 -1رایت ان اولف کتابا فی دفع مضار االغذیه تاما مستقصی ابلغ و اشرح مما عمله الفاضل جالینوس
فانه سها و غلط فی کثیر من کتابه فی هذا المعنی و لم یستقص فی کثیر منه
 -2إنی ألعلم کثیرا من النـاس یسـتجهلوننی فی تـألیف هـذا الکتـاب ،وکـثیرا منهم یلوموننی و
یعنفوننی .....إلی مناقضه رجل مثل جالینوس فی جاللته و معرفته و تقّدمه فی جمیع أجزاء الفلسـفه
 -3کم قـد رصدت فی البیمارستان فی بغداد و فی الری و فی منزلی سـنین کثیرة هـذه المعـانی و أثبّت
أسـماء من کان أمره جري علی حکم هـذه الکتب و أسـماء من جرت حالته علی خالف ذلک علی
حـدة ،فلم یکن عـدد من جري أمره منهم علی الخالف بأقل عـدد
 -4و متی رایت هذه العالمات فافصد ،فانی قد خلصت جماعه به و ترکت متعمدا جماعه استبریء
بذلک رایی فسرسموا کلهم
 -5الرازی اما الزئبق العبیط فال احسب له کثیر مضره اذا شرب اکثر من وجع شدید فی البطن و
االمعاء ....،و قد سقیت منه قردا کان عندی فلم ار عرض له غیر ما ذکرت و علمت ذلک من تلویه
و قبضه بفمه و یدیه علی بطنه
بالري غیر مرة ،و کان یعقب بعضهم االستسقاء
 -6و قد رأیت هذا فی البیمارستان بالعراق و فی منزلی ّ
ّ
الطبلی و بعضهم تقطیر البول و بعضهم وجع الورك .و ل ّما رأیت ذلک مرارا و لم ینفعهم المس ّهل و
للریاح أقبلت علی حقنهم بما یس ّخن و یس ّمن و أجلستهم فی
ال المقیّئ و ال األدویه
الحارة الطاردة ّ
ّ
الحار إلی الی صدر ،و بعضهم ألزمتهم الح ّمام الیابس فبرئ منهم ثالثه نفر و أسرع إلی
الرمل
ّ
ّ
ّ
أخف و لم أر أحدا منهم برئ من االستسقاء الطبلی العارض
االستسقاء نفر ممن لم یعالج إال أنه کان
ّ
لهم
 -7ال ینبغی لعاقل محترس ان یثق معه لهذه الطریق غایه الثقه و یرکن الیها و یطلق القول بتقدمه
المعرفه او ینزع العالج و التدبیر بحسبها ،و ذلک ان من جری امره علی خالف و قد کانوا علی
الثالث مئه من نحو الفی مریض و من ذلک امسکت عن االنذار بما هو کائن المر من وضوح
الدالئل و قوتها ما لم یلزمنی فیه شک
 -8ولقائل أن یقول أن الطب ینقسم إلى نظر وعمل ،وأنتم قد جعلتم كله نظراً ،إذ قلتم أنه علم .وحینئذ
نجیبه ونقول إنه یقال إن من الصناعات ما هو نظري وعملي ،ومن الحكمة ما هو نظري وعملي،
ویقال إن من الطب ما هو نظري وعملي .ویكون المراد في كل قسمة بلفظ النظري والعملي شیئا ً
أخر ،وال نحتاج أالن إلى بیان اختالف المراد في ذلك إال في الطب .فإذا قیل إن من الطب ما هو
نظري ،ومنه ما هو عملي ،فال یجب أن یظن أن مرادهم فیه هو أن أحد قسمي الطب هو تعلیم العلم،
والقسم اآلخر هو المباشرة للعمل ،كما یذهب إلیه وهم كثیر من الباحثین عن هذا الموضع ،بل یحق
علیك أن تعلم أن المراد من ذلك شيء آخر :وهو أنه لیس واحد من قسمي الطب إال علماً ،لكن
أحدهما علم أصول الطب ،واألخر علم كیفیة مباشرته
 -9و أما منافع كل واحد من األعضاء ،فإنا نعتمد في تعرفهاعلى ما یقتضیه النظرالمحقق ،والبحث
المستقیم ،وال علینا وافق ذلك رأى من تقدمنا أو خالفه.
األدویة تتعرف قواها من طریقین :أحدهما :طریق القیاس ،واآلخر :طریق التجربة .ولنقدم
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الكالم في التجربة فنقول :إن التجربة إنما تهدي إلى معرفة قوة الدواء بالثقة بعد مراعاة شرائط
:إحداها :أن یكون الدواء خالیا ً عن كیفیة مكتسبة…..
والثاني :أن یكون المجرب علیه علَة مفردة…..
والثالث :أن یكون الدواء قد جرب على المضادة حتى إن كان ینفع منهما جمیعاً ،لم یحكم أنه مضاد
المزاج لمزاج أحدهما،
ّ
ً
والرابع :أن تكون القوة في الدواء مقابال بها ما یساویها من قوة العلة.....

والخامس :أن یراعى الزمان الذي یظهر فیه أثره وفعله ،فإن كان مع أول استعماله ،أقنع أنه یفعل ذلك
بالذات....
والسادس :أن یراعى استمرار فعله على الدوام أو على األكثر ،فإن لم یكن كذلك ،فصدور الفعل عنه
بالعرض
ّ
والسابع :أن تكون التجربة على بدن اإلنسان ،فإنه إن جرب على غیر بدن اإلنسان ،جاز أن یتخلف من
وجهین….
و اما شیء الذی امتحنوه بالقصد ،فمثل انهم جربوا واحدا من االغذیه و االدویه علی االبدان
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المختلفه الطبائع مره بعد مره ،ثم نسبوا الی کل واحد منها الفعل اذی تکرر منه .کما قالوا بعد
التجربه :ان السقمونیا یستفرغ الصفراء و االفتیمون یستفرغ السوداء
 -12فإنه إن جرب على غیر بدن اإلنسان ،جاز أن یتخلّف من وجهین :أحدهما :أنه قد یجوز أن یكون
الدواء بالقیاس إلى بدن اإلنسان حاراً ،وبالقیاس إلى بدن األسد والفرس بارداً ،إذا كان الدواء أسخن
من اإلنسان ،وأبرد من األسد والفرس ،ویشبه فیما أظن أن یكون الراوند شدید البرد بالقیاس إلى
الفرس ،وهو بالقیاس إلى اإلنسان حار .والثاني أنه قد یجوز أن یكون له بالقیاس إلى أحد البدنین
خاصیة لیست بالقیاس إلى البدن الثاني ،مثل البیش ،فإن له بالقیاس إلى بدن اإلنسان خاصیة السمیة،
ولیست له بالقیاس إلى بدن الزرازیر.
و انا ارمیهم بواحده ،ان ما ذکرته یستعمل علی ما ذکرته و یستعمل علی غیر ذلک من غیر
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ما رسمته من الحجب ،و بعد ذلک ینظر کیف کان اثر المسهل فی قوی البدن اوال و فی اکرابه
…… ،فان التجربه اما ان تصدق قولی ،کنت حیا او میتا ،و اما ان تکذبه .....والتجربه وحدها هی
التی تثبت الحقائق و تذعب البواطل
و قد جرت عادة القدماء بأن ال یسموا القصبة بإطالق إال قصبة الرئة كنت في وقت طلبي إذ
-14
قرأت هذه األقوال ،شققت قصبة (رئة) عنز بعد أن قطعت الجلد و الغشاء تحته و قطعت من جوهر
القصبة قطعا باتا دون قدر التّرمسة ،ثم التزمت غسل الجرح بالماء و العسل حتى التأم ،و أفاق إفاقة
یذرر علیه جوز السرو
كلیة و عاش مدة طویلة و عند ما أخذ الجرح في االنكماش و االندماج ،كان ّ
مسحوقا منخوال حتى أفاق ،و لكن هذا شيء لم یستعمله أحد ممن (لحقناه و ممن) لحقه سلفنا فلهذا لم
أذكره بدءا.
و صناعه الطب اذا استوفیت شرایطها التخطی ابدا و انما یخطی الطبیب الحاذق فیها مره و
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یصیب مئه مرهکما قال جالینوس و ال یکون خطاه قطیعا و ال کبیرا و ال بعیدا من الصواب و مساله
الحاذق فی الرمایه فانه یصیب الغرض غالبا و ان اخطا فال یبعد عنه بعدا کثیرا و انما یقع سهمه
قریبا من الغرض و اما ان یقع فی ضد الجهه  .کال فکهذا یکون خطا الطبیب
انا اضرب لک مثال من مساحه الدایره و جذر االصم کالعشره مثال فان الحاذق فی الصناعه
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یستخرج ذلک علی اقرب ما یمکن و یسامح باقل جزئها .ال یظهر له تفاوت فی الحس و ال کیر
اختالف عند العاقل فهذا الحکم بعد صوابا و ان کان فیه تسامح حیث اخل بخوال یکاد یعتد به و کلما
قل ذلک الجزء المتسامح به کان الحکم اصح و صاحبه احذق فالحدس الصناعی فی الطب بهذه
المنزله و ما خالف ذلک و بعد عنه فهو ظاهر الخطا و صاحبه ال یعد من اهل الصناعه کما ان من
قال ان جذر ال عشره مثال ثلثه لم یعد حاسبا و لم یوخذ بقوله و کذالک من کان بهذه المثابه ممن یدعی
صناعه الطب لم یکن طبیبا
و نیز بباید دانست كه طریق معرفت امزجه ادویه و اغذیه و خواص و منافع آنها به عنوان
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تجربه منحصر بدانچه ذكر یافت نیست بلكه به انحاى دیگر نیز یافتهاند:

 یكى اتفاق است ًمثال شخصى صاحب مرض … از براى او دوایى و غذایى آورند و او و آورنده آن
ندانند كیفیت آن را و بخورد و باعث شفا و صحت او گردد .
 آنكه به اكراه یا به اجبار شخصى از راه عداوت به دیگرى چیزى بخوراند كه مضر و مهلك باشد بهقصد هالكت آن و آن شخص خورنده اتفاقا ً مرضى مزمن داشته باشد و به آن چیز رفع علّت او گردد .
 آنكه به سبب قحط سالى و غال و یا سیر و سیاحت و غیرها اتفاقا ً دوایى یا غذایى بخورد كه گاهىندیده و نخورده باشد … .و آن باعث شفا و صحت و تقویت و فربهى او گردد.
 -18چون در تجربه مخاطره بسیار است  .....زیرا كه بسا است كه بدون مراعات شرایط و یا غفلت
موجب هالكت مىگردد ...باید كه عند التجربه ً
اوال به حیواناتى كه امزجه آنها قریب به مزاج انسان
باشد مانند بوزینه  ...بخورانند و تا سه روز نزد خود نگاه دارند.

