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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: According to Islamic culture, Monotheism has a 

broad meaning. It means oneness. It is the most basic 

principles of religion. The Prophet Muhammad (PBUH), had 

a Monotheistic view to medicine. He believed that treatment 

is only from GOD. Monotheistic attitude is found in Kholaseh 

al hekmah authored by Aqili Khorasani more than others. The 

study examines the dimensions of monotheism in the book 

Kholase-alhekmah. 

Materials and Methods: A qualitative study on some sections 

of Kholase-alhekmah which had both scientific subjects and 

religious theme was the method of study. Frequent readout of 

data and extraction of main themes and finally content analysis 

were done. 

Findings: The main themes were: “physician citation to Quran 

verses and hadiths in order to prove the correctness of his 

science”, “having spiritual purposes of treating patients”, 

“being Surrender to the Creator and Confession to God's full 

knowledge and Confess to his incomplete knowledge” and 

“Trust in God”. 

Conclusion: Although Kholaseh-alhekmah is a medical text, 

Monotheistic thinking is seen while writing the text. There is 

no such thing in the modern medical texts. Some similar 

subjects are available in the form of medical ethics books. 

Note the fundamental issues of monotheism simultaneously 

with medical training, may play an important role in the 

advancement of medical ethics among the medical students. 
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 یتوأم با نگرش یطب یخالصه الحکمه، نگارش

 یآموزش اخالق پزشک یبرا یی: الگویدیتوح

 یزمان با آموزش موضوعات پزشکهم

 
 ،1*پوشاهیس گمیب هیمرض

 ،یانریا یطب سنت یانجمن علم ،یرانیا یپزشک متخصص طب سنت
 )نویسنده مسئول(. رانیا ن،یقزو ن،یشعبه استان قزو

 
 چکیده

دارد و در  یابلند و گسترده یمعنا یدر فرهنگ اسالم دی: توحهدف
اصل  نیترییمبنا د،یکردن است. توح یکیگفتن و  یکیاصل لغت، 

 یدیتوح یرشبا نگ زیاکرم )ص( طب را ن امبریاست. پ نید
ست. ا دانستهیمتعال م یو درمان را صرفاً مستند به خدا ستهینگریم

کار  یاخالط یطب یمبان هیپا رکه ب یرانیا یحکما انیدر م
 یلیعق اثر الحکمهدر کتاب خالصه یدینگرش توح اند،کردهیم

مطالعه، به  نیو ا خوردیحکما به چشم م هیاز بق شیب یخراسان
  .موضوع پرداخته است نیابعاد ا یبررس
از کتاب خالصه ییهابر بخش یفیک پژوهش: هاو روش مواد

 یرنگ و بو ،یطب یکه ضمن مطالب علم یخراسان یلیعق الحکمه
 یاهها و استخراج تممکرر آن یو بازخوان هاشیف هیداشت و ته ینید

 .مطالعه است نیمحتوا، روش انجام ا لیو تحل یاصل
استناد طبیب به "اند از: مطالعه عبارت یاصل یهاموضوع :هاافتهی

؛ "منظور اثبات صحت علم خودآیات قرآن و احادیث و روایات به
تسلیم محض در "؛ "در نظر داشتن هدف الهی در معالجه بیماران"

و  "برابر خالق یکتا و اعتراف به دانش کامل او و دانش ناقص خود
 ."توکل به خدا"
 یمنبع طب کی الحکمهکتاب خالصه نکهیا رغمی: علیریگجهینت

 نیمشهود است. چن یخوبدر آن به یدیتفکر توح یاست، رد پا
و حداکثر  شودینم دهید دیطب جد یدر منابع آموزش یموضوع

گنجانده  یاخالق پزشک یواحد درس لیاز مباحث مشابه در ذ یبرخ
زمان هم دیچون توح ینیادیمداوم مباحث بن یادآوری دی. شاشودیم
 انیدر م یاخالق پزشک یدر اعتال ینقش ،یمطالب طب یریادگیا ب

 .داشته باشد انیدانشجو
 

 اخالق الحکمه،خالصه ،یخراسان یلیعق ،یرانیا طب: هاواژه دیکل
 .یدینگرش توح ،یپزشک

 
 31/05/1399تاریخ دریافت: 
 30/07/1399 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولhposh@yahoo.com.siamar 

 مقدمه
 :ای دارد و شاملتوحید در فرهنگ اسالمی معنای بلند و گسترده

وحید در افعال و توحید در توحید در ذات، توحید در صفات، ت
باشد. توحید به معنی ایمان به یگانگی خدا، تسلیم بودن عبادت می

های درونی و بیرونی مانند گاه خدا و سرکوبی بتو بندگی در پیش
توحید در اصل لغت، یکی گفتن و یکی کردن  .(1) مال و مقام است

پرستیدن  است و مراد از آن در امثال این مقام، خدا را به یگانگی
توحید، . (2)است و موحد کسی است که خدا را به یگانگی بپرستد 

ترین اصل دین است و رسالت پیامبران الهی ترین و مبناییاساسی
است. در نگرش توحیدی، ها به توحید بوده آگاهی و بیداری انسان

به اندیشه تک مبدأیی برای جهان هستی قائل بوده و طبق  انسان
بند و ملزم است. م توحید را پذیرفته و به آن پایمبانی دین اسال

بندی عمیق و دقیقی را برای شناخت و درک توحید الزام و پای
آورد. آن کسی که گذشته خود را مبدأیی واحد همراه میبهاشخاص 

ین تربرای جهان هستی دریافته و او را دارای بهترین صفات و کامل
با آن مبدأ برای خود ایجاد کرده  داند، پیوندی ناگسستنیخیرات می

 ینیبجهان (.3) آن مبدأ است یسوبهو دائماً به فکر حرکت و تکاپو 
توحیدی یعنی درک اینکه جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده 

اویی  یسوبهاهیت از اویی و بینی توحیدی یعنی جهان مجهان .است
وجودی عبث و بیهوده نیست. انسان در میان آفرینش هیچ مدارد و 

موجودات از شرافت و کرامت مخصوص برخوردار است و وظیفه 
ربیت خود و اصالح جامعه مسئول تکمیل و ت ،و رسالتی خاص دارد

های شاخصهرا از نگرش توحیدی برخی محققان . (4)خویش است 
تی که بر با ظهور تمدن اسالمی و اثرا (.5) انداسالمی دانسته تمدن

بر دانشمندان اثر گذاشت رشد و توسعه علم داشت، نگرش توحیدی 
و از جمله علومی که تحت تأثیر این تمدن و این نگرش قرار گرفت، 

عل شمسلمانان م»گوید: در این زمینه ادوارد براون می ؛علم طب بود
طب را از دست جانشینان ناخلف بقراط و جالینوس که به خاموش 

قرن آن را با فروغی  5گرفتند و پس از  ،نمانده بودشدن آن چیزی 
، خود، طب را با  )ص(. پیامبر اکرم (6) «بیشتر از سابق بازپس دادند

نگریسته، درمان را با نگرشی توحیدی، صرفاً نگرشی توحیدی می
دانسته، حتی نام طبیب را مخصوص مستند به خدای متعال می

ایشان  ده که شفا تنها در دست او است.پروردگار معرفی فرمو
مجرای فیض  عنوانبهدرمان بلکه یند آفرپزشک را نه برکنار از 

در نگرش توحیدی، درمانگر  .(7) رفی فرموده استپروردگار مع
 یالوجودواجبموحد باور دارد که در هستی، موجود یگانه و 

ت کمال است و هرچه در جهان هست که دربردارنده تمام صفا
بیند و وجود دارد، معلول وجود او است، خود را در محضر حق می

شمرد و با اخالص و احساس مسئولیت تمام درمان را توفیق الهی می
در این . (8)بندد کار میبهتالش خود را جهت درمان بندگان خدا 

ه الحکمخالصهرسی کتاب بربا محقق سعی کرده است تا  ،مطالعه
 12از اطبای مشهور قرن  اثر حکیم محمد حسین عقیلی خراسانی

اثرگذاری نگرش توحیدی را در این کتاب طبی نشان  هجری قمری
 دهد.
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 هاروشو  مواد
الحکمه خالصهکتاب مطالعه حاضر به روش پژوهش کیفی بر 

م عیل ناظکه توسط استاد اسما نوشته محمد حسین عقیلی خراسانی
 طوربهکتاب  های مختلفی ازانجام شده است. بخش تصحیح شده،

 یالالبهدر هر کجا مطلبی که ، گرفتتصادفی مورد مطالعه قرار 
مطابق روش و  شدمشخص و جدا  بوی دینی داشت، و رنگمتن طبی 

ده، مطالب شبندی بر اساس موضوع، مطالب دستهپژوهش کیفی، 
هیه تهای مطالعه عبارتی فیشبه ؛(9گرفت )ر هم قرار کنا در مشابه
ها آغاز شد و خواندن ، بازخوانی مکرر فیش. در مرحله بعدیگردید

و د شتکرار شد تا مفهوم جدیدی از آن استخراج  قدرآنهر مطلب 
هایتًا با روش مطالعه استحصال شدند. ن یهاهیمادرون لهیوسنیبد

 ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.تحلیل محتوایی کیفی، داده
 

 هایافته
دست آمد. بهها اصلی از بازخوانی مکرر فیش هیمادرون چهار
استناد طبیب به آیات "از:  اندعبارتهای اصلی مطالعه مایهدرون

در " ؛"خود اثبات صحت علم  منظوربهقرآن و احادیث و روایات 
تسلیم محض در برابر "؛ "بیماران نظر داشتن هدف الهی در معالجه 

ل توک" و ؛"اودانش کامل دانش ناقص خود و خالق یکتا و اعتراف به 
 ."خدا به 

 منظوربهاستناد طبیب به آیات قرآن و احادیث و روایات  الف .
 حت علم خوداثبات ص

اند، دالیل و کردهاطبای گذشته، برای مطالب علمی که عنوان می
و تجربیات تکرار  یهاشیآزماآوردند و گاه به عقلی می هایلاستدال

 عقیلی خراسانیولی گویا  .نمودندشده خود و یا سایر اطبا استناد می
اد اند و آن، استنهروش سومی نیز برای اثبات صحت گفته خود داشت

الحکمه خالصهبه کالم الهی بوده است. مطالب زیر از کتاب 
 هایی از این استناد هستند:نمونه

و دلیل وجود قوه در بدن انسان آن است که به حسب جسمیت با »
گردد ظاهر می هذامعاست و  مشترکسایر اجسام و ابدان مساوی و 

و افعال شاقه که از دیگران ممکن نیست ظهور و  مختلفاز او آثار 
همچنین انسان کامل نسبت به انسان ناقص و ظهور  ؛ وهاآنصدور 

آیه کریمه  حکمبهمعانی و حقایق و کماالت و معجزات از کامل 
 (110)کهف/ «قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الهکم اله واحد»

« ت جدایی و فصل ممیز و خاصه انسان همین است.عل ؛ وسند آن
 (85، ص 1ج ، 1385)عقیلی خراسانی، 

را یک  ]حواس و قوای مدرکه خارج از مغز[و هر یک از آنها »
ادراک خاص است که مختص بدانند و ادراک مدرکی دیگر 

( 164)صافّات/ "و ما منّا اال له مقام معلوم" حکمبهتوانند نمود نمی
 (97، ص 1ج ، 1385)عقیلی خراسانی، « نه ادراک دو امر. و

هو السمیع "و بنا بر تقدیم ذکر سمع بر بصر در آیات کریمه » 
انّ السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه "( 1، )اسراء/ "البصیر
از آیات و بنا بر لطافت و اقرب  هانیا( و غیر از 36)اسراء/  "مسئوال

احاطه به جمیع جهات مدرکات آن اشرفیت و افضلیت  به تجرد و
 (101، ص 1ج ، 1385)عقیلی خراسانی، « گردد.سمع معلوم می

احاله سادسه در پنج  ...جنین در رحم: نیتکو گانهششدر حاالت »
بر او  – جلّ و عزّ-رسد پس روح به امر ذی الروح روز به اتمام می

و لقد خلقنا االنسان من "آیه کریمه  حکمبهدد گردمیده و فایض می
 «"(...12)مؤمنون/ سالله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین

 (353، ص 1ج ، 1385)عقیلی خراسانی، 
 ( در نظر داشتن هدف الهی در معالجه بیمارانب

جلد اول کتاب خالصه الحکمه،  ابتداییل وعقیلی خراسانی در فص
آداب طبابت و اخالق طبیب پرداخته ف از علم طب و به بیان هد

ای را که طبیب ملزم به آموختن آن علوم گانهاست و در آن، علوم ده
است، بیان نموده و از جمله این علوم، علم اخالق است. بر این اساس، 

اصل اخالقی برای پزشک شرح داده است که یکی از آنها  ودوستیب
ج ، 1385به بیماران است )عقیلی خراسانی،  عدم چشمداشت مادی

 (10-26، صص 1
پس از این بیانات رسید که اشرف کل مخلوقات انسان است و از » 

ه و اعرف و کثیرالنفع و متفقدتر ب بنی نوع انسان کسی است که اعلم
احوال کافه خالیق خصوص بیچارگان و محتاجان و درماندگان و 

 و .سقام باشدعلیالن و ضعیفان بنی نوع خود که مبتال به امراض و ا
کدام خیر و ثواب از آن زیاده است که شخصی که مبتال به مرضی 

ز باشد و باشد که از حرکت و قیام و قعود و اتیان عبادات عاج
، 1385)عقیلی خراسانی، «شخصی او را معالجه نماید و صحت یابد؟

 (12، ص 1ج 
ج( تسلیم محض در برابر خالق یکتا و اعتراف به دانش ناقص خود و 

 دانش کامل او
تأثیر فادزهر و تریاق: اجزاء رطوبات و ارواح و قوای بدنیه با هم »

یطه تدبیر و تصرف و احاطه ای از آنها از حاند... و ذرهمتحد و متصل
و امر او بیرون نیستند و مسخر امر و فرمان اویند مانند مالئک که 

، 1385)عقیلی خراسانی، .«  ...( اند50)نحل/ "ویفعلون ما یومرون"
 (442، ص 1ج 
اهلل  ؛ وگرددموجب تقویت می ...و طبیعت مدبره حامیه بدنیه » 

 (442، ص 1ج ، 1385خراسانی، )عقیلی « اعلم بحقیقه الحال
و چون معلوم گردید که مجرای بول صلب نیست و نرم است و » 

حکیم علی االطالق جلّ و عزّ به حکمت بالغه خود  هممنطبق بر 
ریح را آفرید تا آن که با بول مخلوط و یار و بدرقه شده معینی و 

 بول بالتمامای و سایقی باشد در انزراق و انفتاح مجرا و خروج مقوی
 (707، ص 1ج ، 1385)عقیلی خراسانی،  «بقوت و بسرعت ...

و یا  ...؛ قوه ... گردد مگر با چهارو حرکت ارادیه تمام نمی» 
کشیده  پس مبدأبه سوی خالف جهت  گرداند عضل رامسترخی می

گردد و گردد وتر و نیز به سوی خالف جهت، طول آن زیاده میمی
 فتبارک اهلل احسن الخالقینگردد عضو و منبسط می رض آن، کمع

( که هر عضوی را آنچه الیق و سزاوار و محتاج بدان 14)مؤمنون/
است، عطا فرموده، سپس امر به فعل کرده که تکلیف ما الیطاق 

)عقیلی (« 50)طه/ ربّنا الذی اعطی کلّ شیءٍ خلقه ثم هدینباشد 
 (96، ص 1ج ، 1385خراسانی، 

 د( توکل به خدا
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اند و غیر و عظام دعامه و ستون و باعث استحکام اعضاء و افعال»
 "گردداز فواید خلقت هر یک که بعضی از آنها مذکور می هانیا

 (70، ص 1ج ، 1385)عقیلی خراسانی،  «"ان شاءاهلل تعالی.
 ان شاء اهلل "تفصیل اعضای مرکبه در رکن دوم در بیان تشریح »
 (80، ص 1ج ، 1385)عقیلی خراسانی، « خواهد آمد. "عالیت
  

 گیرینتیجه
 حکیم عقیلی خراسانی با نگرشیکه آید به دست میچنین  هاافتهیاز  

 نگرشدیده است. توحیدی، خدا را ناظر بر اعمال و رفتار خود می
 تابت یکتوحید چنان ژرف است که حتی هنگام ک هیبر پا ایشان
ای رب عقیلی هکارهایی کهاز رااثرگذار بوده است. طبی کامالً متن 

 استناد به آیاتکرده، استفاده می های علمی خوداثبات صحت یافته
است. او در باب تقدم و شرافت شنوایی بر بینایی، ابتدا  بوده خدا

دهد و در نهایت برای اثبات صحت توضیحات علمی خود را ارائه می
به عبارات قرآنی که در آن شنوایی مقدم بر سایر حواس مثل آن 

یعنی هرچه از علم و دانش ؛ (10)کند ناد میحس بینایی است، است
در جهان موجود است، همه متعلق به ذات یکتای اوست و اگر 

ها های علمی آنان بزند، قطعاً آن یافتهچنانچه او مُهر تأییدی بر یافته
و  یپژوهقرآن"چنین نگرشی امروزه در صحیح هستند. این که 

زیرا برخی از محققان  ،چه جایگاهی دارد، جای تأمل است "طب
دنبال اثبات اعجاز آیات الهی با ابزار علمی روز بهاین حیطه، گاه 

گیرند که فالن آیه معجزه هستند و در پایان مطالعه خود نتیجه می
آید. حال اگر فرمول جور در می اهفرمولچون مثالً با این  ،است

د هایی نیز وجوآنها ناقص باشد، البد آیه اشتباه است! البته پژوهش
 (.11،12)اند داده دارند که چنین مطالعاتی را مورد نقد و بررسی قرار

ایمان است ای دارد و الزمه در نگرش توحیدی، توکل جایگاه ویژه
بعونه "، "باذنه تعالی"، " تعالیان شاء اهلل". عباراتی مانند (13)

 (.10)یک متن علمی مکرراً به کار رفته است  یالالبهکه در  "تعالی
انش د جزبهکند که نویسنده با اعتقاد و اتکال به نیرویی بیان می

که هم او خود  یراستبه ؛ وبردنویسد و پیش میخود، متن را می
(. 81/ )نساء "کل علی اهلل و کفی باهلل وکیالًو تو"فرموده است که 

عالوه بر مطالب یاد شده، اکثر اطبای پیشین، از جمله عقیلی 
خراسانی، کتابت کتاب طبی خود را با حمد و سپاس خدا آغاز 
نموده، با حمد و شکر خدا که توفیق این خدمت را به آنان داده 

دانند و از خدا میهمه امور را یعنی  (10برند )ن میاست، به پایا
یی شمرند. از اونوشتن کتاب طبی را نیز توفیقی از جانب خدا برمی

و به سوی اویی که همان بُعد توحیدی که تسلیم محض در برابر خدا 
بودن همه چیز را از او دانستن و خود را در مقابل او چیزی ندانستن 
 است، در گفتار عقیلی مشهود است. در باب هدف از طب، عقیلی
خراسانی هدف از بازگرداندن صحت و قوای بدنی را به انسانی که 

 داند واین نیرو را از دست داده است، اتیان عبادات و بندگی خدا می
ضعف جسمی از انجام عبادت الهی  به خاطرکوشد تا کسی که می

یعنی هدف از ؛ (10)دست آورد  اش را بهبازمانده است، توان بدنی
ه عقیلی خراسانی، هدفی الهی است و حرفی از طب از دیدگا

در  السالمهیعلزند. علی نمی غیره ، کسب شهرت ویاندوزثروت

-بدینو  (14) "قَوّ علی خدمتک جوارحی"فرمایند: دعای کمیل می

ای برای خدمت به پروردگار، از او ترتیب، نیروی جسمی را وسیله
اصول بیست و دوگانه عقیلی در باب ین هدف الهی و نیز طلبد. امی

ای است که اخالق پزشکی، بسیار مشابه با اصول اخالق حرفه
حیطه اخالق قرار ن امحققباشند و مورد توجه امروزه مطرح می

نتیجه اینکه عقیلی خراسانی تنها یک پزشک  .(15،16) فته استگر
های توحیدی، انسانی است بلکه به مدد آموزه ،درمانگر نیست

الحکمه، خالصهی خلق اثر عظیمی چون موحد که در لحظه لحظه
سندی  عنوانبهخالق یگانه و آیات وحی را  عنوانبهخدای متعال را 

داشته است و چه بسا  مدنظربرای هدایت اندیشه به سوی درستی، 
شد. آشنایی دانشجویان گروه رمز موفقیت وی نیز همین بوده با

دانشجویان پزشکی که متولیان سالمت در جامعه  ژهیوبهپزشکی و 
انجام  سازنهیزم تنهانهالحکمه خالصهخواهند بود، با کتاب 

 قدرگرانتحقیقات بزرگ علمی بر اساس نظرات علمی این عالم 
یک منبع معتبر اخالقی و آورد، بلکه می ایرانی و مسلمان را فراهم

دهد و دانشجو جایگاه توحیدی را پیش روی دانشجویان قرار می
کند که یک پزشک درک کرده، باور می ابتواالی مذهب را در طب

یک انسان وارسته است که  ،موفق در حیطه بهداشت و درمان
از طب چه در آموزش و پژوهش و چه در طبابت، فقط هدفش 
ای قطعاً چنین دانشجویی بعدها در هر حیطه ؛رضای خدا استکسب 

که مشغول به کار شود، مقام و مادیات را مالک اول کار خود قرار 
خود را خادم بیمارانش خواهد دید و موفقیت نهایی  نخواهد داد و

به را از خدای متعال درخواست خواهد کرد و  شیهاپژوهشدر 
اش ارتباطات انسانی بند خواهد بود وپایبیشتر کی اصول اخالق پزش

متفاوت از کسانی کارکنان و همکارانش بیماران،  دانشجویان،با 
 خواهد بود که نگرشی غیر از نگرش توحیدی دارند.
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