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رشق  علوم پزشکی، داروسازی و دامپزشکی در

  ١آسیای میانه واسالمی دورۀ ایران 

  ٢برنبورگ- ترشل. ریا 
  ٤علیرضا گلشنو  ٣ترجمۀ پریوش ایزدی

از سدۀ دوم هجری تا شکوفایی و تداوم فرهنگ و تمدن اسالمی  ایجاد و سپسسهم آسیای میانه در 
 . کردارزیابی  پایان عصر تیموریان را شاید نتوان به درستی

ً
نخســتین ایــن ســهم های  در سده ظاهرا

به سمت نواحی مرکزی خالفت و بــه » مغزهاچشمگیر فرار « نتیجۀیعنی در  ،»غیرمستقیم«اغلب 
 ســایر نــواحی از حتی در اوج شکوفایی خالفت عباســی اماخصوص پایتخت آن یعنی بغداد بود. 

در  ای روزافزون مراکز قــدرت خودمختــار منطقــه پیدایشو با تهی نشد های فکری و هنری  ظرفیت
طــی مســافتی طــوالنی  نیــاز بــه اندوزی و کاریــابی اهل اندیشه برای دانش ،سوم هجریطول سدۀ 

و در نظــر داشــتن اهمیــت  -بــه آن وابســتههای  به پزشکی و رشــته بحث. با محدود کردن ندنداشت
ست از میان تمــام ا کافی -های میانه االطراف به عنوان الگویی از دانشمندان سده  شخصیت جامع

ی نام ببریم تا اهمیت و رسد از ابن سینا، ابوریحان بیرونی و اسماعیل جرجان که به ذهن می هایی نام
 گرچهآن) را درک کنیم.  سویاسالم (و فراجهان سهم آسیای میانه در آموزش پزشکی در  »مرکزیت«

 بر اساس را نمینبوغ فردی 
ً
 هم، اما این تبیین کرداجتماعی به قدر کافی -محیط فرهنگی توان صرفا

  نبوغبه همان اندازه درست است که 
ً
وجــود  پــسشود.  ل و آشکار نمیدر فضایی تهی تشکی قاعدتا

 -حمایت مادی استو یک ساختار  تر پرشمار سطح پاییناستعدادهای حاکی از وجود  نبوغ علمی
ها، خواه از  در بازار و کتابخانه موردنیازهای  دسترسی به کتاب مورد عبارت است از امکانکه در این 

  دربار. غنی و جامعهای  از مجموعه ، و خواهاندک یک دانشمند برجسته های داشته

                                                    
1. “Medicine, Pharmacology and Veterinary Science in Islamic Eastern Iran and Central Asia”, History of 

Civilizations of Central Asia, vol. IV, Part Rwo: The achievements, UNESCO, France, 2000, pp. 299-317. 
2. L. Richter-Bernburg 

 parivashizadi7@gmail.com، دانشگاه شیراز؛ غذایی صنایع و علوم ،کشاورزی ۀدانشکدمهندسی علوم و صنایع غذایی،  کارشناس .٣
 مرکز مشهد؛ فردوسی دانشگاه شریعتی، علی دکتر انسانی علوم و ادبیات دانشکدۀ تاریخ، گروه اسالم، از بعد ایران تاریخ دکترای .٤

 golshani_22@yahoo.com ؛ایران شیراز، شیراز، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، تاریخ و سنتی طب تحقیقات
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با توجه به ماهیت اکثر منــابع موجــود، اعــم از متنــی و تــاریخی، و بــه دلیــل ســوگیری بیشــتر 
و بر مؤسســاتی متمرکــز  پزشکیبر سنت رسمی و مکتوب پژوهش حاضر های دردسترس،  پژوهش

 »بومی« اینجا به پزشکی. اگر مربوط بودبهداشت عمومی  راستایآن در  کاربرداست که به انتقال و 
 پزشــکی حقیقــی ۀ، این به معنای انکار جایگاه درست آنهــا در یــک تاریخچــپردازیم نمیو سنتی 

جداگانه و بدون تعامل بــا یکــدیگر  های حوزهبومی و سنتی در  پزشکیشود که  نیست، و ادعا نمی
 بــرای یــافتنخ خطی سنت نس کهماند  های آتی باقی می اند. این موضوع برای پژوهش وجود داشته

سنتی  پزشکی عامیانه و؛ بررسی شودبا متون رسمی بررسی تجربی در مقایسه  پزشکی ازشواهدی 
  .نیازمند پژوهش استاز آنچه در گذشته وجود داشته  ای به عنوان شاهد بالقوهامروزی نیز 

  )ق۴۵٠- ١۵٠ای ( منطقه هایتمایز بروز ؛عالمانهو تکامل ی سنت  رشد
 ١.پردازیم نمی) ق۳۱۳-۲۵۱پیشرفت پزشکی در اسالم تا زمان ابوبکر رازی ( تاریخچۀاینجا به در 

ای در  های منطقــه ویژگی مانع تشخیص ،قلمرو وسیع خلیفه ها در جایی افراد و نظریه جابهسهولت 
به عنوان مرکــز  -تألیف شدند. عالوه بر آن، از راه پایتخت عباسی بغدادآن دوره  آثاری است که در

منــاطق  بــهحتــی  توانســت میای  خصوصــیات منطقــه این -ی بزرگ کاالهای مادی و معنویتجار
  .برسدسرعت  دوردست نیز به

حــامی پزشــکان و  به عنــوان) را ق۱۸۹ دخاص آسیای میانه، یحیی بن خالد برمکی ( در مورد
زیــاد، بــه احتمــال  امــا. شناســیم میهای عربی و فارسی  به زبان یویژه ترجمۀ کتب پزشکی هند به

به دســتور هــارون الرشــید در آنجا های او در محدودۀ دربار خلیفه در عراق بوده است، که  فعالیت
بدین ترتیب، خراسان و مــاوراءالنهر  ها به عربی ترجمه می کتاب این) ق۱۷۰-۱۹۳(  از شد. 

ً
عمــال

یان وامدار نگرش فرهنگی برمک شک هرچند که بی بیرون ماند،انتقال آموزش از هند به اسالم  مسیر
برآمده  شایدشان یعنی افغانستان شمالی بوده است، و عالقۀ یحیی برمکی به پزشکی  سرزمین اصلی

  بود.  شناخته نشدهاز یک سنت خانوادگی 
صدق کند. علی بــن  همدر مورد محققی مسلمان با اصلیتی مسیحی و خراسانی  امر شایداین 

اســالمی پزشــکی دورۀ اصــول  مجموعــۀ ترین قدیمی) نویسندۀ ق۲۵۰حوالی  دسهل ربن طبری (
 به عنوان نمایندۀ فردوس الحکمهموجود، یعنی 

ً
 دانش شرق  است. با این حال، بهتر است او را صرفا

های  سرزمین ویاستعدادها به س ۀذکر شد ای از گرایش نمونهایران یا ماوراءالنهر در نظر نگیریم. او 

                                                    
یز، ۱۳۴۹، تهران، انجمن آثار ملی، فیلسوف ریبرای اطالع بیشتر دربارۀ رازی بنگرید به: محقق، مهدی،  .١ ، حکیم رازی؛ اذکائی، پرو

ان: غالمحسین ، زیر نظر چ. ک. گیلیپسی، (ترجمۀ فارسی) ویراستارزندگینامۀ علمی دانشمندان اسالمی؛ ۱۳۸۵تهران، طرح نو، 
مؤلفات و آبادی، محمود،  ؛ نجم۱۰۰-۸۴، ص ۱۳۹۵افشار و محمد باقری، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  صدری 

  .۱۳۷۱، انتشارات دانشگاه تهران، مصنفات ابوبکر محمد بن زکریای رازی
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در ســامرا بــه خلیفــه متوکــل  ق۲۴۱او کــه در ســال  مــۀکفردوس الح. رسالۀ استمرکزی خالفت 
است. حتی اگر این اثر تنها  ای از سطح دانش پزشکی در آن زمان نمونه) اهدا شد، ق۲۳۲-۲۴۷(

رسد)، بالفاصله با  به نظر می چنینبوده (که در نگاه اول  فرارود (ماوراءالنهر)شامل علوم خراسان و 
کز خالفت تلفیق شده بود. به استثناء منابع احتمالی هندو که اسالمی عمومی آن دوره در مر پزشکی

 عالقۀ یحیی بن خالد برمکی در دسترس بود، حتی  سبببه 
ً
همچــون  »شــرقی« مطالب مشخصــا

 از دّرۀ سند به عراق  دیده میفردوس الحکمه که در  »کتب هندی«
ً
 چنــانو  رفت میشوند، مستقیما

  شد. میترجمه اشاره شد، در آنجا به عربی  تر که پیش
خالفت، معاشرت افراد و عقاید بی هــیچ مــانعی قلمرو های پس از رازی و در سرتاسر  در نسل

اساسی در تولید فکری  یشاهد تغییر سدۀ چهارم هجریادامه داشت. اما در مناطق مورد بحث ما، 
 همــۀ در بــرای آثــار مکتــوبانتخاب زبان بــومی فارســی  -آن شاخص زبانی ویژگیترین  بارز .بود

ها (و تا حد کمتری  در این شرایط، زبان عربی در این حوزه .بود -ها از جمله مذهب و الهیات زمینه
زبــان فارســی در  اماپژوهش) در تالش بود تا به جایگاه ممتازش بازگشته و آن را حفظ کند.  امردر 

  .نگاه داشتجایگاهش را  یتر عالی ۀپیچیدگی و مرتب تبادل فکری باکنار عربی، به عنوان واسطۀ 
 ناشناخته های اینجا فرصتی برای تفکیک انگیزه

ً
که سبب شد زبــان فارســی  ای گوناگون و بعضا

موضوعات پزشکی از  کنیم: اشاره میبه یکی از موارد آشکار  اماجایگزین زبان عربی شود نیست. 
فارسی « های متندر  هجریپنجم و  چهارمهای  جملۀ اولین مواردی در نثر و نظم هستند که در سده

ین شدند. عالوه بر این، متون پزشکی فارسی، علیرغم وابستگی مشهود ادبی به الگوهای  مطرح »نو
 به روشنی دارایاخالط اربعۀ جالینوس،  تنکارشناسیشناسی و  عربی و به اساس مشترک در آسیب

زبــان فارســی از یک سو، . بودگرفته  تأثیرنویس  های ایرانی است که باز هم از مؤلفان عربی ویژگی
ای از اطالعات مرتبط با سالمت است که وامدار انتقال زبان عربی نیست، هرچند تأثیر  شامل پیکره

نمایان است. هنوز میزان این دانش پزشکی  آن شناسی فنی زبان عربی در بخش عظیمی از اصطالح
ها با علم هندی و  ورد تبادل آموختهخصوص با توجه به مراحل اولیه و پیش از اسالم در م به »بومی«

یی دیگر،  مشخصیونانی،  در خراســان،  پــنجم هجــریو  چهــارمهای  ســده درنشده است. از سو
های  هم در پزشکی و هــم در رشــته ،و سایر مناطق نزدیک، این روند تکرار شد و زبان عربی فرارود

  ها باقی ماند. ترین ذهن به عنوان زبان برتر نزد برجسته ،دیگر
اسالمی در نظر بگیــریم،  اگر رازی را به عنوان شاخصی زمانی در تاریخ پزشکی آسیای مرکزی

اش نیست. با این حــال  در منطقه، قبل از او یا در طول زندگی پزشکیاین مسئله سبب نفی آموزش 
هایی را متأثر از مناطق مرکزی خالفت، از جمله واردات مجدد حاصل از  شاید بتوان چنین آموزش

، یکی از نخستین موارد (اگر نگوییم اولــین مــورد) رســالهب
ً
های  ومیان مهاجر به شمار آورد. مسلما
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 در این منطقه تألیف شده، و 
ً
 بومی نبودهپزشکی که احتماال

ً
مصالح االبدان ، رسالۀ مؤلفش هم الزاما

 »مکتب«یک  چهرۀ شاخصو  نامدار)، دانشمندی ق۳۲۲-۲۳۶ح نوشتۀ ابوزید بلخی (واالنفس 
ای در  های بعد از رازی، ایران و منــاطق همســایۀ شــرقی ســهم عمــده در نسل اما ١است. ای منطقه

خالفــت داشــتند. درســت همچــون ســدۀ قبــل، قلمــرو پزشکی در سرتاسر  نگارش آثارشکوفایی 
با وجود حفظ عناصری از سنت ، باشندخالفت آمده قلمرو نویسندگان فارغ از اینکه از کدام ناحیۀ 

  بودند.و فرهنگی مشترکی  »دانشگاهی«سنت  ی خود، نمایندۀبوم
نشان دادن حرفۀ پزشکی در این دوره، نمای درونی تر از  در حوزۀ آموزش عمومی، شاید جالب

) در فرهنــگ جــامع و چهارم هجــریاین حرفه توسط ابوعبدالله خوارزمی (نیمۀ دوم قرن  یکدستی

حسن الای میان ابو هیچ مرز جداکنندهاساس، این  بر باشد. العلوم  حتیمفامختصرش از علوم یعنی 
)، علی بــن عبــاس مجوســی ق۳۷۰)، ابوسهل بشر سجزی (ح ق۳۶۰احمد بن محمد طبری (ح 

عراق و ایران مرکزی و غربی از سویی، و از  پزشکی) به عنوان نمایندگان ق۳۸۴اهوازی ارجانی (د 
ارایی، ابوســهل مســیحی، ابومنصــور سوی دیگر نویسندگانی همچون ربیع بن احمد اخــوینی بخــ

 در ایــنتــوان ترســیم کــرد.  قمری و ابوعبداللــه نــاتلی کــه بیشــتر در شــرق فعالیــت داشــتند، نمی
های بعــدی تــاریخ  که در اوج خالفت و دوره هم و محقق مهاجر »متخصص«پدیدۀ  ،بندی تقسیم

فوق حسن بن سوار بن خمار  های نامشود. عالوه بر  اسالم اهمیت زیادی داشت، در نظر گرفته نمی
 توان ذکر کرد. را نیز به عنوان نمونه می

دهد که علم پزشکی  به هیچ وجه کامل نیست، اما اشتیاق زیادی را نشان می ها این فهرست نام
حکومت سامانیان برانگیخته  قلمرو، در چهارمتا پایان سدۀ  میانهدر میان افراد ممتاز تحصیلکرده از 

شرایط بود که این در توان گفت که  . مینظری و عملی آن پزشکان استکامل  هارتمبیانگر و بود، 
بر ها  ) فراهم شد که آثارش تا سدهق۴۲۸-۳۷۰چون ابوعلی سینا ( بستر مناسب برای ظهور مؤلفی

ای بــه پیشــینیان  از آنکه به ابوعلی سینا بپردازیم، بهتر است اشاره پیش. گذاشتعلم پزشکی تأثیر 
  . بکنیمش ا فرهیخته

ابتــدا در  ،فکــری حیــاتای در  شاهد تغییــرات گســترده چهارم هجری، سدۀ گفته شدکه  چنان
افراد تحصــیل کــرده تنهــا واســطۀ  بینزبان عربی دیگر  :بود سامانیان، سپس در سراسر ایران قلمرو

زبان  باه آموزشی و نوشتاری، چه در نثر و چه در نظم نبود و پزشکی از جملۀ اولین موضوعاتی بود ک
ین، یک مورد پرداختند [فارسی] به آن میجدید  . از سه متن پزشکی شناخته شده در اوایل فارسی نو

                                                    
، جلد سوم، به اهتمام خانۀ کتاب، تهران، مؤسسۀ شکیپز های عربی: پزشکی، داروسازی، جانورشناسی، دام تاریخ نگارشسزگین، فواد،  .١

 .۳۷۴ص، ۱۳۸۰نشر فهرستگان، 
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ســال کــار  ۳ســالگی و پــس از  ۴۶، حکــیم میســری در ســن ق۳۷۰تاریخ دقیقــی دارد. در ســال 
 ابنامید. انتخ دانشنامهرا کامل کرد، و آن را  بیت ۴۵۰۰اش شامل حدود  ، مثنوی پزشکیپژوهشی

آن به یک  یاش و اهدا پزشکیتوسط نویسنده برای بیان رسالۀ  ماند که بهتر در یاد میشعری  قالب
تلفیق علــم طــب بــا برنامــۀ آمــوزش  ،اداری ممتاز به نام ناصرالدوله سپهساالر ایران-عضو نظامی

 توضــیح کوتــاهی دربــارۀمیســری  دهــد. را نشــان میعمومی حداقل در سطحی از جامعۀ درباری 
های موضعی در ترتیب مرسوم از فرق سر تا کف پــا را بیــان  دهد. نخست بیماری شناسی می ماندر

های  ای از شــیوه را بــا خالصــه اثرشرود، و  مثل تب می کلی بیماریسراغ عالئم به ، سپس کند می
مؤلفان رساند. میسری همانند بسیاری از  تشخیص همچون آزمایش ادرار و گرفتن نبض به پایان می

ای از  رشــتهو بــرای خــود  دانــد میتراز بــا فقــه  هم علمی متعالیپزشکی رشتۀ خودش را  دیگر آثار
ترین آنها و همچنــین تنهــا فــرد از دورۀ اســالمی متأخرکند.  ترسیم می هبرجست کسوتان فکری پیش

بکر رازی است.   اما ابو
ً
ا حفظ منافع شخصی، منبع یا منابع در دسترسش ربه خاطر میسری احتماال

 نکرده است. معرفی
های آخــر ســدۀ  دهــه ازتوان با اطمینــان  دو متن پزشکی دیگر بدون تاریخند، اما آنها را نیز می

نوشــتۀ  المتعلمین فــی الطــب ةهدایکتاب از همه  تر . بین این سه متن پزشکی، مهمدانست چهارم
بکر اخوینی، از جملۀ اولین رساله اخــوینی بــر خــالف  نثر است. کتاب بههای پزشکی فارسی  ابو

 نویسنده در بخارا یا اطراف آن، این نبوددربار  درخواستقرارداد یا  نتیجۀمیسری،  دانشنامۀ
ً
. ظاهرا

تر، نوشت. او  جوان دیگر استادانگسترده برای فرزندش و  خانوادگی و کاریاز روابط  بیرونکتاب را 
ــماره ۱۸۲در  ــل ش ــامل فص ــاب، دورۀ ک ــن کت ــدۀ ای ــوژی)تنکاز  یگذاری نش ــی (فیزیول ، ارشناس

شناسی، بهداشت، و تشخیص از طریق آزمایش ادرار و گــرفتن نــبض عرضــه  ، درمانکالبدشناسی
اخوینی بر خالف میسری، آشکارا ِدین خود را به استادش یعنی ابوالقاسم طاهر بن محمد  ١کند. می

کــی از شــاگردان رازی کند؛ اخوینی نیز خودش از طریق مقانعی (کــه ی قانعی بیان میبن ابراهیم مَ 
ینی  هــای  نقــل قول دربود) به استاد بزرگ وابسته است. همچنین واضح است که منبع مستقیم اخو

ینی اما استفادۀ، رازی بوده است. عالمان پیشینمربوط به  نیــاز بــه بررســی  از منــابع مکتــوب اخو
ینی احساس مسئولیت در حرفۀ پزشکی را از   او آموخته بود، بیشتری دارد. از مقانعی که اخو

ً
ظاهرا

گیری عملــی  ســمتبــا  استوار نظریبا تلفیق پایۀ  المتعلمین ةهدایمکتوبی به جا نمانده است.  اثر
دو نســل بعــد از رازی اســت؛  ،، گواه روشنی بر سطح باالی آموزش پزشکی در شرق ایــرانآشکار

نشانگر ظهور مخاطبــانی  امر. این فارسی بودن زبان این اثر به هیچ روی از ارزش آن نکاسته است

                                                    
ه مقدمه .١  ).۱۳۴۴منتشر شده است (انتشارات دانشگاه مشهد،  ۱۳۴۴ای مفصل در  این اثر به اهتمام جالل متینی به همرا
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بودنــد، امــا  فراگیــریمنــد بــه  کــه عالقه هم هست
ــتند نمی ــا  توانس ــاز نمیی ــتند در آغ ــی  خواس عرب

  .بیاموزند
االبنیــه ایرانی،  پزشکیسومین کتاب قدیمی در 

عنــوانش بــه  مطــابقاســت کــه  عن حقایق االدویه
پردازد. نویسندۀ کتاب  موضوع مهم داروشناسی می

معاصــرانش  درســت مثــلهــروی، ابومنصور موفق 
های  از طریق نسخه آنچهمیسری و اخوینی، به جز 

 ١مانــده اســت. ختهیم، ناشــنانــدا میکتابش  خطی
تــوان بــه تــاریخ  تنها میاز شواهد درونی متأسفانه، 

 کتابپی برد.  ق۳۸۰-۳۷۰یعنی  آن تقریبی تألیف
بــه  ییدارومفردات مقاله دربارۀ  ۵۴۸هروی شامل 
عربــی اســت. علیــرغم  هــای با عنوان ترتیب الفبا و

یسنده به الگوهای   ایرانی شرقی نوشتاریوابستگی آشکار نو
ً
اش در ســتایش  عربی، نگرش منحصرا

(معاصــر یــا  مؤلفــانهــای  شود که از داروشناسی هندی و تعدادی از نقل قول آمیزی دیده می اغراق
  شود. گر یافت نمیدارد که در جای دی ٢تدَ اکورف نزدیک معاصر) هندی همچون سری

ای که در اینجا مطرح شدند در زمان و مکان خودشان به خاطر کاربرد زبان فارسی  سه نویسنده
 کــرد.معاصرشان مقایسه  نویس یعرب مؤلفانبا توان  را می برجسته بودند. کیفیت محتوای کار آنها

 یعربــو فارســی بــه  مؤلفان آثاردر باالترین سطح آموزش پزشکی،  کم دستموجود،  شواهدطبق 
  . تراز بودند هم

یسندگان  بین شــکوفایی از حسین بن ابراهیم ناتلی ( بایدویژه  در حوزۀ پزشکی به نویس عربینو
 ق۳۸۰-۳۷۵ ح

ُ
) و ابوسهل بن یحیی ق۳۹۰-۳۸۵ شکوفایی حمری ()، ابومنصور حسن بن نوح ق

اما از  ؛خود بودند صرع) نام برد که نمایندگان شکوفایی آموزش پزشکی در ق۴۰۲-۳۶۰مسیحی (
جایگــاه  تــوان بــا توجــه بــه لحاظ اینکه عضو جمعی از نخبگان نزدیک به دربار بودند، آنها را نمی

 ترجمۀناتلی از  تحریرای، نمایندگان حرفۀ پزشکی در ابعاد وسیع در نظر گرفت.  اجتماعی و حرفه
یر همــراه مــتن کــه روی با وجود اصالحات ناچیز او و علیرغم زمختی تصــاو ریدسسکوعربی دیو

                                                    
ین و هم به خاطر کاتبش مشهور است  آن در کتابخانۀ ملی وین، هم به عنوان قدیمی موجودیکتای  نسخۀ .1 ترین نسخۀ دستنویس فارسی نو

 .، به همت مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد)۱۳۸۹(چاپ عکسی این اثر با مقدمۀ ایرج افشار و علی اشرف صادقی در سال 
2. Srīfargavadat (Śribhārgavadatta) 
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دهندۀ مداومت نیازی است که به  نشان استفان بن باسیل صورت گرفت، -ترجمۀ حنین بن اسحاق 
آثار اصلی قمری و مسیحی در  های قابل فهمی از این مرجع داروشناسی یونانی حس می ترجمه شد. 

رند. در این نوع از آثار، با نام دا هئکتب المو  کتاب الغنا والمناقالب دائرةالمعارف مفصل به ترتیب 
 های متفاوتی دیدگاه ولی مؤلفان. کند تغییر نمیکلی سنت جالینوسی، محتوا زیاد  یکدستیتوجه به 

سایر علوم خفیه داشتند. همچنین در باز بودن نسبت به کار تجربی بالینی، میــزان به احکام نجوم و 
معتبر این رشتۀ  های چهرهشکی، آشنایی با در صورت منافات با اصول پزپایبندی به مالحظات دینی 

هــای  قول از نقل ای گزیــده مجموعــه. گــاه بودندخود متفاوت  عرضۀ دانشعلمی و رویکردشان در 
هایشان در قالــب  دادند که طرح جدیدی را بر اساس یافته د، و گاهی ترجیح میپذیرفتن مرتبط را می

یسی کنند.   رسالۀ ماندگاری از خود بازنو
تری  گرایی آشکار این نویسندگان، متون موجود نیازمند توجه و بررسی دقیــق نظر از سنت صرف

 هستند. 
ً
 شــان دائرةالمعارفیقمری و مسیحی نسبت بــه آثــار  فرعیآیا کارهای  باید روشن شود مثال

دهنــد یــا نــه. در بهای دانشجویان معاصر تاریخ پزشکی  تری به پرسش های جالب توانند پاسخ می
تــألیف  المصــطالحات الطبیــه يکتاب التنویر فــنجا ذکر چند عنوان کافی خواهد بود، از جمله ای

 قمری و 
ّ
نوشتۀ مسیحی و همچنین دو رسالۀ مختصر  خلق االنسان يه تعالی فکتاب اظهار حکمة الل

کنار  هم در دربار سامانی در بخارا و هم در ،توان ذکر کرد. مسیحی از او دربارۀ آبله و طاعون را می
دانشمند  نیززیست و  در مقایسه با رازی که قبل از او می اودر گرگانج فعالیت داشت.  خوارزمشاهان

سینا، نمایندۀ فیلسوفی طبیب در سنت اسالمی و باستانی بود. از دیــدگاه  معاصر و جوانتر یعنی ابن
یمــان خــود را هــر چنــد این نکته جالب است که او از تبار مسیحیان ایرانی بود و ا ادیان همتاریخ 

  محتاطانه حفظ کرد. 
، اســتدر ماوراءالنهر  چهارم هجریقمری و مسیحی گواه یادگیری و علم در اواخر سدۀ  وجود

. در بودنــدهای فکری و فرهنگی متنوع آن سرزمین در ایــن دوره  فعالیت های بارز نمونهاما آنها تنها 
بــر جــای گذاشــته،  ها و نســخ خطــی یبــه، اعــم از کتفرهنگی که مخزنــی غنــی از اســناد مکتــوب

در گذشته و حال  خالقیت ذهنیهای  های مجهز جایگاهی حیاتی به عنوان مخازنی از ثمره کتابخانه
. خوشبختانه، ببالد شکتابخانۀ باشکوه به توانست میند. در این زمان، بارگاه سامانی در بخارا شتدا

ن بن عبدالله ابن سینا، یکی از دانشمندان بــزرگ اطالعات دربارۀ این کتابخانه به قلم ابوعلی حسی
اش  در اینجا به زندگی و آثار فلسفیمانده است.  به جا علم آموخت،و  رشد یافتتاریخ که در آنجا 

کنــد و گســترۀ آثــار  نامــۀ خودنوشــتش عرضــه می تصــویری کــه او از خــود در زندگی پردازیم. نمی
دهــد کــه او خــود را  بیان شده، به وضوح نشان مییش شفااش که بیش از هر چیز در کتاب  فلسفی

پرداخــت.  می» معلــم اول«شد به تبیین مجــدد افکــار  و هر زمان الزم می دانست ارسطوی دوم می
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های علــوم  همۀ رشــتهبود که شامل  ای دستگاه فلسفی یکپارچه هدف ابن سینا همانند ارسطو ابداع
   . مشخص کندرا  ها و جایگاه منطقی آن باشد

 پایینانداز چشمدر این 
ً
تری داشت. پزشــکی بــرخالف هندســه، هرگــز  ، پزشکی موقعیت نسبتا

توانست به جامعیت و قطعیت استنتاج قیاسی برسد زیرا اهداف خود را تنها با تمسک به موارد  نمی
ســخت و «پزشکی به عنوان یک علم، نــه تنهــا آورد. از دیدگاه ابن سینا  فردی و اتفاقی به دست می

-۱۲۹تر آن، مرجع عالی پزشــکی یعنــی جــالینوس ( نبود، بلکه به دلیل رتبۀ اصولی پایین »واردش
) نیز مجبور بود از ارسطو پیروی کند. در قلمرو جستجو و دانش بشری، حقیقــت بــه همــان م۲۰۹

هــای  نظر اندازه گرانبها و منحصر به فرد بود که در حوزۀ مذهب مطرح بود. به همین دلیــل اختالف
کرده، یا  شد که جالینوس به کلی اشتباه می نبود. یا باید ثابت می دوامارسطو و جالینوس قابل  میان

 شــد چندان بود کــه نمی، کالبدشناسیو  تنکارشناسیویژه در زمینۀ  اگر حجم شواهد تجربی او، به
ســفۀ تا مرجعیــت ارســطو در فل شد ابداع میبندی شده  از حقایق رده باید دستگاهینادیده گرفت، 

 از این رو .شودپزشکی تأیید  »خاص«در حوزۀ  همهای جالینوس  و اعتبار آموزه ودطبیعی حفظ ش
، و آورده شفااش،  هایش را با جزئیات کامل در بخش جانورشناسی رسالۀ فلسفی ابن سینا استدالل

  این مطالب را مطرح نکرده است.  قانوناش،  در فرهنگ جامع پزشکی
چون ابن سرابیون، رازی، علــی بــن عبــاس  مسیر مؤلفانی، انون فی الطبالقابن سینا با کتاب 

. دنبال کرددانش پزشکی در یک کتاب جامع  در گرد آوردنمجوسی، ابوسهل مسیحی و سایرین را 
خواه به خــاطر قــدرت اقنــاع  ولینیست؛  پیشینیانشابن سینا برتر از آثار  قانوناز دیدگاه پزشکی، 

هر دو عامل، این از  ترکیبی، یا شاید به خاطر حرمتش به احکام مذهبی، یا نبیافیلسوفانه و شفافیت 
آن، آمــوزش  بیرون ازچه در جهان اسالم و چه  چندین سده،بر تمامی آثار قبلی سایه انداخت و تا 

کــه  ،نج مقاله است: (الف) کلیــاتپابن سینا مشتمل بر  قانونرا تحت نفوذ خود درآورد.  پزشکی
شناســی،  شناســی، نشانه شناسی، علت ، بیماریکالبدشناسی، تنکارشناسی، شکیپزشامل تعریف 

ها و مرگ و اصول درمان است؛ (ب) داروهای ســاده (بــه ترتیــب حــروف  اصول بهداشت، بیماری
الفبای ابجد)؛ (ج) امراض خاص به طور کلی و اختالالت پوستی؛ (د) موارد ابتالء غیرموضــعی: 

؛ و (ه) مــواد آرایشــی؛ زهرهــاا؛ هــ ها، دررفتگی هــا، جراحــات، شکســتگی ها، تومورهــا و زخم تب
بــر  قــانونکتــاب  گــذاریهای تأثیر داروهای ترکیبی بر حسب نوع و مورد استعمال. یکــی از مؤلفــه

هایی است که حاوی ارجاعاتی بــه آن در  های متعدد و شرح های متوالی بعد از خود، تلخیص نسل
از حرفۀ پزشکی نیز  بیرونستند. های متنی مفصل در آثار به ظاهر مستقل ه هایشان و اقتباس عنوان

] قانون) گواه مؤثری [از ارجاعات ق۵۶۰د نظامی عروضی سمرقندی ( چهار مقالۀمقالۀ چهارم از 
  است. های پزشکی دانستنیشامل تمام  قانونشود. چرا که در نظر مؤلف، کتاب  محسوب می
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یار پر هزینه بود، ابن سینا نیاز، و از طرفی دستیابی به آن بس اثر مرجع مفصل و مورد قانون چون
مند را در قالب نثر و  با چندین رسالۀ مختصرتر نیازهای کارآموزان حرفۀ پزشکی و خوانندگان عالقه

 چــۀتــوان کتاب برطرف کرد. از معروفتــرین آنهــا می برای آسان ازبرکردندر قالب اشعاری  همچنین
م برد. معروفیت و محبوبیــت مــورد دوم تــا را ناالقلبیه  ةحکام االدویأ يف ةمقالو  الطب يارجوزه ف

 حاالت عاطفی و ذهنی بــه عنــوان نمــودی انــدامی تصــور  حدی از اینجا ناشی می
ً
شود که معموال

ای را پوشــش  آید. بنابراین رسالۀ ابن ســینا حــوزه شد که به صورت علت یا معلول از قلب برمی می
به اینکه یکی از حامیان اصلی ابن سینا، عالء شود. با توجه  دهد که امروزه روانپزشکی نامیده می می

الدوله کاکویه اهل اصفهان بود، او آثار مقدماتی و عملی را به زبان بــومی، یعنــی فارســی تــألیف 
 اندر دانش رگکرد. در اینجا، پزشکی از طریق رسالۀ او در زمینۀ وریدشناسی و حجامت، به نام  می

  عرضه شده است.
 ابوریحان محمد 

ً
)، همتای علمی معاصر و پیرتر ابن سینا ق۴۴۰-۳۶۲بن احمد بیرونی (احتماال

به دلیل آثار درخشانش در علــوم ریاضــی و در تــاریخ فرهنگــی و که با او مکاتبۀ علمی هم داشت، 
تر  های پزشکی شناخته شده نسبت به دستاوردهایش در رشته -اش وسعت افق فکری گذشته از -فکری

، جایگاه برجستۀ گیاهان داروییشناسی و  وزۀ علوم بهداشتی، راجع به کانیدو رسالۀ او در حاما است. 
خوارزم را بــه   کند. تحوالت سیاسی او را مجبور کرد تا زادگاهش او در تاریخ پزشکی را تضمین می

د بن ومحمدربار و سرانجام  ،و قلمروهای قابوس بن وشمگیر ان بود،مقصد بخارا که پایتخت سامانی
و در اواخــر  معرفــت الجــواهر يالجماهر فترک کند. در بخارا رسالۀ  ،و وارثانش در غزنین غزنوی

را تألیف کرد. هر دو رساله برخی از خصوصــیات بــارز بیرونــی،  الطب يکتاب الصیدنه فعمرش، 
دهند، که شامل جوانب  را نشان می اش گستردهو عالیق  تسلطش را بر دانش موجود در زمینۀ مورد نظر

او در حــوزۀ  های علمــی موشــکافانه بودنــد. در دو حوزۀ مطالعه و همچنین موضوع »گرایانه سانان«
  گیاهان دارویی به باالترین سطح دانش مکتوب رسید، ولی از آن فراتر نرفت.

  )ق۶٢٠- ۴۴٠فارس ( - جالینوس؛ ادغام دو زبان عربی »تابعیت اسالم«تکامل پیوسته و 
 پس از

ً
هــا بــه آســیای میانــه، تمایــل بــه  مغول ۀقدرت سلجوقی تا حمل وحدت در این دوره، تقریبا

 افکن ســایه همچنــان پیشینهای برجستۀ دورۀ  چهرهولی . کمتر نشدمتون پزشکی  تألیفگیری و فرا
پزشــکی  دانشابن سینا را مظهر  قانونکرده اغلب کتاب  شد، جامعۀ تحصیل گفتهکه  چنان بودند.

این یا از کردند،  می و بازنویسیاز نویسندگان آثار پزشکی این کتاب را تلخیص  بسیاری. دانستند می
. ناگفتــه رواج یافــتها و رسائل مســتقل  شرح کردند. نگارش پیشین نقل قول میکتاب و سایر آثار 

دل ؛ اما خواهیم دیــد کــه تبــاگذاشت میکل جهان اسالم تاثیر بر هایی  پیداست که چنین پیشرفت
. روند دیگری که در تداوم نیافت، به هیچ وجه »مرکز« به »حاشیه«دور، به خصوص از فکری از راه 
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شــد، همــان اســت کــه  این دوره اتفاق افتاد، و به هیچ منطقۀ خاصی از جهان اســالم محــدود نمی
، علم پزشکی  »تابعیت اسالمی علم«آن را  ١)م۲۰۱۳-۱۹۲۴عبدالحمید صبره (

ً
نامیده است؛ طبعا

خارجی خود را از دست داد، و سنت پزشــکی  بارزهای  لینوسی بود، اما ویژگیهمچنان جا رسمی
کــه ویژه، در ناحیۀ مورد نظــر مــا  د. بهدا می بیشتر نشاناسالمی خود را  پیشین های گسترده در سده

 چهــارمدر ســدۀ  نخســتزبــان فارســی کــه  و شــد پزشکی به شکلی روزافزون دو زبانــه میدانش 
  کرد.  ورد، جایگاهش را حفظ و تقویت میجایگاهی ویژه به دست آ

کنیم، ابوالقاسم عبدالرحمان است که ابــن ابــی صــادق  ای که به آن اشاره می نخستین نویسنده
 »بقــراط ثــانی«بــه  ،در خراســان کم دست ،) و کسی بود کهم۴۶۱پس از  دنیشابوری لقب داشت (

  ان ابن سینا معرفی میعربی، او را از شاگرد ای نامه زندگیمشهور بود. اگر منابع 
ً
 نه بهکنند، احتماال

او به این دانشمند اشاره دارند؛ در آن زمان  فکریبه وابستگی بلکه با ابن سینا،  اش آشنایی شخصی
 تمام نویسندگان آثار پزشکی 

ً
. برخالف آنچــه ذکــر شــد، توجــه بودندابن سینا  بسیار مدیونتقریبا

نخستین واسطۀ  -و تنها در وهلۀ دوم به حنین بن اسحاق اصلی ابن ابی صادق به بقراط و جالینوس
 او قصــد داشــت تــا از  و همین -علوم یونانی به عربی در دورۀ عباسی

ً
طور رازی معطوف بود. ظاهرا

توضــیحاتش تجدیــد  اهای اصلی بــ های گذشتۀ نزدیک فاصله بگیرد و با معرفی دوبارۀ نمونه سنت
 نزدیک بــه دو انپزشک نویس نامه زندگیی اصیبعه، گزارش ابن اب به. بکندپزشکی  درنظری 

ً
، ظاهرا

  ابن ابی صادق به دمشق برسد.  عربیسده طول کشید تا آثار 
، بــر اســاس چــون او) نیــز ق۵۳۶ دایالقــی (بــن علــی دو نسل پس از ابن ابی صادق، محمد 

 مــرگاید ، شاگرد ابن سینا خوانــده شــد. تمــایز عمــدۀ او شــقانونهایی از  هایش از بخش تلخیص
ســلطان ســنجر ســلجوقی  وقتــیقطوان، دشت در جنگ  ق۵۳۶بوده باشد، زیرا در سال  شناگوار

به نام فخرالدین محمد  متکلمی، تر، به قتل رسید. دو نسل بعدخورداز قراختاییان  سختیشکست 
و قائــل بــود ) احترام زیادی برای ابن سینا به عنوان فیلسوف و پزشــک م۶۰۶-۵۴۳بن عمر رازی (

  تألیف کرد.  ها بیماری  دربارۀ درمانای هم  کتابچهنگاشت و  قانونحی بر کتاب شر
، هدوراین ها بی هیچ کم و کاستی ادامه یافت. در  تا سده قانونکتاب  گیری از بهرهسنت مطالعه و 
از کنندگان  ترین اقتباسگذارثرا) یکی از ق۶۲۰ دمد محمد بن علی سمرقندی (انجیب الدین ابوح

بۀ خــود  اسباب و عالماتاو در کتاب خود به نام  .ابن سینا بود کتاب که انتشار زیادی یافت و به نو
رازی،  چهــارم چــونبزرگ ســدۀ  دیگر مؤلفانبه  پرشمار شد،های  ها و تلخیص بارها موضوع شرح

گیاهان های مختصرتر خود راجع به  در رساله ولیمتکی بود. نیز مجوسی و احمد بن محمد طبری 

                                                    
 .۱۵۵-۱۵۲، ص ۵، شمارۀ پیاپی ۱۳۹۳، بهار و تابستان میراث علمیدربارۀ صبره بنگرید به  .١
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. به طور کلی، سرمشق قرار داد، ابن سینا را های قلبی بیماریو داروشناسی از جمله درمان  وییدار
  بود. عملینیازهای  رفعهای او برای  نوشته

 در سال شود هم دیده میهای داروشناسی  سودمندی عملی در رساله توجه به
ً
، ق۵۵۷. احتماال

را تــألیف کــرد. او (رسالۀ داروشناســی)  ادینقراب خود بدرالدین محمد بن بهرام قالنسی اثر مفصل
های داروسازی  شدند، با بررسی کامل شیوه بندی می طبقه روش تهیهداروهای ترکیبی را که بر اساس 

او اش در این زمینه است.   های قالنسی در کتابش گواهی بر مطالعۀ گسترده قول کند. نقل معرفی می
  بیرونی آخرین آنهاست.  ،نام برده که از نظر تاریخی لفانمؤعالوه بر ابن سینا، از طیف وسیعی از 

یادگیری  بسترها، زبان فارسی به عنوان  ای بین ابن سینا و هجوم مغول که گفته شد، در دوره چنان
ای بــه  های پزشکی فارسی تحت تسلط چهرۀ برجسته و علم تقویت شد. از این زمان به بعد، نوشته

های پزشــکی او، کــه در ) در آمد. نوشتهق۵۳۱-۴۴۳حسین جرجانی (الدین اسماعیل بن نام زین
ش و توجه های جامع او پژوهشدارد، گواه روشنی بر  واالییجایگاه  ذخیرۀ خوارزمشاهیمیان آنها 

ها دامنۀ وسیعی از کتاب راهنمای جامع در دهد. این نوشته نشان می عمومیای و  به نیازهای حرفه را
 ن (زمینۀ پیشگیری و درما

ُ
 خ

ّ
بــرای پزشــکان و کــارآموزان ایــن حرفــه  ی) و مرجــع مفیــدیئی عالف

 یالمعــارف دایرة اثر) و االغراض الطبیههای پیشرفته برای فراگیران سطوح پیشرفته ( ) تا کتابیادگار(
نه تمامی  اگرهای فارسی جرجانی،  گیرند. اکثر این کتاب ) را در بر میذخیرهکاملی برای محققان (

هفتــاد بــاالی یعنی در  ؛اند تألیف شده ق۵۰۴های اولیۀ هجرت او به خوارزم در سال  در سال ،آنها
الــدین محمــد بــن  ســلجوقی، خوارزمشــاه قطب دربــار حــاکمسالگی و زمانی که وی به خدمت 

  ) درآمد. ق۵۲۱-۴۹۰انوشتگین (
د ثمرۀ آثارش به هایی از فارسی بتوان تا از طریق کارهای اصلی و ترجمه کوشید میجرجانی  اما

، عربی زبان نوشتاری استادان او به خصوص گذشته از اینبود منتشر کند.  علم عربی را که زبان معتبر
کمتر نویسندۀ  ١کرد. تنها استثناء احمد بن فرخ بود که به آنها استناد می دیگر بزرگانیابن ابی صادق و 

جرجانی به شدت تحت تأثیر ابن سینا بود، اما بود.  کفایةپزشکی به نام  شناخته شدۀ اثری [فارسی] در
 یک  ذخیرهرد، نباید کتاب آو می قانوناز  زیادی کههای  علیرغم نقل قول

ً
. دانستفارسی  قانونرا صرفا

به آنها اما محدود  ،شد را شامل می پنجمو  چهارمهای  سده مهم مؤلفانبیشتر آثار  جرجانیمطالعۀ 
که در  ای پراکندهفلسفی، در کنار اظهارنظرهای  اخالق و مباحث ضد. آثار جرجانی در حدیث، نبود

تابعیت «و بنابراین  کند میوی را فاش  سنتیشود، اعتقادات مذهبی  اش دیده می های پزشکیرساله
  سازد.  ، نمایان میاعمال شده استدر مورد طب جالینوسی اینجا الذکر را، که  فوق »اسالمی

                                                    
 پزشک ایرانی اهل هرات در سدۀ ششم هجری. .١



 

  

۵٢ 

اعیل جرجانی به علت وسعت دانــش و مطالــب مــورد بحــث در برخالف توالی تاریخی، اسم
های  پزشــکی کــه از شــاخه در چشم ولی. آید به شمار میپزشکی فارسی  پیشاهنگ مؤلفانآثارش، 

او، ابو روح محمد بن منصور جرجانی  تر پزشکی است، نویسندۀ معاصر و قدیمیتخصصی و مهم 
خود را بــه ملکشــاه ســلطان ســلجوقی  عیوننورالکتاب  ق۴۸۰که در سال » دست زرین«ملقب به 

همچــون  پیشینیانشدست با پیروی از آثار معتبر  . زرینمقدم بر اوست) اهدا کرد، ق۴۶۵-۴۸۵(
از زندگی این  چونحنین بن اسحاق، شکلی وابسته به تعالیم مذهبی را اتخاذ کرد.  العین في مسائل

  نتوانیم، شاید پزشک اطالع چندانی نداریم
ً
 ازســلجوقی  دربــاراش به  به دلیل وابستگی او را صرفا

یت زبان فارسی برای سلجوقیان مربوط به  ولی شاید بدانیم،پزشکان آسیای میانه  خاستگاه آنها اولو
  باشد.  هآسیای میان در

 در نیمۀ نخست تا اواسط سدۀ اسلجوقی و احتم ۀدور هماندر 
ً
، پزشکی یهودی ششم هجریال

 بــا عنــوان ها و طب نظــری پزشکی شامل درمان ای در کتابچه، »زردگلیم«به نام ابوسعد، ملقب به 
  تألیف کرد. مختصر اندر علم طب

هایی بــه صــورت  ها و درمانگاه بیمارستان ١های قدیمی هالل حاصلخیز تمدن اسالمی از تمدن
ا که در زمان حیات ابوبکر رازی، بیمارســتانی در ری برپــ همچنانکرد.  را اقتباسمؤسسات خیریه 

در قلمرو سامانیان از آن زمان به بعد شکل گرفت؛ هرچند اطــالع  هممؤسسات مشابهی البد بود، 
ع از اسماعیل جرجانی که پزشــک رســمی خوارزمشــاه بــود نقــل ب. برخی منانداریمخاصی از آن 

درمانگاه دربار بود، که به وضــوح نقــش مهمــی در  سرپرستیهای او  کنند که یکی از مسئولیت می
 .برایش شدشایسته  یزیادی در انتخاب جانشین دقتعمومی داشت. پس از جرجانی،  بهداشت

تــألیف (نظــامی عروضــی ســمرقندی  چهــار مقالــۀ، به گــواهی ششم هجریسرانجام در سدۀ 
جایگاه پزشکی در برنامۀ درسی آموزش افراد نخبه تثبیت شد. در اینجا، پزشکی به عنوان  ق)،۵۵۱

 مؤلــف،. آیــد بــه شــمار میکارگزاران مورد اعتمــاد حــاکم ای ضروری بر ۀیکی از چهار رشت
ً
 ضــمنا

به دلیل تلفیــق متــون کم  دستکه  کند عرضه میخوانندگان  به یشناسی پزشکی بسیار جامع کتاب
ینی، احمد بن فرخ و اسماعیل جرجانی استعربی و فارسی قابل توجه  و  انمعاصــر در کنار. اخو

که  کند نمیای  سفانه، نظامی عروضی هیچ اشارهأ. متاند شده ذکر نویسشان عربی ۀپیشینیان برجست
 دیده و اگر دیده، کجا آنها را دیده است. بنابراین، ارزیابی  فهرستشهای  کدام یک از کتاب

ً
را شخصا

  نیست. آسانگرایی در اثر شکوهمندش  میزان واقع

                                                    
 های خاوری دریای مدیترانه، میانرودان و مصر باستان. بخش ۀدربرگیرند ،شی تاریخی از ایران و خاورمیانهنام بخ .١
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  )ق٩١٠- ۶٢٠آسیا ( درونهای  لدابها و ت المعارف رةئها، دا شرح
در های وسیع  به خاورمیانه حتی بر مناطقی که از ویرانی و خونریزی شچنگیزخان و جانشینان ۀحمل

در ، بود اولیۀ خالفت مقر النهرین) که رودان (بین میانگذاشت.  یمدتدرازبودند تأثیرات  امان مانده
ان و ، یا شرق دور در فالت ایــرصغیرآسیای  سمت غرب در مصر وکه یا در  نوظهوریمراکز مقابل 

ترکیب قومی و نژادی جهان اسالمپدیدار شدند، اهمیت ثانوی یافتآسیای مرکزی  تغییر کرد؛  هم . 
های  ها به سمت غرب، از جمله به سمت اســتان ناآرامی در اثر نژاد ترکامواج پی در پی از دامداران 

آغاز شده بود به  رمچهاسازی که از سدۀ  آسیای میانه در ایران مهاجرت کردند. روند ترکی مرز با هم
ای از  شکلی محسوس شتاب گرفت. با این حال، از نظر ادبی، تزریق و انتقال بخش قابل مالحظــه

بــه جــای ســیر نزولــی بــه معنــای افــزایش تعــداد چنــین  شایدزبان  ترکی به مخاطب بالقوۀ فارسی
 نگارش علمی به فارسی

ً
  .فت، رونق یاترجمه از عربی مانند ،خوانندگانی باشد. قطعا

چنگیزخان تا استقرار قدرت صفوی در ایران و  عصرسه سدۀ میان طی از دیدگاه تاریخ سیاسی، 
تیمــور  رویداد مهم عــزم جهانگشــاییکه بعدها ازبکستان شد،  سرزمینیشیبانی در  انسلسلۀ ترک

 جایی جابــههــای اجبــاری، تبعیــدها و  شــامل مهاجرت ،های همراه با آن ) و ناآرامیق۷۷۱-۸۰۷(
 این رویداد بر روند اما  .بخش عظیمی از جمعیت بود

ً
. به دنبــال اثری نداشتتاریخ پزشکی ظاهرا

 قــارۀ آمریکــا توســط تغییراتی اساســی رخ داد کــه بــا کشــف هفتمدر سدۀ  نمغوالقلمرو گسترش 
 آسیاییدرون مناطق وری مغول در هندوستان همراه بود. تسهیل ارتباطات تاروپاییان و تشکیل امپرا

نتایج  گرچه شایدوارد شود.  عصر ایلخانی ها سبب شد تا علم و هنر چینی به ایران مغول در قلمرو
آســیایی جهــش مناطق بادالت بین تدر این دوره ولی ، بودچینی محدود  دانشهایی با  تماسچنین 

   کرد. یقابل توجه
  ولــیف نشــد؛ یک از مناطق جهان اسالم متوق  در هیچ هرگزتألیف آثاری به زبان عربی 

ً
کــامال

حــوزۀ در ایران و آسیای میانه شد. در  مؤلفان برگزیدۀها فارسی زبان  مشهود بود که با حضور مغول
 گســترش می ها موضــوعو تنــوع  زیاد شدها از عربی به فارسی  پزشکی، تعداد ترجمه

ً
یافــت.  دائمــا

پزشکی داروشناسی و  چونعملی  های و موضوع کالبدشناسیهای نظری مانند  مقوله در هایی رساله
شد. برخــی آثــار  تدوین می به طور پیوستهی مربوط به درمان عمومی یها کتابهمچنین ، و آمیزش

بارهــا  هــم تــر های رایــج کهن بر متن. آثار مرجع متعارف قرار گرفتند در جایگاهپس از دورۀ مغول، 
 قــانون در ســطحها هیچ اثری  تالشهمۀ این با وجود  ، و جای تعجب نیست کهنوشته شدها  شرح

  . پدید نیامدجرجانی  ذخیرۀ یاابن سینا 
 طــی ســده حملۀهای حاصل از  پس از آنکه ناآرامی

ً
و  هفــتمهای  مغول فروکش کرد، و احتماال

شــمال شــرقی آن ادامــه داشــته اســت؛  واقــع درها میان ایران و مناطق  انتشار کتاب هشتم هجری،
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  ،بنابراین
ً
 ،تألیف شده بود های محلی سپس حکومتاز آثاری که در دربار ایلخانی و آن دسته حتما

  رسند شامل آثار زیرند: . عناوینی که در اینجا به ذهن میاستدر آسیای میانه نیز در دسترس بوده 
تألیف محمود  قانونچه، با نام قانوننوشتۀ نجم الدین محمود بن الیاس شیرازی؛ خالصۀ  غیاثیه

 داروشناسیای در  زین الدین علی بن حسین انصاری، رساله اختیارات بدیعی بن محمد چغمینی؛
   سده در چندکه 

ً
نوشتۀ حسین فرزند انصاری  طباء عن قواعد الحکمادستور األشد؛  منتشر می وسیعا

 ۀکفایــهــای  ملقب به ابن حاجی زین عطار؛ و در نهایت، دو اثر منصور بن محمد بن احمد بــه نام
تصــاویر  حــاویکه  تشریح منصوری کالبدشناسی، و دیگری رسالۀ پزشکیصول شامل ا مجاهدیه

  است. یتوجه جالب کالبدشناسی
را، چــه در قلمــرو  مؤلفــانبرخــی از  خاســتگاهتــوان  در دورۀ پیش از تیموریــان بــه وضــوح می

ای،  ایلخانیان، چه در دربارهای محلی فارس، تعیین کرد. اما به دلیل کمبــود اطالعــات زندگینامــه
توان به مسعود  ای دیگر در آسیای مرکزی نیست. از جملۀ این افراد می امکان شناسایی جایگاه عده

م ناگوری اشــاره کــرد. ، فخراالسالم ارقندی خراسانی و شهاب الدین عبدالکری١بن محمد سجزی
بقراط بــه باتوخــان جــالل الــدین  کالم قصارتقدیم شرحی عربی از  چگونگیمتأسفانه، تشخیص 

آیا نویســندۀ  دانیم نمیویژه،  میسر نیست. به ٢)، از اردوی زرینق۷۵۹ -۷۴۳محمود ( گجانی بی
 در خدمتاحمد بن محمد بن قاسم کیالنی  ،آن

ً
 . خان بوده است یا نه رسما

ً
با حمایــت  تنها ظاهرا

. نخستین عنوانی که در احیا شدو مناطق مجاور آن فرارود تیمور و جانشینانش شکوفایی فکری در 
که برای شــاهرخ  شریعت جراحیپزشکی است به نام  ای در کتابچه ،توان به آن اشاره کرد اینجا می

ده فصل فصل از نهمین  دربحث جراحی تنها  ،) تألیف شد. برخالف عنوان آنق۸۵۰-۸۰۷(حکـ 
 ربــ زیرا مبتنیتری است،  نیازمند بررسی دقیق فصلرسد این  . با این حال، به نظر میآن آمده است

یسنده است.   تجربیات شخصی نو
علوم بود، برهان الدین نفــیس  حامیو که خود دانشمند  -نوۀ تیمور -)ق۸۵۳-۷۹۶الغ بیگ (

 های شــرحکرمــانی، مثــل  هــای نگارشکــرد. اســتخدام  دائمیابن عواد کرمانی را به عنوان پزشک 
این آثار عبارتنــد از:  هم بسیار پذیرفته شد. پزشکی مرجعترین آثار  چهار مورد از رایج اش بر عربی

کتــاب بقــراط و  کــالم قصــارابن نفیس؛  موجز القانوننجیب الدین سمرقندی؛  اسباب و عالمات
ای در دربــار تیمــوری  ، نویسندۀ برجســتهنهم هجریدوم سدۀ  ۀجالینوس. در نیم عراضالعلل واأل

بدخشان، به نام غیاث الدین علی بن علی امیران حسینی اصفهانی، پدیدار شد. وی عالوه بر فصلی 

                                                    
 ق نگاشته شد.۷۳۵که پیش از  حقائق اسرار الطبپزشکی به نام  ای عربی در مؤلف فرهنگنامه .١
ق در روسیه، قفقاز و بخشی از اروپای شرقی تأسیس کرد و نزدیک به دو سده ۶۳۴حکومتی که باتوخان، نوۀ چنگیزخان در سال  .٢

 دوام یافت.
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ای در مــورد  ، رسالهنامۀ جهان دانشاش به نام  رةالمعارف علوم طبیعیئانسان در دا کالبدشناسیاز 
) در هــرات ق۹۱۱ داشکوه سلطان حسین بایقرا (به صورت جداول تألیف کرد. بارگاه ب داروشناسی

عبدالرزاق بن عبــدالکریم  نمونۀ قابل ذکر عبارتند از:. دو غفلت نکردپزشکی  هم از جذب عالمان
) اهــدا ق۹۰۶ درا به شخصیت ادبی و درباری میر علیشیر نــوائی ( شفاء االسقامکرمانی که کتاب 

ابن نفیس را به حامی خود، شاعری  جز القانونموفارسی از  ای ترجمهکرد و قطب محمد طبیب که 
  کرد.  تقدیم) ق۹۰۶ دالدین شیخ احمد سهیلی ( به نام امیرنظام

با پایان دورۀ تیموری، تألیف آثار پزشکی در ماوراءالنهر متوقف نشد. ســلطان علــی خراســانی 
) ق۹۴۰ -۹۳۷ند (را به ابوسعید بهادر خان، حاکم ازبک سمرق دستور العالجبه نام  کتابیگنابادی 

  اهدا کرد.

  علوم دامپزش
و منــاطق  فــرارودها پیش از اسالم به بعد، اسب سواری و بازداری (قوش بــازی) در ایــران، از سال

مربــوط بــه  های و اصــطالح ها روشتعجب نیست که  پس جایداشت.  یمشهور ۀمجاور تاریخچ
از این سنت وام گرفته شده   

ً
 انــواعهای بعد نیز  باشد و اینکه در دورهبازداری در جهان اسالم عمدتا

باز و بازداری  های فارسی واژه. بسیار مورد توجه بودو نژادهای اسب آسیای مرکزی شکاری پرندگان 
خیلی زود رواج یافتند، ولی اصطالحات مربوط به اسبهبیزر با صورت معّرب( سواری از یونانی و  ) 

 حرفــۀبرای دامپزشک (در اصل دامپزشک اســب) و  »هبیطر«و  »بیطار«. برای مثال گرفته شدعربی 
رفت. تأخیر ظاهری در تألیف  برای اسب سواری و همچنین اسب شناسی به کار می »فروسیه«او، و 

 ناشی از وحدت فرهنگی غالب جهان  شاید ها در مقایسه با آثار عربی آثار فارسی در این زمینه
ً
صرفا

ای نیز باشد که با  دهندۀ قدرت سنت زنده بلکه امکان دارد نشان اسالم در دورۀ پیش از مغول نباشد،
 سنت تأمل نظــری و 

ً
شاگردی و کارآموزی منتقل شد، نه با ارتباط علمی از طریق مکتوبات. اصوال

تر از خــود پزشــکی بــود. تــا آن زمــان، در ســطح  دامپزشکی بسیار ضعیف حرفۀدر  دانش مکتوب
اخــالط اربعــۀ جالینوســی بــر پایــۀ  در تنکارشناسیوضوح  پژوهش علمی، هر دو حوزۀ پزشکی به

 در  درمــان های تجربی دیرینۀ روشو  پزشکی مبتنی بر آموزشرابطۀ دقیق میان  ولی ،بودند مشترک
  .داردبررسی  جایدامپزشکی 

َتلیمحمد بن یعقوب بن اخی 
ُ

بــزرگ اســالمی در ایــن  مؤلــف)، اولین ق۲۵۰(حدود  خزام خ
کــه در دربــار عباســی  شده . اما گزارشاستبه آسیای میانه  حاکی از تعلق او شتزمینه بود که نسب

های مســتقیم و  ، با توجه به نقلهالخیل والبیطرکرده است. کتاب او با نام  به عنوان مهتر خدمت می
ریشۀ طبابت اسب در این کتــاب یونــانی اســت و  .تبدیل شد متعارفیبه مرجع غیر مستقیم از آن، 

ورزش ســوارکاری ممکــن اســت عــالوه بــر  در مــوردلۀ دوم سانسکریت باشد، اما شاید هم در وه



 

  

۵۶ 

در  خــزام ختلــیابــن اخــی  بلنــدپروازیعربی بر مبنای سنن ایرانی و ترکی نیز باشد. شــاهد  تسن
 ١روش درمــانمرتبــۀ کتــاب  هــم ،وی حیلــة البــرءکتــاب  داشــتطبابت اسب این است کــه ادعــا 

ق ۷۳۰دارای تاریخ کتابــت وی  ثرجالینوس در طب انسان است. دو نسخۀ فارسی به جا مانده از ا
 کتابتشــانفارسی کــه تــاریخ  پزشکی های اسب رساله. مسائل مشابهی در تعداد محدودی از است

  .  ، وجود دارداست ق۹۰۰پیش از 
 حرفۀ(و  پزشکی با دنبال کردن تاریخ اسب

ً
مطــرح ها  ســیاری از حرفــهب دردامپزشکی)، که  کال

جنــگ، کشــاورزی و  فنــونهــایی ماننــد کشــورداری،  توان شــواهد مکتــوب چنــین حوزه، نمیبود
 . را نادیده گرفتها دائرةالمعارف

ً
 (مقالــۀ چهــارم) فهرســت قابوسنامهکیکاوس بن اسکندر در  مثال

ه، راجع به طبابت کند و فخر مدبر مبارک شا های اسب عرضه می ها و بیماری از ناهنجاری یمفصل
توضیح  هآداب الحرب والشجاعحکومت در جنگ و صلح با عنوان  فنوناسب در کتابچۀ راهنمای 

 آثار آنها  های آسیای میانه بسیار دهد. ارتباط این دو نویسنده با سرزمین می
ً
ضعیف بود، اما احتماال

  سه بار به ترکی ترجمه شد. کم دست قابوسنامهزیرا  ،انتشار یافتهم خوب در آنجا 
ــراداهمیــت حیــاتی اســب در زنــدگی شخصــی و نظــامی  ــای مربوطــه در  در بخش اف ه

اثری که  - العلوم جامع. فخرالدین رازی در داشته است بازتاب هم های بزرگ مختلف دائرةالمعارف
محمــد بــن محمــود  شــد.از این موضوع غافل ن -) تقدیم کرد ق۵۹۶-۵۶۸به خوارزمشاه تکش (

نیــز ایــن  الفنون في عرایس العیون نفایس عنوان  با) در دائرةالمعارف مشهور خود هـ۸سدۀ آملی (
  مطلب را نادیده نگرفت.

بازداری تفاوت قابل توجهی با آثار در حوزۀ سوارکاری دارد. گــاهی، بارۀ فارسی در های نگارش
 به ترجمه

ً
ترکی آسیای میانه متکی اســت؛  هایی از منابع فارسی پیش از اسالم و گاه به سنن صریحا

، اثر بازنامهرسالۀ موجود  ترین کهنموجود است.  پیشترهای خیلی  عالوه بر آن، شواهدی نیز از دوره
 
ً
  ابوالحسن علی ابن احمد نسوی است. نسوی اصالتا

ً
پــنجم در اواخر ســدۀ  اهل ری بود و احتماال

یه در  در قلمرو آل هجری  دانشــمندیکه هــم بــازدار و هــم  او. تزیس میایران  یمرکزنواحی کاکو
 تخصص به گفتۀ خودش،داشت.  یمجرب بود، توجه زیادی به بهداشت و سالمتی پرندگان شکار

ساســانیان، ســغدیان، ســامانیان، زرتشــتیان  از دورۀمبتنی بر مطالعۀ جامع آثار دانشمندان قدیم  او
ارزیابی دقیق این ادعاهــا، موقعیــت ها و مردم عراق و خراسان است. فارغ از  (معاصر خود؟)، ترک

محمد بن قلچک نظامی  شاید. مشهود استدر نگاه اول  در فهرست او، فرارودممتاز شرق ایران و 
 سه ســد یتوران -یآن سنن ایرانخودش نمایندۀ ، صیدنامۀ ملکشاهینویسندۀ کتاب 

ً
 هباشد. تقریبا

                                                    
1. Methodus medendi 
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شدۀ  تلخیص کمی بعدتر صورت، علی بن منصور خوافی کتاب او را بازنگری و شرح کرد، و تربعد
 در همــان محــدوده، ق۸۶۰این اثر عرضه شد. در سال 

ً
، یعنی در پایان دورۀ مورد نظر ما و مســلما

  تألیف کرد. ای امیران اصفهانی نیز بازنامه-دائرةالمعارف نویسی به نام غیاث الدین علی بن علی

  گیری جهنتی
یان در ایران (حدود اوایل سدۀ  )، سلسلۀ شیبانی در آسیای میانه دهم هجریبا روی کار آمدن صفو

ایجاد نشد. با ایــن در زمینۀ دامپزشکی و پزشکی ای در تألیف آثار  هند، وقفه ۀها در شبه قار و مغول
در دورۀ  و شــروع تبــادالت بــین طــب جالینوســی و طــب آیــورودا )سیفیلیسآتشک (وجود شیوع 

های ها و تغییرات سیاسی، اجتماعی و مذهبی در این دوره باعث پدیدار شدن چالشسلطنت مغول
  در آن زمان جدید بودند. یای شد که حداقل از دیدگاه امروز پزشکی


