مواّد فاسد كس«: گويدمى درباره قسم اول، قرآن كريم. بدن، پرهيز، هر

)2() 184، آيه2: بقره(» بيمار يا مسافر است، روزه ماه رمضان را در ماه ديگری بگيرد

و درباره قسم سوم)29آيه،4:نساء()3(»خود را نكشيد«: گويدمىو درباره قسم دوم

هـر كـس«: فرمايـد مـى به حاجيانى كه در حال احرام از تراشيدن موی سر ممنوعند،

ومى بيمار است، يا از ناحيه سر دچار اذيت شوند، مانعى نيست كه سر خود را بتراشد،

)196، آيه2: بقره()4(.»به وسيله روزه يا صدقه يا قربانى كفاره بدهند

د و خطر: اند ستور فوق گفتهدر توجيه سه و مسافر در معرض آسيب شخص بيمار

و. است و سفر روزه بگيرد، ممكن است بيشتر در معـرض آسـيب اگر در حال بيماری

شود كه هر كاریمىو درباره پرهيز، معلوم. خطر قرار گيرد؛ بنابراين، بايد روزه نگيرد

كهكه به سالمت انسان ضرر بزند، خودكشى است؛ از اين  ترسد آب سـردمى رو كسى

و در مورد تجويز تراشـيدن سـر در حـال  به او ضرر بزند، بايد برای نماز تيمم بگيرد،
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و سبب بروز ناراحتى احرام، به خاطر بيرون ريختن بخاراتى است كه در سر جمع شده

(شده است ص2ج:ق1355قمى،. ،79(

 رعايـت بهداشـت،: آيـد مـى بنابراين، از سه دستور فوق، سه قاعده كلى به دسـت

و روی و دفع مواد زايد بدن؛ اعم از اين كه داخـل بـدن باشـد يـا بيـرون بـدن  پرهيز

.پوست

از: عرض كرد×طبيبى هندی به امام صادق آن چه نزد شماست، چيست كه بهتر

و: دانش من است؟ فرمود و سرد را به گرم، راتر گرم را به سرد و خشك را به خشك

برمى مداواتر به و همه امور را به خدا و آن چه پيامبر خدامى كنم فرموده،|گردانم

ومى به كار تامى بندم و بدن را و پرهيز، يگانه داروست دانم كه معده، خانه همه دردها

مگـر طـب: طبيب عرض كـرد.)5(»دهممى عادت پذير است، به كارهای نيكو عادت

(چيزی غير از اين است؟ ص! )78و77همان،

مردم هيچ شهر يا كشوری از سـه چيـز بـى نيـاز: اند اين در حالى است كه فرموده

و: نيستند و طبيبى صاحب بصيرت و مطاع و پرهيزكار، زمامداری خيّر فقيهى دانشمند

ص()6(.مورد اعتماد در بيـان حكيمانـه×جالب اين است كه امام صادق)78همان،

و اند خويش هم به نياز دنيوی توجه كرده و هم به نياز اخروی، تا جامعـه ای ايـده آل

و اگر از آن سه محروم باشند، همچون پشه وها پوينده راه كمال پديد آيد، سـرگردانند

. آيندمى با هر بادی به حركت در

و بدن است؛ از اين رو طبيـب متعـالى و مـى طب متعالى تكيه گاهش نفس طلبـد

و آن چنان مورد اعتماد مريض اسـت كـه گـويى طبيب متعالى صاحب بصيرت است

. نفس او نفس خود مريض است

و سگان از هم جداست  هـای شـيران خـداست جـان متحد جان گرگان

)350:ش1338مولوی،(
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و آشاميدن  آداب خوردن

و آشاميدن هر چه پليـد اسـت، خـودداری و از خوردن اوالً بايد پاكيزه خوار بود

و آشاميدن حسابو كشيدنها حتى بوييدنى. كرد در. شـودمى دود هم نوعى خوردن

؛ از اين رو خدای متعال در چند آيه قـرآن بـه خـوردن»ُشرب توتون«: گفتندمى قديم

و 272و57، آيـه2: بقـره()7(سفارش كردههاو حرام بودن پليدی) طيبات(ها پاكيزه

هم) 157، آيه7: اعراف و آشاميدن طيبات نبايد بـه زيـادهو در عين حال، در خوردن

و اسراف روی آورد از).31، آيه7: اعراف()8(روی انسان معتدل نه چنـدان امسـاك

و آشاميدن و نه چندانمى خوردن خورد كه از معـدهمى كند كه جانش از قالب بر آيد،

.و حلقش در آيد

ازمى چهار چيز به تو ياد: فرمود×به فرزندش امام مجتبى×امام على دهم كـه

و قبل از آن كه سـير«: بى نياز شویطبيب  تا گرسنه نشوی، بر سر سفره طعام منشين

و موقع خواب، خود را بر سرويس بهداشـتى  و جويدن غذا را كامل كن، شوی، برخيز

ق، 1355قمـى،()9(.»شـویمى را مراعات كنى، از طب بى نيازها اگر اين. عرضه نما

ص2ج )80و79،

و و در منابع اسالمى به سالمت و مسافرت و روزه و تأكيد شده، صحت بدن توصيه

و هر جای بدن كـه دچـار  و كشيدن به صورت و دست ماليدن بر سجده گاه نماز شب

و گرفتن ناخن (از اسباب سالمت شمرده شده استها عارضه ای شده ص. )80همان،

و نتراشيدن ريش و استفاده از نوره بـرای)10(در روايات اسالمى برچيدن شارب

و اين همه فلسـفه ای جـز و زير بغل تأكيد شده، ازاله موهای زائد از قبيل موی زهار

و سالمت ندارد و حفظ صحت (پيش گيری ص. )621و508همان،

ا و نه هميشـه مـردودپوشيدن بدن از سرما نه هميشه مطلوب ×امـام علـى. ست
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)باسـتان دو طبيـب برجسـته عهـد(چهار كلمه است كه اگر بقراط وجـالينوس:فرمود

و زينت اوراق بسـيار گـردد مى را«:گفتند، جاداشت كه زيب اول فصـل سـرما خـود

و آخر فصل سرما از آن برخوردار شويد؛ زيرا اين سرما با بدن همان كنـدمى بپوشانيد

ــان ــا درخت ــه ب ــد مــى ك را مــىراهــا آغــازش برگ. كن ــا ــانش برگه و پاي  ســوزاند

ص()11(».روياند مى )80همان،

سـگفت پي ز بـغمبر مپـت هارـرمای يـن زيـوشانيد  هارـنـاران

مى كند زآن كه با جان شـما آن مى ندـك كĤن بهاران با درخـتان

)57:ش1338مولوی،(

و درمان  مداوا

و با توجه به آن چه در ادامه اين مقاله خواهيم گفت، نفس آدمى مدبّر بدن اوسـت،

و اخـتالالتشتا وقتى كه به آن نياز دارد، به  و رفـع مشـكالت و تأمين حـوايج  تدبير

و درمان تنها راه عالج مشـكالت بـدن نيسـت، بـهمى پردازد، معلوم مى شود كه مداوا

: انـد همين جهت است كه توسل به دارو هميشه مطلوب نيست، به خصوص كه فرموده

ازمى هيچ دارويى نيست مگر اين كه دردی پديد« و هيچ كاری بهتر اين نيسـت آورد،

،2ج:ق1355قمـى،()12(.»كه بدن را از آن چه مـورد نيـازش نيسـت، حفـظ كنـيم

)78ص

فرمود كه تا زمانى كه انسان بتواند با بيمـاری كنـار بيايـد،مى توصيه×امام على

)همان()13(.»بايد از مصرف دارو خودداری كند

ــالم ــى اس ــول گرام ــود|رس ــل«: فرم ــدنت درد را تحم ــا ب ــى ت از م ــد،  كن

ــن ــه مصــرف دارو. مصــرف دارو دوری ك ــت ب ــاه درد را تحمــل نكــرد، نوب ــر گ  ه

)همان()14(.»رسد مى
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و اسـتقامت دارد، تـا نفـس و شكيبايى و تحمل عمل به اين دستورات نياز به صبر

و رو به راه و. كندمى بتواند با تدبير خود، بدن را تعديل آيـا بـدون توجـه بـه اخـالق

و روی آو و جسـمى كـه نفسانيات انسان و جمع ميان طب روحى ردن به تقويت نفس

 همان طب متعالى است، چنين كاری ممكن است؟ 

و و امـراض و اعتقاد مذهبى در تخفيف آالم و ايمان اين جاست كه به نقش اخالق

و دفع آن و مرتبـه طـبمىپىها رفع و ايمان را از حـد و طب وابسته به اخالق بريم،

و بر او رنگ طب متعالىبخشيمى متسافل ارتقا نشانيم؛ طبى كه با انسـان معاملـهمىم

و ميمون َملَكى نمى موش بُعد و راـ نه حيوانى محضـ كند، نـهـو بعد ملكـوتى او

و. دهدمى در مد نظر قرارـُملكى تنها و نيـاز به همين جهت است كه توجـه بـه نـذر

و مقدسات دينى برای تقويت روحى ان و دعا و غلبـه بـر امـراض حتمـًا صدقه سـان

و مفيد است .كارساز

و آن محقق ماندگار مى گاهى ذكر برخـى«: گويد مرحوم مجلسى، آن محدث نامدار

از داروها كه مناسبتى با بيماری ندارد، به منظور آزمايش است، تا مؤمن خالصـى كـه از 

آن هر گاه. ايمان قوی برخوردار است، از افراد سست عقيده امتياز يابد شـخص معتقـد،

و دارو را استفاده كند، نتيجه مى گيرد، نه به خاطر خاصيت آن، بلكـه بـه خـاطر توسـل

و دلبستگى، نظير استفاده از تربت مطهـر امـام حسـين و اخالص و×اعتقاد به گوينده

و طـاهر و ارواح طيب و امور معنوی بعيـد نيسـت كـه حتـى) همـان(» توسل به دعاها

 دهند، در صورتى تأثير كند كـه بيمـار بـه آن پزشـك دارويى كه پزشكان به بيماران مى

فـالن پزشـك دسـتش: گوينـدو آن دارو معتقد باشد، در بين مردم معمول است كـه مى

و فالن چنين نيست شا. شفاست، و قـوت نفـس در معالجـه اين هم هدی بر نقش اعتقاد

. هاست بيماری

و درمان و داروها نبايـد برنامـهها شواهد بسياری داللت دارد بر اين كه معالجات
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شود،مى نبايد تا زمانى كه درد، بدون درمان دفع«: فرمود×امام هفتم. اول بيمار باشد

)همان()15(.»به سراغ اطبا رفت

و وافى از ارزش دانش پزشكى چيـزیبه هيچ وجه اين كاهـد، نمـى بيانات شافى

ومى بلكه بر اعتبار آن و افراطى كه افراد در مصـرف دارو و ولع افزايد، ولى از حرص

و قوتشمى مراجعه به طبيب دارند، و توانايى و تعديل و تدبير و اعتماد به نفس كاهد،

و به اسباب معنوی ارزشمى را باال و اعتقاد را دهدمى برد، و صبوری و نقش اخالق ،

. گرددمى دهد؛ اين جاست كه چهره زيبای طب متعالى آشكارمى افزايش

ها كاهش دغدغه

وهاو ويروسها را نبايد منحصر در ميكروبها عوامل بيماری و افـراط و سـموم

و درمـ و حوادث طبيعى دانست؛ چنان كه عوامل عالج و تصادفات ان تفريط در تغذيه

و نبايدهای پزشكى نيست و بايدها . نيز منحصر در داروها

و مشغولشمى اگر عوارض جسمى نفس آدمى را سازد، عوارض روحـىمى آزارد

و ناكارآمد آيا نبايد به جای مبارزه با معلول به سراغ علـت. كندمى نيز بدن را ضعيف

و غبارگيری خانه! رفت؟ بدن، سراغى از صـاحب آيا نبايد در معالجات، به جای گرد

و ببينيم چه شده است كه صاحب خانه نتوانسته اسـت خانـه  خانه يعنى نفس بگيريم،

و شايد خودش غبارافشانى كرده است؟ ! تكانى كند

و و آزمـايش خـون و قبل از آن كه به سراغ نـبض طب متعالى رسالتى برتر دارد،

و لرزش نبض روحش  و مدفوع بيمار برود، به تپش و چه بسـا بـامى توجهادرار كند،

و قلب، اعتدالها رفع دغدغه و هم آزمايشمىی آن، هم ضربان نبض ی خونها يابد،

و مدفوع، همه چيز را طبيعى نشان و اصوالً. دهدمىو ادرار طبيب متعالى حكيم است

! حكيم باشى: اند گفتهمى در گذشته به طبيب
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و خود، يك حكـيم بـزرگمى طبابتابن سينا طبيبى است حاذق كه حكيمانه كند

رامى او بيماری كه خود را گاو. است و جوانى پنداشت، با يك تلقين ماهرانه، آدم كرد

و تبش بودند  و مدفوع و ادرار و خون و اطبای ناشى به فكر نبض كه بيمار عشق بود،

و توصـيه بـهمىو داروهايى بى فايده به او ازدواج شـفا خورانيدند، بـا يـافتن معشـوقه

تب. بخشيد و نه فقط به دنبال درجه و نه ظاهربين طبيب متعالى شاگرد حق است، نه تاجر

و منال و كسب مال و البراتوار و آزمايشگاه !و دستگاه فشارسنج

حـبانيم شاگـما طبي مقـردان لقـا را فانفـبحر قلزم ديد

ثمـان غذايـآن طبيب و حارـند  استوار يوانى بديشانجان

مـان فعاليـيبـما طب و مـمله قالـم پـم  جـالل ـرتو نورا

 وين دليل ما بود وحى جليللـآن طبيبان را بود بولى دلي

)282و281:ش1338مولوی،(

و ثمر آموزش نمى بيند، بلكه از مكتب طبيبـان طبيب متعالى تنها در مكتب طبيبان غذا

مىفعال  مىو مقال هم الهام و .تواند به طبابت خارق العاده سينوی دست يابد گيرد

وهاو بـدبينىهاو وسوسـهها اگر انسان به آرامش روحى برسد، گرفتـار دغدغـه

و هيجانات روحى و نظم طبيعى خارج،ـ جنگ اعصاب و سالمت كه بدن را از اعتدال

طب متعالى به اين حقيقت توجه دارد كـه.شود نمىـ كنندمىو به ورطه بيماری ساقط

و ســرانجام نيكــو« ــدگى ــرين زن ــاك ت و پ ــرين و عمــل صــالح از بهت اهــل ايمــان

)29، آيه13: رعد()16(.»برخوردارند

و خداگرای يند كـهها همان«طب متعالى به اين واقعيت باور دارد كه بندگان منيب

و به آرامش روحى رسيده )28ان، آيههم()17(.»اند ايمان آورده

ومى طب متسافل چگونه خواهد بيماری كه كشـتى روحـش در ورطـه اضـطراب

و! نوميدی غرق شده، نجات دهد؟ و روی آوردن بـه معالجـات فيزيكـى آيا داروهـا
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و پريشـان! فيزيولوژيكى نتيجه مثبت دارد يا نتيجه منفى؟ اما طب متعالى، بيمار نگران

و ياد معبـو و بـه روحـش آرامـش مـىد رهنمـونو مضطرب را به ساحل ذكر  شـود

و اسباب بهبود قطعيش را فراهم مى . كندمى بخشد

ي سالمت آفرينها توصيه

و جانشينان معصومش مطرح شـدهها توصيه ، هـم نشـاط يى كه در سيره نبى اكرم

و هم سالمت افزا و هم درمان است آفرين معدهها عمل به اين توصيه.و هم پيشگيری

ی شيميايى كـه بـه سـانهاو سرمهاو قرصهاو آمپولها مايشگاه شربتو بدن را آز

و ويرانى به بارها بمب آورد، نخواهد كرد، بلكه بـه روان آدمـىمىی شيميايى خرابى

و اعتماد و توكل و قدرت و ادارهمى قوت و تعـديل بخشد تا بدن را هر چه بهتر، تدبير

خ و تا فرا رسيدن اجل محتوم مركب و رام سازدكند، و مطيع . ود را راهوار

و طب متعالى را سـر در اين جا به چند توصيه علوی كه استمرار سيره نبوی است،

:كنيممى بخشد، توجهمىو سامان

مى.1 و كمى حسد ناشى نهـج البالغـه دشـتى،()18(.شـود تن درستى از كاستى

)256حكمت 

و.2 و صبور است، به ظفر مىكسى كه شكيبا رسد؛ هـر چنـد كـه زمـان پيروزی

) 153همان، حكمت()19(.طوالنى شود

)143همان، حكمت()20(.غم خواری، نيمى از پيری است.3

دل.4 مى ها همانند بدن اين و ملول آن ها خسته هـا شوند، برای نشاط بخشيدن به

)197همان، حكمت()21(.بايد به سخنان ناب حكيمانه روی آوريد

و سختىچش.5 و خاشاك های روزگار فرو بند، تـا همـواره خشـنودم را از خار

) 213همان، حكمت()22(.باشى
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)23(.انـد تعجب است كه حسودان از سالمت جسـمى خـود، غفلـت ورزيـده.6

)225همان، حكمت(

مى.7 و اگر پشيمان تندخويى نوعى ديوانگى است؛ زيرا آدم تندخو پشيمان شود،

)255همان، حكمت()24(.پايدار است نشود، ديوانگيش

 مبناي فلسفي

و سـياحتى در سـيره نبـى اكـرم اكنون كـه بـا و تقريـر|سـير و فعـل و قـول

و بى زيادت همان سيره است–^معصومين و كاست با-كه استمرار بى كم توانستيم

و آياتى از كالم خدا را به عنوان پشتوانه آن سـيره  مبانى دينى طب متعالى آشنا شويم،

پاينده مطرح كرديم، جا دارد كه زيربنای فلسفى طب متعالى را مطالعه كنيم، تا معلـوم 

و و شود كه طبيب متعالى مسيحا دم است، طبيـب متسـافل از دم مسـيحايى محـروم

وها غوطه ور در نام و مع االسف با اين كه ما خـط و گيج كننده داروهاست، ی فرنگى

و بالنده داريم، همچنان بايد نتيجه و فرهنگ زنده يمان را بـه خـطهاو نسـخهها زبان

و نام و حافظه خود ذخيره كنيمها بيگانه بنويسيم .ی اجنبى را در مغز

وا و با دم مسيحايى خود، بيمار را بـر قلـه صـبر رباب طب متعالى طبيبان عشقند،

و هـر جـا دردمنـدی بيابنـد، بـههاآن. نشانندمى سالمت و دردمند يابند، دردشناس

و درمانشمى سويش . كنندمى شتابند

و مشفق ليك  طبيب عشق مسيحا دم است

تـچ بـو نبيـو درد در !د؟ـكنـند كه را دوا

خـبخز ملـت بـفته كـولم، بـود  يماریـه

فـبه وق صبـاتحـت دعـه بـح يك دـكنـا

)423: 1367ذو النور،(
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و طب متعالي  فرق طب جالينوسي

نفس مانند مسافری است كه در خانه. در طب جالينوسى نفس آدمى تابع بدن است

و تا زمانى كه اين خانه قابل سكونت است، در آن هـر. مانـد مـى بدن سكونت گزيده،

و ناكامى باشد و مرارت : گويدمى مولوی از زبان جالينوس. چند كه توأم با سختى

ه چنان كه گفت جالينوس راد آن مـاز و از  رادـوای اين جهان

ك بـراضيم ز ماند نيم جانـز من اسـككه م جهانـتری بينـون

)315:ش1338مولوی،(

و و مدير بدن نيستبر اساس اين جهان بينى نفس مدبر ای. سازنده نفس تا لحظـه

و زير آوار گرفتار نشده، در اين بدن در غيـر ايـن. مانـد مـى كه خانه بدن فرو نريخته

. كندمى صورت مهاجرت

م چـگفتروـجان قصد رحيل كرد، گفتم كه كـا خـه فـنم مىانه دـآي ـرو

)316:ش1354صدرالمتألهين،(

و روان انسان كه نفخه ای الهى است، اسـير تلخ ترين نوع زندگى اين اس ت كه جان

و بى اراده باشـد و وابسته بى تدبير آن. محض بدن  يى كـههـا در ايـن صـورت بـرای

آن نمى و بايـد ادعـای و يـاوه هـا توانند خلع بدن كنند، راهى گشوده نيست، را پـوچ

و اگر نفس بر بدن قاهر است، چه مانعى دارد كه لحظاتى بد و بشماريم، ن را رهـا كنـد

(مستقل از بدن به فعاليت پردازد )283:ش1339رازی،.

تواند مدت مديدی بدون غذا يا با كمترينمى اگر نفس مقهور بدن است، به چه دليل

و اداره كنـد؟-كه نوع افراد نصف روز هم تحمل آن را ندارند–طعام  ! بـدن را تـدبير

و تحرمى چگونه يكاتى انجام دهد كه ديگـران از انجـام آن تواند كارهای خارق العاده

) 282همان،(عاجزند؟ 
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و همـين حـواس و بـه تمـام معنـا وابسـته بـه بـدن  اگر نفس بر بدن قاهر نيست

 تواند در خواب يـا بيـداری بـا عـالم غيـب مـرتبط گـردد،مى ظاهری است، چگونه

بس نمىو به اسراری آگاه شود كه برای ديگران اصًال اتفاق (يار انـدك؟افتد يا همـان،!

283(

تواند كارهای خارق العادهمى اگر نفس، بدن را در قبضه اقتدار خود ندارد، چگونه

ع على: مى گوييد«: فرمود×امام على. ادی را توان آن نيستای انجام دهد كه افراد

و نبرد با دليرمردان ناتوان باشد در. با اين خوراك، بايد در ميدان مبارزه خيبـر به خدا

و نفـس نـورانى تأييـد  و انرژی غذايى نكندم؛ بلكه به نيروی غيبـى را با نيروی بدنى

ص40ج:ق1381مجلسى،()25(.»شدم ح318، ،2(

و فع حـقوت سـل بـكنرـق از او زده خيـى خويشـده برـتن در از

خيـخود چه خي گـبر كه و پنجه هست زبون ردونـبر  پيش آن دست

و توان نفس فوق توان آيا اين گونه كارهای خارق العاده دليل اين نيست كه قدرت

و هيچ كس !را انكار كند؟ها تواند اين واقعيت نمى بدن است،

و همه حكايت از قاهريت نفس بر بـدنمى كارهايى كه مرتاضان هندی  كنند، همه

و شش ماه در گـورمى با روزی يك مغز بادام زندگىهاآن. كند مى و ماننـد مـى كنند

و قطار را با نگاه از حركت باز نمى نفس از لحاظ علمى هم ثابت شـده. دارندمى كشند

(ماندمى روز تنها آب بنوشد، زنده25است كه اگر كسى  )63:ش1394بهشتى،.

و پـر×از نظر امام على و نفـوس قـوی و عيـاش فرق ميان نفوس راحت طلب

و با استقامت مانند فرق ميان درختان كوه و جنگل تالش كه با اندك رطـوبتى–سار

و گرما استقامتمى بر سر پای و سرما و توفان و در برابر باد و درختان-كنندمى مانند

و جويبار است كه نازپروريده و توفان مقاومتى ندارند، و باد و گرما و در برابر سرما اند

)45نهج البالغه، نامه()26(.آيندمى از پای در
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 متعاليهديدگاه حكمت

و دفع بيماری و رفع خـودها در حكمت متعاليه صدرايى عامل دوام زندگى دنيوی

نه. صدرالمتألهين به نفس نگاه لّمى دارد، نه نگاه انّى. نفس است يعنى علت بودن نفس،

. معلول بودن آن

كه. او معتقد است كه بدن مركب نفس است خواهد از شـهری بـه شـهریمى كسى

و حفظ. مركب داردبرود، نياز به  همين. كندمى او تا به مقصد نرسيده، مركب را مراقبت

و از مركب بى نياز شد، رهايش نفس نيز به منزله مسـافری. كندمى كه به مقصد رسيد

و استعدادات خود را به فعليت  و بايد به كمك بدن، قوا و مقصدی دارد، است كه هدف

ب. برساند و استعدادات و وقتمىه فعليت رسيد، از بدن بى نيازهمين كه اين قوا شود،

و از اين جهان رخت بربنددمى آن . رسد كه رهايش كند

و بنـابراين هنگامى كه قوای نفس به فعليت برسد، هر چه بايد بشود شـده اسـت،

و بيهوده است خواسته سلمان فارسى بشـود، يـامى اگر. ماندن او در اين دنيا بى فايده

ديگر در اين دنيا. بشود، يا بوعلى سينا بشود يا آينشتاين، شده استشمر ذی الجوشن 

و بهانه ای برای زيستن ندارد، پس بايد برود . برنامه ای برای ماندن

و ظـواهر بـدن توجـه و جوانان بيشتر به بدن روی همين حساب است كه كودكان

. دارند تا پيران

و مير خود نفس استها بنابراين، عامل اصلى عالج بيماری و.و مرگ و دعـا دوا

ومى به او كمكـ در صورت درماندگى نفس–صدقه  كنند كه بهتر بتوانـد بـه تـدبير

و حيات خداست. تعديل بدن بپردازد )27(هر چند كه به تعبير قرآن كريم، خالق موت

لـىو)80، آيه26: شعراء()28(و هر چند كه شافى حقيقى خداست)2، آيه67: ملك(

و واسـطههـا شكى نيست كه خدای متعال، جريان امور را به وسيله فاعل های طـولى
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تامجلسى،()29(.بخشدمى سامان ص2ج: بى ،168(

يا. آن چه راجع به مرگ گفتيم، مربوط است به موت طبيعى و اما موت غير طبيعى

و از ايـن قاعـده اخترامى كه ناشى از حوادث غير مترقبه است، به اختيار نفس نيست،

(مستثناست )88-90:ش1346صدرالمتألهين،.

 نتيجه

و اجتماع نيز در همين مراتب. تواند متسافل يا متوسط يا متعالى باشد هر علمى مى فرد

و جامعه سكوالر، متسافل است. گيرند طولى جای مى و جامعه ای كه به معنويـت. فرد فرد

وو اخالق آراسته شده در اند، تا دنيايى آرام و به كـام داشـته باشـند، آخرتى بر طبق مرام

و راهشـان درجه متوسط قرار مى ، و جامعـه ای كـه مرامشـان صـبغة اّهللاٰ و اما فرد گيرند،

و متعالى شده و قرب به خدای منان است، به درجه ای برتر رسيده . اند تحصيل رضوان

ياـ به ويژه علوم انسانىـ علوم نيز علمـى كـه. متعالى انـديا سكوالر يا متوسط

و ماده را كهمى تنها دنيا و هر علمى خواهدمى بيند، بر پيشانيش مهر سكوالر بايد زد،

و آخرت را به دنيا پيوند زند، متوسط الحال است اما علمـى كـه بـه. دنيا را به آخرت

درمى عنوان طريق الى اّهللاٰ حركت و حل هر مشكلى گامى و با گشودن هر گرهى كند،

برمسي و رضوان ومىر قرب مگـر. علم متعالى است» از هر دو جهان آزاد است«دارد

و مگر خدا نفرموده استها به سوی خدا به شمار نفسها راه«: اند نگفته :ی مردم است،

و مگر نه خدای متعال در سـوره مباركـه) 163، آيه3: آل عمران(}ُهم ��جاHٌ عند اهللا{

و گمراهندـالواقعه، مردم را به اصحاب شم كهـو اصحاب يمينـ كه تكذيب كننده

 تقسيم كرده است؟ـ اند كه تعالى يافتهـو مقربينـ متوسط الحالند

علم طب، انسانى ترين علوم است؛ چرا كه تماس مستقيم: گزاف نيست اگر بگوييم

و احساس و جوارح او، بلكه با عواطف ات او، بـا با انسان دارد؛ آن هم نه تنها با اعضا
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و و پيری او، با صحت و جوانى و مرگ او، با كودكى و زندگى و شادی او، با تولد غم

و بيماری او، با دوران جنينى او، بلكـه بـا دوران پـيش از تولـد او؛ بنـابراين،  سالمت

و دنيـوی اسـت، علمـى اسـت و تاجرانـه اگر نگاهش به انسان، نگاه سكوالريسـتى

ب و همانگونه كه )5، آيـه95: تـين(}اس,فل الس,افلU{در مرتبهها رخى انسانمتسافل،

و خدايشان سَفلU{قرار دارند
َ
 ناميده، بايد اسفل همه علومش)98، آيه38: صافات(}األ

. ناميد

و و نـبض و مـدفوع و اگر نگاهش به انسان نگاهى است جامع، يعنى تنها به ادرار

و اين قبيل امور و حرارت بدن پردازد، بلكه روح باقى او را در آيينه بـدنش نمى خون

و جاودانگى هموارمى تماشا و راهش را به سوی ابديت و دنيـا را بـرایمى كند، كند،

و آسايش روحى و بدن را برای روح و آسايش اخروی خواهد، يك درجهمى آخرت

و در مرتبه متوسط جای مسمى باالتر آمده و اگر تمام امكانات را در ير قرب الى گيرد،

.دهد، طب متعالى استمى اّهللاٰ قرار

 نوشت پي
 إذا مرضت فهو يشفين)1(

أَُخَر)2( َأيّاٍم ِمن ٌة فَِعد َسفٍَر َأو على َمريضًا  فمن كاَن منكم

َأنفَُسكم)3( تَقتُلُوا .ال

أ)4( ِمن صياٍم أو صدقٍة فَِفديٌة َرأسيِه ِمن َأذًی بِه ِمنكم مريضًا أو نُُسٍكفَمن كاَن .و

و أستعمُل)5( ِ كُلُه إلَى اّهللاٰ و أرد األمَر طِب و اليابَس بالر طَب باليابِس و الر و البارَد بالحار ما أداوی الحاّر بالبارِد

 ِ اَعتاَد|قالَُه رسولُ اّهللاٰ و أعّوُد البدَن ما .و أعلَُم أن العدَة بيُت الّداِء

يَستَغنى أهُل كل بلٍد)6( َهَمجـًاال و آخرتهم، فإن عِدموا ذلك كـانوا تُفَزُع إليِه فى أمِر دنياُهم فقيـٌه: عن ثالثٍة

ثِقَةٌ  و طبيٌب بصيٌر َخيٌّر مطاٌع و أميٌر .عالٌم وِرٌع

ِمن طيّباِت ما رزقناكم)7( و يحّرُم عليِهُم الخبائث.كُلوا لَهُم الطيّباِت يُحّل .و

ال)8( و .تُسِرفواكُلوا واشَربوا
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و إذ انمـَت فـاعِرض)9( و أحسـِن المضـَغ، و أنت تشـتهيِه تَقٌم إال ال و و أنت جائٌع َعلَى الّطعاِم إال ال تجلِس

َعلَى الخالِء  نفسك

و اسـالم همـواره)10( و مسـيحى و نتراشيدن ريش در بين روحانيان اديان بزرگ يهودی سنت ازاله شارب

.رعايت شده است

و اِخُرُه يوِرقتوقُو)11( يُحِرُق َو تلقوُه فى اخِره، فإنه يفعُل فى األبداِن كفعلِِه فى األشجاِر، أّولُه .البرَد فى أّولِِه

و ليَس شىٌء فى البدِن أنفع من إمساِك اليِد أال عّما يحتاُج إليه)12( و هَو يهيُّج داًء ِمن دواٍء إال .ليَس

.ِامِش بدائَِك ما مشى بَك)13(

 تجنب الدواء ما احتمل بدنك فإذا لم يحتمل الداء فالدواء)14(

 ادفعوا معالجة األطباء ما اندفع الّداء عنكم)15(

َمĤب)16( ُحسُن و و عملوا الّصالحاِت طوبى لهم  الّذين اَمنوا

و تطمئّن قلوبهم)17(  الذين اَمنوا

ِقلِّة الَحَسِد)18( ِمن ِصّحة الجسِد

يَعَدُم)19( بِِه الّزماُنال و إن طالَ .الّصبوُر الّظفََر

.الَهم نصُف الَهَرِم)20(

فَابتَغوا لها طرائَِف الِحكَِم)21( تََمل األبداُن، تََمل كما .إن هِذِه القُلوَب

تَرَض أبَدًا)22( و األلَِم َعلَى القَذی .أغِض

َعن سالمِة األجساِد)23( ِمن غفلِة الُحّساِد .العجب

ُمستحكٌم)24( يَنَدم فجنونُه لَم فَإن يَنَدُم، ِألن صاِحبَها ِمَن الُجنوِن، .الِحّدُة ضرٌب

كََأنّى بقائِلِكُم)25( و:و ـجعاِن و منازعـة الش َعن مبارزِة األقراِن بِِه الضعَف إذا كاَن قوُت ابِن أبى طالٍب هذا قعَد

ِ ما قلعُت باَب خيبَر بقّوٍة  و نفـٍس بنـوِر بارئِهـا اّهللاٰ َأيّدُت بقـوٍة ملكيّـٍة و لكنّى ال بحركٍة غذائيٍّة و جسدانيٍّة

..مضيئةٍ 

و إن الشجرة البرية أصلَُب عودًا)26( .أال

و الحياة ليبلوكم أيّكم أحسن عمًال)27( .الّذی خلق الموت

شد)28( ..اين آيه قبًال ذكر

.باب، فجعل لكل شىء سبباأبى اّهللاٰ أن يجری األشياء إال باألس)29(
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