
علي بن عباس مجوس���ي اهوازي )متوفاي 384ق( از 
بزرگترين پزش���كان دولت آل بويه و از مفاخر طبي ايران و 
جهان اسالم است. از جمله آثار او كتابي است كه دو بار در 
قرون 11 و 12 ميالدي به التيني كه زبان علمي آن روزگار 
مغرب زمين بود، ترجمه شد و متأسفانه در طول بيش از هزار 
سال گذشته، به پارسي درنيامده بود تا اينكه در سالهاي اخير 
به همت و هدايت استاد دانشمند و كوشا، آقاي دكتر مهدي 
محقق و تالش دكتر غفاري به پارسي درآمد. استاد محقق در 
بخشي از مقدمه خود بر جلد چهارم اين مجموعه نوشته اند: 
»كت���اب حاضر مجلد چهارم از ترجمه فارس���ي كامل 
الصناعه الطبيه اس���ت كه در قرن چهارم هجري با تشويق و 
حمايت فناخسرو شهنشاه عضدالدوله ديلمي تأليف گشته و 
از اين روي به كتاب الملكي شهرت يافته است. قول قفطي 
در تاريخ الحكماء در مورد اين ثر چنين است: علي بن العباس 
المجوسي طبيبي است فاضل كامل، اصل وي از فارس. اخذ 
علم از شيخي از اهل فارس معروف به ابي ماهر نموده و به 
مطالعه و مجاهده بر تصانيف متقدمين اطالع حاصل كرده است. 
از براي عضدالدوله، ُكنّاش مسمي به ملكي، تصنيف اوست؛ 
و في الحقيقه كتابي جليل است، مشتمل بر علمي و عملي، به 
ترتيبي نيكو، ميل مردم در آن عهد، به مدارست آن كتاب بود 
و طلبه مالزم آن بودند، تا آنكه »قانون« ابن سينا ظهور يافت. 
اين وقت ملكي اندك متروك ماند. ملكي در قسم عملي ابلغ 

است از قانون و قانون در علمي اثبت.
آقاي دكتر سيدمحمد خالد غفاري آن زمان كه دانشجوي 
دكتري زبان و ادبيات فارسي بودند، با اشارت اين حقير اين اثر 
را به فارسي ترجمه كردند كه سه مجلد آن به وسيلة »مؤسسة 
مطالعات اسالمي دانشگاه تهران � دانشگاه مك گيل كانادا« به 
زيور طبع آراسته گرديده است. اميد چنان است كه آقاي دكتر 
غفاري مجلدات ديگر آن را به اتمام رسانند تا اين مجموعه، 
كه كهن ترين اثر در پزشكي ايران � اسالمي است، در دسترس 

جويندگان علم به ويژه در تاريخ پزشكي قرار گيرد...«
يك نكته جانبي اما بسيار جالب و شايان تقليد و تكرار 
اين است كه در طليعة كتاب مي خوانيم: »اين كتاب با حمايت 
مالي بنياد فرهنگي � خيريه محمدنقي تركمان منتشر شده است.« 
جا دارد ساير هموطنان متمول نيز چنين كنند و كار خير و 
ماندگار را منحصر به تأسيس مسجد و حسينيه ندانند كه در 
جاي خود بسيار ارزشمند است؛ ولي در كنارشان مي بايست 
به امور فرهنگي نيز توجه كرد كه نمونه اش چاپ و پخش 

كتاب حاضر است.
مجموعه تاريخ پزشكي در اسالم و ايران 

گفتني است اين تنها كتاب پزشكي نيست كه زير نظر 
آقاي دكتر محقق به چاپ مي رسد. نمونه اي از ديگر آثار استاد 

در اين مقوله عبارتند از:
1� دانش��نامه در علم پزشكي، حكيم ميسري )كهن ترين 
مجموعه در علم پزشكي به شعر فارسي(، به اهتمام دكتر برات 

زنجاني و مقدمه دكتر مهدي محقق )تهران 1366(.
2� دو فرس نامۀ منثور و منظوم، )دو متن فارسي مشتمل 
بر شناخت انواع نژاد و پرورش و بيماري ها و روش درمان 
اس���ب(، به اهتمام دكتر علي سلطاني گردفرامرزي و مقدمة 

دكتر مهدي محقق )تهران 1366(.
3� مفتاح الطب و منهاج الطالب، ابوالفرج علي بن الحسين بن 
هندو )كليد دانش پزشكي و برنامة دانشجويان آن(، با تلخيص 
و ترجمه به زبان انگليس���ي، به اهتمام دكتر مهدي محقق و 

محمدتقي دانش پژوه )تهران، 1368(

4� آثار و احياء، رشيدالدين فضل اهلل همداني )متن فارسي 
دربارة فن كشاورزي( به اهتمام دكتر منوچهر ستوده و ايرج 

افشار و مقدمه دكتر مهدي محقق )تهران 1368(.
5� الش��كوك علي جالينوس، محمدبن زكرياي رازي، با 
مقدمه فارس���ي و عربي و انگليس���ي، به اهتمام دكتر مهدي 

محقق )تهران 1372(.
6� األسؤله و االجوبه، پرسش ابوريحان بيروني و پاسخ هاي 
ابن سينا، به انضمام پاسخ هاي مجدد ابوريحان و دفاع ابوسعيد 
فقيه معصومي از ابن سينا، با مقدمه فارسي و انگليسي، به اهتمام 
دكتر سيدحسين نصر و دكتر مهدي محقق )كواالالمپور 1374، 

چاپ دوم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 1383(.
7� جراحي و ابزارهاي آن، ابوالقاس���م خلف بن عباس 
زهراوي، ترجمه فارسي بخش سي ام از كتاب التصريف لمن 
عجز عن التأليف، به اهتمام اس���تاد احمد آرام و دكتر مهدي 
محقق، )تهران 1374، چاپ دوم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 

.)1384
8 � طب الفقراء و المساكين، ابن جزار قيرواني، به اهتمام 
دكتر وجيهه كاظم آل طعمه، با مقدمه فارسي و انگليسي دكتر 

مهدي محقق )تهران 1375(.
9� رس��الۀ حنين بن اس��حاق به علي بن يحيي درباره آثار 
ترجمه شده از جالينوس، متن عربي با ترجمه كامل به زبان 
فارس���ي،  به اهتمام دكتر مهدي محقق، )تهران 1378، چاپ 

دوم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 1384(.
10� يادگار، سيداسماعيل جرجاني، به پيوست فهرست نام 

بيماري ها و داروها، به اهتمام دكتر محقق )تهران 1381(.
11� تشريح بدن انس���ان، معروف به تشريح منصوري، 

منصوربن محمدبن احمد شيرازي، به كوشش دكتر سيدحسين 
رضوي برقعي، با مقدمه دكتر مهدي محقق )تهران 1383(.

12� مختصر در علم تش��ريح، حكيم ابوالمجد بيضاوي، 
تصحيح و تحقق دكتر سيدحس���ين رضوي برقعي، با مقدمه 

دكتر مهدي محقق )تهران 1387(.
13� ابن هندو پزش��ك و فيلس��وف طبرس��تاني و كتاب 
مفتاح الطب او، با مقدمه اي دربارة علم پزش���كي در اسالم و 

ايران، از: دكتر مهدي محقق )تهران 1387(.
14� كامل الصناعه الطبيه، علي بن عباس مجوسي اهوازي، 
ترجمه دكتر س���يدمحمد خالد غفاري، با مقدمة دكتر مهدي 
محقق )جلد اول و دوم تهران، 1388، جلد س���وم: 1390، 

جلد چهارم: 1399(.
15� درآمدي بر دانشنامۀ تاريخ پزشكي در اسالم و ايران 
)فهرست الفبائي اصطالحات پزشكي و داروشناسي دكتر مهدي 

محقق )تهران 1389(.
18. طب الفقراء و المساكين، ابي جعفر احمد بن ابراهيم بن 
ابي خالد ابن اجزار قيراني، ترجمه و تصحيح عبداهلل دده زاده، 
محمد فردي شربياني، يحيي حشمتي، با مقدمة دكتر مهدي 

محقق )تهران 1396(.
نوزدهمين مجلد از »مجموعه تاريخ پزشكي در اسالم و 
ايران«، كتاب حاضر اس���ت كه چهارمين جلد »كامل الصناعه 
الطبيه« است كه شامل چهار مقاله )يا فصل مفصل( مي شود 
كه هر كدام چندين باب را در بر مي گيرد و در ادامه به آنها 
مي پردازيم با يادآوري اين نكته كه آنچه در ذيل مي آيد، تنها 
فهرست ابواب مجلد چهارم اين كتاب عظيم است و نه همة 
بابهاي آن و به اين ترتيب مي توان نمونه اي از دانش پزشكي 
ايراني را در س���دة چهارم هجري به دست آورد. از خداوند 
براي استاد دانشمند، آقاي دكتر مهدي محقق عضو برجسته 
فرهنگستان درخواست تندرستي و توفيق بيشتر و طول عمر با 
بركت مي كنيم و به استاد گرامي آقاي دكتر غفاري دست مريزاد 
مي گوييم كه بخش���ي از عمر گرامي  را صرف آگاهي رساني 
به هموطنانش كرده اس���ت و آرزومنديم هرچه سريعتر ساير 
مجلدات اين مجموعه گرانبها و ديگر آثار پزشكي ايراني را به 
فارسي روان ترجمه كنند. اينك فهرست مطالب جلد چهارم 

»كامل الصناعه الطبيه«:
مقاله نخست از جزء دوم از كتاب »كامل الصناعه الطبيه« 
معروف به »ملكي«، تأليف علي بن عباس پزشك، شاگرد 
ابوماهر، موسي بن سيّار مجوسي، براي خزانه )كتابخانه( 
پادشاه، عضدالّدوله، درباره ]چگونگي[ نگهداري تندرستي؛ 

و آن سي ويك باب است.
باب نخست: در آغاز سخن در اين كتاب درباره چگونگي 

نگهداري تندرستي و تقسيم آن
باب دوم: در چاره انديشي تندرستي، متناسب با چگونگي 

حاالت هوا در اوقات سال 
باب سوم: در چاره انديشي تندرستي با ورزش

باب چهارم: در چاره انديش���ي كسي كه به سبب رنج و 
خس���تگي )اينجا: ورزش(، كوفتگي )اعياء( بدو دست داده 

است 
باب پنجم: در چاره انديشي تندرستي با به گرمابه رفتن 

)استحمام(
ب���اب شش���م: در نگهداري تندرس���تي ب���ا غذاها و 

نوشيدني ها 
باب هفتم: در نگهداري تندرستي با خوردن آب 
باب هشتم: در نگهداري تندرستي با نوشيدن نبيذ

باب نهم: در چاره انديشي نگهداري سالمتي با خواب 
باب دهم: در چاره انديشي تندرستي با همبستري

باب يازدهم: در پيشامدهاي )اعراض، ناهنجاري ها( رواني 
)نفساني( 

ب���اب دوازده���م: در پاك كردن ب���دن براي نگهداري 
تندرستي 

باب سيزدهم: در توجه به عادات 
باب چهاردهم: در چاره انديشي هاي ويژه براي نگهداري 
تندرستي بدنها؛ و نخست درباره نگهداري بدنهاي ميانه مزاج

باب پانزدهم: در چاره انديش���ي بدنهاي بيرون از حالت 
ميانگي مزاج

باب شانزدهم: در چاره انديشي تندرستي بدنها، برپايه  چند 
و چون ظاهر و حاالت بدن )سحنات(

باب هفدهم: در چاره انديشي بدنهايي كه آفتي همچون 
بدمزاجي يا جز آن در اندام هاي آنها وجود دارد

باب هجدهم: درباره چاره انديش���ي تندرستي كسي كه 
نمي تواند تندرستي خود را به حال سرشتي خود نگه دارد؛ و 

]نيز،[ نمي تواند آن را به سوي مزاج ميانه ببرد 
باب نوزدهم: در چاره انديشي تندرستي بدنهاي كم توان، و 

نخست در چاره جويي تندرستي بارداران و كودكان 
باب بيستم: در چاره انديشي تندرستي بدن نوزادان
باب بيست ويكم: در چاره انديشي تندرستي دايه

باب بيست ودوم: در چاره انديشي تندرستي كودكاني كه 
از حد شيرخوارگي گذشته اند 

باب بيست وس���وم: در چاره انديشي نگهداري تندرستي 
جوانان و ميانساالن 

باب بيست وچهارم: در چاره انديشي تندرستي سالمندان
باب بيس���ت وپنجم: در چاره انديش���ي تازه برخاسته از 

بيماري )ناقه(
باب بيست و شش���م: در چگونگ���ي خودنگهداري از 

بيماري هاي واگير سخت )امراض وبائيه(
باب بيس���ت وهفتم: درباره ]چگونگي[ ريشه كن كردن 
س���ببهاي همگاني هشداردهنده به پديد آمدن بيماري هاي به 
جنبش درآمده از درون، و آنها، همان خلطهاي چيره ش���ده 

بر بدن هستند
باب بيست وهش���تم: در ريش���ه كن كردن سببهاي ويژه  
پديدآمدن بيماري ها و نخس���ت، در ريشه كن كردن سببهاي 

دگرگون كننده كارهاي طبيعي 

باب بيس���ت ونهم: در ريشه كن كردن سببهاي بيرون از 
حالت طبيعي كه آماده پديد آوردن بيماري ها و ناخوشي هاي 

ويژه هر يك از اندام ها هستند
باب سي ام: در آرايش و زيباسازي )زينه(

باب س���ي ويكم: در چاره انديشي نگهداري تندرستي 
مسافران در خشكي و دريا

مقاله دوم از جزء دوم از كتاب »كامل الصناعه الطبيه« و 
اين مقاله، پنجاه و هفت باب است.

باب نخست: در تقسيم چگونگي دارو كردن )مداوا( و 
راههاي معالجه 

ب���اب دوم: در بي���ان راهي كه در آن، با آزمايش دارو بر 
بدنهايي كه بيماري در آنهاست، بر ميزان نيروي دارو، استدالل 

مي شود.  
باب س���وم: درباره آزمايش دارو بر پايه آسان يا دشوار 

دگرگوني پذيري )استحاله ( آن
باب چهارم: در آزمايش دارو از روي زود يا دشوار بسته 

گشتن )منجمد شدن( آن

باب پنجم: در آزمايش دارو بر پايه »مزه« آن
باب ششم: درباره آزمايش دارو از روي بوي آن
باب هفتم: در آزمايش دارو از روي رنگ آن

باب هش���تم: در ش���ناخت نيروهاي دومي )ثانويه(، از 
نيروهاي داروها

باب نهم: درباره شناخت نيروهاي داروهاي چرك كننده
باب دهم: در شناخت داروهاي نرم كننده

باب يازدهم: در شناخت داروهاي سفت كننده )مصلبه(
باب دوازدهم: درباره داروهاي بندآورنده )مسدده(
باب سيزدهم: درباره داروهاي بازكننده )فتاحه(

باب چهاردهم: درباره داروهاي پراكنده ساز )مخلخله(
باب پانزدهم: درباره داروهاي درهم فشرنده )مكثفه(

باب شانزدهم: درباره داروهاي گشاينده )مفتحه(
باب هفدهم: درباره داروهاي تنگ كننده )مضيقه(
باب هجدهم: درباره داروهاي سوزاننده )محرقه(

باب نوزدهم: درباره داروهاي عفونت كننده )معفنه(
باب بيستم: درباره داروهاي ذوب كننده گوشت

باب بيست و يكم: درباره داروهاي بهبودبخش زخم
ب���اب بيس���ت و دوم: درباره داروهايي كه گوش���ت 

مي سازند
باب بيس���ت و س���وم: درباره داروهاي جذب كننده و 

دفع كننده
باب بيس���ت و چهارم: درب���اره داروهاي نجات دهنده 

)مخلصه( كه همان داروهاي پادزهري هستند
باب بيست و پنجم: درباره داروهاي آرام كننده دردها

باب بيست و ششم: در توصيف نيروهاي سومي داروها، 
و نخست، درباره داروهاي شكننده سنگريزه )حصي(

باب بيست و هفتم: درباره داروهاي روان كنندة پيشاب
باب بيس���ت و هش���تم: درباره داروها روان كننده خون 

حيض )طمث( 
باب بيس���ت و نهم: درباره چيزهايي كه توليدكننده شير 

هستند
باب سي ام: درباره داروهاي توليدكننده مني

باب سي و يكم: درباره داروهاي بندآورندة شير و مني 
و جلوگيري كننده از آنها 

باب سي و دوم: درباره داروهاي پاك كنندة سينه و ريه

باب سي و سوم: در تقسيم داروهاي مفرد و ويژگي هاي 
هر يك از آنها از نظر نيرو و از نظر سودمندي آنها؛ و نخست، 

درباره گياه هاي خشك شده )حشايش(
باب س���ي و چهارم: در بيان ويژگي هاي حش���يش ها و 

نيروهاي آنها
باب سي و پنجم: در بيان نيروهاي بذرها و دانه ها

باب سي و شش���م: درباره داروهاي مفردي كه »برگ« 
هستند و نخست درباره برگ هلو )خوخ(

باب سي و هفتم: درباره شكوفه ها و گلهاي )انوار( دارويي 
و نخست درباره گل سرخ

باب سي و هشتم: درباره داروهايي كه از ثمر درخت اند 
و نخست، درباره ميوه بالدر

باب سي و نهم: درباره روغن ها و نخست درباره روغن 
گل سرخ

باب چهلم: در بيان چگونگي طبيعت )سرشت( عصاره ها 
)شيره ها، افشره ها(

باب چهل و يكم: در بيان نيروهاي شيره ها )صموغ(

باب چهل و دوم: در بيان داروهايي كه از جنس چوب 
هستند

باب چهل و س���وم: درباره داروهايي كه پوست ريشه ها 
هستند

باب چهل و چهارم: درباره داروهاي معدني و چشمه ها 
)ينابيع(

باب چهل و پنجم: در انواع سنگهاي دارويي.
باب چهل و ششم: درباره نمك و انواع آن
باب چهل و هفتم: درباره زاج و انواع آن

باب چهل و هشتم: درباره اجسام معدني و ديگر معدنيات 
جز آنها

ب���اب چهل و نهم: درباره داروهايي كه از حيوان گرفته 
مي شود

باب پنجاهم: در سودمندي هاي زهره ها )مرارات(
باب پنجاه و يكم: درباره پيش���اب ها و س���رگين هاي 

حيوانات
باب پنجم دوم: درباره سودمندي ها اندام هاي حيوانات

باب پنجاه و سوم: سخني فراگير درباره داروهاي روان كننده 
)مسهل( و چگونگي روان گردانيدن آنها

باب پنجاه و چهارم: درباره انواع داروهاي روان كننده و 
نخست درباره سقمونيا )محموده(

باب پنجاه و پنجم: در يادكرد داروهاي قي كننده و بيان 
چگونگي كاركرد آنها

باب پنجاه و ششم: در چاره انديشي كسي كه مي خواهد 
دارويي روان كننده يا قي آور بنوشد و نيز در چاره انديشي كسي 

كه آن را نوشيده است
ب���اب پنجاه و هفتم: در چگونگ���ي برگزيدن دارو و 

نگهداري آنها 
مقاله سوم، از جزء دوم در مداواي تبها و آماس ها، و آن 

سي و چهار باب است 
باب نخست: در مداواي تب يك روزه )حمي يوم( پديد 

آمده از گرماي آفتاب
ب���اب دوم: در مداواي تب ي���ك روزه پديده آمده از 

سفت شدن پوست بدن به سبب سرما و ديگر چيزها
باب سوم: در مداواي تب يك روزه اي )تب سبكي( كه از 

خوردني ها و نوشيدني ها و داروهاي گرم، پديد مي آيد

باب چهارم: در مداواي تب سبك )حمي يوم( پديدآمده 
از رنج و خستگي

باب پنجم: در مداواي اين گونه از تبي كه از خش���م، 
پديد آمده باشد

باب شش���م: در مداوي تب روز پديدآمده از اندوه و 
غم

باب هفتم: در مداواي اين تب، اگر از ش���ب بيداري و 
بِي خوابي شبانه پديد آمده باشد

باب هشتم: در مداواي تب يك روزه اي كه از آماس حالب 
)ميزناي( پديد آمده باشد

باب نهم: در مداواي فراگير همه انواع تب عفوني
باب دهم: در تهي سازي )استفراغ( خلط گنديده )عفن(

باب يازدهم: در چاره انديشي تبها با غذا
باب دوازدهم: درباره مداواي تب غب خالص
باب سيزدهم: در مداواي تب غب ناخالص

باب چهاردهم: در مداواي تب ربع
باب پانزدهم: در مداواي تب مواظبه

ش���انزدهم:  ب���اب 
درباره مداواي تب مطبقه 

)ناگسسته(
ب���اب هفده���م: در 
مداواي تبهاي درهم آميخته 

)مركب(
باب هجده���م: در 
مداواي ت���ب معروف به 
انفيالوس و تب معروف به 

ليفوريا
ب���اب نوزده���م: در 
مداواي تبهايي كه پنج روز 
يك بار يا ش���ش روز يك 

بار مي گيرند
باب بيس���تم: در مداواي پيش���امدهايي كه به دنبال تبها 

مي آيند
باب بيس���ت و يكم: در مداواي س���رفه و عطسة همراه 

با تب
باب بيست و دوم: درباره مداواي نماندن اشتها در تب

باب بيست و سوم: درباره مداواي بي خوابي شبانه همراه 
با تب

باب بيس���ت و چهارم: درباره مداواي نرمي يا خشكي 
طبيعت و قي كردني كه با تب همراه باشند

باب بيس���ت و پنجم: در مداواي بي هوشي اي كه همراه 
با تب پيش آيد

باب بيست و ششم: در مداواي تب دق
باب بيست وهفتم: در مداواي آماس ها و نخست درباره 

آماسي كه به »فلغموني« مشهور است.
باب بيست وهشتم: در مداواي آماس معروف به ُحْمَره

باب بيست ونهم: در مداواي نمله
باب س���ي ام: در مداواي آماس نرمي كه »اوذيما« ناميده 

مي شود.
باب سي ويكم: در مداواي آماس سختي )ورم ُصلبي( كه 

سقيريوس )اسقيروس( ناميده مي شود.
باب سي ودوم: در مداواي سرطان
باب سي وسوم: در مداواي خنازير

باب سي وچهارم: در مداواي سلع و تعقد
مقالۀ چهارم از جزء دوم در مداواي بيماري هايي كه در 
ظاهر بدن پديد مي آيند و اين، پنجاه و دو باب است

باب نخست: در مداواي آبله و ُسرخك
باب دوم: در مداواي نارفارسي

باب سوم: در معالجه جذام
باب چهارم: در مداواي برص و بَهق سفيد و سياه
باب پنجم: در معالجه آثار ريشها و آبله و خضره
باب ششم: در مداواي خارش سخت بدن و گري

باب هفتم: در مداواي ِشپش )َقْمل(
باب هش���تم: در مداواي نقطه هاي س���رخ و پرخارش، 

َمخملك و گرِ خشك و جوشهاي كوچك )بُثورِ صغار(
باب نهم: در مداواي زگيل ها و ميخچه ها

باب دهم: در مداواي قوبا )خارش و زخم پوس���ت( و 
تاول زدن و پوسته اندازي پوست 

باب يازدهم: در مداواي عرق اگر بيش از اندازه ش���ود 
يا بند آيد

باب دوازدهم: در مداواي بيماري هاي ويژه س���طح بدن 
و ظاه���ر هر يك از اندام ها و نخس���ت دربارة داُءالثَّعلب و 

ريزش مو
باب سيزدهم: در معالجه زخمهاي سر و چهره و شوره 

سر 
باب چهاردهم: در معالجه كسي كه به سبب پراكندگي 

درزهاي سر، سرش بزرگ شده است.
باب پانزدهم: در مالجه لكه چهره و نََمش )لكه هاي سفيد 
و سياه پوست( و آثاري كه در چهره مانده است و زگيلي كه 

در چهره است و در مداواي تَركها
باب شانزدهم: درباره بيماري هايي كه در دستها و پاها پديد 

مي آيند و نخست درباره ِعرق َمْديني )كرم مدينه اي(
باب هفدهم: تركهاي پديدآمده در كف دستها و كف پاها 

و خود پاها و باد كردن انگشت ها
باب هجدهم: در مداواي بيماري هايي كه به سبب چيزهاي 
خارج از بدن، در ظاهر بدن پيش مي آيد و نخست در مداواي 

زخمها و ريشها
باب نوزدهم: در مداواي زخمها و ريشهاي درهم آميخته 

)مركب(
باب بيستم: در مداواي زخم درآميخته با بيماريي آلي

باب بيست ويكم: در مداواي زخم در هم آميخته همراه 
با گسستگي پيوستگي

باب بيس���ت ودوم: در مداواي زخم درهم آميخته همراه 
با پيشامد )عرض(

باب بيست وس���وم: در معالجه ناسورها )زخمهايي كه 
سخت درمان مي شوند(

باب بيس���ت وچهارم: در چگونگي بيرون آوردن ُزْجها 
)پيكان ه���ا، تيرهاي كوتاه( و خارِ خرمابن و تيرهاي همچون 

آن
باب بيست وپنجم: درباره مداواي سوختگي با آتش

باب بيست وشش���م: در معالجه كس���ي كه با شالق زده 
شده است

باب بيست وهفتم: در مداواي گزش بدون زخم حيوان 
داراي سّم

باب بيست وهشتم: در مداواي گاز گرفتن انسان و سگ 
و ميمون

باب بيس���ت و نهم: در مداواي گاز ش���ير و پلنگ و 
يوزپلنگ

باب سي ام: در مداواي گاز موش خرما و سوسمار
باب سي ويكم: در مداواي گزش سگ هار 

باب س���ي ودوم: در مداواي كسي كه افعي او را گزيده 
باشد

باب سي وسوم: درباره مداواي نيش زدن كژدم ها
باب س���ي وچهارم: در م���داواي نيش زنبورها و زنبور 

عسل
باب سي وپنجم: در مداواي نيش رتيل و عنكبوت
باب سي وششم: در مداواي نيش عقرب جراره

باب سي وهفتم: در مداواي گزش َقَمَله النَّْسر )جانوركي 
كه از ُخردي به سختي ديده مي شود(

باب سي وهش���تم: در مداواي همگاني كس���ي كه زهر 
كشنده اي را نوشيده باشد

باب سي ونهم: در مداواي كسي كه بيش و قرون ُسنبل 
را نوشيده باشد

باب چهلم: در مداواي كس���ي كه ذراريح را نوش���يده 
باشد

باب چهل ويكم: در مداواي كسي كه زهرة پلنگ يا زهره 
افعي را نوشيده باشد

باب چهل ودوم: در مداواي كس���ي كه ُدم گوزن و عرق 
چهارپا را نوشيده باشد

باب چهل و سوم: در مداواي كسي كه افيون و شوكران 
خورده باشد

باب چهل و چهارم: در مداواي كسي كه بنگ و يبروح 
و جوزماثل نوشيده باشد

باب چهل وپنجم: در مداواي كسي كه بزرقطونا )گياهي 
بياباني با دانه هايي همچون خاكشير( نوشيده و يا گشنيز تر 

خورده باشد
باب چهل وششم: در مداواي كسي كه قارچ و كماكمأه 

)نوعي از قارچ( فراوان خورده باشد.
باب چهل وهفتم: در مداواي كس���ي كه شير در معده او 
منجمد )بسته( شده باشد و كسي كه گوشت برشتة پوشيده 

شده اي و يا ماهي برشته سرد شده اي را خورده باشد
باب چهل وهشتم: در مداواي كسي كه چيزي از قورباغه 

و يا ماهي مركب خورده باشد
باب چهل ونهم: در مداواي كسي كه ُگند بيدستر و بالدر 

نوشيده باشد
باب پنجاهم: در مداواي كسي كه خرزهره يا پياز عنصل 

نوشيده باشد
باب پنجاه ويكم: در مداواي كس���ي كه س���نگ گچ و 

مرداسنگ نوشيده باشد
باب پنجاه ودوم: در مداواي كس���ي كه جيوه )سيماب( 

نوشيده باشد يا آن را در گوش او ريخته باشند
باب پنجاه و سوم: در مداواي كسي كه سفيداب قلعي يا 

نوره يا زرنيخ نوشيده باشد.

اكنون وسايل ارتباط زمينی و دريايی و 
هوايی بسيار تسهيل شده و زياد است، ولی 
در قرن نوزدهم اوضاع متفاوت بود؛ لذا امريكا 
بعد از اينكه به يك قدرت تبديل شد، جهت 
خروج از انزوای ناش���ی از شرايط جغرافيای 
ك���ه در نيمكرة غربی واقع ش���ده، به دنبال 
فضای تنفسی بود كه عمال  امريكای جنوبی 
بود، لذا بعد از جنگ جهانی دوم در امريكای 
جنوب���ی كارهای زيادی انجام می داد و يكی 
از مهمترينش حمايت كامل از حكومت های 
ميليتاريستی امريكای التين بود. االن ديگر اين 
مقدار امريكای التين برايش مهم نيست؛ زيرا 
ارتباط با بقيه  نقاط جهان خيلی تسهيل و زياد 
شده است، در گذشته مخصوصا قبل از جنگ 
دوم، حياط خلوتش بود. در آنجا يك رش���ته 
اقدام���ات نظامی و امنيت���ی انجام مي داد. از 
مهمترين اقداماتش اين بود كه امريكای التين 

در حوزه  نفوذ امريكايی ها قرار بگيرد. 
در دوران ري���گان حالت ايدئولوژيك 
بودن سياست خارجی قوی شد و خواست 
ب���ه لحاظ دينی و مذهب���ی در آنجا نفوذ 
كند. واسطه اين كار هم كليسای اونجليكال 
بود. چون آمريكای التينی ها كاتوليك بودند، 
بنابراين معنی نداشت كه كاتوليك ها دوباره 
بروند آنجا برای اينكه تبليغ و تبشير بكنند. 
پروتستان های با ريشه  اروپايی هم مثل لوتری 
و كالوينيس���ت ها و ديگران نيز خيلی انگيزه  
نداشتند. آنهايی كه انگيزه داشتند و احتياج به 
حمايت دولتی داشتند )از نظر سياسی، روانی 
و تشكيالتی(، همين انجيلي ها بودند و ريگان 
به لحاظ ش���خصيتی كسی بود كه به مراتب 
بيش���تر به دلشان می نشست. بهترين وسيلة 
اياالت متحده برای نفوذ نرم در امريكای التين، 
كليسای اونجليكال بود؛ لذا در زمان ريگان به 
عناوين مختلف حمايت از اينها افزايش يافت 
و البته به دليل گسترش شبكه های تلويزيونی، 
كشيش هايی اونجليكال بسيار فعال  شدند. 

كش���يش كاتوليك مراسم را با رعايت 
نزاكت و پشت ميز مخصوص انجام می دهد، 
چون دستورالعمل همين است؛ ولی »پاستور« 

)چوپان يا كشيش اونجيكال( روی يك سن 
ب���زرگ، از اينجا ب���ه آنجا می رود و گاهی 
وقتها می دود، دستش را باال و پايين می كند 
و با هيجان كامل صحبت می كند، كم وبيش 
همچون خوانندگان پرآوازه امريكايی. خود آن 
نوع رفتار و اعمال جاذبه دارد و بسياری را به 
خود جلب می كند. جامعه  آمريكا هم هيجان 
را دوست دارد. تفاوت دارد با جامعه  نروژ كه 
همه ساكت و در چارچوب فردی و در درون 
اتاق خودشان هستند و حرف نمی زنند. آمريكا 
يك جامعة  چندفرهنگی، خالق و پر سر و 
صداست. از تفريحش پر سر و صداست تا 
عبادتش. جريان اونجليكاليسم همزمان با دوره 
 ريگان، اوج می گيرد و ما مواجه می شويم با 
جذابيت يافتن كشيش هايی كه شروع می كنند 
از طريق تلويزيون برنامه اجرا كردن؛ همان گونه 
كه يك شو جاذبه داشت و مردم را می خنداند 
و تفريح می كردند؛ اين كليسا قوی و پر طرفدار 
شد و سياه پوستان هيجان طلب را هم به طرف 

خود كشاند. 
مجموعه اي���ن امر كمك بزرگی برای 
سياست خارجی و نفوذ  نرم آمريكا بود. بعد 
از ري���گان بوش پدر آمد كه آدم تكنوكراتي 
بود، مخصوصا  كه در زمان او، هم بلوك شرق 
سقوط كرد و هم جنگ اول با عراق صورت 
گرفت و بسيار مهم بود و شكست عراق در 
عمليات 1991 نتايج فراوانی داشت، گرچه 
هنوز ارزيابی درستی نسبت به آن انجام نشده 
است. بوش پدر در فضای »نظم نوين جهانی« 
و اين گونه مس���ائل بود. اونجليكاليزم در اين 
دوره خيلی تحرك جديدی نداشت. سپس 
كلينتون آمد. اصوال دمكرات ها ميانه  چندانی با 
اونجيلكا ل ها ندارند. نه به لحاظ شخصی و نه 
ايدئولوژيكی؛ يعنی به لحاظ اخالقی، روحی، 
رفتاری و روانی خيلی با آنها هماهنگ نيستند. 

تا می رسيم به دوران بوش پسر. 
در مس���يحيت تعبيری هس���ت به نام 
»ريبورن«: »تولد دوباره«. بوش پسر صراحتا 
می گفت: »من دوباره متولد ش���ده ام؛ جوان 
عياش���ی بودم و متحول شده ام.« تعبيري كه 

انجيلي ها زياد به كار مي برند. در اين دوران 
كليساهای اونجليكال تقويت شد. مهمترين 
مشكل امريكا در زمان بوش، جنگ افغانستان 
و عراق بود، گرچه سياس���ت نفوذگذاری 
سياسی و امنيتی و خارجی اش مقداری تعديل 
ش���د و متن جامعه  امريكا از اوضاع خسته 
ش���د؛ زيرا تعداد كشته ها در عراق خيلی باال 
بود. اين شرايط منجر به انتخاب فردی مثل 

اوباما شد. 
عمال مهمترين كس���ی كه به شكوفايی 
كليسای اونجليكال در حال حاضر به صورت 
غير مستقيم كمك كرد، اوباماست، با توجه به 
شخصش و با توجه به سياستش. اما شخصش: 
او سياه پوس���ت و در عين حال مسلمان زاده 
اس���ت و سياستش به لحاظ داخلی كمابيش 
همچون سوسيال دمكرات های اروپايی بود. 
براي نمونه: تعميم دادن خدمات بهداش���تی. 
در جامع���ه  امريكا تا پول ندهی، به چيزی 
نمی رسی. در زمان جمهوری خواهان كار به 
جايی رسيد كه تمام خدمات و حتی سالمت 
نيز به ص���ورت افراطی، خصوصی و پولی 
شده بود. طرح »اوباما كِر« در زمينه  خدمات 
بهداشتی، كارهايی را به نفع توده  مردم انجام 
داد. در زمينه سياست خارجی نيز كال لحن 
ماليمی داش���ت و اهل گفتگو بود؛ اما نوع 
»راست امريكايی«، اصال شخصيت، ذهنيت، 
فك���ر، نگاه و درون���ش با اين طرز رفتار و 
ش���خص و شخصيتی مخالف است؛ برايش 
قابل قبول نيس���ت سياه پوستی كه تا پريروز 

برده بوده، رئيس جمهور بش���ود! از سويی او 
مسلمان زاده بود با سياست های سوسياليستی. 
راس���ت امريكايی )چه در معنای مذهبی اش 
و چ���ه در معنای ملي گرايَش( با همه اينها 
مشكل دارد و حتي از نظر آنها اوباما تمايالت 

ماركسيستی دارد! حاال چنين كسي رئيس هم 
بشود. مسلمان زادگي هم كه از نظر آنان مشكل 
مضاعفي است.  پمپئو هنگام روی كار آمدن 
اوباما در توئيتی نوش���ت: »اين ماركسيست 
مسلمان زادة سياه رئيس ما شده است!« آنقدر 

اين عبارت تند بود كه باالخره مجبور ش���د 
بعد از چند ساعت حذفش كند. 

اين را گفتم كه نشان دهم چقدر  »راست 
امريكايی« از شخص اوباما و سياستش عصبانی 
بود. برای او معنی ندارد كه امريكا اين اندازه 
با كش���وري مذاكره كند، بلكه بايد هر چه 
امريكا می گويد، انجام شود! تفكر قرن پيش. 
انتخ���اب ترامپ، نوع انتقام گيری جمعی از 
دورة  اوبام���ا بود. عصبانيت فروخورده ای كه 
يكباره منفجر شد. در همان دوران مبارزات 
انتخاباتی، ترامپ كارهايی مي كرد كه متناسب 
با شأن رئيس جمهور نبود و خيلی غيرعادی 

ب���ود؛ اما انتخاب ش���د و اين يك انتخاب 
ايدئولوژيك بود. بله، صاحبان صنايع بزرگ 
مانند اسلحه سازی و ديگران، دخالت داشتند؛ 
ولی آن اندازه كه به توده  مردم مربوط است، 
اين نبود كه بگويد ترامپ را انتخاب می كنم 
چون در راس���تای منافع ملي است، بلكه او 
را انتخاب كرد، عمدتاً به دليل عصبانيتی كه 

وجود داشت. 
هستة  مركزی اين كسانی كه به ترامپ 
رای دادند، اونجليكال ها هستند. رئيسشان در 
آن موق���ع »مايكل پِنس« بود كه االن معاون 
اول اس���ت. پِنس بيش از اينكه ديپلمات يا 

تكنوكرات باشد، كشيش است. او اولين كسی 
است كه به عنوان يك مقام عاليرتبه  سياسی 
امريكايی در كِنِشت )مجلس اسرائيل( صحبت 
 كرد. سخنراني او صحبت يك كشيش است 
نه يك مقام سياسی؛ محتوای سخنانش دينی 
اس���ت نه سياسی. به طور خالصه می گويد: 
»وظيفه  ما اين است كه اسرائيل را به كشوری 
كه دفاع از او به خودش متكی باشد، تبديل 
كنيم.« در عرف سياسی حداكثر اين است كه 
می گوييد: من متحد شما هستم و هر گاه هر 
نوع نيازی داشتيد )خواه تسليحاتی، اقتصادی 
ي���ا صنعتی(، من برآورده مي كنم. اين معنی 
متحد است؛ ولی پِنس می گويد: من وظيفه ام 
اين است كه تو را آنقدر رشد بدهم كه در 
مقابل هر  آنچه تهديدت می كند، بتوانی روی 
پای خودت بايستی. اين يك بيان ايدئولوژيك 
اس���ت نه سياسی. در عرف سياسی حداكثر 
»متحدان استراتژيك« داريم؛ آن گونه كه هميشه 
بين امريكا و انگليس وجود داشته است يا يك 
مقدار پايين تر بين امريكا و استراليا وجود دارد. 
پنس پا را فراتر نهاده، می گويد: »موقعيت ما، 
رفاه ما و سروری ما به دليل اين است كه به 
تو خدمت می كنيم!« يعنی خداوند به ما توجه 
می كن���د و ما را بركت می دهد، چون ما در 
خدمت تو هستيم! اين بيان ها همه ايدئولوژيك 

و دينی است. 
برای اينها ترامپ يك فرس���تادة  بزرگ 
الهی است تا به اهدافشان برسند. مارك گالّی 
كه كشيش اونجليكال هم هست،  انتقاد كرد: 
»ترامپ ملتزم به ضوابط اخالقی نيست«؛ اما 
عده فراواني با او به مخالفت برخاستند، چون 
در نظر اكثريت قريب به اتفاقش���ان ترامپ 
فرس���تاده خداست و مأموريت دارد. در اين 
دوره  چنان شد كه انجيلي ها مرتب احساس 
پيروزی بعد از پيروزی می كردند و بس���يار 
انگيخته ش���دند. همه  كشيش های اين كليسا 
دعوت به رأی دادن به او كردند، مثل رابرتسون 
كه بيش از نود سال دارد و می گفت: »حتما  
به ترامپ رأی بدهيد و همه را دعوت كنيد 
كه به او رأی بدهند.« معنی انتخابات در يك 

نظام دمكرات اين اس���ت كه اين فرد بهتر و 
بيش���تر از ديگران مصالح و منافع »ملت« را 
تأمين و تضمين می كند؛ ولی اكنون در امريكا 
اصال بحث در اين باره نيست. اين است كه 
فالنی بيش���تر در »خدمت دين و آرمان های 

ما«ست. 
مقوله »های تِك« 

گاهی اوقات تحوالت بزرگی كه در دنيا 
اتفاق می افتد، به نوعی طراحی ش����ده است. 
بعضی وقتها منطق تحولی، دنيا را به نقطه ای 
می رساند. به فنّاوري جديد، توجه كنيد. تا سی 
و حتی چهل س����ال پيش اوضاع به نوعی بود 
كه كشورهای توسعه يافته و كشورهای در حال 
توسعه، می توانستند كار و توليد بكنند. در امريكا 
و مخصوص����ا در اروپا و جاهای ديگر، تكيه 
 ص����ادرات و توليد بر روی واحدهای توليدی 
كوچك و متوسط بود. و مجموع توليد خيلی 
وابسته به واحدهای بسيار بزرگ و كالن نبود. 
بخش مهمی از توليد مربوط به مجموعه های 
متوس����ط و كوچك بود، مثال مغازه يا كارگاه 
ي����ا يك كارخانه  كوچ����ك. تا اوايل دهه 80، 
در  كارخانه هايی كه ماشين های مختلف توليد 
می كردند )از ماش����ين اتومبيل تا ماشين تراش 
و غيره(، عده اي كارگر وجود داش����ت كه هر 
كس قطعه ای را كار می گذاشت. وقتي خيلی از 
بخشها ُرباتيك شد، ديگر كارگر نيست كه كار 
می كند، بلكه ربات است. اين تحول عمال به نفع 
كارخانه  بزرگ و به ضرر كارخانه  كوچك است. 
چون او امكانات و شرايط مالی اش را ندارد كه 
توليدش را رباتيك كند. اين جريان جلو می آيد 
تا به موضوع »های تِك« می رسيم. موبايل را در 
نظر بگيريد: هر كس����ی نمی تواند اين را توليد 
كن����د. احتياج دارد به ثروت انبوه و خالقيت 
كالن. در يك كارگاه معمولی يا كارخانه، عده ای 
مهندس عالی رتبه و طراح هس����تند و اكثريت 
با كارگران و افراد عادی است؛ اما برای اينكه 
بتوانيد موبايل توليد كنيد، همة افراد بايد نخبه 
باشند. اصال مسئله  كميّت مطرح نيست، تكاثف 

و آكندگي خالقيت است نه كار.
ادامه دارد
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چاپ اول: 1399

580ص � 95هزار تومان

*مجوس�ي اه�وازي از بزرگتري�ن پزش�كان دول�ت 
آل بويه و از مفاخر طبي ايران و جهان اس�ام اس�ت. 
از جمله آثار او كتابي است كه دو بار در قرون 11 و 
12 ميادي به التيني كه زبان علمي آن روزگار غرب  
بود، ترجمه ش�د و متأس�فانه در طول بيش از هزار 
س�ال گذش�ته، به پارس�ي درنيامده بود تا اينكه در 

سالهاي اخير به هدايت دكتر مهدي ترجمه گرديد

دکتر محمد مسجدجامعی                      بخش چهارم

راستگرایی دینی

*جريان راستگراي امريكايی از اوباما 
و سياس�تش عصبان�ی بود. ب�رای او 
معنی ن�دارد ك�ه امريكا اين ان�دازه با 
جاي�ي مذاكره كن�د، بلكه باي�د هر چه 
امريكا می گويد، انجام ش�ود! تفكر قرن 
پيش. انتخاب ترامپ، نوع انتقام گيری 
جمعی از دورة  اوباما بود. پمپئو هنگام 
روی كار آمدن او نوشت:  ماركسيست 

مسلمان زادة سياه رئيس ما شد!


