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در.وجود.آدمی.به.ودیعه.نهاده.شده.است..

آگاهی.از.این.دو.ودیعه،.آثار.شــگرفی.در.چگونگی.طراحی.نقشه.راه.زندگی.دست.کم.از.
آغاز.حیات.مادی.تا.بیکرانه.حیات.معنوی.در.پی.دارد..

به.عنوان.مثال.به.هنگام.رویارویی.با.واکنش.هایي.همچون.تب،.اســهال،.قی،.عطســه،.

ســرفه،.تعریق،.حبس.و.اســتفراغ.که.نزد.انسان.ممکن.اســت.ظاهر.گردد،.اگر.در.یک.جا.با.

اندیشه.اي.عجوالنه،.تهاجمی.و.با.سالحی.از.پیش.آماده.شده.با.این.واکنش.ها.روبرو.می.شوند.

اما.در.طب.ســنتی.با.اعتقاد.به.قوه.مدبّره)یا.طبیعت.انسان(.با.پاسخی.متفاوت.یعنی.با.نگاهی.

بر.پایه.حکمت.6.و.تدبیری.منطقی،.آرام،.مهربان.و.با.اندیشه.همکاری.و.یاری.رسانی.به.سامانه.

هوشــمند.ذکر.شده)یعنی.قوه.مدبّره(.وارد.عرصه.تکامل.مي.شوند.و.به.گمان.ما،.این.یکی.از.

مهمترین.نکاتی.اســت.که.دانش.روز.دیر.یا.زود.ناگزیر.به.اســتفاده.از.آن.و.اصالح.نگرش.و.

عملکرد.خود.با.بازخوانی.مفهوم.و.دامنه.تأثیرگذاری.و.تأثیر.پذیری.هویت.و.طبیعت.انســان.
خواهد.بود..

به.هر.حال،.بی.آنکه.بخواهیم.با.بزرگنمایی.اندیشــه.هاي.کهن.و.دست.یافته.ها.و.تجارب.

گذشــتگان،.و.احیانًا.نادیده.گرفتن.کارهای.عظیم.و.تخطئه.محصول.تالش.علمی.و.تجربی.

بســیار.ارزشمند.زمان،.برخوردی.بی.مایه.و.یکسونگر.در.موضوع.بسیار.مهمی.همچون.دانش.

پزشکی.داشته.باشیم،.بر.این.باور،.به.کرات.تأکید.مي.کنیم.که.بهره.گیری.قانونمند.و.متناسب.

بــا.زمان.از.میراث.بزرگ.علمی.و.تجربی.طب.ســنتی.ما،.کاری.کاماًل.عاقالنه.و.واقع.گرایانه.

4...اشاره.به.حدیث.قدسی.خلقت.االشیاء.الجلک.و.خلقتک.الجلی.)کتاب.الجواهر.السنیه.،.صفحه.361(
5..اشاره.به.آیه.30.سوره.روم

6..حکمت.در.کتاب.مفردات.راغب.اصفهانی،.اصابه.الحق.بالعقل.و.العلم.معنا.شده.است..

پانزده



كفايه الّطب

است.و.طبیعی.است.مجموعه.منابع.به.جای.مانده.از.گذشتگان.ما،.هر.کدام.در.جایگاه.و.تراز.

خود،.برای.تأمین.چنین.هدفی،.ارزشمند.و.قابل.بهره.برداری.است.به.ویژه.اگر.منابع.پیشگفت،.
مستند.و.به.زبانی.دور.از.تکلف.غیر.ضروری.نگارش.یافته.باشند..

کتــاب.حاضر؛.»کفایه.الّطب«.که.حدود.9.قرن.از.تألیف.آن.مي.گذرد.و.به.زبان.شــیوای.

فارســی.نگارش.یافته.است،.به.شیوه.اي.محققانه.در.یک.تالشــی.ستودنی.و.مثال.زدنی.به.

دســت.سرکار.خانم.دکتر.زهرا.پارساپور،.تصحیح،.تکمیل،.تذییل.و.بازنویسی.شده.است..این.

اثــر.هم.به.لحاظ.محتوا.و.مآخذ.آن.و.هم.به.لحاظ.شــیوه.احیا.و.عرضه.مجدد.آن،.نمونه.ای.

ممتاز.و.قابل.تأســی.اســت.و.انتظار.می.رود.ورود.این.اثر.ارزشــمند.به.عرصه.انشا.با.چنین.

ویژگی.ها،.گذشــته.از.استقبال.شایسته.دانشجویان.و.پژوهشگران.طب.سنتی،.برای.محققین.

تاریخ.پزشــکی،.ادبیات.فارسی.و.شــاخه.هاي.مختلف.علوم.انسانی.نیز.پر.فایده.باشد.و.حتی.

فراتر.از.این.با.تجدید.حیات.مؤلف.اثر،.همزمان.با.تجدید.حیات.اثر.او،.بتوان.به.گونه.ای.سزاوار،.

از.این.کتاب.در.جهت.تحکیم.روابط.دوســتانه.میان.ایران.و.ملل.همســایه.در.قالبی.متناسب.
استفاده.نمود..

دکتر.محمد.مهدی.اصفهانی
مهرماه.1389.

شانزده
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بیش.از.پنج.دهه.از.نخســتین.گام.های.پژوهشــگران.ما.در.راه.احیــاء.و.تصحیح.متون.

کهن.پارسی.به.شــیوه.علمی.مي.گذرد...طی.این.مدت.با.صبوری.و.دانش.خویش.گرد.وغبار.

زمان.را.از.چهره.بســیاری.از.آثار.ارزشمند.کهن.ما.زدودند.و.آنها.را.در.معرض.دید.محققان.و.

دانش.دوســتان.قرار.دادند...ضمن.پاسداشت.تمام.تالش.هایی.که.در.این.عرصه.صورت.گرفته.

است.به.نظر.می.رسد.که.در.انتخاب.آثار.کهن.به.نگاهی.جامع.تر.و.گزینشی.شامل.تراز.گذشته.

نیازمندیم...با.مروری.بر.عناوین.کتاب.هایی.که.تا.کنون.تصحیح.شــده.اند.،.به.راحتی.مي.توان.

دریافــت.که.حوزه.موضوعی.این.کتاب.ها.بســیار.محدودتر.از.حوزه.موضوعی.آثار.برجســته.

نیاکان.ماست...برای.مثال.در.یک.بررسی.اجمالی،.از.مجموع.سی.و.پنج.کتاب.تصحیح.شده،.

بیســت.و.هشت.اثر.در.حوزه.ادبیات.و.عرفان.و.دین.،.شش.اثر.در.زمینه.تاریخ.و.تنها.یک.اثر.

در.موضوع.طب.بوده.اســت..این.امر.بر.حاکم.بودن.ذوق.و.سلیقه.خاص.در.انتخاب.کتاب.ها.

داللت.دارد.و.ناشــی.از.آن.است.که.غالب.مصححان.ما.اهل.ادب.وعرفان.و.دین.اند.و.ترجیح.

می.دهند.آثاری.که.به.حوزۀ.تخصصی.آنها.مربوط.می.شود،.برگزینند...عدم.تسلط.به.اطالعات.

و.اصطالحات.و.محتوای.متن،.کار.تصحیح.را.برای.مصحح.محتاط.و.دقیق،.دشــوار.می.کند..

برای.نمونه.مصحح.توانمندی.چون.ایرج.افشار.در.تصحیح.ذخیرۀ.خوارزمشاهی.پس.از.روبرو.

شدن.با.این.دشواری.تنها.به.تصحیح.جلد.اّول.آن.بسنده.مي.کند..از.سویی.بی.توجهی.به.این.

حوزه.نیز.مي.تواند.نتایج.زیانباری.به.همراه.داشــته.باشد..مهجور.ماندن.دستاوردهای.فکری.

گذشــتگان.در.زمینه.علوم.عقلی.و.علوم.تجربی.و.عدم.آشنایی.نسل.امروز.و.نسل.های.آینده.
با.میراث.ارزشمند.آنها.از.جمله.پیامدهای.این.بی.توجهی.است..

با.کمال.تأسف.امروزه.بعضی.از.آثار.علمی.ما.که.به.زبان.های.دیگر.ترجمه.شده.و.سال.ها.

در.مراکز.علمی.دیگر.کشــورها.تدریس.و.یا.مطالعه.مي.شــود،.هنوز.در.داخل.کشور.تصحیح.

نشــده.و.در.اختیار.اهل.علم.قرار.نگرفته.است..از.سوی.دیگر.بعضی.از.آثار.علمی.ایرانیان.که.

 پيشگفتار مصحح

هفده



كفايه الّطب

به.زبان.عربی.تألیف.شــده،.هنوز.به.فارســی.ترجمه.نگردیده.و.مهجور.است؛.در.حالی.که.در.

کشــورهای.عربی.این.آثار.تصحیح.شده.و.در.اختیار.همگان.قرار.گرفته.است..برای.مثال.به.

بعضی.از.آثار.بوعلی.ســینا،.زکریای.رازی.و.خیام.مي.توان.اشــاره.کرد..این.غفلت.از.جانب.ما.

ایرانیان.با.جســارت.دیگران.در.انتساب.این.آثار.در.موسوعه.ها.و.فرهنگ.ها.و.دائرةالمعارف.ها.
به.ملت.و.نژاد.خویش.همراه.شده.است..

در.پي.پیشــنهاد.تصحیح.و.چاپ.این.کتاب.از.سوي.اســتاد.ایرج.افشار.به.مرکز.تاریخ.و.

اخالق.پزشــکي.ایران،.نســخه.اي.از.این.کتاب.در.اختیار.این.جانب.قرار.گرفت..بعد.از.تأیید.

پژوهشگاه.نســخه.هاي.متعدد.این.کتاب.را.در.کتابخانه.هاي.مختلف.یافتم.و.پس.از.بررسي،.

قدیمي.ترین.و.کامل.ترین.نسخه.را.که.متعلق.به.کتابخانه.فرهاد.معتمد.بود،.نسخه.اساس.قرار.

دادم..عدم.آشــنایي.اغلب.کاتبان.با.مقوالت.طب.سنتي،.نادرستی.هایي.را.در.ضبط.کلمات.به.

خصوص.اســامی.خاص.دارو.ها.و.بیماری.ها.در.نسخ.مختلف.بوجود.آورده.بود..از.سوي.دیگر.

تحوالت.زباني.که.در.طي.چهار.قرن.فاصله.زماني.میان.قدیمي.ترین.نســخه.و.نسخه.متأخر.

روي.داده.بود،.کار.تصحیح.و.مقابله.را.با.حساســیت.و.دشواری.خاصي.همراه.ساخت..در.این.

مقابلــه،.مصحح.خود.را.موظف.مي.دید.که.هم.صحت.کتاب.از.بعد.علمي.حفظ.شــود.و.هم.

جنبه.هاي.ادبي.کتاب.لحاظ.شــود؛.به.گونه.اي.که.نه.ویژگي.هاي.سبک.شناسي.و.رسم.الخط.

قدیمــي.کتاب.قرباني.رواني.و.صحت.مطالب.شــود.و.نه.وفــاداري.به.متن.اصلي.از.صحت.

مطالب.و.سهولت.استفاده.از.این.کتاب.بکاهد..باید.اعتراف.کنم.که.جرأت.و.جسارت.آغازین.

مصحح.در.پذیرش.این.طرح.آنهم.به.شکل.انفرادي.بیشتر.ناشي.از.آشنا.نبودن.با.مخاطرات.و.

سختي.هاي.راه.بود..در.این.راه.هر.چند.عامل.به.حکمت.»اّول.الفکر.آخر.العمل«.نبودم.اما.به.

یاري.و.مساعدت.استاد.بزرگواري.که.حکمت.»اصبت.فالزم«.را.به.من.آموخت.،.پشتگرم.شدم..

اســتاد.طب.و.اخالق.دکتر.محمد.مهدي.اصفهاني.که.به.حق.در.زمینه.طب.ســنتي.از.نوادر.

دوران.هستند،.با.مطالعه.واژه.به.واژه.این.متن.مقابله.شده.و.تدریس.الفبا.و.مباني.طب.سنتي.

به.این.جانب،.با.جدیت.و.تعهدی.بي.نظیر.تصحیح.این.کتاب.را.امکان.پذیر.ساختند؛.به.گونه.اي.

که.به.برکت.نظارت.ایشــان،.امروز.کفایه.الطّب.جزو.معدود.کتاب.هاي.پزشکي.ماست.که.در.

تصحیح.آن.هم.بعد.ادبي.و.هم.بعد.طبي.آن.لحاظ.شده.است..از.استاد.بزرگوار.و.فاضلم.جناب.

آقاي.دکتر.پورنامداریان.که.صمیمانه.پاســخ.گوي.ســؤاالت.این.جانب.بودند.تشکر.مي.کنم...

نیــز.از.جناب.آقــاي.مهدي.مدایني.که.در.آغاز.تصحیح.توصیه.هــاي.الزم.را.به.من.نمودند،.

هجده
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سپاسگزارم..مراحل.تایپ.و.صفحه.آرایي.و.ویرایش.این.کتاب.بسیار.پر.پیچ.و.خم.تر.از.معمول.

بود..تبدیل.فایل.تایپ.شده.این.کتاب.از.سیستم.زرنگار.به.Word.و.سپس.صفحه.آرایي.آن.با.

نرم.افزار.InDesign.مشکالت.و.سختي.هاي.بسیاري.را.با.خود.همراه.داشت؛.به.خصوص.این.

که.تالش.مي.شــد.صورت.اصلی.کتاب.و.حتی.رنگ.و.نوع.خطوط.حفظ.شود..انتخاب.فونت.

»دوات«.براي.این.کتاب.در.راستاي.همین.هدف.بود؛.چرا.که.به.خطي.که.نسخۀ.اصلي.یعني.

نســخه.A.با.آن.کتابت.شــده.بود،.نزدیک.بود..همین.طور.درج.مطالب.در.جداول.و.انتخاب.

رنگ.زعفراني.براي.عناوین،.تالشــي.در.جهت.حفظ.صــورت.اصلي.کتاب.بود..وظیفه.خود.

مي.دانم.از.خانم.خوري،.آقــاي.محمدي.و.آقاي.اینانلو.که.با.تخصص.خویش.در.این.عرصه.

مرا.یاري.نمودند.و.نیز.دوســت.خوبم.خانم.صابري،.تشکر.ویژه.داشته.باشم..چاپ.این.کتاب.

به.شــکل.مطلوب.مرهون.لطف.و.همیاري.مسئول.آگاه.و.متعهد.انتشارات.پژوهشگاه،.جناب.

آقاي.زعفرانچي.اســت..براستي.که.حضور.ایشان.در.پایان.این.راه.سخت.براي.این.جانب.در.

رســیدن.به.نتیجه.دلخواه.نعمتي.بود..امیدوارم.این.کتاب.ارزشمند.جایگاه.شایسته.خود.را.در.

میان.محققان.و.دانشجویان.در.داخل.و.خارج.کشور،.بویژه.دانشکده.هاي.طب.سنتي.پیدا.کند..

وعلیه.توکلی.
زهرا.پارساپور

نوزده
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بسمه.تعالی

خوشــبختانه.چاپ.اول.کفایه.الطب.توانســت.مورد.اســتفاده.اهل.فضل.قرار.گیرد.و.در.

تحقیقات.طبی.و.ادبی.به.کار.آید..در.چاپ.دوم.این.اثر.تالش.شد.بعضی.از.اشکاالت.موجود.
در.چاپ.اول.مرتفع.گردد..

شایســته.است.از.جناب.آقای.برهان.حســینی.و.همکاران.ارجمندشان.در.مؤسسه.شفای.

کردســتان.و.نیز.محقق.ارجمند.جناب.آقای.سید.حســین.رضوی.برقعی.که.با.دقت.فراوان،.

نکات.ارزشــمندی.را.در.جهت.اصالح.چاپ.قبلی.به.این.جانب.متذکر.شــدند.کمال.تشکر.و.
قدردانی.را.دارم.و.توفیقات.بیشتر.برای.آن.بزرگواران.آرزومندم.

بار.دیگر.از.اســتاد.وارســته.و.زاهد.کم.نظیر.جناب.آقای.دکتر.محمد.مهدی.اصفهانی.یاد.

می.کنم..دریغا.که.از.فیض.وجودشــان.محروم.شــدیم..خدایش.رحمت.کناد..روحش.شاد.و.
نامش.ماندگار.باد.

و.علیه.توکلی
پارساپور.....

 مقدمه چاپ دوم

بيست




