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علوم محضه
از آغاز صفويه تا تأسيس دارالفنون

 به عقل و خرد     مردم ايران زمين از ديرزمان به مباحث فلسفي و عقلي توجه داشته و            
به زبان فارسي ميانه يعني زبان پهلوي يا پهلواني براي مـا            هايي كه   كتاب. اندنهادهارج مي 

شناسـي مطـرح    شناسي، خداشناسي و جهـان    باقي مانده و در آنها مسائل و مباحث انسان        
توجـه بـه   . اي از سنّت به كار بردن عقل و سود جستن از خرد استگشته، نمودار و نمونه  

لم و دانش و عنايت به عقل و خرد كه در نهاد نياكان ما سرشته شده بوده، گاه گـاه بـه                      ع
وسيلة مورخان و نويسندگان اسالمي ستايش شده؛ به ويژه آن كه آنان در حد توان خود،                

هـاي معنـوي و دسـتاوردهاي علمـي خـود كوشـيده و آن را بـه دسـت                   در حفظ سرمايه  
. اندآيندگان رسانده
هـاي علـم و دانـش بـه روي          سالم، در قـرون اوليـه اسـالمي، همـة دروازه          به بركت ا  

هاي يوناني، سرياني، پهلوي و هنـدي بـه     مسلمانان گشوده شد و آثار ملل مختلف از زبان        
هـا و ميـراث   اي از انديـشه زبان عربي ترجمه گرديد و طرحي از علم و انديشه كـه آميـزه             

.علمي گذشتگان بود، به جهانيان عرضه گشت
شـود، بـا   مـي » شيخين«ابونصر فارابي و ابوعلي سينا كه در فلسفه از آن دو تعبير به  

هـاي انديـشه را دگرگـون سـاختند و شـاگردان بعـدي، راه               آثار خود فضاي علمي حـوزه     
استادان خود را ادامه دادند، و سهم عمده در اين جريـان راسـت و درسـت فلـسفي از آنِ        

.دون در مقدمة خود بر آن تصريح داردايرانيان بود، چنان كه ابن خل
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             ي برخوردار بود و با طبعديل و   ،فلسفه در قرون نخستين، از قداست و شرافت خاص 
لـسوف، تـا بـدانجا كـه      و طبيبـان هـم في  ،رفت؛ فالسفه خود اطباء بودندهمگام پيش مي 

كـه طبيـب     و طب را فلسفة بدن به شمار آوردند، و اين سنّت علمـي               ، روح فلسفه را طبِّ  
فاضل بايد فيلسوف هم باشد تا بتواند به اصالح نفس و بدن هر دو بپردازد، كامالً شـايع و           

امـا ايـن دوران شـكوفايي علـم و          . هاي فراواني با اين رويكرد تأليف شـد       رايج بود و كتاب   
فلسفه در جهان اسالم چندان دير نپائيد، چه آن كه امام محمد غزّالـي بـا تـأليف كتـاب                    

ـ   لسوفان پرداخت و به دليل اعتقادشا      به تكفير في   الفالسفهتهافت   م عـالم، آنـان را      دن به قِ
كافر خواند؛ از سوي ديگر نيز، گروهي ظهور كردند كه پرداختن به علـم طـب را تحـريم                   
كردند و آن را دخالت در كار الهي دانستند و كار بدانجا انجاميد كه علم حساب و هندسه                  

اً يا اثباتاً با ديـن نداشـت، مطـرود شـمرده شـد و داننـدگان آن                  هم كه هيچ ارتباطي نفي    
جدال ميان اهل دين و اهل فلسفه باال گرفت و شكاف ميان اين دو، روز               . منزوي گرديدند 
.به روز بيشتر شد

اي متوسـل   هـاي فلـسفي بـه هـر وسـيله         مخالفان فلسفه براي محكوم كردن انديشه     
گرفتند و گـاه الفـاظ نامـأنوس علـوم          ميسفه خرده   گاه بر تعبيرات و تفسيرات فال     : شدند

كردنـد و در ايـن مقولـه، كـار را بـدانجا      اوائل را كه وارد زبان عربي شده بـود، بهانـه مـي           
دوسـتدار  (= » فيالسـوفيا «كه مـشتق از كلمـة يونـاني         » فلسفه«كشاندند كه براي كلمة     

اسـت،  ) نـاداني (= و سفَه   ) كندي(= آميزي كه تركيبي از فلّ      بود، اشتقاق توهين  ) حكمت
. ارائه كردند

 در اين ميان بسياري از دانشمندان كوشيدند تا اين شكاف ميان دين و فلـسفه را از                 
در غرب جهان اسالم نيز ابن رشد اندلسي كوشيد تا ميـان            . ميان ببرند، ولي موفق نشدند    

الـشّريعة مـن    فصل المقال فيما بـين الحكمـة و         حكمت و شريعت را در كتاب معروف خود         

.ولي كوشش او هم در اين راه چندان قرين توفيق نبودآشتي دهد، االتّصال

اين دورة تاريك و ظلماني فلسفه، با ظهور فيلسوفان ايراني شيعي كه معموالً آنـان را    
خوانند، رو به زوال نهاد و دورة درخشان و شكوفاي ديگري پديـد       اهل حكمت متعاليه مي   

اينـان بـا    . توان نـشان داد   ر هيچ يك از كشورهاي اسالمي ديگر نمي       آمد كه نظير آن را د     
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استظهار به قرآن و حديث و توسل به تجوز و توسع و تأويل موفق شدند كـه فلـسفه را از          
ايـن  . تنگناي طعن و لعن بيرون آورند و تكريم و تقديس فالسـفه را جانـشين آن سـازند            

حكمت اشتهار دارد، از    گردد و به دورة     الغ مي دوره كه امتداد زماني آن به چهارصد سال ب        
. ادوار بسيار درخشان فلسفة اسالمي است

هايي كه در سه دهة اخير در مراكـزي همچـون مؤسـسة مطالعـات اسـالمي            كوشش
گيل و انجمن حكمت و فلسفه به عمل آمده، كمكي شـايان  دانشگاه تهران ـ دانشگاه مك 

 حـاج  ةمانند كنگرنقش برخي از مجامع علمي ه  و  متوجه به شناخت اين دوره كرد و سه       
 مالصدرا و آثاري كه به وسـيلة برخـي از اسـتادان دانـشگاه و              ةمال هادي سبزواري، كنگر   

الـدين  فرسـاي شـادروان اسـتاد سـيد جـالل         هـاي طاقـت   علماي حوزه، خاصه مجاهـدت    
همـايش  تـشكيل   هـدف از    . آشتياني، تأليف گرديد، در تحقّق ايـن امـر چـشمگير اسـت            

9-7(»  مكتــب فلــسفة اســالمي در شــرق و غــربوقرطبــه و اصــفهان، د«المللــي بــين
 بـه تبـع آنـان       و غربيان   تنيز، آن بود كه اوالً اين انديشة نادرس       ) ارديبهشت ماه، اصفهان  

هـاي فلـسفي و تفكّـر عقلـي در          دانشمندان كشورهاي عربي، مبني بر افول ستارة انديشه       
، از چهرة تـاريخ فلـسفه اسـالمي زدوده          )دانشمند اندلسي (د  جهان اسالم، پس از ابن رش     

هـاي  هاي درخشان ايـن دوره كـه تـاكنون در گوشـه            با معرفي برخي از چهره     ؛ ثانياً گردد
فراموشي مانده، مميزات حكمتِ مقاليه به دوستداران علوم معقول و اهل فلسفه و عرفـان             

.نمايانده شود
، به موازات اين همـايش، زيـر         تأسيس دارالفنون  علوم محضه، از آغاز صفويه تا     كتاب  

 از سـوي    1384نظر و به كوشش آقاي دكتر مهـدي محقّـق گـردآوري شـده و در سـال                   
اين كتاب شامل مجموعـه مقـاالتي از        . انجمن آثار و مفاخر فرهنگي منتشر گرديده است       

ويه، طـب  ضيات در ايران، جرّاحي در دورة صف     ياتاريخ ر : نويسندگان مختلف در موضوعات   
كه اميـد   . سنّتي، داروشناسي و داروسازي از صفويه تا دارالفنون و پيدايش موسيقي است           

اي تازه براي بـازنگري فلـسفة اسـالمي بـه وجـود آيـد و       است با طرح اين مباحث، زمينه     
همچنـين طـالّب و     . فصلي جديد بـراي تـاريخ فلـسفه در جهـانِ اسـالم گـشوده گـردد                

.برداري نمايندوانند از نتايج اين همايش بهرهدانشجويانِ پژوهشگر، بت
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داروهاي قلبي
چهارده باب پيرامون مباحث قوا، ارواح، عوارض نفسانيه و داروهاي قلبي

هاي گياهان دارويي طب كهن ايرانـي،  هنگامي كه آيين اسالم آشكار شد، در فرهنگ   
ايـن  . ي شناسايي شده بود   هزار داروي كاني و گياهي و جانور      هندي و يوناني، حدود يك      

الجـامع لمفـردات االدويـه و االغذيـه        تعداد به هنگام تأليف شاهكار ابن بيطار بـا عنـوان            
به شمار يك هـزار و چهارصـد افـزايش يافـت، يعنـي در               ) م1243/ ق 640تأليف حدود   (

.فاصلة ششصد سال در جهان اسالم، چهل درصد رشد يافته است
يز، بيشترين تالش و پژوهش در زمينة داروهاي مفـرده   در دورة صفويه تا دارالفنون ن     

.و تركيبات دارويي بوده و آثار متعددي نيز تأليف شده است
چهارده باب پيرامـون مباحـث قـوا، ارواح، عـوارض نفـسانيه و               (داروهاي قلبي كتاب  

االدويـة القلبيـة   با نگاهي بر طبيعيـات و پزشـكي كهـن بـر پايـة رسـالة               ) داروهاي قلبي 

سينا، توسط حكيم محمد باقر موسوي ـ پزشك شاه سلطان حسين صـفوي ـ نوشـته     ناب
انجمـن  «شده است و اينك با تصحيح و تحقيق دكتر سيد حسين رضوي برقعي از سوي                

اين كتاب با نگـاهي فلـسفي    .  به چاپ رسيده است    1383در سال   » آثار و مفاخر فرهنگي   
ي داروهـا، پرداختـه   يروني و چگونگي اثرگذارر عوامل ببه مسأله قواي تن، روح، نحوة تأثي     

.ابن سينا را تصحيح نموده استوية القلبيةداالاست و در واقع بخشي جنبي از رسالة

لي بـه ايـن شـكل        رسالة مـستق   قلبيه، پيش از بوعلي   ها پيرامون ادوية    در باب رساله  
 مقـدار كـه بـه    ايـن . اي پديـد نيـاورده اسـت   تأليف نشده و شهرت زيادي براي نويـسنده   

هاي قلبي و داروهاي مصرفي آن در رسالة بوعلي و كتاب حاضر پرداخته شده، در               بيماري
.كمتر كتابي قبل و بعد از آن ديده شده است

ترين كتاب در تاريخ پزشكي ايران و اسالم پيرامـون داروهـاي            بر اين اساس، شاخص   
علـم  (اي در مورد روانـشناسي      قدمهاو كتابش را با م    . قلبي، رسالة ادوية قلبيه بوعلي است     

ابـن  . بنـدي كـرده اسـت     آغاز نموده و سپس طي شانزده فصل، مطالب آن را رده          ) النّفس
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شـوند، از  همة نيروها و ارواح كه بر كالبد آدمي چيره مي         «سينا به نظرية ارسطو كه گفته       
. استه، گردن نهاد»اندقلب سرچشمه گرفته

 يـاد   ادويـة قلبيـه   احمد منزوي، از سه كتاب با نـام         ،هاي فارسي فهرستوارة كتاب در  
از محمد باقر موسوي است، دو      از ميان اين سه عنوان، به جز نسخة حاضر كه         . شده است 

علـتش آن  . همـين كتـاب اسـت   مربوط به ها، مشخص شد كه عنوانِ ديگر پس از بررسي  
هراً متفـاوت بـه     است كه نسخة سنا و ملك با نسخة ديگر كه برگ آغازين آن افتاده، ظـا               

 مذكور، مقـدم بـر      ادوية قلبية تأليف،  از نظر تاريخ    . رسد، اما در واقع چنين نيست     نظر مي 
. محمدباقر موسوي استادوية قلبية

اي از گسترة تاريك تاريخ دانـشِ       بخشِ گوشه اميد است انتشار اين قبيل آثار، روشني      
ر پژوهـشگران، پزشـكان،     هـاي سـودمندي در اختيـا      پزشكي و حكمت كهن باشد و نكته      

.شناسان و داروسازان بگذاردروان


