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 الرحمن الرحیم اهللبسم

 

، پس از پایان کالس درسی از پربارانسال پیش، در زمستانی سرد و  وهفتیس

فیزیوپاتولوژی در کنار پلکان ورودی دانشکدة پزشکی شیراز که به سالن شریعتی منتهی 

های پرطنین تندباد جنوبی گوش فرا داده بودم که چشمانم به شد، پناه جسته و به زوزهمی

جلب گردید  ،نوشتارهای التین فراوانی را در برداشتندانباشتی از کتاب و خرده کاغذهایی که 

کشانده   ،دانشکده  محوطةبه زیر درختان سرو    ،تندبادبا نیروی    ،چوبین حیاط  دانسر زبالهکه از  

باد و  ةبه رنگ قرمز و سفید که در میان این سمفونی زوز زبانیسیانگلای شده بودند. مجله

در زیر شالق تندباد  درنگ یبمجذوب خود کرد.  مرا یدرخشید، همچون مغناطیسکاغذ می

بود که دیگر گاه  آن  وزید، آن را ربودم و به خوانش آن پرداختم ومی  امانیبسرد زمستانی که  

کردم و نه گذشت زمان؛ زیرا یکی از نوشتارهای این ژورنال مرا به یک نه سرما را حس می

و  هات کرده بود و به بیمارستانهزار سال پیش که اوج درخشش تمدن اسالمی بود، پر

های پزشکی بغداد، ری و سرزمین اندلس در کنار ابوالقاسم زهراوی، رازی، پورسینا، دانشکده

و در همین هنگام بود که سرمست از احساس  ۱علی ابن عباس اهوازی و ابن نفیس کشاند

یی، چون چشم از نوشتار برداشتم، به این اندیشه گرفتار آمدم تا این مقاله را همتایبغرور 

نشان دهم که در پیش از گذار اروپا از رنسانس علمی و فرهنگی،   میهایکالسهم  و بهبسط داده  

یی هاک یتکنها و مشعل فروزان دانش پزشکی در دستان ما بوده است و ما ناآگاه همان روش

را در یک  هاآن بریم که سنگ بنایها به کار میها و جراحیمان بیماریرا در شناخت و در

مسلمانان بنیان گذاشتند. چنین بود که در دوران گذران اینترنی  ،هزار سال پیش از این

 نوشته شد. ،پزشکی عمومی، بخش کارنامة تمدن اسالمی )فصل سوم کتاب کنونی(

 
1 Syed IB, Leuisville KY: Islamic medicine 1000 years ahead of its times. J Islamic Med 

Ass 1981:13(1):7. 
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در قالب طرح کنگان مشغول انجام طبابت در روستاهای بندر  که یلی التحصفارغ پس از 

 یالمللن ی ب که برای کنگره    ایحاکی از پذیرش مقاله   ای به دستم رسیدنامه   پزشکان عمومی بودم، 

تاریخ پزشکی در اسالم و ایران ارسال کرده بودم. در این کنگره که در دانشگاه تهران برگزار 

کردند. با دریافت می ای از سی کشور در آن شرکت برجسته  ان و دانشمند  ان شد، پژوهشگر می 

ین ا  هتوانستیم با ارائ ام رقم خورد زیرا می پذیرش مقاله ارسالی، یکی از زیباترین روزهای زندگی 

 ها بپردازم:به این پرسش را داشت    «از غار حرا تا آکسفورد » عنوان   که مقاله  

 / چرا مسلمانان به سوی علم گرایش یافتند؟۱

 / با چه ابزاری مسلمانان در علوم پزشکی پیشرفت کردند؟۲

 ؟ه علوم پزشکی مسلمانان دست یافت/ چگونه اروپا ب۳

 نقشی خواهد داشت؟/ مطالعة تاریخ پزشکی اسالم و ایران چه ۴

از دانشگاه آکسفورد  دکتر آندره جی نیومنجالب آن بود که پس از سخنرانی این حقیر، 

. در همین ایراد نمود  «دانش تشریح در نزد ایرانیان در قرون وسطی»  پیرامون  اینیز سخنرانی

آمدم. ایشان عمر پربار  نائلی آبادنجمی مرحوم استاد محمود بوسدستکنگره بود که به 

خویش را صرف نوشتن تاریخ پزشکی ایران در دو جلد نموده که همراه با آثار استاد دکتر 

اند. کتب اخیراً انتشار خلق کرده ،را در تاریخ پزشکی کشور همتایببخش، منبعی حسن تاج

حمید  جناب آقای دکتر پرویز اذکائی و جناب آقای دکترمشهوری همچون یافتة اساتید 

ی به گسترة ادبیات و مفاهیم غنا بخشموجب  نیز کاویانی پویا در زمینة تاریخ ایران باستان

اند. این حقیر در نوشتن بخش تاریخ پزشکی ایران باستان تاریخ پزشکی ایران باستان شده

 به همراه اثر به یاد ماندنی جناب آقای دکتر سهراب هیماگران)فصل دوم کتاب(، از این آثار 

 ام.خدابخشی، بسیار سود جسته

به تشویق جناب آقای پروفسور لورنس پاتر، استاد دانشگاه کلمبیا، به نوشتن    ، ۱۳۸۶در سال  

زیرا   کردم و فصل اول آن کتاب را با تاریخ پزشکی عیالم آغاز ه پرداخت  فارس ج ی خل تاریخ پزشکی 

های  پیش از پرداختن به تاریخ پزشکی ایران باستان، بسیار ضروری است که به تاریخ پزشکی تمدن 

  رودان ان ی م ، نگرش در تاریخ پزشکی  سان ن ی بد ها در فالت ایران نیز بنگریم.  پیش از استقرار آریایی 
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سیار حائز اهمیت  ب  ، طّب ایرانی  های ( که گهوارة تمدن بوده است برای شناخت ریشه ن ی النهر ن ی ب ) 

 ، اختصاص یافت. رودان ان ی م است. چنین بود که فصل اول این کتاب به پزشکی  

ی تمدن همتا ی بام که چه رویدادهایی رخ داد تا دانش پزشکی همواره بر این اندیشه بوده 

گذشته به سراشیبی دچار شد تا جایی که اوج این افت را در  اسالمی و ایران در طی چند سدة 

معاصر که  شناسران ی ا با پروفسور ویلم فلور،  ام . در همین زمان، آشنایی توان دید قاجاریه می 

به ویژه در دوران قاجاریه انجام داده  زشی را در خصوص تاریخ پزشکی ایران ر ا  های پر پژوهش 

ای ایشان را به دست آورم و این خود مقدمه ار ترجمة سه کتاب  افتخ  بودند منجر به آن گردید که

یی در سرزمین طبّ سینا   به چگونگی سست و نحیف شدن  شد برای فصل چهارم کتاب حاضر که

گذار مدرنیته در ایران   ، به پارادایم تحلیلی  ی . این فصل از کتاب، به شکل پردازد می مادری خود، 

های کشورهای غربی و دربار ایران و  ان اروپایی در سفارتخانه و حضور فزایندة پزشک   خته پردا قاجار  

اندازی مدرسة طب و جراحی دارالفنون را نظاره  مدرن و راه   ی ها ها و بیمارستان نیز گشایش دواخانه 

  شود و یی به دفتر تاریخ سپرده می طّب سینا   ای است که نماید. در هر صورت، ایران قاجار دوره می 

نماید؛ هر چند که در  یی آغاز می طّب سینا   غربی شکوفایی خود را در سرزمین مادری   طّب مدرن 

محمد  ماندنی اساتید عزیزم در فرهنگستان همچون مرحوم استاد دکتر  اد ی به های سایة تالش 

شمس اردکانی و  محمدرضا اصفهانی، جناب آقای دکتر باقر الریجانی، جناب آقای دکتر  مهدی 

با  ، اسالمی  -  طّب ایرانی  یی در قالب طّب سینا  نهفتة ناصری، بذرهای  سن مح جناب آقای دکتر 

 .هستند ، دوباره در حال رویش  سیمایی عملی 

بدون تردید، این کتاب به هیچ عنوان یک نوشتار جامع برای تاریخ پزشکی ایران قلمداد 

اشاره شد و  هاآن بایست به کتب مرجع در این زمینه که بهشود و پژوهندگان گرامی مینمی

اند و یا مجموعه آثاری که اساتید ارجاع شده هاآن یا در انتهای این نوشتار در بخش منابع به

معاصر گسترة تاریخ پزشکی به ویژه در حوزة تمدن اسالمی مانند جناب آقای دکتر  پرتالش

 ند.اند، مراجعه بفرمایوالیتی و جناب آقای فرید قاسملو به زیور چاپ آراسته اکبریعل

محترم شورای   دبیرجرجانی  معصومه  هدف این درسنامه که به تشویق سرکار خانم دکتر  

نوشته شده است آن بوده که دانشجویان پزشکی عزیز بتوانند   آموزش علوم پایة پزشکی کشور
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در طول گذران واحد درسی تاریخ پزشکی، همان احساسی را که نویسنده از سیر در تاریخ 

قالبی  بارا آن  ،درک کرده استرا  هدر هنگامی که دانشجوی پزشکی بود نیزمرانیاپزشکی 

 استنباط نمایند. ،تحلیلی

تان ناتمام تالش انسان ایرانی در گذر تکامل تاریخ در هنگامة این نوشتار شرح داس

های اساتید گرامی در اش از دانش پزشکی است و در ترسیم این تصویر از راهنماییمکاشفه

و نژاد حجت االسالم و المسلمین آقای دکتر محمدرضا رجبهیئت بورد تاریخ پزشکی کشور 

 ام.د جستهبسیار سو ،مهدی طالبامیرجناب آقای دکتر 

عزیزان جناب آقای مهندس  ریناپذوصفهای داند که از تالشنویسنده بر خود الزم می

ی، نیچحروفیی، جناب آقای حسین آذری در آراصفحهدارا جوکار در طراحی، ویراستاری و 

در خوانش متن و  پورو سینا نبی اییانرض علیآقایان  دکتر مهدی محمودپور، جناب آقای

 قدردانی نماید. ،مرکزی دانشگاه ةسرکار خانم زهرا صفایی در کتابخان

های در این نوشتار آمده است را در بخش آن چه ی وجود دارد تا بتوانیمانیپایبامید 

به نمایش  ،وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،فارسجیخلگوناگون موزة تاریخ پزشکی 

ة تاریخ پزشکی موزپس از  ،وزه به عنوان دومین موزة پزشکی دانشگاهیگذاشته شود. این م

 ، توفیق یافت.المللیبه ثبت بین ،تهران

پزشکی ایران را به  خیتار ،ای نزدیک همچنین این امید وجود دارد که بتوانیم در آینده

واقعیت افزوده و مجازی تولید  های پیشرفتةبا کمک فناوری ،صورت فیلم مستند سینمایی

ر ابه تماشای گذ ،بتوانند در فضایی سرشار از زیبایی ماننموده تا دانشجویان پزشکی عزیز

 بپردازند. ،نیزمرانیاتاریخ دانش پزشکی در 

 

 پوردکتر ایرج نبی 

 عضو پیوستة فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران 

 رصد کالن سالمت نگاری، نظریه پردازی وگروه آینده

 ریز و متابولیسممتخصص داخلی، فوق تخصص غدد درون



 

 

 

 

 درآمدپیش

 

 

به تاریخ پزشکی نشان دهند،   یاعالقهشود  هنگامی که از دانشجویان پزشکی خواسته می

های منسوخ و مطالعة درمان”دهند: ها با چنین گفتاری، واکنش از خود نشان میاکثر آن

آیند؟ آیا اکنون به اندازة کافی فقط برای فراگیری های گذشته به چه کار میخطاآمیز و ایده

آیا برای یک پزشک فقط کافی است چگونگی یک ناخوشی و تجویز   “ندارم؟ار  کدانش پزشکی  

 چرا ماها و داروهایی که داریم در کنار شیوهدرمان را بداند؟ آیا او همچنین نباید بداند که 

بریم و نه چیزهای دیگر؟ اگر یک به کار می تشخیص را ای ازگونهدارو و  ای ازگونه فقط

اش گزینشی ةدهند که چگونه حرف هد بداند چرا به او آموزش میخوادانشجوی پزشکی می

اش و چرا در ]طب[ را آزمون ]طبابت[ کند، نیاز دارد تا تاریخِ آن را و چگونگی توسعه یافتگی

 را بداند. هاین مسیر و نه در راستایی دیگر توسعه پیدا کرد

فقط در شمایلی که خود را بر ما ما  واژة پزشکی یک مفهوم انتزاعی است که ممکن است  

شود، آن را درک کنیم. از این رو، اگر چگونه به کار بسته شده و می کهنیاسازد و نمایان می

، نیاز داریم بدانیم که چگونه پزشکی استچه معنایی  به  خواهیم استنباط کنیم پزشکی  ما می

کنیم. ریشة وان یک حرفه آغاز میسازد. با واژة طب به عنای ویژه، خود را نمایان میدر دوره

 آن چه  عربی )ط ب ب( بیشتر اشاره به کاربرد درمانی وردخوانی، سحر، جادو و طلسم دارد تا

یابد و یا در دانش مدرن، معنا میهای طبی در قالب نظام اخالطی جالینوسی مراقبت که بعداً 

هد. همچنین این موضوع دآگهی، درمان و پیشگیری بیماری، خود را نشان می، پیشتشخیص

عد روحانی دارد که به یک نشانگر آن است که پزشکی بیش از تجویز داروها است و یک بُ

دهد که پزشکی تا فنی نیازمند است. توسعة تک مفهوم »طب« نشان می نگرجامعرهیافت 
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اتی ها و نظرسان، معنای پزشکی با گرایشای و بیانی از یک الگوی فرهنگی است و بدینپاره

ها و نظرات، مسیر اندیشه کردن در یک فرهنگ ویژه و گردد که این گرایشبیان می

 کنند.کند را تعیین میای که طب خلق میهای فنیدستیابی

 

 

ترجمة کتاب    میبوشهر و تقد  فارسج یخل  یشهدا  مارستانیاز ب  یبرجستة هلند  شناسران یفلور ا  لمیو  دیبازد

فلور که از   لمی(. وپور ینب  رجیتوسط مترجم )دکتر ا  شانیبه ا  «و قاجار  هیّ در زمان صفو  رانیا  یهامارستان یب»

  فیتأل  یشناسران یا  گوناگونِ  یهانهیدر زم  یوهشها کتاب و مقالة پژمعاصر است ده  شناسانران یا  نیپرکارتر

 ۱. اشدبیم  رانیا  یپزشک  خیدربارة تار  ،شانیا  یفیاند. حداقل سه عنوان از کتب تألکرده 

 پور ی نب  رجیفلور و ا  لمیشعبة بوشهر(، و  -  یشناسران یا  ادیبن  سی)رئ  یخیمشا  میراست، دکتر عبدالکر  از

 

پیشرفت علمی فراوانی انجام گردیده و پزشکان درک بسیار بهتری از بدن انسان و 

های بیماریهای فنی جهت درمان هایش و همچنین فهرست سترگی از دوا و عالجناخوشی

اش را به کار بست، در دست دارند. این حرفه ،گوناگون از زمانی که »شمن« یا »طبیب«

 
پور. بوشهر: پور، دکتر کتایون وحدت، دکتر ایرج نبی، ترجمه اسماعیل نبیرانیا یپزشک خیتارفلور، ویلم. مطالعاتی در  ۱

 .۱۳۹۷انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، 
پور. بوشهر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ، ترجمه دکتر ایرج نبیو قاجار  هیّ در زمان صفو  رانیا  یهامارستانیب فلور، ویلم.  

 .۱۳۹۳بوشهر، 
 .۸۶۱۳بوشهر،    ی. بوشهر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکپورینب  رجی، ترجمه دکتر اسالمت مردم در ایران قاجار.  لمیفلور، و
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پیشرفت، نتیجة فرآیندی هزاران ساله است که با دوران پیش از تاریخ، زمانی که انسان کشف 

را ها دهند و تبای از این گیاهان بیماران را شفا مینمود چه گیاهانی خوردنی هستند و پاره

بندی دانش دسته  اهای پسین که بنشانند، آغاز گردید. این فرآیند علمی پیشین، با نسلفرو می

ای پیوند دادند و حتی نخستین گیاهان آغاز کردند و هر گیاه منفردی را به بیماری ویژه

 یهای جراحی تهاجمی را توسعه بخشیدند، ادامه یافت. این فرایند طوالنی آزمون و خطاروش

ها است که تاریخ پزشکی، درک و دریافِت آن را برای سده  یطر علمی و کاربردهای آن در  تفک

خوانندة مدرن، هدف قرار داده است تا نشان دهد چگونه و چرا علوم پزشکی و کاربرد آن به 

هستند. چنین است، شکی بر آن نیست که شما پزشکان سدة  اکنونهماند که جایی رسیده

ند، اههایی که پیش از شما رفتآن یهاشانهفرآیند هستید؛ شما بر روی  بیستم، فرآوردة آن

چیزی مربوط به   ،رویدادهای گذشته  ادآوردنی. ممکن است چنین فکر کنید که به  دیاستادهیا

سال پیش نه تنها از  ۱۰۰۰اخیر است و این در حالی است که پزشکان ایرانی در  یهازمان

مناسب مسئله  صیتشخاش نیز برای کاران و اعضاء خانوادهخود بیمار بلکه گاهی از خدمت

از موارد   کدامچیه  ؛کردند. درخواست نظر پزشک دوم یا سوم ]پیرامون بیمار[طبی، پرسش می

جدید است آن است که  آن چه استثناء نبودند. داشتن پروندة بیمار نیز چیز جدیدی نیست،

در حالی که در گذشته توسط خود بیمار   ؛شودمیتوسط پزشک نگهداری    اکنونهماین پرونده  

ید، اوردهآ دست بدانید جایی که هستید را چگونه به کهنیاشد. از این رو، برای نگهداشته می

های ضروری است درک نمایید چگونه شیوة کار شما به عنوان یک پزشک و چگونه خصلت

سدة بیست و یکم نیستند بلکه نتیجة ها از آِن این پیشه ]طبابت[، رخنمود یافتند؛ زیرا این

 های پیشین هستند.نسلپزشکان تجربة 

کرد در ایران کار می م ۱۹۱۹-۱۹۴۱یی که از سال آمریکا، یک پزشک  م ۱۹۳۵در سال 

( را با یک متن بریتانیایی م ۱۵۱۱نوشت و یک متن طبی دورة صفوی )طب یوسفی،  یامقاله

(Primitive physick  ،۱۷۷۲ مقایسهم )  بدین گونه، ما متوجه گیری او نوشت:  کرد. در نتیجه”

شویم که درمان ایرانی سدة شانزدهم، چندان از درمان اروپایی سدة هجدهم، متفاوت نبوده می

به دانش مدرن، مهارت و توانایی خودمان   ای[ با نگاه پیروزمندانهاکنونهمما ]  کهنیااست؛ گو  
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نگریم، اما در چند نسل بعد در سایة اکتشافاتی که در سدة آینده روی خواهند داد، به می

یا به زبانی دیگر،  آمیز، مورد ارزیابی قرار خواهیم گرفت.“ و استهزا ییقهقراعنوان نافرهیخته، 

ها الزاماً بهتر از به یده است تا بدانند آنآموزد که برای پزشکان پسندتاریخ پزشکی به ما می

 شان نیستند.اصطالح نیاکان نافرهیخته

که همگی   گونههماناند ولی  شکی نیست که پزشکان در گذشته اشتباهات فراوانی داشته

ها را داشته باشیم، آموزیم؛ چنانچه ما آمادگی پذیرش آندانیم، ما از اشتباهات خود میما می

ها فراگیریم. ممکن است چنین اندیشه کنید که شما د مطالعه قرار دهیم و از آنها را مورآن

ای ویژه دارید ولی اگر تاریخ پزشکی اولین ایدة درخشان و برجسته یا بینش را پیرامون مسئله

باشد. بگذارید برای مثال به نمی گونهنیایابید که قدر مسلم خود را بدانید ممکن است در

، حاکم م ۱۰۸۰ سال نامه بنگریم؛ گرچه او یک پزشک نبود ولی در حدودنویسندة قابوس

متون پزشکی زمان خود را خوانده و مردی فرهیخته بود،  ترینمهمطبرستان بود. او که 

 دیدگاهی بسیار نوین ارائه نمود:

”و معالج باید که تجربة بسیار کند و تجربه بر مردم معروف و مشهور نکند و 

ها کرده باشد و بیماران بسیار دیده و معالجت بسیار بیمارستانباید که خدمت 

های غریب بر وی مشکل نگردد و اعالل احشاء بر وی پوشیده نماند کرده تا علت

 رأی العین همی بیند و به معالجت درنماند.“ه در کتب خوانده باشد ب آن چه و

تند و رازی، پورسینا، دانسشگفتی نیست که پزشکان بزرگِ گذشته، تاریخ خویش را می

شناختند. پزشکان اروپایی نیز از کتب رازی، پورسینا بقراط، جالینوس و دیگران را به خوبی می

و دیگر پزشکان ایرانی آگاه بودند. همین موضوع برای پزشکان برجسته )برای مثال در دوران 

آن دوران ]صفویه[ بود و  ةصفویه( صادق بود. بهاءالدوله حسینی نوربخش، از مؤلفین برجست

ها پیش از پزشکان اروپایی توصیف کرد. اولین پزشکی بود که سیاه سرفه و تب یونجه را دهه

بار( و  ۱۰) بار(، رازی ۳۷بار(، جالینوس ) ۱۲التجارب«، از بقراط ) خالصةاو در کتابش »

انشور با مطالعة کند. گرچه این نشانگر آن است که او یک دبار(، بازگویه می ۲۷پورسینا )
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در حلقة مرجعیت جای   واربندهگسترده در متون، به ویژه از مؤلفین کالسیک بوده است اّما او  

اش الهام یافته از بقراط بود زیرا نداشت بلکه یک پزشک و متفکری اصیل بود. فلسفة پزشکی

ان از ”در هر بیماری که عمل یا داغ کردن درمان درست است، مراقب باش که درمنوشت: 

بنابراین، برای دانستن  باشد. در غیر این صورت، کاری انجام نده!“ خطرترکمخود بیماری 

های پیشین را ترسیم کنیم، یکی از ها و شکستما از چه دروسی ممکن است موفقیت کهنیا

اهداف تاریخ پزشکی است. چنین است که دانستن تاریخ به معنای این است که شما همین 

جام نخواهید داد. زیرا فراموش نکنید که خطاهای پیشین نه تنها برآمده از ماهیت خطاها را ان

 مندی، منظر و رهیافت علمی برخاسته بودند.فنی طبی ناب بوده بلکه از اخالق

آمیز، پیشرفت علوم پزشکی، ای ستایشپور، به شیوهدر این کتاب، پروفسور ایرج نبی

توسعة این سه عنصر  آن که سال پیش و ۳۰۰۰راتر از آموزش و حرفة پزشکی را در ایران، ف 

یک نمود عینی و منسجم یافتند را  ساننیبدچگونه با الگوهای فرهنگی تعیین گردیده و 

 ةچطور طب و حرف  کهنیاعلوم پزشکی اثر کالنی بر  ةکند. همچنین چگونه توسعترسیم می

این کتاب همانند   آن که  . کوتاه سخندهدطبابت در اروپا توسعه یافت را مورد کنکاش قرار می

سازد، دانش را فزونی مطالعة تاریخ پزشکی به شکل عام، الف( درک و قضاوت را گسترده می

 ،ها و اکتشافات نوینسازد که درمانبرجسته میاین را  نماید؛ ب(  داده و کنجکاوی را ارضاء می

 د مشترک با اطباء پیشین،پیونایجاد به واسطة  همچنینواقعاً اغلب کهنه هستند؛ ج( 

 د.نمایمندی و درک بهتر جوهر طب، القاء میاخالقبا پزشکان مدرن را های اندیشه

 

 

 ویلم فلور

 ۲۰۲۰آوریل  ۱۶
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Preface 

 

 

When asked to take an interest in the history of medicine, most medical 

students react by saying: What use is it to study obsolete and erroneous treatments 

and ideas of the past? I have already enough work to do just to learn medical 

science? However, is it enough for a physician to only know how to diagnose an 

ailment and prescribe a treatment? Should not he/she also know about why we 

have the kind of medicine, the kind of diagnosis, bedside manners and medicines 

that we have and not others? If a student wants to know why he/she is being taught 

how to practice his/her chosen profession he needs to know its history, how it 

developed and why in this and not in another direction. 

The term medicine is an abstract concept that we may only understand in the 

manner in which it presents itself, how it is and was practiced. Therefore, if we 

want to understand what medicine means we need to establish how it manifested 

itself in a certain period. Take, for example, the word tibb )طب(   or medical 

profession. The origin of the Arabic root t b b )ط ب ب(   refers to the practice of 

healing with incantations, charms and amulets rather than its later meaning of 

medical care within the Galenic humoral system, and the modern meaning of the 

science and practice of establishing the diagnosis, prognosis, treatment, and 

prevention of disease. It also shows that medicine is more than prescribing drugs 

and that it has a spiritual dimension, requiring a holistic rather than a technical 

approach. The development of this single concept of tibb )طب(   shows that 

medicine is a part and the expression of a cultural pattern, and thus, the meaning 

of medicine is expressed by the sentiments and considerations that determine the 

way of thinking in a particular culture and the technical achievements it produces. 

Much scientific progress has been made and physicians have a much better 

understanding of the human body and its ailments as well as have a large menu of 

technical remedies to treat various diseases since the tabib or shaman practiced 
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his craft. This progress is the result of a millennia long process that started in 

prehistoric times, when humans discovered what plants were edible and that some 

also cured ills and soothed fevers. This early scientific process was continued by 

later generations who began classifying that herbal knowledge and linking 

individual plants to specific ills, and who even developed early invasive surgical 

techniques. It is this centuries’ long process of trial-and-error, of scientific 

thinking and applications that the history of medicine aims to make 

comprehensible to the modern reader, to show how and why medical science and 

its practitioners arrived where they are now. Because let there be no doubt about 

it, you physicians of the 21st century are the product of that process; you are 

standing on the shoulders of those who went before you. You may think that 

anamnesis is something of recent times, however, already 1,000 years ago Iranian 

physicians not only questioned the patient himself, but sometimes also his 

servants and family members to properly diagnose the medical problem. Asking 

for a second or third opinion was not exceptional either. Having a patient’s record 

is not new either, what is new that this record is now kept by the physician, 

whereas in the past it was held by the patient. Therefore, to learn how you got 

where you are it is essential to understand how your work method as a physician, 

how that work ethos came about, for these are not of the 21st century, but are the 

result of the experience of preceding generations of physicians. 

In 1935, an American physician, who worked in Iran from 1919 to 1941, wrote 

an article comparing a Safavid medical text (Tebb-e Yusefi, 1511 CE) with a 

British medical text (Primitive Physick, 1772 CE). In conclusion he wrote: “Thus, 

we note that the Persian therapy of the 16th century was not much different from 

the European therapy of the 18th; whilst we, gloating in our modern knowledge, 

skill, and ability, will in a few generations probably be rated as ignorant and 

backward and ridiculous, in the light of discoveries which will be made in the next 

century.” Or in other words, the history of medicine teaches that it is healthy for 

physicians to know that they are not necessarily better than their alleged ignorant 

predecessors. 

There is no doubt that physicians in the past made many mistakes, but, as we 

all know, you learn from your mistakes, if you are ready to acknowledge them, 

study them and learn from them. You may think that you are the first to have a 

brilliant idea or insight about a particular problem, but you may find that you most 

certainly were not, if you know your medical history. Take, for example, the 

author of the Qabusnameh; although not a physician, but a ruler of Tabaristan 

around 1080 CE, he was a learned man, who had read the most important medical 
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texts of his time. He made the very modern observation: 

The physician who undertakes therapeutics should make frequent 

experiments, though he should not experiment on men well known 

or of high repute. He must have seen service in hospitals, 

examined many patients and undertaken many treatments, so that 

rare diseases shall present him with no difficulty and diseases of 

the internal organs be no mystery to him. What he had read about 

in books he must actually see with his own eyes and never be at a 

loss for treatment. 

va mo`alej bayad keh tajrobeh-ye besyar konad va tajrobeh beh 

mardom-e ma`ruf va mashur nakonad va bayad keh khedmat-e 

bimarestanha kardeh bashad va bimaran besyar dideh va 

mo`alajeh besyar kardeh ta `ellatha-ye gharib bar vey moshkel 

nagardad va e`lal-e ehsha bar vey pushideh namanad va ancheh 

dar ketab khvandeh bashad va be ra'y al-`eyn hamibinad va 

mo`alejat dar namanad. 

It is no surprise that the great physicians of the past knew their history. Razi 

and Pur Sina knew their Hippocrates, Galen and others very well and European 

physicians knew the books of Razi, Pur Sina and other Iranian physicians. The 

same is true for leading physicians of, for example, the Safavid period. 

Mohammad Hoseyni Nurbakhsh Baha al-Dowleh was the leading authority of that 

period and the first physician to describe the whooping cough and hay fever, many 

decades before European physicians did. In his Kholasat al-Tajareb he quotes 

Hippocrates (12 times), Jalenus (37 times) Razi (10 times) and Pur Sina (27 

times). Although showing he was a widely read scholar, especially of the classical 

authors, he was not slavish to authority, but an original thinker and physician. His 

medical philosophy was inspired by Hippocrates, for he wrote: “In any disease for 

which operation or cauterization is the correct treatment, take care that the 

treatment is less dangerous than the disease. Otherwise do nothing!” Therefore, to 

know what lessons we may draw from successes and failures in the past is one of 

the main objectives of the history of medicine. For to know your history means 

that you will not make the same mistakes. Because don’t forget that past mistakes 

were not only of a purely medical technical nature, but also of morality and of 

scientific outlook and approach. 
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In this book, Prof. Iraj Nabipur has admirably outlined the progress of medical 

science, teaching, and the medical profession in Iran over 3,000 years and how the 

development of these three elements were determined by the cultural patterns in 

which they found a concrete manifestation. Also, how the development of medical 

science had a major influence on how medicine and the medical profession 

developed in Europe. In short, this book, like the study of the medical history in 

general, (i) broadens understanding and judgment, increases knowledge, and 

satisfies curiosity; (ii) highlights that new treatments and discoveries are often 

really old; and (iii) imbues modern medical practitioners with humility and better 

understanding of the essence of medicine by establishing the shared bond with 

physicians of the past. 
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 مقدمه

 شرقی جای داشته  ةمنطقة باستانی بوده است که در مدیتران( یک  النهرینبین)  رودانمیان

شده است. می  س و در جنوب شرقی با فالت عربستان احاطههای زاگرو در شمال شرقی با کوه

 را شامل و ترکیه سوریه، از ایران امروزهایی امروزی و بخش عمدتًا کشور عراقاین سرزمین 

گرفتند. می  را در بر  النهرینبینرودهایی بودند که قلب تمدن  ،  گردید. دو رود دجله و فراتمی

بر تمدن مصر بوده است( شامل   که )متقدمرودان  میانتمدن  ،  و یونان  مصرهای  برعکس تمدن

 همبستگی، و خدایگان مشترکها گوناگون بود که با خط نوشتههای ترکیبی از فرهنگ 

های و تمدنها که امپراطوریای به صورت منطقهرودان میانبه ، از این رو یافتند.می

در  رسوم تمدنشود. می نگریسته، را در خود پرورانده است و نه یک تمدن واحدای چندگانه

رودان میان  ةمنطق ،  بوده است  زیانگشگفت  ةدو توسع  منشأپیش از میالد از آنجا که  هزارة چهارم  

 پیدایش شهر به شکلی که ما امروزها آن ازکه یکی  جلوه داده است، گهوارة تمدنهمچون را 

توأمان رودان  میانخط بوده است. افتخار اختراع چرخ نیز با تمدن  شناسیم و دیگری اختراع  می

پیش از میالد ادامه یافت اّما فاتحان   ۳۰۰۰های  شکوفایی فرهنگ سومری تا اواسط سال  ۱دارد.

ها یو سپس بابلها  یقرار گرفتند. ابتدا آشوربسیار تحت نفوذ تمدن سومریان  نیز  این سرزمین  

ادامه داشت تا  ،سال پیش از میالد مسیح ۶۰۰تا ها آن به این سرزمین آمدند و امپراطوری

 ۲آنجا را فتح کرد. ،شاهنشاه ایران کورش

 
1 Mark JJ, https://www.ancient.eu/Mesopotamia/. 

 .۹-۱۱. ص۱۳۶۶ ،فنتزمر، گرهارد ۲
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( در میان دو رود دجله و فرات جای گرفته است و به گهوارة تمدن مشهور  النهرین)بین   رودانمیان   :۱تصویر  

 جای دارد.   یامروز   است. عمدة این منطقة جغرافیایی در کشور عراق

 

توان سیمای پزشکی و طبابت می ما به دو منبع از شواهد دسترسی داریم که اکنونهم

متون پزشکی آشوری است که در  ،ترسیم نماییم. یکی از این منابع النهرینبینرا در تمدن 

ها با خط میخی خوانده شد. این خشتهای توسط کمپل تامپسون از روی خشت ۱۹۲۳سال 

 نگهداری  در لندن  آمده و در موزة بریتانیا  به دست  های نینوادر خرابه  پالبنی  در کتابخانة آشور

های و عفونتای  مشکالت روده،  ریویهای  بیماری  همچونهایی  به بیماریها  شوند. این لوحمی
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هایی لوح،  «ابلینگ »به نام  ،  نیز یک پژوهشگر آلمانی  زمانهمپردازند. تقریباً  می  مجاری ادراری

به حدود یک هزار سال پیش از میالد ها آن آمده بود و بعضی از به دسترا که از شهر آشور 

در حقیقت بخش اعظم متون  ،به چاپ رساند. این دو مکان یعنی نینوا و آشور ،قدمت داشت

 ۱نمایند.می معرفی رودانمیانبه تمدن پزشکی شناخته شدة ما را مربوط 

به ها از آندر حدود هزار لوح ، هزار لوح خشتی نوشته شده با خط میخی ۳۰میان از 

طبی هستند و تعدادی نیز به های نسخه، پزشکیهای پزشکی پرداخته شده است. عمدة لوح

کنند. یکی از متون اصلی می  )پلورا( اشاره  از ریه  خاصی مانند کشیدن چرکهای  دستورالعمل

بر اساس بیماری را نوک انگشت پا  سر تااست که از  طبی ةکه یافت شده است یک رسال

هایی شامل درمان  رودانمیانتمدن  در  چندین قرن دانش پزشکی  وجود  است و از    دادهسازمان  

 دارد.میبرپرده ، اندرایج بودهکه بیش از هفت قرن پیش از میالد مسیح 
 

 

  ۵/۲نوشته شده است. این قانون بر سنگ بازالتی که حدود    که به دستور شاه بابل  قانون حمورابی  :۲یرتصو

کشف گردید در موزة لوور است و    ۱۹۰۱نوشته شده است. اصل این قانون که در سال    ،متر ارتفاع دارد

 ای از آن در موزة ملی ایران در تهران به نمایش گذاشته شده است. نسخه

 
1 Biggs RD, http://www.jaas.org/edocs/v19n1/Biggs-Medicine,%20surgery.pdf/. 
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  ۱ها نمایان است توسط پژوهشگر فرانسوی به نام آر. البات لوح که این اطالعات در آن   ۴۰تعداد  

به نام »رسالة تشخیص طبی و   ها لوح  ای از اند و این مجموعه گردآوری و مورد مطالعه قرار گرفته 

د، توصیف بیماری  و ش که از ترجمة این سند هویدا می   « معروف است. از میان اطالعاتی ها ی آگه ش ی پ 

۲انواع خدمات پزشکی است. جهت  های پرداختی  و نیز تعیین ویژگی   ریزی خون ، درمان  سل 
 

منبع دیگری برای  ، پیش از میالد مسیح(  ۱۸)قرن  پادشاه بابل ، مجموعه قوانین حمورابی 

مانده در    جا قانون به ترین  خدمات طبی به جامعه است که قدیمی   ارائه اطالع از وضعیت پزشکی و  

هایی مورد امور پزشکی است و در آن مواردی نظیر حداکثر پاداش برای کارهای پزشکی و مجازات 

موعه قوانین که حاوی دیدگاه و رهیافت  برای قصور در معالجات طبی تعیین شده است. این مج 

از سنگ سیاه  ای به خط میخی بر روی قطعه ، سازد می  ان نسبت به پزشکی را نمای ها سومری 

کشف گردیده   حک شده است و در اوایل قرن نوزدهم از ناحیة شوش ،  متر   ۲/ ۵فلدسپات به طول  

 : شود. در بخشی از این قانون آمده است می   در موزة لوور پاریس نگهداری   اکنون هم و  

 دَهاگر پزشکی برای حفظ چشم بیماری به وسیلة چاقو دملی را بگشاید ”

نقره دریافت خواهد کرد. اگر پزشکی دملی را با چاقوی کند بگشاید   «شکل»

را بایستی از کاسه  شیهاچشم، و بینایی بیمار را ضایع کند یا او را بکشد

 ۳“را باید برید. شیهادستدرآورد یا 

 بیماریمفهوم بنیادی 

کردند. در می ون نقش مهمی را ایفااز مذهب احاطه شده بود و روحانیای پزشکی با هاله

های شیاطین و روح، از سوی خدایگان ایفرستاده شدههمچون  یبیماربه ، رودانانیمتمدن 

بسیار ضروری بود که خدایگان و شیاطین را بتوان به شکل ، از این رو شد.می شرور نگریسته

تسکین ،  و دعاهای مناسب  با هدایا و پوشیدن طلسم،  اجدادهای  پاسداشت روح  و  دائم با نیایش

 
1 R. Labat 
2 Kelly K, 2009, pp. 20-26. 

 .۸۶، ص۱۳۶۶، یگاردنرالدون ج؛۹-۱۱ص ،۱۳۶۶ ،فنتزمر، گرهارد ۳
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شد. اّما حتی می  خدایان فرستادهتوسط  برای گناه    یهیتنبهمچون    بیماری،  داد. با این دیدگاه

 ۱شرور ایجاد شود.های توانست توسط روحمی بیماری هنوز، گناهدر فقدان بروز 

و  و جادو توان یک جدایی میان سحرمی، رودانانیمدر متون پزشکی برجای مانده از 

توان از می زیرا در این متون پی برد ،مشاهدة علمی رویدادهای طبی مقولة ازرا نفوذ مذهب 

که این امکان وجود دارد تا بیماری ای  باخبر شد به گونه  نگرانهمشاهدات بالینی به صورت جزئی

نفوذ  ؛ هر چند کهمورد تشخیص قرار داد ،بر پایة این مشاهداترا تا حد زیادی توصیف شده 

این  یهایآگهشیپدر سایة توان می هنوزشرور و شیاطین را های عقاید مذهبی و تسلط روح

سال  ۶۵۰حدود  مربوط به در یک متن پزشکی بابلی، برای مثال ؛مشاهده نمودها بیماری

مراحل یک تشنج به خوبی توصیف شده است امّا در پایان یادآوری شده ،  پیش از میالد مسیح

توان جن را بیرون می بیمار هوشیار بوده استذهن ، یزدگجناست که چنانچه در زمان 

، توان از شر جننمی ذهن بیمار هوشیار نبوده است، یزدگجنانداخت امّا چنانچه در زمان 

 ۲.آسودگی یافت

یک بخش مهم در مکتب پزشکی آن زمان ها  بیماری  آگاهیپیشن  تدوی،  از دیدی فراگیر

نجوم و  ،شناسیستارهگوناگونی مانند های با شیوه رودانمیانبوده است و درمانگران 

زیرا کبد به  ؛ندپرداختمی به آن (حیوان قربانی شده یعنی مطالعة شکل کبد) هپاتوسکوپی

بایست کبد یک حیوان را مورد درمانگر می ساننیبدشد و می عنوان جایگاه حیات شناخته

که این ای بود ازنشانه، شدمی غیرعادی که در جگر جانور مشاهده هر چیزمعاینه قرار دهد. 

و هم برای تشخیص  بینیپیشهم برای ها تفأل گونهنیاخاص در شرف وقوع است.  یامر

 ۳آمد.می ماری مرسوم بود و در عین حال جزء تدابیر مهم پیشگیری به حساببی

گوسفند   وضع کبد،  حیات و روح است  جایگاهکه عقیده داشتند جگر سیاه    اهالی قدیم بابل

عاقبت بیماری را  بینیپیششمردند و تشخیص یا مییا بز قربانی را مشابه وضع جگر بیمار بر

 
1 Retief FP, Cilliers L. 2007, pp. 27-30. 
2 Porter R, 1996, p. 54. 
3 Kelly K, 2009, pp. 20-26; 

 .۸۶ص ،۱۳۶۶، یگاردنرالدون ج 
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نه با یک جگر باز شده یا ، دانستندمی پذیرامکان، با دیدن تمامی عضو حیوان قربانی شده

گرفت. مثالً خطوطی می از وضع طبیعی مورد توجه قرارهرگونه انحراف  .قسمتی از آن عضو

دقت کند و یا هر گونه حالت غیرعادی آن به می که قطعات مختلف عضو را از یکدیگر مجزا

 باب دیده  مانند اثر پای پرنده را که در پشت سیاهرگهایی  فرورفتگی  .شدمی  مورد توجه واقع

دانستند که به زودی بالی بیماری واگیر به زمین نازل خواهد شد. از می نشانة آن، شدمی

است یا خیر و بیمار معالجه دادند که بیماری قابل درمان می تشخیص وضعیت مجاری صفرا

در که این در هر صورت تاکنون شواهدی دیگر دال بر ۱خواهد مرد.که آن خواهد شد یا

جسد انسان و حیوان برای  یا تشریح و آناتومی فیزیولوژی پیراموندانش کافی ، رودانانیم

 ۲.یستن باشد در دسترسمقاصد علمی موجود 

 

پیش از میالد که برای پیشگویی و    ۱۸- ۱۹جگر گوسفند در سدة    مدل ِگلی حکاکی شدة بابلی  : ۳تصویر 

 .( ، لندن گرفت )موزة بریتانیا حیوان قربانی شده مورد استفاده قرار می   بینی عاقبت بیماری در هنگام معاینةپیش 

 
 .۹-۱۱ص ،۱۳۶۶ ،فنتزمر، گرهارد ۱

2 Retief FP, Cilliers L. 2007, pp. 27-30. 



 23 (نالنهری نبی) رودان انیدر م یپزشک: فصل اول

 درمانگران

توان در دو نظام مجزا قرار می  وجود داشتند را  رودانمیاندرمانگران که از هزارة سوم در  

بودند.   ۲و آسو  ۱هویدا است این دو نظام درمانگری شامل آشیپو  که در متون بابلی  گونهآنداد.  

 کهاین پیرامون یریگمیتصمنقش آشیپو تشخیص علت درد و بیماری بود. این اغلب شامل 

آیا بیماری  کهاین شد و یامی نیزده بودند از خدایان یا شیاطین بیماری را ایجاد کر کیکدام

ها آشیپو همچنین از طریق استفاده از طلسم  سوی بیمار روی داده است یا خیر؟  با یک گناه از

 توانست به درمان بپردازد.می

تخصص ،  های گیاهی بودبانداژ و ساخت ضماد،  امل شستشوکه ش  در مراقبت از زخم  آسو

 پرداختمی یریگجنو درمان از طریق  و جادو به کارهای سحر آشیپو، به زبان دیگر ۳داشت.

داشت که تنوعی از اقدامات  و عضوی از طبقة روحانیون بود امّا آسو بیشتر نقش یک درمانگر

 ها و غیره را به کارضماد، هاشربت، هامسهل، هاشیاف، هاتنقیه، هالوسیون، هارا شامل بانداژ

از این دو نظام درمانی  ک یکدامتا دریابند که هر اند از پژوهشگران تالش کردهای برد. پارهمی

برای آشکار است آن است که  آن چه شده است امّامی به کار بردههایی برای چه بیماری

از  ۴شد.نمی درمانی تجویز گونهچیه، شدندمی عالج در نظر گرفته رقابلیغکه هایی بیماری

ثروتمند  ةو تنها طبق اند با یکدیگر رقابت داشتهآید که این دو نظام نمی سوی دیگر به نظر

گاهی برای به  ،شاید هر دو درمانگر، از این رو ۵توانستند از هر دو نظام بهره جویند.می جامعه

 ۶.اندبا یکدیگر همکاری داشته ،جدست آوردن عال

 
1 Ashipu 
2 Asu 
3 Kelly K, 2009, pp. 20-26. 
4 Biggs RD, http://www.jaas.org/edocs/v19n1/Biggs-Medicine,%20surgery.pdf/. 
5 Kelly K, 2009, pp. 20-26. 
6 Mark JJ., https://www.ancient.eu/article/687/health-care-in-ancient-mesopotamia/. 



 ای برای دانشجویان پزشکیدرسنامه  ران؛یا یپزشک خیتار 24

 

ها،  ها، شیاف ها، تنقیهکه تنوعی از اقدامات درمانی شامل بانداژها، لوسیون   درمانگر آسوی بابلی  :۴  تصویر

 برد.ها، ضمادها و غیره را به کار میها، شربت مسهل 

 

توان می  یافتمی  که گاهی با یکدیگر نیز همپوشانی  بر پایة چنین نظام دوگانة درمانگری

طبی  یهای درمانی را از سوی معابد به سوی یک حرفة مجزاارائه مراقبت شدن تفکیک

توانست می  توان دریافت که درمانگران در مکان کار خود کهمیمشاهده نمود. بر اساس شواهد  

داشتند؛ می  کرده و تا زمان بهبودی نگهبیماران را بر روی تخت بستری    ،در بیرون معابد باشد

 ۱.را داد عنوان بیمارستانبه این تسهیالت توان نمی گرچه هنوز

داشتند و همچنین  هاید که معابد نقش مهمی را در تشخیص بیماریآبر میامّا چنین 

کردند. می مفید را نگهداریبودند که بسیاری از متون پزشکی هایی معابد به عنوان کتابخانه

مراقبت از آن به  مکان عمدة ارائه خدمات سالمت بود و اعضاء خانواده در  ،  خانه،  در هر صورت

رودخانه قدرت به دور داشتن شیاطین ، رودانمیاندند. از نظر مردمان ورزیمی مبادرت ،بیمار

برای بیمار در کنار رودخانه ممکن بود که ، ن رواز ای .شرور عامل بیماری را داشتهای و روح

 
1 Teall, E.K., https://scholarworks.gvsu.edu/gvjh/vol3/iss1/2/. 
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 ۱تمرکز داشته باشند.  به بیمارخدمات سالمت    ارائهای برپا دارند تا اعضاء خانواده بتوانند بر  کلبه

 تعلق داشتند. کردهلیتحصدر جامعه بسیار مورد احترام بودند و به طبقات درمانگران 

موهای خود را به   ،داشتند که در فرق سر دهیسر تراشکردند و  می  را بر تنای  لباس ویژهها  آن

شد و ماهیتی محرمانه داشت می بافتند. آموزش در مدارس ویژة وابسته به معابد انجاممی هم

درمانی های  بایست با افراد بیرونی به اشتراک گذاشته شود. اکثر خدایان صاحب قدرتنمی  که

 ارباب درمانگران بود و ۴«نینازو»ویژة درمان بودند و  خدایان، ۳«گوال»و  ۲«نینیب»بودند ولی 

هیچ شکی وجود ندارد که سطوح متنوعی  ۶داشت.ای یعنی خدای آب نیز اهمیت ویژه ۵«آ اِ»

های از ترکیب متون نوشته شده بر لوحها آن ۷. موجود بوداز آموزش و مهارت برای درمانگران 

 ۸.آوردندمی بة بالینی را به دستمعادل راندهای پزشکی و تجر، خشتی

 

 هابیماری 

ای برجسته  و فیزیولوژی از دانش آناتومی رودان میان آید درمانگران می  هرچند که به نظر 

اند آن داشته  آگهیپیش برخوردار نبودند اّما بر پایة مشاهدات دقیق روزانه که از سیر بیماری و 

 کنیم. می   اشاره ها  آن   از ای  که به پاره اند  را از خود برجای گذاشته ها توصیفی از بیماری 

به مشکالت چشمی پرداخته شده  یا مالحظه قابل  به صورت رودانمیان در متون پزشکی 

گسترش وسیعی ،  باستانرودان  میان چشمی در  های  است که بازتاب این موضوع است که بیماری 

 اند.داشته 

 
1 Mark JJ., https://www.ancient.eu/article/687/health-care-in-ancient-mesopotamia/. 
2 Ninib  
3 Gula 
4 Ninazu 
5 Ea 
6 Retief FP, Cilliers L. 2007, pp. 27-30. 
7 Biggs RD, http://www.jaas.org/edocs/v19n1/Biggs-Medicine,%20surgery.pdf/. 
8 Teall, E.K., https://scholarworks.gvsu.edu/gvjh/vol3/iss1/2/. 
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در این سرزمین  A در نتیجة ویتامین  یکورشب و  ۱ی خشکی چشمرآید بیما می  به نظر

 انجام رودانمیان در  مرواریدآب عمل ، پزشکی دانانخ یتار نظر بر اساس  ۲. گسترش داشته است 

 انجام از برنز در دو هزار سال پیش از میالد مسیح هایی شده است و این کار را با سوزن می 

شده می   استفادهها  آن   فلزی نیز کشف شده است که برای این کار ازهایی  دادند. همچنین میل می 

 ۳آگاهی داشتند.  ،ی و مشکالت دندان   گوشهای  از دمل ها  آن   است. 

 

 

 های فلزی های برنزی، لوله ابزارهای طبی شامل النست   :۵تصویر  

 گرفتند.مورد استفاده قرار می   ،برای فرستادن دارو به حفرات بدنیکه  

 

شود و می در همة مکاتب پزشکی مشاهده و دستگاه گوارش یانگلهای اشاره به بیماری

 اند.پرداخته و انسداد روده ورم معده، یرقان، انگلیهای بیمارینیز به درمان  رودانمیاندر 

آید که به می امّا به نظراند آگاهی نداشته هرچند این احتمال وجود دارد که از عملکرد کبد

 
1 Xerophthalmia 
2 Biggs RD, http://www.jaas.org/edocs/v19n1/Biggs-Medicine,%20surgery.pdf/. 

 .۹-۱۱. ص۱۳۶۶ ،فنتزمر، گرهاردهمان؛  ۳
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به رودان میانتعداد فراوانی از متون پزشکی در  ۱پی برده بودند. ،با یرقان صفرا ةارتباط کیس

های با بیماریها آن ةولی خوانش این متون و مقایساند پوست پرداختههای درمان بیماری

 هایبه سکته، همچنین در متون پزشکی ۲بیشتری نیاز دارد.های به پژوهش، شایع منطقه

 ۳اشاره شده است. نیز مغزی و حمالت قلبی

همچنین از سنگ ها آن مطلع بودند. هیالرذاتو  پالگر، درمانگران از وضع بالینی سل

از ها آن کهای ؛ به گونهندمشاهدات ژرفی داشت ،و تناسلی مجاری ادراریهای و بیماری مثانه

و به بعضی از عالئم   هاجزاء مجاری ادراری و تناسلی مطلع بودو نیز  ،  به صورت یک عضوها  کلیه

نخستین بار در این   ،هنر آزمایش ادرار  در واقع  اند.اشاره نموده  کلیوی  هایبیماریهای  و نشان

به ناتوانی جنسی و انحرافات  رودانمیاندر  ۴مطالعه و کدگذاری گردید.، یسازمفهوم ،تمدن

های به دردهای زنان شامل آسیب  جنسی نیز توجه خاصی شده است. در تعدادی از متون بابلی

کمک  درمانگران در زایمان کهاین هرچند که شاهدی دال بر ؛۵خوریممیحاصله از تولد بر

ها آن ۷دادند.می این کار را انجام ۶هاییرسد که قابلهمی کردند وجود ندارد امّا به نظرمی

 ۸.انداشاره کرده صرعبه شرح بیماری همچنین 

 

 داروها

شد و خدای اولین نامیده  «آ اِ»که بعدها به  ۹«آنکی»سومری آمده است که  در اساطیر

جوهر و سرنوشت هر هشت گیاه را با ، بود و به خدای آب شهرت داشت ۱۰«اریدو»شهر یعنی 

 
 همان. ۱

2 Biggs RD. M, http://www.jaas.org/edocs/v19n1/Biggs-Medicine,%20surgery.pdf. 
 .همان ۳

4 Eknoyan G, 2016, pp. 236-46. 
5 Biggs RD. M, http://www.jaas.org/edocs/v19n1/Biggs-Medicine,%20surgery.pdf. 
6 Sabsutu 
7 Biggs RD. M, http://www.jaas.org/edocs/v19n1/Biggs-Medicine,%20surgery.pdf. 
8 Retief FP, Cilliers L., 2007, pp. 27-30. 
9 Enki 
10 Eridu 
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گذاری در هر بخش بدن که هر گیاه به آن پیوست بود تعیین کرد و به نامها آن بلع نمودن

 پرداخت و به زایش خدایگانی نشست که هر کدام با یک گیاه و یک بخش بدن توأمان داشتند.

دارویی های  که چگونه درمانکند  می  مکان آناتومیک و خدا را ترسیم،  گیاه  ةگاناین اسطورة سه

تجربی اثرات بهبود   ةگیاهان و همچنین مشاهدهای  فیزیکی بر اساس سمبلهای  برای ناراحتی

 ۱.اندشدهی میبندفرمولها، یابندگی آن

 

های  قبل از میالد که توصیف خوبی از بعضی از نشانه   ۶۵۰مربوط به حدود    یک متن پزشکی بابلی  :۶تصویر  

 کند.ارائه داده است و به ماهیت جدی تشنج در خواب و عود آن نیز اشاره می  صرع

 
1 Teall, E.K., 2014: Vol. 3: Iss. 1, Article 2, https://scholarworks.gvsu.edu/gvjh/vol3/iss1/2/. 
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اند از صدها گیاه طبی آگاهی داشته رودانمیانکه درمانگران  دیآیبرمچنین  ،از این رو

، بیانشیرین  ةریش،  کتانتخم،  بذرالبنگ،  مهرگیاه،  مانند خشخاشها  آن  ازای  که هنوز هم پاره

 بالدونو  هندی ةشاهدان، انقوزه، (حنظل) ابوجهل ةهندوان، فلوس، (سعتر) آویشن، مَرمَکی

، این درمانگران به این گیاهان طبی بعضی از مواد معدنی مانند زاج سفیدمورد استعمال دارند.  

 ۱افزودند.می ح مسو امال شوره، گوگرد

گیاه  ۲۵۰بیش از ، از یک هزار سال پیش از میالد مسیح ماندهی برجاهای بر اساس لوح

، آبگوشت، الکلیهای مواد دارویی دیگر در ترکیب با شربت ۱۸۰مادة معدنی و  ۱۲۰، دارویی

 مورد ،و محصوالت حیوانیها و بخش واکس، هاروغن، شیر در اشکال متنوع، عسل، هاچربی

به صورت بسیار  «آسو»تجویزی های بایست نسخهمی، از این رو .اندقرار گرفته استفاده

ترکیبی برخاسته از منطق حاکم مذهبی و  ،این تنوع ند.شاب چشمگیری متنوع و متعدد بوده

 ۲بوده است. و خطا آزمونهمچنین 

به  برای ساخت ضماد قلیارزین گیاهی حرارت داده شده یا چربی حیوانی با ، برای مثال

 کمکها که در تمیز کردن زخمنماید می رفته است. قلیا یک مادة صابونی را ایجادمی کار

به ،  بر پوست  داشتننگه گیاهی و چربی حیوانات مختلف اغلب برای  های  روغن  ۳.ه استکردمی

به ها از بعضی از علف ۴اتی برای سقط جنین وجود داشت.شدند. همچنین تجویزمی کار برده

در زیر لباس توسط زن ها  به این صورت که این علف  گردید،می  بارداری استفاده  عنوان آزمون

تغییر رنگ  ،ده و چنانچه زن حامله بودشجذب ها توسط علفترشحات واژن ، شدمی پوشیده

، به استفاده از آب نمک برای غرغره  ،رودانمیانخشتی برجای مانده از  های  داد. در لوحمی  رخ

 از ادرار به عنوان قابضآمده  به دست نیترات پتاسیم، شراب ترش به عنوان ضدعفونی کننده

 ۵اشاره شده است. ،( جهت رفع تبپوست درخت بید )منبع آسپیرین و

 
 .۹-۱۱ص ،۱۳۶۶ ،فنتزمر، گرهارد ۱

2 Teall, E.K., https://scholarworks.gvsu.edu/gvjh/vol3/iss1/2/. 
3 Kelly K., 2009, pp. 20-26. 
4 Biggs RD., http://www.jaas.org/edocs/v19n1/Biggs-Medicine,%20surgery.pdf/. 

 همان. ۵
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و کاهش   اسید معده  یسازیخنثمواد قلیایی را برای  ها  سومری،  و خطا  همچنین با آزمون

بود.  بیکربنات سدیم، یافتند. مادة اصلی در ترکیبات جهت تسکین درد معده ،تولید پپسین

سال پیش از میالد   ۲۵۰۰از غالف گیاه سنا و روغن کرچک در  ها  اولین مسهل  ،رودانمیاندر  

 نمکی را با سدیمهای حجم دهنده از سبوس و مسهلهای مسهلها آن .ندمسیح ساخته شد

داروهای  ةیار جالب است اشاره شود که عمدبس ساختند.می تحریک کننده راهای و مسهل

داروهای مورد   همانندد  نشومی  و عربستان استفاده  عراق  در میان ساکنین  اکنونهمطبیعی که  

 ۱د.نباشمیرودان میاناستفاده در 

 

 جراحی

وجود ندارد ولی بدون شک  رودانمیان در تمدن  پیرامون جراحیای هرچند که رساله 

درمانگران در  های از مجازات  زیرا در قانون حمورابی، ند اشده می  اعمال متنوع جراحی انجام

جراحی نام  و انجام اعمال ها درمان زخم، شکستههای صورت انجام خطا در درمان استخوان 

هایی  و برش   زده  نیشترها  برده شده است و هیچ تردیدی وجود ندارد که این درمانگران بر جوش 

احتماالً در اواخر هزارة اول پیش از میالد   ،ها(ورید  باز کردن فصد کردن )  اند. داده می  انجام

شده است  انجام نمی   عمل ختنه  ،آنجا که اطالع در دست استتا    ۲معرفی گردید.   در بابل  ،مسیح

که از متن قانون حمورابی استنتاج   گونههمان  ۳گرفته است. می کردن صورت ولی عمل اخته

 برنزی انجامهای ت شده است و این کار را با النسمی  چشم انجامهای جراحی  ،شود می

برای برش در قفسة سینه   «آسو » مانده از روش کار ی جابه در یک لوح خشتی  ۴. اندداده می

به چاقوی   یصحبت شده است. در لوح دیگر  ،(از فضای جنب  با هدف خارج کردن چرک)بیمار  

اشاره شده است و در لوح دیگر نیز به مراقبت    ،که در حال تراشیدن کاسة سر بیمار است  «آسو»

 
 همان. ۱

2 Biggs R., 1969; pp. 94-105; 

 Retief FP., Cilliers L, 2007, pp. 27-30. 
3 Biggs RD, http://www.jaas.org/edocs/v19n1/Biggs-Medicine,%20surgery.pdf/; 

 Teall, E.K, https://scholarworks.gvsu.edu/gvjh/vol3/iss1/2/. 
4 Teall, E.K, https://scholarworks.gvsu.edu/gvjh/vol3/iss1/2/. 
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بردن پانسمان که عمدتاً از روغن   کاره بعد از جراحی زخم جراحی پرداخته شده و در آن ب 

 ۱. ه شده است توصی ،  داشته کنجد که نقش ضدباکتریایی

 

 

 ( النهرین)بین   رودانابزارهای طبی مورد استفاده در میان  :۷تصویر  

 

بر عمل بر روی آبسة زیر پوست سر و تراشیدن   ،ناحیة سرهای  در تجویزات برای بیماری

به کار ، هاشستن زخم، هایزیرخونو ها در زخم ۲.میخوریبرم زده جمجمه عفونت ناستخوا

دانیم آن می رودانمیانما از پزشکی  آن چه ها مهم هستند؛و سپس بستن زخم بردن ضماد

حتی ساخت مادة ، شستن زخم با آب تمیز ،که در سه هزار سال پیش از میالد مسیحاست 

و گذاشتن ضماد شامل روغن معدنی و سپس گل رودخانه بر  صابونی با رزین چربی با قلیا

 با بانداژ  جراحیهای  به پوشیدن مکانپزشکی    ةماندیجابه  رایج بوده است. در متون،  روی زخم

 
1 Mark JJ., https://www.ancient.eu/article/687/health-care-in-ancient-mesopotamia/. 
2 Teall, E.K., https://scholarworks.gvsu.edu/gvjh/vol3/iss1/2/. 
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گذاشتن پانسمان درون  ی در مورددر متن دیگر ۱.میخوریبرمیسانده با روغن کتانی خ

 ۲.اشاره گردیده است ،شدید بینی ریزیخونبینی برای کنترل های سوراخ

 

 سالمت عمومی

 یشواهد شناسیباستانهای مهم بوده است و بررسی رودانمیانپاکیزگی برای ساکنین 

دهند. می انسانی را نشاندفع فضوالت های دال بر وجود سیستم زهکشی و فاضالب و شیوه

بسیار اثرگذار بوده است. شرایط  ،زیربنایی در سالمت عمومیهای وجود این سیستم شکبی

 حاصلخیزی را فراهم آورده بودهای که زمیندجله و فرات کشاورزی در میان دو رود 

، هپاتیت ویروسی، تیفوئید، وبا، مهم مانند فلج اطفالهای بسیاری از عفونت منشأتوانست می

اقدامات جهت پیشگیری از سرایت  ،از این رو باشد؛ انگلیهای و بیماری دیفتری، سیاه سرفه

 ۳.گذار بوده استاثرت عمومی بسیار در سالم، آشنایی با مفاهیم مسری بودن وها این بیماری

حاکی از آن است که موضوع مسری   رودانمیانمتون پزشکی در تمدن    ازاطالعات موجود  

مورد درک قرار گرفته بود ، حداقل تا حدی، و انتقال آن از فردی به فرد دیگرها بودن بیماری

شده می  جداسازی فرد بیمار هنگام بروز تظاهرات بالینی برای تهدید قرار نگرفتن جامعه انجامو  

بیماران وجود نداشته است تا بتوان از واژة  قرار دادنهر چند سازمان و مکانی برای  ۴است.

 و یا در میان مسیحیان قرون وسطی شاپوریجندکه در اوایل تمدن اسالمی و در  بیمارستان

، هامعبد و یا دیگر مکان، زی در خانهاستفاده کرد ولی تا حدی این جداسا، برقرار بوده است

 ۵گرفته است.می انجام، مسریهای برای بیماری

 

 
 همان. ۱

2 Bismuth T., 1899, p. 1509. 
3 Kelly K., 2009, pp. 20-26. 
4 Biggs RD., http://www.jaas.org/edocs/v19n1/Biggs-Medicine,%20surgery.pdf/. 
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 یریگجه ینت

یک ، از زمان سومریان، که گهوارة تمدن نامیده شده است( النهرینبین) رودانمیاندر 

 پدیدار یو اقدامات پزشکی بر پایة شناخت تظاهرات بالینی بیمار و جادو جدایی میان سحر

معدنی ، همراه با کاربرد داروهای گیاهی توسل به دعا و طلسمگردد و هر دو نظام درمانی می

های تا این زمان در سرزمینها  آن  توان مشاهده کرد که بسیاری ازمی  را  و انجام اعمال جراحی

درمانی ساکنین های طبی و شیوههای عمدة اطالعات ما از تئوری اند.پابرجا مانده ،خاورمیانه

خشتی نوشته شده با خط میخی های عظیم از لوحای از طریق خوانش گنجینهرودان میان

اجساد   «یشناسبیآسباستان  »دانش  سومری به دست آمده است و اطالعات بسیار ناچیزی از  

توان یافت و این در حالی است که در تمدن مصر به دلیل می  و بقایای استخوانی در این منطقه

 توان به دست آورد.می پزشکی راهای بسیاری از دانستنی، نجام مومیاییا

توان یافت و اطالعات ما از نمی  را  سازمانی به شکل بیمارستان  ،هر چند که در این تمدن

بسیار اندک است امّا متون پزشکی پابرجا مانده  و آناتومی از فیزیولوژیها آن میزان آشنایی

به خوبی صورت گرفته ها حاکی از آن است که مشاهدات بالینی در مورد تظاهرات بیماری

اولین کتاب ، است و نظام مورد اعتمادی نیز برای آموزش پزشکی وجود داشته است. در واقع

توان در این تمدن مشاهده نمود. نکته برجستة می راها آگهیپیشو ها ت بیماریجامع شناخ

در مورد انجام اقدامات پزشکی و پاداش و  نامة حمورابیتدوین قانون، دیگر در این تمدن

چنان   رودانمیانرسد که جایگاه  می  چنین به نظر،  باشد. در یک فراگرد کلیمیها  آن  مجازات

را  تمدنیهای پایه نیزو آشوری  بابلی، سومریهای با ظهور قدرت وانسترفیع بود که ت

یونان و منطقة غرب آسیا مورد رصد ،  مصرهای  توان در تمدنمی  نماید که اثر آن را  یگذارهیپا

، پیش از میالد مسیح ۶۰۷در سال رودان میانهای و سرزمین با فتح آشور، شک بی ۱قرار داد.

پس از آشور ،  رودانمیانبه تمدن ایرانی انتقال یافت و مشعل تمدن  ،  رودانمیانمیراث تمدنی  

 ۲روشن ماند.، دیگرهای با آمیزش با تمدن سرزمین، و بابل

 
 .۱۶۴-۱۶۲.. ص۱۳۷، لیدورانت، و ۱
 .۵۸-۵۶ص ،۱۳۹۰، نیآذرنگ، عبدالحس ۲
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 شناسی پزشکیاسطوره

با دو اند بازتاب یافته ایران که در شاهنامة فردوسی حماسی و اساطیرهای در داستان

کسی است که  از شاهان پیشدادیان شویم. جمشیدمی روروبه  پیشدادیان و کیانیانسلسلة 

آن   معرفی نمود و مردمان در پناه او به دانش پزشکی دست یافتند. از  نیزمرانیارا به  پزشکی  

گیاهان و داروهای ، که جمشید با معرفی طب دیآیبرمکه در شاهنامه آمده است چنین  چه

 ۱معطر را تهیه نموده و به شناخت گیاهان دارویی مبادرت ورزیده و پزشکی را سامان داد.

 بچو بان و چو کافور و چون ُمشک نا

 چو عود و چو عنبر چو روشن گالب

 پزشکی و درمان هر دردمند

 در تندرستی و راه گزند

 همین رازها کرد نیز آشکار

 جهان را نیامد چُنو خواستار

 دو، پیشرو بود نیزمرانیااز شاهان پیشدادی که در بنیان پزشکی در  ،به جز جمشید

 ۲«اوستایی ثریت»: یکی اندآمده پزشکی ایران در اساطیردیگر نیز به عنوان پدران  ةاسطور

پدر گرشاسب/ کرساسپ پهلوان از خاندان سام یاد  «اترط»است که در شاهنامه به صورت 

نماید که این دو )ثریت و فریدون( می است. امّا چنین یا فریدون «ونئتترا»گردیده و دیگری 

 
 .۱۳۸. ص۱۳۷۲بخش، حسن ،  تاج ۱

2 Thrita 
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( از ثریت )تریته ۱اند.و هند و ایرانی بوده  قوام آریاییدر میان اای یک شخصیت واحد اسطوره

پرداخته می آگاهی داشته و به درمان بیمارانها آن خواص گیاهان دارویی و عصاره و فشردة

رد ه عنایت کیتکاردی مرصع به تر مزداکه اهورا”است. در کتب مقدس زرتشتیان آمده است 

 ۲.“انجام دهد تا با آن عمل جراحی

بنیان پزشکی و یاری و با    آورد  د یپد را از تنة افعی    و تریاق ها  افسون ،  فریدون،  بر پایة روایتی 

توان کرد می  چنین استنباط ، از این رو ۳به زدودن آفت و گزند از جانداران پرداخت.، از گیاهان 

مصر را  «ایمهوتب » و یا  «اسکلپیوس » طب یونان یعنی  النوع رب ( همان نقش )ثریت که تریته 

به کشتن روح ، وست که با معرفی دانش پزشکیا  کرده است. زیرا هممی  ایفا نی زمران ی ا در 

گوناگون های آبگونه ، تب ، گری  همچونهایی ساختن تریاق و از میان بردن بیماری ، خبیث 

نماد  ۴ورزد.می  مبادرت، آیند می  دیگری که از مار پدیدهای ناتوانی و آسیب ، چرکین

مرغ درمانگر حکیم ، است. سیمرغ  « سیمرغ »، ن ی زم ران ی اهای مانند دیگر اسطوره  « اسکلپیوس » 

 بخشدرمان در واقع شخصیتی ، داشت  سزابه  و شناخت گیاهان دارویی مهارتی  که در جراحی 

گردد می   به تدریج به اسطوره بدل  سانن ی بد دردها را داشته است و    بوده که عنوان پزشک همة

یعنی درمان   «هماک پزشک » و الیق عنوان    آمدهی برمها  و درمان ها  جراحی ترین  و از پس سخت 

پدر رستم در نزد این حکیم کسب   «زال »و چنین است که گویند    ۵کنندة همة دردها بوده است

رهاند و با می   رودابه را از دشواری زایمان ، هنگام تولد رستم که  کمال کرد و هم او )سیمرغ( بود  

ورزد. در این عمل اهتمام می   (یا سزارین )   «رستمینه »دهد به عمل  می   رودابه  شکافی که در شکم 

 یبند زخم ،  سازیمرهم ،  تجویز دارو ،  بخیه زدن،  ابزار جراحی )خنجر( ،  )مست کردن(  یبیهوش  از 

 ۶کند. می   استفاده  و ضماد

 
 .۲۷ص .۱۳۹۱ ز،یپرو ،ییاذکا ۱
 .۱۱۲. ص۱۳۷۱محمود،  ،یآباد نجم ۲
 .۳۱ص .۱۳۹۱ ز،یپرو ،ییاذکا ۳
 .۴۳. ص۱۳۹۳ د،یحم ا،یپو یان یکاو ۴
 .۵۴همان، ص ۵
 .۵۳. ص۱۳۹۱ ز،یپرو ،ییاذکا ۶
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 فلسفة پزشکی و اصول بهداشتی در ایران باستان

مانند   ،به قربانی در برابر آن را برخاسته از خشم خدایان دانسته و  ها  عمومًا بیماری ،  ها آریایی 

های بیماری را یک نوع آسیب نازل از آسمان و بیماری ها آن  پرداختند.می دیگر اقوام باستان 

از این  کم کم اّما ، دانستند می  نفوذ و حلول ارواح خبیثه و شیاطین در انسان در نتیجة روانی را 

زرتشت های  عامل بیماری را بر اساس آموزه ،  های بعدی تا حدی عدول نمودند و در دوران   ة نظری 

و  نیکی آفریدة اهورامزدا، در میان ساکنین ایران باستان  ،زرتشت های برپایة آموزه قرار دادند. 

پایدار میان ای مبارزه  سان ن ی بد درد و بیماری برخاسته از وسوسة اهریمن بوده است و ، رنج 

میان  ستیز پیوسته برقرار بود. این پیوستگی  ، اهورامزدا و اهریمن یعنی میان بهبودی و بیماری 

ساختار فلسفی پزشکی ، تندرستی و بیماری و مبارزة میان اهورامزدا و اهریمن ، نیکی و بدی 

عامل ، که در متون اوستایی فارسی میانة زرتشتیای به گونه  ؛ ۱دهدمی  ایران باستان را شکل 

دهند. اّما در برابر آن همواره می  نسبت اهریمن  / را به انگره مینو ها بیماری و پیدایش بیماری 

، باستان در باور ایرانیان ، بنابراین  .پردازند می  ایزدان و نیروهای شفابخشی هستند که به ستیز

در   یبخشدرمان این باور دوگانگی در پیدایش بیماری موجب گردیده بود که اهورامزدا را در قّله  

قرار دهند که وظیفة را ایزدانی  ، ها قرار دهند و برای هر یک از بیماری  زا ی مار یب برابر اهریمن 

 ۲ند.ا ه و شفابخشی را داشت   یبخش درمان 

وجود داشت و خواندن  تا دورة ساسانیان ها ایجاد بیماری اعتقاد به اثر ارواح خبیثه در 

و اوراد مقدس و استمداد از نیروهای ماوراء طبیعی حاکم بوده و ادارة امور صاحبان ها افسون 

 ،حرفة پزشکی در دستان رئیس موبدان قرار داشت و مؤبد با خواندن دعاهایی بر بالین بیمار 

 که مظنون بودند  پیچید و با خواندن اسامی شیاطینیمی  پا دور وی سر تارا از  پارچة سفیدی

، زرتشت های  نیز بر پایة آموزه   اّما حتی پیش از دورة ساسانیان  ۳را پراکنده سازد.ها  آن   کوشیدمی 

در امر شفابخشی از طریق خواندن اوراد و دعاها قائل  یگر واسطه نقشی نیز برای انسان به جز 

 
 .۱۱۴. ص۱۳۷۱آبادی، محمود،  نجم ۱
 .۱۹. ص۱۳۹۳ د،یحم ا،یپو یان یکاو ۲
 .۲۳ص .۱۳۵۶ ل،یری، سالگود ۳
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ندان و عناصر طبیعی به عنوان سپخواست تا در کنار دیگر ایزدان و امشا می  بودند زیرا از آدمی

، در کشف داروها بکوشد و چنین بود که نمادهای اساطیری ایران باستان  رسان به اهورامزدا یاری 

 ۱دادند.می   مبارزه با بیماری و کشف داروهای درمانگر را در سرلوحة کار خود قرار

 

دهد. فرد بیمار در مرکز است و کاهنین به  گیری را نشان می برنزی آشوری که مراسم جن   طلسم  :۸تصویر  

مؤنث »البارتو« در حال گریز از    شوند. اهریمنآ« یعنی خدای بزرگ آب است دیده می  ظاهر ماهی که نماد »اِ

 گیری است )موزة لوور، پاریس(. جن 

 
 .۲۵. ص۱۳۹۳ د،یحم ا،یپو یان یکاو ۱
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 /انگره مینو»اژدها که توسط  یعنیبینیم که نیرومندترین روح شیطانی می، از این رو

 اهورامزدا”رسد و بر طبق یکی از آیات می به قتل «ترائتونه»خلق گردیده به وسیلة  «اهریمن

 ۱.“به وی داده است بخشنجاتمظهر نیکی( ده هزار گیاه ترین )عالی

آمیزش باورهای مذهبی با پزشکی در  ،هر چند که در ایران باستان، در یک فراگرد کلی

فلسفة طب این دوران حاکم است ولی یک جدایی را میان عقاید مذهبی با اصول پزشکی و 

ناب رعایت اصول بهداشتی در این دوران های  که به رگهای  بهداشتی نیز شاهد هستیم؛ به گونه 

دربارة بهداشت در ایران  ،. دکتر سیریل الگودیابیمدست می، هاآن گونةو حاکمیت مذهب

 :نویسدمی باستان چنین

حد خود رسید. ترین  بود که طب زرتشتی به عالی  در زمینة بهداشت عمومی”

تعلیمات دینی که دربارة پاکیزگی موجود بود با اصولی که پیشگیری از 

از یکدیگر ها آن جدا ساختنکه اند شده چنان آمیختهمی ماری را موجببی

 شدند.می باید آلودهنمی آب و گیاه، خاک، نیست. از جمله آتش پذیرامکان

از این  کرد ومی خاک و آب را ملوث، فساد و گندیدگی واکنشی بود که هوا

گرفت. مادة فاسد کننده وقتی که با آب از سه جهت مورد اتهام قرار می رو

 عفونیهای مخلوط شود در محیط منتشر شده موجب شیوع بیماری

گردد. بنابراین وظیفة فرمانروایان و اولیای امور بود که به کمک قانون از می

های در محل جلوگیری کنند. کثافات موجودهایی بروز چنین آلودگی

شد و نیز الزم بود گاو و گوسفند می یآورجمعبایستی می طیور نگهداری

دور از محل زندگی نگهداری شوند. مگس معمولی خانگی در میان موجودات 

شد و عامل انتشار بیماری و مرگ در شناخته می بارترانیزموذی از همه 

 ۲“.بودمی گردید و منفورمی بین موجودات زنده تلقی

 
 .۲۳ص .۱۳۵۶ ل،یری، سالگود ۱
 .۲۶-۲۷ص همان، ۲
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، از وظایف بزرگ مذهبی زرتشتی بود. در کتب مذهبی زرتشتیان  «حفظ الصحه»بهداشت  

، آمده است؛ برای نمونه شخصی که از فنجانی آب آشامیدهدستورات بسیاری دربارة بهداشت 

مرده باید   دیگری باید از آشامیدن از آن فنجان احتراز جوید. از کثافات زنده و همچنین لمس

 ،ناپاکی نیتربزرگنمود زیرا ممکن است تولید بیماری مسری کند و در حقیقت می اجتناب

باید طهارت یا غسل نماید. می رفته که بر اثر آن آدمی ناپاک گردیده ومی مس میت به شمار

باستان به آن تأکید ورزیده است دقت و توجه به شستشوی بدن  طبّ ایران از موضوعاتی که

 باشد که جزو مسائل مهم دینی و مذهبی بوده است.می و البسه

 دانستند و اگر کسی در حین گذر از نهر آبمی از گناهان کبیر، آب به کثافاتآلودگی 

ر نماید. دود دادن و بر وی واجب بود که آن را از نهر دو ،دید که در آن کثافتی رفته استمی

دانستند و آتش را به مانند می سوزاندن چیزهای خوشبو در آتش برای پاکیزگی را برتری

دانستند و به همین جهت آتش نزد آنان گرامی بوده است. مورخین می آفتاب از مطهرات

آن یاد  سازیری از آلودههمچون هرودوت از مقدس بودن آب در نزد ایرانیان و جلوگی یونانی

گردید که برای می آلوده نمودن آب از گناهان بزرگ محسوب، و در زمان ساسانیاناند کرده

باید   البسه فرد مبتال به بیماری عفونی  ،بود. همچنین در ایران باستان  شدهآن مجازاتی تعیین  

مرتکب جنایت بزرگی در برابر ، رسانیدمی شد و چنانچه فردی آن را به فروشمی از بین برده

 اصول بهداشتی و رعایت موارد حفظ الصحهرسید.  بود و به مجازات سخت می  بهداشت عمومی

اشاراتی مفصل در اثر  یآبادنجموم استاد مرحدر ایران باستان بسیار سامان یافته بوده است و 

وی که  اند  است و این اصول چنان برجستگی داشته  دادهانجام  خود  نفیس تاریخ پزشکی ایران  

 نماید:می یریگجهینتچنین 

که آن رسد بهداشت در ایران باستان عالوه برمی مجموعًا چنین به نظر”

طب ، داده شده و طب زرتشتبسیار مهم و معتبر بوده بر درمان ترجیح 

 ۱“.پیشگیری و بهداشتی است
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 شناسی بیماری 

دهد و می را تشکیل بقراط شناسیچهارگانه که اساس پزشکی و بیماری نظریة اخالط

در ایران باستان نیز رایج بود و در ، برگرفته و بسط داده شد  نایسابنو    سپس توسط جالینوس

نیست زیرا خود یونانیان هم آن را  اصالً یونانی هعنوان نمود که این نظریتوان چنین می واقع

از آن در سواحل تر بسیار پیش ،رسد که این نظریهمی شناختند و به نظرمی بیگانهای فرضیه

رود که این نظریه از شده است و چنین تصور میمی  آموزش داده  ،فرات و حتی در هندوستان

 :به ایران انتقال یافته باشد و به گفتة سیریل الگود هندوستان

مشعل  آن چه رسد در مسائل علمی همیشه بیش ازمی ایرانیان که به نظر”

آن را ضمن تغییر و تکمیل چنان توسعه ، اندبوده دارمشعلافروز باشند 

به صورت  آن رااند توانستهها آن که باالخره به یونانیان رسیده واند بخشیده

 ۱“آورند.به شکل مستقل درقاطع و جامع بیان کنند و 

( جهانه( با جهان صغیر )کِهانجهاین نظریه برآمده از نظریة تشابه جهان کبیر و گیتی )مِ

های یکایک اندام، باشد. بر این پایهمی از گیتی نماتمام یانهییآیعنی انسان است زیرا انسان 

گوناگون های مزاج، به زبان دیگر .یابندمی تشابه و همانندی ،بدن انسان با عناصر طبیعت

های گردند. در اندیشهمی  استوار  ،آتش و هوا،  خاک،  انسان با عناصر چهارگانة طبیعت یعنی آب

بینی ایرانی آشکار بر نمایی از جهان جهانهکِو  جهانهمِباوری به تشابه سقراط و افالطون نیز 

تشکیل یافته است همانند آن   و خون  صفرا،  سودا،  است. آدمی در حالی که از چهار عنصر بلغم

هر یک از این طبایع  .هوا و آتش سرشته شده است، خاک، است که گیتی با چهار عنصر آب

بلغم ،  بدین صورت که خون گرم و مرطوب،  دارای دو طبیعت هستند  یتیعنصر گچهار  همانند  

این تعادل ، باشد. در بدن انسانمی سودا سرد و خشکصفرا گرم و خشک و ، سرد و مرطوب

آفریند و چنانچه در نظام اخالط می است که سالمتی راها و مزاج و هماهنگی میان اخالط
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 شود و این نقش درمانگر است تا به بدن یاریمی بیماری حاصل، چهارگانه اختاللی پدید آید

 ۱رساند تا این تعادل فراهم شود.

 آتش و خاک( اهتمام، هوا ، نیالودن چهار عنصر )آب به که  گونه همان ایرانیان ، از این رو 

 شناسیکه از علل بیماری ها  آن   کردند تا عدم تعادل در طبایع و ناپاکی درمی   تالش  ،ورزیدند می 

اصلی دیگر در اعتدال  ،ایرانیان شناسیدر بیماری ، از سوی دیگر انگاشتند را بازگشت دهند. می 

بود و آن پرهیز از افراط و تفریط بود زیرا تندرستی را نتیجة اعتدال و دوری جستن از   فرماحکم 

تن و های  توانست بیماری می   بود که افراط و تفریط  زیرا این    ۲دانستند. می خواری و کمبود گزافه 

 گردید.می   پرخوری نهیخوری و  بر کم   از این رو روان را ایجاد نمایند و 

یاد   «اوستا»بیماری در    ۹۹۹۹۹و    «کردیند»بیماری در    ۴۳۳۳،  در متون مقدس زرتشتی

شوند. هر چند که بر می زایش یافته و بر تن آدمی مستولی ،گردیده که به واسطة اهریمن

دست ها نام و تظاهرات این بیماریتوان به شکل دقیق به نمی اساس متونی که موجود است

رایج و عالئم مربوطه آشنایی های دانیم که ایرانیان باستان با بسیاری از بیماریمی یافت امّا

تظاهرات ، جذام، ها()سکته هنگامیبمرگ ، جرب، پیسی، پوستیهای مانند بیماریاند داشته

 ۳. سوءهاضمه و...، نرمی استخوان، هاتب، گوناگونهای نزله و سرفه، مارگزیدگی

به موشکافی و بررسی ها بسیاری از واژگان مورد استفاده برای توصیف این بیماری

 جسمی و روانی درهای و مقایسة طبی نیاز دارند امّا وجود تنوع در نوع بیماری یشناسواژه

باستان نشانگر آن است که در این طب یک انفکاک از تحلیل مذهبی و درمان به  طبّ ایران

با تأکید بر عناصر طبیعی  ،شیوة جادویی و خواندن دعا به سوی یک طب فیزیکی و جسمی

 بهداشتی استوار گشته است.های صورت گرفته و بر بنیان

 

 
 .۶۷۱ص .۱۳۶۶ ،یفرشاد، مهد ۱
 .۷۸. ص۱۳۹۳ د،یحم ا،یپو یان یکاو ۲
 .۱۷۵، ص۱۳۷۱محمود،  ،یآباد نجم ۳
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 درمانگران

پزشکان هنوز از بین ، ایران باستان با وجود پیدایی جدایی میان پزشکی و مذهب در 

کشاورزان و صنعتگران( ،  طبقه از طبقات چهارگانه )دیگر طبقات سربازانترین  روحانیون که عالی 

دارویی   ی شناساه ی گگردیدند؛ هر چند در صورت وجود دانش  می   برگزیده ،  شدند می   ایران را شامل 

 ۱بقة کشاورزان به حرفة پزشکی بپردازد.این امکان داشت تا فردی نیز از ط 

کارد ، پزشک اهیگتوان به سه گروه از درمانگران اشاره نمود: می از دیدگاه حرفة طبابت

یا پاسداران آتش   «هااتراوان»،  با گیاه  (. درمانگرانِ)روان درمانگر  پزشک   مانسر  و  (پزشک )جراح

شد. گروهی می مشاهدهها آن بودند که تا حدی تخصص و محدودیت درمانگری نیز در میان

به دو ها پرداختند و اینمی طبیعیهای بودند و کسانی دیگر به درمان بیماری ریگجنفقط 

)خدای سالمتی( بودند و برطرف ساختن علت  «پاتدرست»شدند. گروهی می دسته تقسیم

بودند که بیماری را   (دهندة تن شفا)  «تن بشزک»دادند و گروه دیکر  می  بیماری را هدف قرار

)پزشک  دادپزشک، ()کحال پزشک چشم، افزون بر این ۲کردند.می پس از ظاهر شدن درمان

 ( نیز در ایران باستان به درمانگرییا طبیب رسمی و اداری( و ستور پزشک )دامپزشک   قانونی

و  هابود و پاداش بازتابی از قانون حمورابی، قوانین پزشکی ایران باستان پرداختند.می

 ؛که بر گرفته از این قانون بود وجود داشتندبرای اطبا در پزشکی ایران باستان  هاییمجازات

 :امّا مجازات از شدت کمتری برخوردار بود

پاداشش دعای خیر ، کردمی  )موبد( را درمان اگر طبیب یک رئیس روحانی”

حاکم  ةجبرای معال، چهار گاو نر، موبد بود. برای درمان فرماندار یک استان

برای بهبود رئیس خانواده ، یک حیوان اهلی درجه اول )به مانند شتر(، شهر

یک  ،برای پادشاه، یک گاو متوسط، و برای رئیس ده متیق ارزانیک گاو 

 ۳“.چهار چرخ بوده است ةگردون

 
 .۲۸. ص۱۳۵۶ ل،یری، سالگود ۱
 .۲۹همان، ص ۲
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  دهیگرد  ادیدر »اوستا«    یماریب  ۹۹۹۹۹و    نکرد«یدر »د  یماریب  ۴۳۳۳  ،یدر متون مقدس زرتشت  :۹تصویر  

 . شوند ی م  یمستول  یو بر تن آدم  افتهی  شیزا  ،من یکه به واسطة اهر

 عکس از سایت برساد )تارنمای خبری و تحلیل زرتشتیان(

 

این توصیف گویای آن است که پاداش و پرداخت مزد درمانگران در ایران باستان به خوبی 

آید که پزشکان از سطح رفاه و جایگاه اجتماعی می چنین به نظر ،از این رو تعیین شده و

جای شگفتی نیست که ،  چنین جایگاه واالیی برای پزشکانبا داشتن    اند.بلندی برخوردار بوده

رود می انتظار بااخالقشد همان است که امروزه از یک پزشک می طلبها آن وظایفی که از

معاینة دقیق و بررسی سیر درمان در ، به سخنان بیمار مانند گوش فرادادن با صبر و حوصله

کنار مطالعة مسائل پزشکی و خواندن کتب فراوان و در نهایت درمان فقط به منظور شفا دادن 

اخالق و پزشک با، پزشکی ایران باستان در، از این دیدگاهشهرت و افتخار. ، نه طلب ثروت

 د.گیرمی اه حرفه شریف پزشکی قراردر جایگ ،باشدمی وجدان که شفادهندة حقیقیبا

و گسترش   و ساسانیان  هخامنشیهای  ایرانیان در زمانهای  به دلیل درخشش امپراطوری

شاهد ،  گستردههای  و کشورگشاییها  تمدن ایرانی و نیز لشکرکشیگیری  مرزهای ایران و شکل
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، از دیدگاه تمدنیباشیم. می در ایران ،و حوزة مدیترانه مصری، رومی، یونانی حضور پزشکان

علوم پزشکی مکاتب دیگر با مکتب ایرانی های حضور این پزشکان که موجب امتزاج دانش

، اند. در هر صورتبه آن پرداخته نگارانخیتاربسیار قابل تعمق است و بسیاری از ، گردید

و  بسیار برجسته بوده و در زمرة پزشکان دربار شاهان هخامنشی این پزشکاناز تعدادی 

ساسانی در آمدند و به نگارش کتب پزشکی پرداختند که غنای دانش پزشکی در حوزة تمدن 

و  ویژة خارجی پزشک چشم، پادشاه بزرگ هخامنشی، اول ایرانی را موجب شدند. کورش

بسیار بهره برد. در  ،نیز از طب مصرداشت. داریوش خود را در دربار  مصریپزشکان برجستة 

 در زمان داریوش و معالجات وی بسیار مشهور یونانی «دموکدس»داستان اسارت  ،این میان

ارت به مدت هفده سال در دربار بود که پس از اس نیز از پزشکان یونانی «کتزیاس»باشد. می

بسیار جالب است که داریوش دوم و اردشیر دوم حضور داشت و سپس به تألیفات پرداخت. 

، بقراط  ی که ازاردشیر به دلیل وصف ،  ای روی داده بودی در زمان اردشیر که بیماری مسریحت

 ۱امتناع ورزید.وی او را به دربار طلبید که  ،شده بود طبیب کبیر یونانی

 

 پزشکی آموزش و مکاتب

، و هندوستان  رودانمیاندر ایران و  ،  در یونان  «دوسو کنی  کوس»کتب  مپیش از رواج دو  

 زرتشتهای  که بر پایة آموزه  «ایَسنزدَمَ»مکتب    ،باستان. در ایران  اندرونق داشته  ایمکاتب طبی

تالشی صورت  ،باشد. در این مکتبمی نیزمرانیاپیامبر شکل گرفته بود از مکاتب نخستین 

های ارائه درمانو  از پزشکی بر پایة نشانگان طبی ،خرافی و موهومی، گرفت تا طب جادویی

 صرع،  بیماران دچار فلج،  که از اطرافجدا شود و چنین بود  ،  مبتنی بر شناخت فیزیکی بیماری

 آوردند.می به سوی زرتشت روی ،پوستی و چشمیهای و بیماری

نویسد که در این می «فلوطرخس»مکتب دیگر ایران باستان است که ، مکتب اکباتان

این اند. دادهجغرافیا و طب را آموزش می، نجوم، حکمت ،مکتب که خود بدان راه یافته بود

 صدیک ،  توسط یکی از شاگردان وی بنیان گذاشته شد  سال پس از زرتشت  صدمکتب که یک 

 
 .۴۰. ص۱۳۵۶ ل،یری، سالگود؛ ۱۳۱ص ،۱۳۷۱، یقفط؛ ۲۶۸-۲۷۳همان، ص ۱
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 ۱شاگرد در آن به تعلیم مشغول بودند.

 شاپورندی گمصر و آکادمی علمی  در    «سائیس »علمی  های  آکادمی ،  افزون بر مکتب اکباتان 

باشند. داریوش در مصر تا می تاریخ پزشکی ایران باستان بسیار برجسته( نیز در شاپورجندی)

آنجا که امکان داشت کوشید تا تمام کتب و لوازم مدرسة پزشکی سائیس را که رو به انحطاط 

افراد طبقة ، گونه که اشاره شدهمان ۲و این مدرسة پزشکی را رونق دهد. تجدید نموده، بود

بر ، کردند و پس از پایان آموزشمی پزشکی و الهیات آموزش دریافت ةهر دو رشتدر  روحانی

 آمدند و یا به درمان بیمارانمی  ( درروحانیون )مغان  ةدست  لکسِ یا به    ،اساس عالقه و ذوق خود

 :نویسدمی در زمینة آموزش پزشکی در ایران باستان چنین پرداختند. سیریل الگودمی

گرفته ولی می گویا در خیلی از شهرها انجام ،تحصیالت و تجربیات طبی”

در این   اند.بوده  و پرسپولیس  همدان،  مدارس احتماالً مدارس ری  نیتربزرگ

هم وجود داشته است. زیرا وظیفة فرمانروایان هایی  سه شهر یقیناً بیمارستان

را با داروها و ها آن  بسازند وهایی  بیمارستان، کرد که در مراکز مهممی  حکم

پزشکان الزم تجهیز کنند. تحصیل در این رشته شامل فراگرفتن پزشکی 

انجامید. از مدارس می نظری و کارآموزی عملی بود و چندین سال به طول

، آمدند: شفادهندگان با اصول روحانیمی طبی سه نوع طبیب بیرون

 ۳“.شفادهندگان با قانون و شفادهندگان با چاقو

و ها به آزمون ،یا شفا دهندة تن مقدس در مورد تن بشزکهای متون مذهبی و کتاب

اشاره  ،در پیش از آغاز به فن طب ،الزم در داوطلبهای بررسی در مورد وجود شایستگی

بوده و چنین  رانهیگسختپیش از شروع به کار در مورد جراحان بسیار های آزمون اند.نموده

 جراحکه  آن  باشد. نخست  که تا حد زیادی برگرفته از آزمون و مکافات قانون حمورابی  دیآیبرم

 
 .۸۴-۵۸. ص۱۳۷۱محمود،  ،یآباد نجم ۱
 .۳۹. ص۱۳۵۶ ل،یری، سالگود ۲
 .۲۹همان، ص ۳
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را نشان دهد و سپس به عمل بر روی پیروان  باید کامیابی درمان بر روی سه غیر مزداپرست

 کرد و به او آسیبی واردمی مزداپرستی را با چاقو جراحی، . چنانچه جراحبپردازد اهورامزدا

و ها وجود این آزمون  ۱کرد.می عمل پرداخت شدیدی را برایبایست تاوان می ساختمی

قانونی در ایران باستان حاکی از آن است که چقدر سازمان طب و طبابت در مقررات پزشکی 

آن را بعدها در تمدن اسالمی مشاهده تر  سامان یافته بوده است که نمای پیشرفته  ،ایران باستان

 خواهیم کرد.

تن ) برگزیدن و دادن مسئولیت طبی به یک پزشک برای درمان تن ، آزمودن  ،در واقع 

بوده است که ریاست پزشکان کشور یا در واقع وزیر بهداشت   «درستَبد ایران  » از وظایف    (بشزک 

از نکات برجستة دیگر نظام طب و آموزش  ۲در عهد ساسانی را به عهده داشته است. ،و درمان 

که بود  نخستین کنگرة پزشکی در سال بیستم پادشاهی خسرو انوشیروان ، پزشکی در ایران

که از  برگزار شد و در این کنگره چندین طبیب یونانی « درستَبد  جبرائیل» تحت ریاست 

 ۳بارة مسائل پزشکی بحث کردند. و در   هشرکت کرد   ، دعوت شده بودند قسطنطنیه 

 

 درمان و داروشناسی

 «انپزشکمانتره»،  از سه دسته درمانگران،  در نزد ایرانیان باستانگونه که اشاره شد  همان

دیگر باالتر بودند و بسیار مورد  از دو دستة ،پرداختندمی یپزشکروانیا  یدرمانروانکه به 

( که اوراد و دعاهای یا مانسر  با کلمات مقدّسه )مانثره  پزشک مانترهگرفتند.  می  پذیرش آنان قرار

پلید  خاستند و با اندیشةمی بر اهریمن یزایماریبهای بودند به رویارویی با کنش ایویژه

 آمد تا او را از وحدت به دور نموده و در کثرت رهامی که به ذهن بیمار پدید «مئینو انگره»

، های شروری ایران باستان برای رهایی از روحپزشکمانترهدر  ۴پرداختند.می به ستیز، سازد

شد می  مربوطه استفادههای  از مهره و طلسم،  زدگینظرزدگی و افسون،  زخمچشم،  شورچشمی

 
 .۲۵۹. ص۱۳۷۱محمود،  ،یآباد نجم؛ ۳۳همان، ص ۱
 .۱۰۵. ص۱۳۹۱ ز،یپرو ،ییاذکا ۲
 .۱۰۸همان، ص ۳
 .۴۵ص .۱۳۸۷رضا،  ،ییرضا ۴
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 است که گاه او را فریدون از این رو ی بوده است وپزشکمانترهپیشرو در ، و در این میان تریتا

از ، «گستهم»های در شاهنامه نیز آمده است که کیخسرو برای درمان زخم ۱اند.نیز نامیده

 :ی یاری جسته استپزشکمانتره

 پزشکان که از روم و زهند و چین

 چه از شهر یونان و ایران زمین

 شان برنشاندبه بالین گستهم

 زهرگونه افسون برو بر بخواند

، ده است و پس از شست و شوی بیماربسیار رایج بو  درمانیمانتره،  در میان پیروان زرتشت

کرده می  برای بیمار نجواای  با اوراد ویژه  پزشک مانترهمواد و گیاهان خوشبو را در آتش ریخته و  

آید که می  چنین به نظر  ۲آفرید.می  شرایط روحی و روانی با رضای خاطر را در وی  ساننیبدو  

نزد ایرانیان داشته است امّا عمومًا هنگامی از این  دری جایگاهی واال پزشکمانترههر چقدر 

کار سودمند نبوده است و در هنگام به  و جراحی یدرماناهیگشد که می شیوة درمانی استفاده

 از تجویز داروهای گیاهی یا جانوری و کانی نیز استفاده  بودممکن    یاثربخشآن نیز برای    بردن

 ۳شده است.می

دارو و ، یدرماناهیگدر متون مقدس ایران باستان آمده است که چنانچه درمانگر با 

از کارد  ،و همچنین قطع عضو غدد، هابرای درمان زخم ستتوانمی شدمی عاجز درمانیمانتره

دشوار جراحان )کارد پزشکان( برای کسب های به آزموننمودن )چاقو( یاری جوید. اشاره 

نشانگر آن است  ،و تعیین پاداش و جزا برای کارد پزشکانبر روی مزداپرستان  مجوز جراحی

کارد ،  در هر صورت  ۴که اقدام به جراحی و استفاده از کارد در ایران باستان نیز رایج بوده است.

پزشکان از پزشکان رسمی بودند ولی به طبقة چهارم یا طبقة صنعتگران تعلق داشتند و از 

 
 .۱۳۱. ص۱۳۹۱ ز،یپرو ،ییاذکا ۱
 .۱۹۸. ص۱۳۷۱محمود،  ،یآباد نجم ۲
 .۱۳۰. ص۱۳۹۱ ز،یپرو ،ییاذکا؛ ۱۹۷همان، ص ۳
 .۲۲۸. ص۱۳۷۱محمود،  ،یآباد نجم ۴
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عنوان گرفتند و شاید کارد پزشکان به می جای ،در زیردست پزشکان دینی ،لحاظ مقامی

و چاقوهای جراحی از لوازم همراه ها میله، کارد ۱.انددستیار به یک پزشک رسمی وابسته بوده

دستاری به ، کردند و در هنگام جراحیمی حمل «تپنگوگ»به نام ای بوده که در صندوقچه

با ریسمانی در و  پوشاند  می  پیچیدند که این پارچه برآمدگی بینی آنان را تا پایین چانهمی  سر

 ۲داشتند.می عقب سر متصل

اطالعی نداریم ولی انجام  و شیوة عمل کارد پزشکان ما چندان از اطالعات آناتومی

بایست می آموزد که آنانمی چشم توسط جراحان ایران باستان این را به ماهای جراحی

 ( را به صورت رایج انجام)کاتاراکت مرواریدآبزیرا عمل اند داشتهمیاطالعاتی در این زمینه 

( در دوران ماد و النهرینبین) رودانمیاناز آنجا که دانش پزشکی ، از سوی دیگر ۳دادند.می

گونه که به وصف آن همان)رودان میانقل گردید و در سرزمین به ایران منت هخامنشی

نسبتاً پیچیده معمول بوده است باید چنین پنداشت که این های انجام جراحی ،(پرداختیم

دانش همراه با دانش جراحی مصر باستان که در دوران هخامنشیان در ایران رایج شده بود و 

 ،در توأمان با دانش جراحی یونان و روم  ،جراحی بوده استهای  که سرشار از آموزه  طب هندی

توانسته در اشاعة این می در دربارهمچنین حضور پزشکان خارجی  اند.در ایران نفوذ داشته

اهل  «دموکدس»دانش در میان پزشکان ایران باستان بسیار مؤثر بوده باشد. برای نمونه 

نیز را به آسانی درمان کرده و  «آتوسا»کروتون توانست آبسة بزرگ و خطرناک پستان ملکه 

 ۴را با عمل جراحی با موفقیت بیرون آورد. «ازیاپآس»از صورت دیگر ای غده

نیز آموزش جراحی جزو دروس  شاپورجندیایران بدان جا رسید که در در  نفوذ جراحی

 ۵قرار گرفت.

 
 .۳۰. ص۱۳۵۶ ل،یری، سالگود ۱
 .۲۵۰. ص۱۳۷۱محمود،  ،یآباد نجم ۲
 .۴۱۳. ص۱۳۷۲بخش، حسن،  تاج ۳
 .۲۴۶. ص۱۳۹۳ د،یحم ا،یپو یان یکاو ۴
 .۲۴۵-۲۴۶همان، ص ۵
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جمجمة کشف شده در شهر    هایی از استخوانو رشد مجدد و غیرطبیعی بخش  محل جراحی  :۱۰تصویر  

: شهر  Jجمجمة  [. نخستین شواهد جراحی در ایران بیش از تاریخ  سیدمنصور سیدسجادیبنگرید:  )  سوخته

 (. ۱۱-۲۲، ص۱۳۸۱: نامة پژهشگاه میراث فرهنگی، زمستان  ]سوخته

 

و ابزارهای الزم جهت انجام این  اعمال جراحیهای هر چند اطالعات کنونی ما از شیوه

ون و کتب مقدس مذهبی و نوشتارهای از طریق متها آن ناچیز است و تقریباً همةها جراحی

پزشکی  شناسیباستانو  شناسیباستاناّما کشفیات ، حاصل آمده است یونانیی هادانخیتار

توان در کشفیات می توانند بر اطالعات ما بیفزایند که نمونة برجسته آن رامی در ایران

جویا  ،کیلومتری زابل در استان سیستان و بلوچستان ۵۶در  ،در شهر سوخته شناسانهباستان
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 ۱۳تا    ۱۲یافت گردید که مربوط به دختر جوان  ای  شد. در گورهای باستانی این شهر جمجمه

پزشکان شهر ، سال پیش ۴۸۰۰بوده است و در حدود  مبتال بود که به هیدروسفالیای ساله

سوخته با عمل جراحی و سوراخ کردن جمجمة فرد و ایجاد سوراخی مثلثی شکل توانسته 

بودند فرد را مورد جراحی قرار داده و به تخلیة مواد فزون یافتة وی اقدام نمایند و بررسی 

کنار  دهد که فرد جراحی شده حداقل شش ماه نیز زنده بوده است زیرا درمی جمجمه نشان

 ۱مجدد رشد کرده بود. ،استخوانی نازک، مثلث بریده شده

 یک زنیک چشم مصنوعی متعلق به ، باستانی در این شهرهای همچنین در کاوش

های آن یافت شد که بر روی آن ریز مویرگهای ساله در یکی از گورستان ۳۰تا  ۲۵تنومند 

طراحی شده بودند. کشف این  ،متریلیمطالیی به قطر کمتر از نیم های عنبیه توسط مفتول

شناخته شده در  ةنمونترین مربوط به اواخر هزارة سوم پیش از میالد که قدیمی رینظیباثر 

با اند توانسته نیزمرانیاان این شهر باستانی پزشکچشمنشانگر آن است که  ،باشدمی جهان

است را طراحی چشمی بسیار زیبا که قابل قیاس با چشم انسان از نظر آناتومیک  ،  تخلیه چشم

 ۲.نمایند یبندقالبو 

بیهوش   و مواد دارویی  یبیهوش  خود ازهای  کارد پزشکان ایران باستان در جراحیشک،  بی

توسط هوشبر نشانگر استفاده از مواد  ،ایران جستجو در اساطیر اند.کردهمی کننده استفاده

 ی خورانده و او سه روزبیهوش منیژه به بیژن داروی، ایرانیان است. در داستان بیژن و منیژه

 ۳بود.  بیهوش

 پرستنده آمیخت با نوش بر  بفرمود تا داروی هوشبر

 

 
 .۱۱-۲۲ص ،۱۳۸۱ ،منصور دیس ،یسجاد دیس ۱
 .۴۱. ص۱۳۸۷رضا،  ،ییرضا ۲
 همان. ۳
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 : تصویر باال: جسد کشف شده با چشم مصنوعی داخل حدقة چشم چپ در شهر سوخته ۱۱تصویر  

 ود. ب که داخل چشم بانوی ایرانی کار گذاشته شده    تصویر پایین: چشم مصنوعی کشف شده در شهر سوخته

و    . انتشارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی. چشم مصنوعی شهر سوخته۱۳۷۸)بنگرید سید سجادی،  

 .گردشگری استان سیستان و بلوچستان(
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بوده است که همان  «بنگ »در ایران باستان  یبیهوش آید که دارویمی چنین به نظر

ایران   آن در دورانهای  باشد و آن طور که هرودوت بیان کرده است از دانهمی  سکرآور  ةشاهدان

مخلوط   یمِ  شده است. همچنین ممکن بوده است که گرد بنگ را با شراب ومی  باستان استفاده

 ۱.اندکردهمی ی استفادهبیهوش کرده و در

 :سرایدمی چنین فردوسی

 گرچاره یمِ  در افکند در جام  بفرمود تا داروی هوشبر

 گشت بیهوش جان وتو گفتی که بی  گشت بیهوش بدادند و چون خورد

 

 یپزشکگیاه

باشند. ایرانیان باستان بر این باور بودند که می  گهوارة گیاهان دارویی،  ایران و هندوستان

 هزاد  که اهریمنای  برای هر بیماری،  رویانیده استگیاه دارویی    رهزا  هاده  ،از آنجا که اهورامزدا

صدها نام گیاه فارسی در نوشتارها و کتب  یک گیاه دارویی شفابخش وجود دارد. وجود ،است

باشد. می  خود گواه بر گستردگی دانش گیاهان دارویی در ایران باستان،  دارویی تمدن اسالمی

 ام هشتاد گیاه دارویی را که در زمان ایران باستان کاربردن ،یآبادنجممرحوم دکتر محمود 

 در بیمارستانها آن رایج بوده را در جستجوی متون خود یافته است که بسیاری ازها آن

 اند.شدهمی نیز به کار برده شاپورجندی

از عصاره و فشرده و   یدرماناه ی گدر  ،  اندیشمند تاریخ پزشکی ایراناین  های  بر پایة پژوهش 

شده می   به کار برده  ،به عنوان درمان ها  آن   گاهی جوشانده و مطبوخ و یا میوه و یا شراب حاصل از

در کاربردهای  ،بیشتر از مواد معدنی و جانوری  ،آید ایرانیان باستان از گیاهان می  است و به نظر 

 باشند.می   «گوکرن »و    « هوم » ترین گیاهان دارویی  افسونگرانه   اّما  ۲.اند کرده می  ی استفاده طب 

بوده است. ممکن بسیار مورد احترام  ،  به ویژه در آئین زرتشت،  باستان  طّب ایران  در  هوم

باشد که دارای ماده افدرین است و ایرانیان باستان با آن شراب ای  است این گیاه همان رستنی

 
 .۲۳. ص۱۳۷۱محمود،  ،یآباد نجم ۱
 .۲۰۰-۲۰۱همان، ص ۲
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و از آنجا اند کردند و پیرامون خواص آن در کتب مذهبی خود بسیار نوشتهمی جاودان تهیه

 پدیدداده و نیرویی در وی می که با مادة افدرین خود حالت شعف و فرحی بر آدمی دست

، شده است. این گیاه دارویی که در هندوستانمی بسیار ستوده یانینزد آریا، آورده استمی

سوم »احتماالً همان است که هندیان به آن  ،یده استیرومی افغانستان و بلوچستان، ایران

 ۱.اندگفتهمی «()سوما

رویش یافته بود و به عنوان شهریار  «فراخکرت»که در میان دریای ای دوم افسانهگیاه 

است. گوکرن )درختی دارای همة داروها(  «سپید( )هوم گوکرن»، اندگیاهان دارویی خوانده

، و نیروهای اهریمنی ریمنبرای پاسداشت آن و دوری جستن از گزند اه است که اهورامزدا

د. این همان درختی است که خاستگاه آفرید تا همواره پیرامون آن بگردرا  ۲«کر»ماهی 

و ستایش آن و  هوم بخشدرمانوجود این درختان اساطیری و  ۳و جاودانی است. یمرگیب

ژه نشانگر توجه وی ،ایمذهبی و اسطورههای نسبت دادن توان درمانی به گیاهان در این نگره

 ی در ایران باستان است.به گیاهان داروی

مالیدنی و بخور دادن ، پزشکان ایران باستان از گیاهان دارویی به سه شیوة خوراکی

به ویژه  ،گوناگون بر آتشهای اهان و صمغکردند. بخور دادن از طریق نهادن گیمی استفاده

 شد.می انجام «،برشنوم»پس از شستشویی به نام 

 :دو گیاه و صمغ برای بخور دادن بسیار مرسوم بوده است

و   «وهوگئونه»به نام   / کندر معمولی که صمغ گیاهان نوع ژونی پروس است و در اوستا۱

بنزو مانند بنزوات های  دهباشد؛ فرآورمی  نامیده شده و دارای ترکیبات بنزو  «هوگون»در پهلوی  

 برنش و مجاری هوایی مورد استعمال دارد.های وان در بیماریسود و تنطور بنژ دو

نامیده شده و دارای دو ترکیب  «هوکرت»پهلوی و در  «هوکرتهو» / عود که در اوستا۲

ژاپن و اخیراً در شمال ایران   ،مهم است: یکی کافور که از درخت نوع سیناموم کامفورا در چین

 
 .۲۱۲-۲۰۵همان، ص ۱

2 Kara 
 .۲۰۹همان، ص ۳
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، شودمی آن باعث تقویت قلب و ضدعفونی شدن دستگاه تنفسی آید و استنشاقمی به دست

بویی به کار رفته آید و فقط به منظور خوشمی  به دست  «سآلوائ»که از گیاه    «الواین»دیگری  

 ۱است.

وحشی در ایران چنان بوده است که نه تنها از گیاهان  گستردگی استفاده از گیاهان دارویی  

دادند می   را کشتها  آن   ،از زمان هخامنشیان ،  بلکه به منظور استفادة درمانی اند  کرده می   استفاده

مورد عالقة این شاهان  ،ها نشین غذایی و درختان ایران در ساتراپ ، و شناساندن گیاهان دارویی 

که  «طبیب  ویه برز » ، که در روزگار خسرو انوشیروان بر همین سبک و سیاق بود  ۲بوده است.

و شاه او را پایگاهی بلند داده بود و در دانش پزشکی  هپزشک و هم پیشوای پزشکان ایران بود 

سرزمین های  بسیار پرآوازه و مردی دانشمند و دانا بود برای گردآوری گیاهان دارویی به کوهستان 

و نیز  ودمنه له یکل کتاب ، ی شناساه ی گبازگشت او افزون بر دانش  ة توش ره شود و می  هند گسیل 

که دستورالعملی دربارة   یدرماناه ی گهمین بس از دانش فراوان وی در   ۳بازی شطرنج بوده است. 

آمده شاید از او باشد زیرا  « سراپیون ابن نوشتة »  «کتاب تریاق » در که ها ساختن بعضی معجون 

 ۴.اند نامیده شده   «برزویه های  معجون » به آن  در نسخة التین  

نیز در دوران اشکانیان صورت گرفته است و این ژرفای ها ساخت اشکال ابتدایی قرص

ترین نماید و بسیار جالب است اشاره شود که قدیمیمی  نمودرخاشکانیان را    داروشناسیدانش  

است که در ایران اشکانی ساخته  «تیدامعجون میتر»معجونی که در کتب قدیم آمده است 

جا است که افتد. اهمیت این معجون در آنها میشده بود و فرمول دارویی آن به دست رومی

اولیة اسالمی بر پایة های و پزشکان سده بعدی توسط جالینوسهای ساخت تمام معجون

 اند.ساخت این معجون بوده

های یافت. ساخت سکنجبین دارویی روایی های نیز ساخت شربت  در دوران ساسانیان 

حاکی  دستاوردها است که سپس به یونان و روم انتقال داده شد. این ها دارویی نیز از آن ایرانی 

 
 .۲۳-۶۴ص .۱۳۷۶سهراب،  دیمو ،یخدابخش ۱
 .۶۸۷-۶۷۵ص .۱۳۵۸ ،ابوالقاسم ،یسلطان  ۲
 .۱۸۴ص .۱۳۸۲ ،دوبلوا، فرانسوا ۳
 .۷۳. ص۱۳۵۶ ل،یری، سالگود ۴



 ای برای دانشجویان پزشکیدرسنامه  ران؛یا یپزشک خیتار 58

بسیار ژرف بوده و نه تنها در فالت  ، دارویی در ایران و گیاهان  سازیاز آن است که دانش دارو 

 ۱انداز بوده است.نیز تا یونان و روم طنین   ایران بلکه در غرب و حوزة مدیترانه 

 

 شاپورجندیدانشگاه 

 و ریانوسوال ، با امپراطوری روم  اشروزمندانه ی پشاپور یکم ساسانی در بازگشت از نبردهای 

را اسیر کرد و آنان را به ساختن  و بزرگان رومی   بسیاری از سناتورها   و  بخش بزرگی از سپاه روم 

شهر  یا «ِوه از اندیو شاپور» ( وا داشت تا شهر آبادشاه )  خوزستان و شوشتر شهری بین شوش

. دانشگاه این شهر رو به آبادانی گذاشت ، در زمان شاپور دوم  ۲شاپور بهتر از انطاکیه را بسازد.

، در زمان شاهپور دوم ساسانی ، سال قبل ۱۷۰۰یعنی ، م ۳۱۰- ۳۷۹های بین سال  شاپورجندی 

تا سده سوم هجری که دانشکده ساخته شد و  ،  شطرنج های  مانند خانه ،  با نمای هشت در هشت 

مکتب پزشکی خاورمیانه بود. به  ن ی تر مهم ، سال  ۶۰۰مدت به یعنی ، پدید آمد  پزشکی بغداد

طب پنج کشور نامور آن روز به هم آمیخته ، شاپور جندی دانشکدة پزشکی  در ،  قول ادوارد براون

 ۳. ( )مربوط به اسکندریه اسکندرانی  و   سریانی،  ی ایران ،  هندی،  با یونانی  ؛ بود شده  

 نویسد:می قفطی

کمتر به ریاضیات و فلسفه سرگرم بودند و  شاپوراستادان دانشمند جندی”

های ملل نامور بیشتر به پزشکی عالقه داشتند. در این دانشکده، پزشکی

گرفتند و از هر کتابی مطلبی سودمند را آن روز مورد بررسی قرار می

ها، پروراندند تا جایی که حتی از پزشکی یونانیبرگرفته و موضوع را می

 ۴“.تر گردیداملک

 
 .۶۸۵. ص۱۳۵۸ابوالقاسم،  ،یسلطان  ۱
 .۲۵ص .۱۳۹۲شهرام،  ان،یلیجل ۲
 .۵۵ص .۱۳۶۴ ،براون، ادوارد ۳
 .۵۱۱. ص۱۳۷۱، یقفط ۴
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 شاپور یک بازسازی ابتدایی بر اساس تصاویر هوایی از جندی   :۱۲تصویر  

 

مذهبی بود که در شهر  - متأثر از دو رویداد سیاسی شاپورجندیگیری آکادمی شکل

بود که ای مدرسه ،روی داد. در شهر مسیحی رها و در شهر قسطنطنیه «رفا(سا یا اُدِرها )اِ»

 و جالینوسی کردند و تدریس پزشکی بر پایة طب بقراطیمی الهیات و پزشکی را تدریس

 زبان آن به سریانی؛ هر چند که بعدها ۱بود بوده و زبان رسمی این مدرسه زبان یونانی

 ۲.دگرگون گردید

 
 .۶۵. ص۱۳۵۶ ل،یری، سالگود ۱
 .۸۴ص .۱۳۸۱مهربان،  ،ینیشهرو ۲
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 که رئیس مذهبی ارتدکس قسطنطنیه  «طوریوسنس»،  در هنگام رشد و تکامل مکتب رها

گردید و  از مقام خود مغرول، مذهبی و انحراف از تثلیث -به واسطة اختالفات عقیدتی، بود

 داستانهم  ،با این اسقف مخلوع  اهالی شهر رهاخود و پیروانش مورد طرد و تکفیر قرار گرفتند.  

معروف شدند. با صدور فرمان طرد و تکفیر این جماعت که از سوی  گردیدند و به نسطوریان

درهای مدرسة رها را ، امپراطور روم« زنو»آنان از مسیحیت جدا گردیدند و ، پاپ ارسال شد

باز گردند و بخش بزرگی   «نصیبین»بست و این موجب گردید تا اساتید الهیات نسطوری آن به  

 مهاجرت کنند. شاپورجندیاز دانشمندان طب آن نیز به شهر 

یکی از رویدادهای بزرگ در تاریخ  ،شاپورمهاجرت دانشمندان نسطوری به شهر گندی

و رها  نقش مهمی را نه تنها در تأسیس مکاتب و مدارس نصیبین زیرا نسطوریان ؛علم است

به ایران ، به ویژه دانش پزشکی، نیز در انتقال علوم یونانی به سزایی داشتند بلکه خدمات

و یا به زبان عربی  را یا به زبان سریانی و جالینوس تعداد زیادی از کتب بقراطها آن ۱نمودند.

 اند.ی داشتهطبّ اسالم نقش بسیار سترگی را در رشد و بالندگیها برگرداندند که این ترجمه

رفتار و بسیار خوش، ین و پناهندگان از سوی حکومت رومشاه ایران نسبت به این مهاجر

یک شهر  شاپورجندی، که یک شهر مذهبی و متعصب بود بین بود و بر خالف شهر رهاخوش 

و ها پژوهش، توانستند با آسودگی به مطالعاتمیها آن فارغ از هر تعصب و آزاد بود و

 ۲را نیز آموزش دهند. خود بپردازند و حتی طب بقراطیهای آموزش

رشد و شکوفایی دانش پزشکی رخ داد که نقطة عطفی ،  در این شهر دانشگاهی،  ساننیبد

باشد زیرا در همین شهر بوده است که شاید برای نخستین بار در می در تاریخ پزشکی جهان

تا اطباء دانشگاهی بتوانند به صورت بالینی  شدتاالرهای وسیعی برپا ، کنار دانشکدة پزشکی

دیگر این آکادمی های از ویژگی، گونه که اشاره شدهمان ۳به آموزش پزشکی بپردازند.

به  ؛های دیگر بوده استپزشکی سرزمینهای یب مکتبامتزاج و ترک، بیمارستانی -دانشگاهی

 
 .۳۶۹. ص۱۳۷۱محمود،  ،یآباد نجم ۱
 .۶۶همان، ص ۲
 .۷۸. ص۱۳۸۱مهربان،  ،ینیشهرو ۳
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ارتباطات   گرمیانجیبه صورت  مرکزی بوده است که    نیتربزرگ،  که این شهر دانشگاهیای  گونه

انتقال طب ، شاپورجندیبا آفرینش آکادمی  ۱جلوه نمود.خود را  ،علمی ایرانیان با هندوستان

ایران صورت پذیرفت که  تحت سلطةهای بیزانس و انطاکیه به سرزمین، اسکندرانی، یونانی

تا ، ۲و ایران بود سوریه، النهرینبینمد آن بنیان یافتن مکاتب و مدارس علمی و طبی در پیا

نویسندگانی بودند که با کمک خط ، (ریاردشویر) در ریشهر، که در دوران ساسانیان بدان جا

گشتک »را ها آن کردند ومی فلسفه و طب را ثبت، علوم نجوم، «گشتک »مرسوم به ای ویژه

 ۳خواندند.می «دفتران

 

 )طرح از پروانه پاشا(   شاپورای تصوری از کتابخانة دانشگاه گندی نگاره   :۱۳تصویر  

 

 
 .۱۱. ص۱۳۸۴، رجیا پور، ینب ۱
 .۳۷۱. ص۱۳۷۱محمود،  ،یآباد نجم ۲
 .۵۹. ص۱۳۵۶ ل،یری، سالگود ۳
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شگرف داشت و ای رخنه طب یونانی، شاپورجندیدر مکتب پزشکی ، در هر صورت

این انتقال دانش موجب  و بعداً به پهلوی برگردانده شدند. به سریانی تعدادی از کتب یونانی

 همچونیک مرکز بزرگ پزشکی بنیان گذاشته شود تا اطباء بزرگی    شاپورجندیگردید که در  

 در آن گرد آیند. سرابیونابن و ماسویهآل، خاندان بختیشوع

تزریق دانش در تمدن اسالمی بسیار ملموس ،  تا اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم هجری

دهد که آکادمی می این نشان ؛در بخش تمدن اسالمی به آن خواهیم پرداخت واست 

به نورافشانی پرداخت و حتی ،  ای در خاورمیانهسان اسکندریهه  ب،  فانوسی  همچون  شاپورجندی

، همراه با دانشگاه بزرگ آن به تسخیر مسلمانان در آمد شاپورجندیکه شهر  م ۶۳۸از سال 

بر پا بود و همچنین منبعی  ،آن تا سی سال پس از نفوذ اسالم در ایران دانشگاه و بیمارستان

را ایفا ای نقش عمده، و مراکز علمیها بیمارستان، هابود که در پیدایش و تغذیه دیگر دانشگاه

، نیشابور، بخارا، بصره، پزشکی فراوانی در شهرهای بغدادهای نمود و چنین بود که دانشکده

 .کردندآغاز به خودنمایی ، یکی پس از دیگری، و اسپانیا قاهره، سمرقند، دمشق

 

 



 

 

 

 

 سوم  فصل

 کارنامة پزشکی تمدن اسالمی 
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 65 کارنامة پزشکی تمدن اسالمیفصل سوم: 

 

 

 

 

 

 مقدمه

فروغ اسالم بر فراز مرزهای چین در خاور تا ، ایران و بیزانسهای با شکست امپراطوری

گردد می تمدنی بنیاد، شود. به کوشش مسلمانانمی ساحلی اقیانوس اطلس تابانهای کرانه

 نویسد:می روسو یرماند. پیمی توهای آن بیش از یک هزار سال بر جاکه درخشش پر

دارای یک  تنها سه قرن از رحلت پیامبر اسالم نگذشته بود که شهر قرطبه”

شامل ای هشتاد مدرسة عمومی )دانشکده( و کتابخانه، میلیون جمعیت

 “زمان بود.زبان علمی آن ، صد هزار مجلد کتاب و زبان عربیشش

 ایچنین انقالب فکری و علمیاسالم  چگونه است که تنها پس از سه قرن از رحلت پیامبر  

دوران قرون  سایه افکند و چگونه است در همان اوان که اروپااسالمی های بر سراسر سرزمین

 اقتصاد بستة فئودالیته  وسطایی و رکود علمی خویش را در زیر سیطرة مذهبی کلیسا و با نظام

پاسخ آشکار  ،نآروند. با نگاهی به قرمی دانشمندان مسلمان تا ژرفای علوم پیش، گذراندمی

گرایش ،  بیش از هر کتاب مذهبی و علمی،  خواهد شد. زیرا قرآن که نشانگر ره رستگاری است

...( و  نور،  نحل،  نمل،  )رعدطبیعی  های  پدیده،  آنهای  سورههای  تا آنجا که نام  ،به طبیعت دارد

 قرآن هستند.های سوره نیترکوچک و فیل که یکی از  نیتربزرگمانند بقره که  ،است

طبیعی و های متد و سبک قرآن برای شناخت خدا بررسی پدیده، از جنبة متدلوژیک

و زمین و چگونگی ها کند. آفرینش آسماننمی مادی است و خدا را در ورای طبیعت جستجو

، ۱۹۰آیة  عمرانآلداند )سورة می های شناخت خداجوی را از نشانههای شب و پدیده و روز

 و...( و تمامی جهان درون و برون انسان را نشانه و بازتاب وجودش ۴۲تا  ۲۳سورة یس آیات 
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 (.۵۳شناسد )سورة فصلت آیة می

اسالمی نمو ساز  دانشمندان تمدنهای  پس جای شگفتی نیست که چگونه افکار و اندیشه

، شیمی، فیزیک ، ریاضیاتشناسی، ، جانورشناسی، کیهانشناسی، گیاهکرد و علوم فیزیولوژی

اخگرهای فروزانی بودند که  ،پزشکی و... تکوین یافتند. آیات قرآن، داروسازی، شناسیجنین

فوران وحی سیراب شدند و تاریخ علم خود گویای های  و از چشمه  درآوردندآنان را به جنبش  

 ۱۶و  ۱۵های آن پویایی تمدن مسلمانان است. رنسانس علمی و فرهنگی و اجتماعی سده

یان با یخود در نتیجة آشنایی اروپا ،و ایجاد مذهب پروتستان و رهایی از مذهب کلیسا اروپا

صلیبی بوده است و های فرهنگی و اجتماعی مسلمانان در طی جنگ ، تمدن شکوفان علمی

 این را تاریخ گواه است.
 

 

 گسترة نفوذ تمدن اسالمی در جهان   :۱۴تصویر  

 

علومی است که مسلمانان در تمدن خود در آن برتری های دانش پزشکی یکی از شاخه

بنیادی های و آن را به اوج شکوفایی رساندند تا بدان جا که این دانش یکی از جلوهیافتند 
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های شود. در این نوشتار کوشیده شده است که از پیشرفتمی  تمدن درخشان مسلمانان قلمداد

 مسلمانان در طب که شامل طیف وسیعی از آموزش علوم پایه و بالینی پزشکی تا جراحی

 و عفونی  داخلیهای  بیماری،  یپزشکچشم،  زنان و زایمان،  ارتوپدی،  ورولوژیا،  یبیهوش،  عمومی

گذاشته ی طبّ اسالم گفتگو شود تا نشانگر آن باشد که ساختار طب نوین بر بنیادهای ،است

های و همچنین تکنیک ها تشخیصی بالینی و درمان بیماریهای شده است. طبی که روش

 ،کاربرد دارد. این نوشتار طّب مدرن جراحی آن پس از گذشت یک هزار سال اکنون نیز در

سیر تدریجی پیشرفت پزشکی را در دامان تمدن اسالم نشان خواهد داد که چگونه مسلمانان 

با ابزار ، یونان و ایران دست یافتند و چگونه خود با دیدی اشراقی، هند، به عناصر طب چین

در پزشکی هایی پژوهش را در علوم پزشکی آغاز کردند تا به یافته، تجربه و مشاهدة کلینیکی

 از زمان خود بوده است. ترشیپیک هزار سال  شکبیتند که دست یاف 

 

 یروش پژوهش آنان در علوم پزشک و رانیو ا ونانیمسلمانان به طب  ی ابیدست

آن های به دست آوردن دانش در عشقِ، آموزش آیات الهی قرآن یمسلمانان در پرتو

پارسی و هندویی را در تمام ، نوشتارهای یونانیترجمة  ،از این رو سوختند.می عاشقانه، زمان

 انتقال بغداد به، تجربی به شرقهای مرکز دانش، کنند. در نتیجهمی علوم آغازهای زمینه

مراکز فراگیری و زایندة ، و دمشق در کنار قاهره، یابد و بغداد در قلب جهان اسالممی

بلکه در یادگیری و ، دیپلماسی ةزبان عربی نه تنها در زمینگاه آن شود.می علمیهای پژوهش

یابد. مهاجرت استادان و می نه اعتبارپیرِهای از دامنة هیماالیا تا کوه، پخش مفاهیم علمی

 یابیدستو همچنین    خاندان بختیشوعون  همچ،  به دربار خلفای عباسی  شاپورجندیپزشکان  

از طب آسیایی ای که آمیزه، شاپورجندیپزشکی دانشکدة پزشکی های بغداد به کتب و رساله

 ۱آغاز رشد دانش پزشکی در جهان اسالم است.، بود و یونانی

 
 .۱۸. ص۱۳۵۹ ن ،ینصر، حس ۱
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 شمار کتب اصیل پزشکی به زبان عربی ترجمه شدند. اسالمی، بی : پس از نهضت ترجمه در تمدن  ۱۵تصویر  

 

را پزشکان  به بغداد شاپورجندیدر رشد فرهنگ پزشکی راه یافته از ها نخستین گام

 بن اسحق و حنین و خانوادة ثابت بن قره ماسویه یحیی بن، الکنانی، اسالمی چون الکندی

های گردد ترجمهمی  برای کسب طب راهی بغداد  که رازی  م  ۸۸۰برداشتند تا سرانجام در سال  

اندیشمند بزرگ ر اندیشة این یابد که این نوشتارها عناصمی طبی راهای بسیار عالی از نوشته

 ۱سازند.می طب را

 
 .۱-۸.ص۱۳۶۶محمود،  ،یآباد نجم؛ ۱۸۳-۴. ص۱۳۶۶، ، احمدآرام؛ ۶۷۵ص ،همان؛ ۶۷۴. ص۱۳۶۶ ،یفرشاد، مهد ۱
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های  اسحاق، دانشمند و پزشک معروف دورة خلفای عباسی که شهرت او به دلیل ترجمهابن   حنین  :۱۶تصویر  

 است.   به عربی و سریانی  ان یونانیبعلمی و پزشکی از ز

 

 ی جوانهطبّ اسالم بذرهای کاشتة، رازیهای و پژوهشها در سایة تالش، از این زمان

 لیوتحلهیتجزتا  پزشکی از آناتومیهای زنند و تاریخ پزشکی مسلمانان در تمامی زمینهمی

 شود.می دچار انقالبی ژرف و بنیادی ،کلینیکی
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 در کنار گالیله  )پدر فیزیک نور(  بن هیثماحسن    :۱۷تصویر  

 

در طب یونان است. در سیر جریان   ی همانند نقش بقراططبّ اسالم  در  نقش انقالبی رازی

نماید که بنیادهای پیشین را در می اندیشمندی انقالبگر ظهور، هر از چندی ،علوم در تاریخ

شود و در می جهشی همه جانبه را در آن شاخه از علم سبب شکند و مفهومی نوین ومی هم
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، رشددهندة ساختمان علم هم هستند. نقشی که نیوتن در فیزیک مکانیک اینان حقیقت 

بقراط در  بازیگر آن بودند. در طب نیزای، ماکسول در مغناطیس و پالنک در فیزیک هسته

در آستانة طبی که بنیادهای طب نوین بر آن  نایسابنآستانة پیدایی طب کالسیک و رازی و 

 اند.نه را داشتهگرااین نقش انقالب، است

دانشمندان مسلمان هرگز از گفتارها و نوشتارهای دانشمندان یونان به طور دگماتیک 

 یزیرامهبرنآغاز به ترتیب مشاهدات  ،  آنان خود با ابزار برندة مشاهده و تجربه  اند.پیروی نکرده

شده و آزمایشات در قالبی علمی نمودند و مواد خام را که از یونان و ایران برگرفته بودند 

گوناگون علوم را با ابزار تجربه استوار کردند. چنانچه حسن های شاخه ةدگرگون ساخته و پای

 گوید:می پدر فیزیک نور، بصری بن هیثم

عناصر  کهاین حقیقت در علوم نخواهم رسید مگراحساس کردم که من به ”

نماید می را تنظیمها آن حسی که عقلهای اصلی معرفت من به پدیده

 “مستند باشد.

گر آن است که دانشمندان اسالمی اولین کسانی بودند که تجربه را اعتراف، برتراند راسل

پزشکی نیز پزشکان مسلمان نه تنها در آموزش این دانش در زمینة  ۱.انددر علوم به کار برده

پزشکی های  دانشکده  نیتربزرگهنوز هم در    ،چنانچه اشاره خواهد شدرهی دیگر گزیدند که  

نیز سر به عصیان   و جالینوس  و گفتارهای بقراطها  بلکه در پذیرش اندیشه،  رودمی  دنیا به کار

نظریات آنان  رددالیل مستحکمی در ، کشیدند و با مشاهدات بالینی و معاینات کلینیکی

 گفتارپیشی است در  طبّ اسالم  که از ستارگان درخشان آسمان  یافتند. چنانچه علی بن عباس

بقراط و جالینوس را به  بحثی انتقادی دربارة آثار پزشکان پیش از خود مانند ،کتاب ملکی

برخالف گفتار بقراط   حرکات رحم  نوینی را در رابطه با فیزیولوژی  ةوی اندیش  ۲کشد.می پیش

و  جمجمه هزاران استخوان ة( نیز پس از مطالعم ۱۱۶۲-۱۲۳۱) عبدالطیف ۳دارد.می بیان

 
 .۱۷-۱۸ص .۱۳۶۰ ،یمحمدتق ،یجعفر ۱
 .۹۰ص، ۱۳۶۴ ،براون ادوارد ۲
 .۱۲۲ص، ۱۳۶۱ د،یگریهونکه، ز ۳
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 برد:می انسان یورش بر گفتار جالینوس در زمینة آناتومی ،ستون فقرات

 ما با چشم خود آن چه گذارممی احترامی که به جالینوس ةولی با هم”

 ۱“.استتر بینیم قابل قبولمی

 

 بود.   بویهترین پزشکان دولت آل ، از بزرگ)نفر نشسته، سمت چپ(  اهوازیمجوسی    علی بن عباس  :۱۸تصویر  

 . تر استکاربردی   سیناکه از کتاب قانون ابن   بوده  ترین اثر وی کتاب الملکیبزرگ 
 

دهند ابزار می فیزیکی بیمار اهمیتی که پزشکان مسلمان به مطالعة بالینی و معاینة

تنها راه یابند. زیرا می است که به دانش ژرف و درخشان پزشکی عصر خود دستای تجربه 

 و این یک قانون ثابت از راه مشاهدة بالینی و فیزیکی بیمار است ،شناخت دقیق روند بیماری

 
 .۱۲۱همان، ص ۱
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 :گویدمی از پزشکان مسلمان قاهره رضوانابن است. طبّ مدرن

قدرت شنوایی بیمار را  لهیوسنیبدآرام حرف بزن و ، مختلفهای از فاصله”

 لهیوسنیبدآزمایش کن! توجه بیمار را به شیئی در نزدیک و دور جلب کن و  

بیمار را آزمایش  زبان بیمار را ببین! قدرت عضالت بینایی او را آزمایش کن!

را بردارد و چیزی را محکم در دست بگیرد و ای که وزنه لهیوسنیبد، کن

او را وادار کن در طول اطاق  لهیوسنیبدفشار دهد! به حرکاتش توجه کن! 

ر بده! کار قلبش را مورد توجه قرا،  بیمار  رفت و بازگشت کند! به وسیلة نبض

بگذار بیمار به پشت دراز بکشد و دست و پایش را دراز کند و از کار عضالت 

را با دست مورد معاینه قرار بده  اشهیکلو  بدنش اطمینان حاصل کن! کبد

 ۱“.و ادرار و مدفوع او را دقیقاً آزمایش کن

ساختمان طبی   ، با توسل به همین ابزار تجربه و مطالعة کلینیکی است که پزشکان اسالمی 

 شکنند. می   در هم ،  نقاط مبهم آن را با مدد فلسفة دیالکتیکی به هم پیوست داده بود   را که جالینوس 

 

 آموزش پزشکی در تمدن اسالم

همراه با دانشگاه بزرگ آن به تسخیر مسلمانان در آمد. این دانشگاه   شاپور جندی ،  م ۶۳۸در  

آن تا سی سال از نفوذ اسالم در ایران نیز بر پا بود و همچنین منبعی بود که در  بیمارستان و 

 ۲کرد.می را ایفاای نقش عمدهها و پژوهشکدهها بیمارستان، هادیگر دانشگاه ةپیدایش و تغذی

، دمشق، نیشابور، بخارا، بصره، پزشکی فراوانی در شهرهای بغدادهای دانشکده ،از این رو

کنند تا آنجا که در اسپانیا یکی پس از دیگری آغاز به خودنمایی می و اسپانیا قاهره، سمرقند

رسالت ترویج و آموزش علوم را به عهده   ،دانشگاه  ۱۷  ،در زمان تسلط مسلمانان بر این سرزمین

 ،تئوریک و آموزش بالینی بودهای  آموزش پزشکی که شامل درس  ،هاداشتند. در این دانشکده

 
 .۷۷همان، ص ۱
 .۸۰۴-۷ص ،۱۳۶۶ ،یفرشاد، مهد ۲
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و دیگر دانشمندان  زهرابن ،نایسابن، رازیشده بود.  یزیرطرحبسیار جدی و سیستماتیک 

آموزش   ،هاوابسته به این دانشکدههای  پزشکی و بیمارستانهای  اندیشمند مسلمان در دانشکده

تاالر بزرگی جهت  ،آموزشیهای دانشجویان طب را به عهده داشتند. در بیمارستانبالینی 

نفیس از جدیدترین ای پزشکی برپا شده بود که در کنار مجموعههای برگزاری کنفرانس

سیمای ، جای داشت هااین بیمارستان ةو نوشتارهای پزشکی که در کتابخانه ویژها کتاب

 ساخت.می گرجلوهآموزشی و پژوهشی این مراکز را هر چه بیشتر 
 

 

 مند بود. های تئوریک، بسیار جدی و نظام های پزشکی تمدن اسالمی، آموزش درس در دانشکده   :۱۹تصویر  
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ساختمان آن به پایان  م ۸۷۲در سال  که در قاهره ۱طولون تنها در کتابخانه بیمارستان

از   دانشگاهی است که رازیهای  رسید یکصد هزار جلد کتاب موجود بود. در همین بیمارستان

ها، پردازد. همین یادداشتی میبردارادداشتیبالینی بیماران به های سیر بیماری و نشانه

آموزشی است که هستة رساالت های  این بیمارستان  بالینی بیمارانِ  لیوتحلهیتجزمشاهدات و  

هاست که صدها مواد آموزشی آورد و باز همین یادداشتمی  و نوشتارهای پزشکی وی را فراهم

 ۲گردد.می بر اساس آن استوار اروپاهای دانشکده

 

 آموزش علوم پایة پزشکی

فن  ( بر آموزش خودِو داروشناسی فیزیولوژی، اهمیتی که علوم پایة پزشکی )آناتومی

نهان نیست. اکنون نیمی از زمان تحصیل دانشجویان پزشکی در  کسپزشکی دارد بر هیچ 

گردد. آموزش علوم پایة پزشکی می جهان صرف آموزش علوم پایههای دانشگاهترین پیشرفته

دانشجویان پزشکی پیش  ،شاپورجندیو  داشت. در بغداد به سزایی نیز در تمدن اسالم ارزش

آناتومی ،  هاکردند. در این دانشکدهمی  بایست با این علوم آشنایی پیدامی  از ورود به بیمارستان

بدن های از انسان و تصاویری که از تمامی ارگانهایی بررسی استخوان، میمون را با تشریح

 ۳آموختند.می به دانشجویان شماریبتهیه شده بود طی جلسات 

کند. می  همان اندام آغاز  بدن را با آناتومیهای  هر گفتار از بیماری،  ابوعلی سینا در قانون

که ابوعلی سینا در قانون به کار برده است به بیش از  و پاتولوژی فیزیولوژی، آناتومیهای واژه

دهد. می شود و این اهمیت علوم پایه در آموزش پزشکی را نشانمی یک میلیون واژه بالغ

در زمان مسلمانان   ورود به بیمارستان  یازهاینشیپیکی از    و فارماکولوژی  دانستن اصول شیمی

دانشجویان  یاز گیاهان دارویی به منظور فعالیت آموزشهایی نیز دارای باغها بود. بیمارستان

های یک سری درسها ها، آنو استفادة بیماران بودند. پس از ورود دانشجویان به بیمارستان

 
1 Tulun 

 .۱۸۱. ص۱۳۷۱ رج،یا پور، ینب ۲
3 Syed IB, 1981, pp. 6-13. 
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، اصول فارماکولوژی، گذراندند که بیشتر آن دروسمی را زیر نظر یک پزشک  بالینیپیش

یادگیری ها آن شدند. در همین زمان بود کهمی و استفاده از پادزهر را شامل ولوژیکتوکسی

 ۱دیدند.می آموزش ها رابزرگ بیمارستانهای از کتابخانه ییجوبهره 

 

 

در اواخر قرن    یالبدن( به زبان فارس  حیبدن انسان )تشر  یبدن از کتاب آناتوم  یاهرگی دستگاه س  :۲۰تصویر  

 است(.   ق ۸۹۴)نسخه مربوط به چهارم محرم    اسیالابن   توسط منصور  یالدیچهاردهم م

 
 همان. ۱



 77 کارنامة پزشکی تمدن اسالمیفصل سوم: 

 آموزش علوم بالینی 

 ترکوچک های به گروه دانشجویان در بیمارستان، بالینیپیشهای گذراندن دورهپس از 

شدند و هر گروه زیر نظر یک پزشک استاد که مهارت کافی داشت به جلسات بحث می  تقسیم

 ستانگوناگون بیمارهای دربارة بیماران و مرور دروس علوم پایه و بازدیدهای روزانة بخش

از ها  پرداختند. در همین زمان نیز دانشجویان مهارت الزم را در چگونگی تشخیص بیماریمی

 آوردند.می به دست ،هابیماری اصول درمان و پاتولوژی، یشناسنشانهراه 

 

 

 و یکی از شاگردان )از کتاب الحشایش دیوسکوریدس   سدیوسکورید   :۲۱تصویر  

 دورة تمدن اسالمی بوده است.(   رترین کتب داروشناسیاکه یکی از تأثیرگذ
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بنیادی آموزش بالینی بر اساس برخورد رویاروی دانشجو و بیمار استوار است. این  هستة

از  سنت نخستین بار در تاریخ پزشکی به همت پزشکان مسلمان پایه گذاشته شد و در اروپا

 پزشکی به کار گرفته شد.های نیز دگر بار در دانشکده ۱۷قرن 

های بایست نشانهمی  شد که هنگام برخورد با بیمارمی  ره به دانشجویان یادآورهموا  رازی

بالینی بیمار در های کلینیکی را که در نوشتارهای درسی پزشکی نوشته شده است با نشانه

آموزش پزشکی مدرن نیز بر  ۱مقایسه کنند تا طب را در بالین بیمار بیاموزند. بیمارستان

 یابیراهبرخورد رویاروی و معاینة فیزیکی و مشاهدة بالینی بیمار استوار است و این تنها کلید 

و همواره در گفتارها اند  است. پزشکان مسلمان نیز از این راز آگاه بوده  طبّ مدرن  به دانش ژرف

کلینیکی بیمار تأکید فراوان  ةفیزیکی و مشاهد ةو نوشتارها و جلسات تدریس خود بر معاین

 اند.هداشت

 دروس پزشکی اروپا، نایسابنقانون همچون  خود که «الملکی»در کتاب  علی بن عباس

 :نویسدمی بود چنین ،بر آن استوار

وی باید مرتبًا که آن واجب است یکیاز اموری که بر محصلین این حرفه ”

سرکشی کند و توجه و مراقبت کاملی از وضع ها  و آسایشگاهها  به بیمارستان

و حاالت ساکنان آن به عمل آورد. این حضور و مراقبت باید با همراهی 

استادان بسیار ماهر و دانشمند طب انجام گیرد. از بیماران باید مرتبًا 

از نظر ،  بکند و عالیمی که در آنان بروز کردهها  آن  راجع به حالهایی  پرسش

از  ک یکدامر نظر آورد که دربارة این عالئم چه خوانده و دقت بگذراند و د

آنان نشانة تغییری مطلوب یا نامطلوب است. در صورتی که این دستورها را 

که آن شود. لذامینائل  عالی و ممتازای به کار ببندد در فن خود به درجه

 میاگفتهخواهد پزشکی کامل شود باید خود را به این دستورهای مزبور که  می

 ۲“.را از خاطر نبردها آن عادت دهد و هرگز

 
 .۸-۱۱ص ،۱۳۷۱، رجیا پور، ینب ۱
 .۹۱ص ،۱۳۶۴ ،براون، ادوارد ۲
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را به عهده داشت هنگام آموزش بالینی  بغداد بیمارستان نیتربزرگکه ریاست  رازی

نادر و دشواری ،  افرادی را که بیماری جالب،  دانشجویان خود در بازدیدهای روزانه از بیمارستان

 :گویدمی که یکی از معاصران وی نمود. چنانداشتند جهت بحث کلینیکی خود انتخاب می

خواست بیمار را مورد معاینه ها مینخست از مبتدیعادت او بر این بود که  ”

 ،توانستند بیماری را تشخیص دهندنمی  اگر دانشجویان سال اول،  قرار دهند

نمود و چنانچه تشخیص می دانشجویان سال برتر را به این کار مأمورگاه آن

 نوبت خود استادگاه  آن  بیماری از حدود معلومات تمام دانشجویان بیرون بود

 ۱“.رسیدمی

ها آن  دانشجویان از آزادی فراوانی در بحث برخوردار بودند.ها،  در این گردهمایی و پرسش

انتقاد کرده و حتی اشتباه آنان ها آن  توانستند استادان خود را مورد پرسش قرار دهند و بهمی

را اثبات کنند. در حقیقت هستة بسیاری از رساالت پزشکی در نتیجة همین برخورد آزاد 

کند می  حکایت  «»برءالساعهکتاب    گفتارپیشدر    استادان و دانشجویان شکل گرفته است. رازی

به علت بیان این مطلب که  دارتیصالحو غیر دارتیحصالکه وقتی در کالسی مرکب از افراد 

مورد انتقاد  ،را در عرض یک ساعت از بین بردها از بیماریای عامل پارهبشود ممکن است 

درمان در عرض است برای اثبات گفتة خود رسالة »به طوری که ناچار شده  ،  سخت قرار گرفته

را که با روش صحیح و مناسب ممکن است در هایی را بنویسد و در آن بیماری «یک ساعت

 یادآوری کند.، این مدت درمان شوند

  ، تجربه  ، کسب مهارت  ، در اواخر دورة آموزش بالینی، دانشجویان پزشکی جهت کارورزی 

های آموزشی مشغول  های وابسته به بیمارستان های گوناگون در درمانگاه تحلیل و تشخیص بیماری 

های بالینی خود را با  شدند. در آنجا پس از معاینه و مشاهدة کلینیکی بیماران، یافته به کار می 

آورند. بیمارانی  اجرا در می   ة درمان را به مرحل   ، پس از بحث با استادان خود   ، استاد در میان گذاشته 

های دانشگاهی پذیرفته شده  ها در بیمارستان داشتند از راه پذیرش این درمانگاه   که وضع وخیمی 

 
1 Behbehani AM, 1984, pp. 3156-59. 
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ای از تظاهرات کلینیکی  دانشجویان موظف بودند که چکیده   ، ها در این درمانگاه   ۱شدند. و بستری می 

 کنند.   یادداشت   ، ای ویژه های بالینی بیمار را در پرونده همراه با یافته 

 

 

 که در آن شاگردان به صورت حلقه به دور استاد   یپزشک  انیآموزش طب به دانشجو  :۲۲تصویر  

 گذاشته شد.   انیبن  یبار توسط پزشکان تمدن اسالم  نیروش نخست  نی(. ا)راند  ستادندیایم

 
1 Syed IB, 1981, pp. 6-13. 
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 آموزش تخصصی

را پیش از اتمام دورة  داخلیهای در تشخیص و درمان بیماریدانشجویان توانایی کافی 

و  بایست از اصول ارتوپدیمی آوردند. آنان همچنینمی بایست به دستمی تحصیل خود

، بودمی  ۳و بواسیر  ۲برداشت وریدهای واریکوس،  ۱قطع عضوهای  که شامل روش  عمومی  جراحی

امّا آموزش ،  در متن علوم پزشکی مسلمانان رشد یافت  یپزشکچشمهر چند    ۴یافتند.می  آگاهی

 شد.نمی آن به طور معمول برنامة دانشجویان را شامل

امروز متداول است   آن چه  گوناگون پزشکی مانندهای  اگر چه جدایی مشخص بین رشته

مهارت و  ،موجود نبود اما برخی از پزشکان در محدودة به خصوصی از تشخیص و درمان

طب یا پس از اتمام و در زمان  لآوردند. این مهارت در زمان تحصیمی ممارست به دست

آمد. دانشجویانی که خواستار کسب تخصص می کلینیکی به دست ییکاراکارورزی و کسب 

که جراحان مشهور اعمال  بایست در بخش جراحی بیمارستانمی بودند جراحی ةدر رشت

کلینیکی و تئوریک های حضور یافته و در همان حال درس ،دادندمی جراحی خود را انجام

 خود را نیز دنبال کنند.

 

 پزشکیهای آزمون

خبر رسید که اشتباه یک پزشک سبب مرگ  م ۹۳۱در سال  به خلیفة مقتدر در بغداد

فرمان داد که تمام ، سنان بن ثابت بن قره، او به پزشک خود، از این رو یک بیمار شده است.

مورد آزمایش علمی قرار بگیرند. وی ، بایست پیش از آغاز به کارمی پزشکی النیالتحصفارغ

 ،را نگذرانده بودند  جلوگیری از کار پزشکانی که این آزمونهمچنین یک سازمان اجرایی جهت  

 ،از آن زمان ۵.ک مورد آزمایش قرار گرفتندپزش ۸۶، تنها در بغداد به وجود آورد. در این سال

 
1 Amputation 
2 Varicose veins 
3 Hemorrhoid 
4 Elgood G, 1957, pp. 278-301. 
5 Shanks NJ, 1984, p. 62. 
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کردند. یک هزار سال پس می در این آزمون شرکت بایستمی پزشکی النیالتحصفارغتمامی 

 اجرا در ةبه مرحل ،این سیستم آزمون و کنترل ،غربهای ر دانشکدهاز این تاریخ است که د

 State licensing board in medicineبا عنوان    آمریکاآید که شکل گستردة آن به ویژه در  می

 مشغول به کار است.

 نویسد که:می نویسندة کتاب تاریخ آموزش پزشکی «پوشمن»

های دانشگاههای  تردیدی نیست که منشأ سیستم آزمون  گونهچیهبرای من  ”

 ۱“.پزشکی مسلمانان جستهای بایست در میان دانشکدهمی پزشکی را

 

 ( م ۱۲۰۰)  یعرب  ةنسخ  کیچشم در    یآناتوم  :۲۳تصویر  

 

توانستند به کار بپردازند  دانشجویان پس از اتمام دوران آموزش بالینی خود تنها در صورتی می 

اضافه بر این آزمون   عمومی  را با موفقیت گذرانده باشند. دانشجویان رشتة جراحی  که این آزمون 

 
1 Pushman T, 1966. 
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کنند. آناتومی  نمود، شرکت  را مطرح می   بایست در آزمون دیگری که مباحث جراحی و آناتومی می 

آزمون به عمل    ، رشتة ارتوپدی   الن ی التحص فارغ ها و مسائل پزشکی آن از مواردی بود که از  استخوان 

بود آگاهی    «العشر مقاالت فی العین»  پزشکان در آزمونی که شامل کتاب آمد. همچنین چشم می 

 ۱گذاشتند. های چشم به نمایش می و بیماری   مهارت خود را در زمینة تشریح و  

 

 و فیزیولوژی آناتومی 

پاتولوژیک  درک فرایندهای  ازینشیپو فیزیولوژی نیز    دانش فیزیولوژیساز  پیش  آناتومی

است که دانش پزشکی بر آن استوار است. پس دانش آناتومی ای پایهها و هر سه این دانش

در  پورسینا از این رو کند.می بنیادی در پیشرفت پزشکی ایفا ینقش ،همگام با فیزیولوژی

کند. آناتومی می همان اندام آغاز شریحهر اندام با ت گفتار خود را در مورد پاتولوژی، قانون

 بدن از مواد اساسی آزمونهای پیوسته به آن و آناتومی استخوانهای م و ساختمانچش

 پزشکی مسلمانان بود.های در دانشکدهها آن ان و ارتوپدها در پایان آموزشپزشکچشم

 مردگانِ  بود بر روی هزاران استخوان ( که از پزشکان بغدادم ۱۱۶۲-۱۲۳۱) طیفلعبدال

 :نویسدمی پردازد. اومی روی داده بود به مطالعة آناتومیک  در قاهرهکه  یک اپیدمی

ها آن  یافتیم. با دقت تمام به بررسی  ما روانه آنجا شدیم و هزاران استخوان” 

هرگز ها  آن   پرداختیم و معلومات فراوانی به دست آوردیم. معلوماتی که کسب 

خوانده  جالینوس های نبود. در نوشته  پذیر امکان با خواندن کتاب به تنهایی 

بودیم که فک پایین از دو استخوان تشکیل شده که درزی آن دو را به همدیگر 

 مربوط کرده است. ولی ما بیش از دو هزار عدد فک را مورد بررسی قرار دادیم

و حتی یکی هم پیدا نکردیم که از دو تکه تشکیل شده باشد. فک پایین 

م قاعدتًا فقط از یک درز است. استخوان خاجی ه گونهچ ی هاستخوانی بدون 

چه جالینوس  آن  عکسبه ، استخوان تشکیل شده است نه از شش استخوان 

 
 همان؛ ۱
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کنیم دالیل ما هستند و می  چه ما مالحظه و درک معتقد است. بنابراین آن 

 ۱“.داران است نام های  چه فقط بر اساس نوشته   تا آن ترند کننده قانع 

 

 نقشی اساسی در آموزش پزشکی در تمدن اسالمی داشت.   آموزش آناتومی  :۲۴تصویر  
 

اصول آناتومیک  مسلمانان ساختمان افسانة جاودان علمی است کههای تالشبا همین 

نیز به طور دقیق  ۲آناتومیک ستون فقرات انسانهای شکنند. خمیدگیرا در هم می جالینوس

شود. همچنین وی نیز نخستین دانشمندی است که می توصیف نخستین بار توسط رازی

دارند کشف ای پیچیده که آناتومی laryngeal nerve را با recurrent laryngeal تفاوت عصب

 پردازد.می و به توصیف آن دو عصب

در هنگام  آید. چنانچه رازیمی در در زمان مسلمانان به خدمت جراحی دانش آناتومی

 ۴افتالمیک پیشین عصب ةامکان آسیب به شاخ ،۳اشکی اعمال جراحی بر روی فیستول غدد

 این بینش برخاسته از شناخت گسترده از آناتومی در تمدن اسالم است. ۵دهد.می را هشدار

 
 .۱۲۲. ص۱۳۶۱ د،یگریهونکه، ز ۱

2 Spinal curvature 
3 Lacrimal fistula 
4 Anterior branch of the ophthalmic nerve 
5 Whitehead ED, 1967, pp. 213-217. 
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 (. باشد ی م  م ۱۴۰۷)نسخه مربوط به سال    سینفابن   بر کتاب موجز القانون  یادداشتی  :۲۵تصویر  

 

بر آن استوار  دانش فیزیولوژیهای که بنیادها و یافته همچنین علوم فیزیک و شیمی

های در تکاپوی یافتن واقعیت ،مسلمان انکنند. دانشمندمی است در دامان تمدن اسالم نمو
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 زنند. آنان بامی دست به تجربیات علمی بر روی جانوران آزمایشگاهی، فیزیولوژیک انسانی

 پژوهش را بر روی کار و ساختمان فیزیولوژیک هر یک، آزمایشیهای کردن این مدل بیهوش

نسبت به ها رودهتر گونه است که نقش مهمبدین ۱کنند.می آغاز دستگاه گوارشهای از اندام

نخستین دانشمندی است که  علی بن عباس ۲گردد.می در جذب مواد غذایی آشکار معده

کند. با توسل به همین ابزار می توصیف را بر اساس حرکات انقباضی رحم فیزیولوژی زایمان

تجربی است که این دانشمندان به پندارهای استوار های مشاهده و دست یازیدن به آزمایش

دستگاه را پیرامون نفیس که اندیشة جالینوس ابن برند. مانندمی یورش و جالینوس بقراط

 ۳به عنوان کاشف جریان خون ششی  ۱۹۲۴شکند. این دانشمند از سال  می  در هم  خون  گردش

 نفیس همواره بر بنیادی بودن دو دانش آناتومیابن  ۴شود.می  در جهان پزشکی دوباره شناخته

 :کردمی و فیزیولوژی تأکید

بایست تنها به می بدن را بشناسیمهای کار هر یک از اندام کهاین برای”

 “دقیق آن اندام بپردازیم. لیوتحلهیتجزبررسی و ، مطالعه

 که اکنون رونوشت آن در مادرید اسپانیا «سیناابنکتاب تفسیر بر قانون »او در رسالة 

 :داردمی بیانرا )کوچک(  یشش نِخو کشف خود پیرامون دستگاه گردش، موجود است

ریه از   کهاین  در آنجا هوا بگیرد نه کهاین  شود تامی  با فشار داخل ریه  خون”

 تغذیه کند.، آن خود

 آن رابطه وجود دارد که گردش خونهای و سیاهرگ ریههای بین سرخرگ

 شوند.می داخل ریه را سبب

 نه با هوا و نه با دود پر شده است )طوری که جالینوس ریههای سیاهرگ

 
1 Haddad FS, 1973, pp. 331-346. 
2 Wasty HN, 1962, pp. 5-16. 
3 Pulmonary circulation 
4 Dabbagh S, 1978, p. 1148. 
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معتقد بود و حتی جریان آن عینًا عکس جریانی است که جالینوس شرح 

 .داده است( بلکه با خون

آن هستند و های  از جدارة سیاهرگتر  ریوی ضخیمهای  سرخرگهای  جداره

 ۱“.نداهحتی دو جدار

، چهار سده پس از آن ۳پس از سیصد سال و هاروی ۲این همان واژگانی است که زروت

 ۴کنند.می را توصیف خون دستگاه گردش

 

 نفیسابن   از دیدگاه  ششی  خون  دستگاه گردش  :۲۶تصویر  

 
 .۱۲۰ص .۱۳۶۵ ،یدانشمندان اسالم یعلم نامةیزندگ؛ ۱۱۰. ص۱۳۶۱ د،یگریهونکه، ز ۱

2 Michael Servet 
3 William Harvey 
4 Dabbagh S, 1978, p. 1148. 
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با پژوهشی تاریخی اثبات کرده است که توصیف میخائیل زروت از  دکتر زیگرید هونکه

 باشد. آناتومیکالمی  نفیس به التینابن  تنها یک برگردان جعلی از نوشتار  خون  دستگاه گردش

گردد. او در می نفیس کشفابن نیز نخستین بار توسط ۱یبکرونر قلهای سرخرگ فیزیولوژی

 :نویسدمی سیناابنکتاب تفسیر بر قانون 

گفتند( به وسیلة دهلیز چپ از داخل می  که تا آن زمان  طورآنتغذیه قلب )”

از بدنة  گیرد بلکه به وسیلة خونی که در داخل سرخرگنمی قلب صورت

 ۲“.گیردمی قلب جریان دارد انجام

در بدن ها به وجود مویرگ  خود یعنی کتاب الملکی پرارزشدر کتاب  علی بن عباس

 کند:می اشاره

ارتباط دارد. اثبات این امر آن ها  است که با شریانهایی  .. در وریدها سوراخ.”

 که در وریدها باشد نیز خالی  است که چون شریان بریده شد هر چه از خون

 “شود.می

 نویسد:می ادوارد براونپروفسور 

بدن را  ۳به تصور من این عبارات اصول کلی و مقدماتی دستگاه مویرگی”

 ۴“.دهدمی نشان

 

 
1 Coronary arteries 
2 Dabbagh S, 1978, p. 1148. 
3 Capillary system 
4 Browne EG, 1962, p. 124. 
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 هابیمارستان 

، نخستین بیمارستانی که وابسته به یک مرکز آموزشی و پژوهشی در جهان ایجاد گشته

آموزشی آن تا سی  و بیمارستان شاپورجندیبوده است. دانشگاه  شاپورجندیمرکز پزشکی 

، هادیگر دانشگاه ةسال پس از نفوذ اسالم در ایران نیز پابرجا بوده و در پیدایی و تغذی

 ۱.کردرا ایفا میای نقش عمدهها و پژوهشکدهها بیمارستان

عبدالملک در به فرمان ولید بن  م ۷۰۷نخستین بیمارستانی که در جهان اسالم در سال 

، پس از آن ۲.بنیاد شد شاپورجندیدانشگاه  ساخته شد نیز بر اساس الگوی بیمارستان دمشق

دانشگاه   با همین الگوی پیشرفتة بیمارستانهایی  بیمارستان  ،های اسالمیدر سرتاسر سرزمین

در قرن دهم میالدی دارای چندین  تا آنجا که قرطبه، آغاز به خودنمایی نمودند شاپورجندی

آموزشی در متن فرهنگ علوم پزشکی اسالم های  بیمارستان  یبود. اصوالً رشد و نمو  بیمارستان

بدون در نظر ها  پذیرش در این بیمارستان  ۳شود.می  برجستة تمدن اسالم قلمدادهای  از نشانه

پذیرفت و درمان رایگان می فکری و نژادی بیماران انجام، مذهبی، گرفتن وضعیت اجتماعی

، زیر نظر دولتها این بیمارستان ۴شد.می اقتصادی جامعه را شامل، تمامی قشرهای اجتماعی

که ریاست  شدند. مانند رازیمی اداره ،با ریاست پزشکانی که سرآمد پزشکان دیگر بودند

 ۵را به عهده داشت. بغداد بیمارستان

پزشکان شهرهای ترین شدند از برجستهمی به کار گماشته پزشکانی که در بیمارستان

سیستم   ۶نیز به عهده داشتند.آموزش دانشجویان پزشکی را  .. بودند که  .و  قاهره،  دمشق،  بغداد

اسالمی های  نمایی از نظام مدیریت در بیمارستان،  امروزیهای  کالسیک مدیریت در بیمارستان

 
 .۸۰۴-۷، ص۱۳۶۶ ،یفرشاد، مهد؛ ۸-۹ص ،۱۳۶۱ ،یمرتض ،یمطهر ۱
 .۹-۱۶۸. ص۱۳۷۲، میعبدالرح مه،یغن؛ ۸۴۸، ص۱۳۶۶ ،یمهدفرشاد،  ۲

3 Lyons AS, 1978, pp. 295-317. 
 ؛۱۴۰ص .۱۳۶۴ ،براون، ادوارد ۴

 Shanks NJ, 1984, pp. 77:63. 
 .۱۸۵. ص۱۳۵۹ ن،ینصر، حس ۵
 ؛۱۰۸. ص۱۳۶۰ ،احمد ،یشبل ۶

 Pushmann T, 1966, p. 172. 
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جنس مرد و زن بودند که توسط برای دو ای جداگانههای دارای بخشها است. این بیمارستان

های خود نیز به بخشها هر یک از این بخششدند. پرستاران همان جنس کنترل می

 نیتربزرگشدند. در می تفکیک  عمومی و جراحی یپزشکچشم، ارتوپدی، داخلیهای بیماری

مجاری تنفسی و دستگاه های بیماران مبتال به عفونت، سالن که وابسته به بخش داخلی بود

خود ها  کردند. هر یک از این بخشمی  زا را از دیگر بیماران جداتبهای  گوارشی و دیگر عفونت

بیماران رو به بهبودی بودند که در آنجا این بیماران به برای ای دارای بخشی جداگانه

شد و می رعایتها پرداختند. بهداشت در سرتاسر بخشمی های تفنّنی و موسیقیسرگرمی

به استحمام روزانه  بیمارستان یرسانآبتوانستند با استفاده از سیستم مجهز می بیماران

 یافتها  بیمارستان  ةبپردازند. داروهای گوناگونی از گوشه و کنار کشورهای اسالمی در داروخان

ویژة هایی نیز خوابگاه بیمارستان گرفت. در مجاورتقرار میها شد که مورد استفادة بخشمی

 ۱وجود داشت. ان و کارکنان بیمارستاندانشجوی

ای پزشکی برپا شده بود در کنار مجموعههای تاالر بزرگی که جهت برگزاری کنفرانس

جای ها  و نوشتارهای پزشکی که در کتابخانة ویژة این بیمارستانها  نفیس از جدیدترین کتاب

ساخت. تنها می گرجلوهداشت سیمای آموزشی و پژوهشی این مراکز درمانی را هر چه بیشتر 

ساختمان آن به پایان رسید  م ۸۷۲در سال  که در قاهره ۲طولون در کتابخانة بیمارستان

در آن توصیفی از ه داشت کای پرونده، هر بیمار بستری ۳جلد کتاب موجود بود. ۰۰۰،۱۰۰

در بایگانی ها درمان وی در آن نگارش یافته بود. این پرونده ةروش و نتیج، بالینیهای نشانه

ها بودند که منبع و پروندهها . همین یادداشتندشدمی نگه داشته وابسته به هر بیمارستان

 دادند.می خام پژوهشی دانشمندان و پزشکان مسلمان را تشکیلمواد 

 

 
1 Syed IB, Levisvill. KY, 1981, p. 7. 

 .۱۳۸-۱۴۰. ص۱۳۶۴ ،براون، ادوارد؛ ۱۶۵ص ،۱۳۶۶علم در اسالم، ؛ ۵۷-۹ص ،۱۳۶۲ ن،یعبدالحس کوب، نیزر 
2 Tulun 
3 Haddad FS, 1973, pp. 26-331-346. 
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 بندر سیراف در حاشیة خلیج فارس   پالن بیمارستان  :۲۷تصویر  

و    ، ارتوپدیهای زنان و زایماناسالمی برای بخشهای تمدن  بخش غربی ساختمان منطبق با تاالر بیمارستان 

های منفرد در دو سوی شمال و جنوب، کاربرد دو بخش ایزولة بیماران  باشد و بخش شرقی با اتاق داخلی می 

 داشته است.  بستری را برای بیمارستان
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 طولون در قاهرهابن   مسجد  :۲۸تصویر  

 کرد.نظام یافته بود که درمان و دارو را برای بیماران فراهم می   اولین بیمارستان  این بیمارستان

 

دارای دو سازمان درمانی بود. یک بخش شامل بخش  هر بیمارستان، از دید درمانی

ها بیماران درمانگاهی و دیگری بخش بیماران بستری بود. دانشجویان پزشکی در این درمانگاه
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دادند. بیمارانی که به شدت می با مشورت استادان خود بیماران را مورد معاینه و درمان قرار

ایشان کافی نبود برای درمان بیشتر در بخشی که بیمار بودند و درمان درمانگاهی و سرپایی بر

عضدی که به فرمان عضدالدولة  ساخت بیمارستان ۱شدند.می ویژة آن بیماری بود بستری

پس از میالد گشایش یافت.  ۹۸۱در سال ، آغاز شد در شهر بغداد هیبوآلفرمانروای ، دیلمی

و تجهیزات   چنین پیداست که عضدالدوله نه تنها در مورد عظمت فیزیکی ساختمان بیمارستان

 آن بلکه نسبت به کیفیت پزشکان و کارکنان آن توجه فراوانی داشته است. این بیمارستان

بود.   ۳گذراندندمی  خود را  یو پزشکانی که آموزش تخصص  ۲دانشجویان پزشکیشامل  آموزشی  

مجهز   این بیمارستانکادر درمانی    ،و طب داخلی  در رشتة جراحی  ۴استاد برجسته  وچهارستیب

 پابرجا بود. م ۱۳تا قرن  این بیمارستان ۵دادند.می را تشکیل

 آفریقابیمارستانی بود که در مراکش در شمال ، اسالمیهای یکی از بهترین بیمارستان

 :آن چنین نوشته است ةتأسیس شده و عبدالواحد المراکشی دربار ۱۲۰۰در سال 

ابتدا باشد.    ر ینظ ی بکنم در دنیا  می   در اینجا بیمارستانی ساخته شده که تصور” 

شهر انتخاب شد. بعد به معماران  ةدر هموارترین نقط فضای باز و وسیعی 

دستور داده شد بیمارستانی در نهایت کمال بسازند. پس هنرمندان و 

رفت. نمی   صنعتگران آن را به زیبایی آراستند و چنان تزئین کردند که انتظارش 

زمینی و درختان میوه در آن کاشته شد. آب به فراوانی انواع مختلف درختان 

د و به عالوه در مرکز بنا چهار مرکز استخر بزرگ بود جاری بو ها  در تمام اطاق 

های با قالی  با مرمر سفید مفروش گشته بود. بیمارستان ها آن  که کف یکی از

به قدری ها این قالی ، ابریشم و چرم درست شده بود ، پنبه ، از پشم ای ارزنده 

ای توانم آن را توصیف کنم. بودجة روزانه نمی  زیبا و بدیع بودند که من حتی

 
1 Syed IB, Levisvill. KY, 1981, p. 7. 
2 Interns 
3 Residents 
4 Consultants attending 
5 Shahine YA, 1971, p. 10. 
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که ای دارو و مواد اولیه  ةخارج از هزین ، دینار برای جیرة غذایی  ۳۰به مقدار 

تعیین شده بود. ، م بود چشمی الزهای و قطره ها روغن ، ها برای ساخت شربت 

زمستان به عالوه بیماران یک دست لباس شب و یک دست لباس روز که در 

 در اختیار داشتند.،  کلفت و در تابستان نازک بود 

مبلغی  اگر بینوا بود هنگام مرخصی از بیمارستان، شدمی چون بیمار درمان

داشت. بیماران می دریافت، پول که بتواند معاش او را تا چندی تأمین کند

 خود را تحویلهای و پولها لباس، توانگر نیز در هنگام مرخص شدن

استفاده از آن را محدود به توانگران  گرفتند. خالصه مؤسس بیمارستانمی

شد می  که در مراکش ناخوشای  برعکس هر بیگانهدستان نساخته بود.  یا تهی

گرفت. می  گردید و تا بهبودی کامل یا مرگ تحت مداوا قرارمی  به آنجا منتقل

شد و به می  اسب خود را سوار،  نماز ظهر  ةپس از اقامشاهزاده هر روز جمعه 

 گردید و معمواًل سؤالمی  آنان جویا  ک یک یرفت و از حال  می  عیادت بیماران

شوند؟ این عادت شاهزاده تا می د؟ و چگونه درمانچطور هستن، کردمی

 ۱“آخرین روز حیات وی ادامه داشت.

خود به نام  منداسالمی در اثر ارزشهای دربارة چگونگی بیمارستان لوبون گوستاودکتر 

 :نوسیدمی تمدن اسالم و عرب چنین

و بهداشت بنا شده و از  الصحهحفظمسلمین موافق اصول های بیمارستان”

خیلی وسیع و جریان ها  امروز بهتر بوده است. این بیمارستانهای  بیمارستان

 ۲“.زیاد بوده استها آن هوا و آب در

 
 .۲۰۵-۶. ص۱۳۵۶، سیریل، الگود ۱
 .۶۱۴. ص۱۳۴۷ ،لوبون، گوستاو ۲
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 در تونس   قیروان  بیمارستان  :۲۹تصویر  

 

 

 در مصر   مجتمع بیمارستانی سلطان المنصور قالوون  :۳۰تصویر  
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 های تمدن اسالمی ترین بیمارستان از برجسته   قاهره  المنصوری  بیمارستان  :۳۱تصویر  

 

، اسالمی نگران وضعیت بهداشتی جامعة مسلمانان بودندهای سرزمینهای چون دولت

و مراکز ها یافت و دولت از تأسیس بیمارستان به سزایی ارزش ،سازمان بیمارستانی و درمانی

برای بنای  سلطان الملک المنصور قالوون ،از این رو کرد.می درمانگاهی همواره پشتیبانی

، از هیچ تالشی دریغ نکرد. او برای برپایی این بیمارستان قاهره بزرگ المنصوری بیمارستان
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مرمر آن این های و ستونها سنگ بود ویران نمود و از ای مکان اقامت شاهزاده کهدژی را 

بزرگ را بنا نمود. او تمامی هنرمندان و معماران قاهره و مصر را برای برپایی این  بیمارستان

 کرد و در کار ساختمی فرا خواند و خود او نیز روزانه به این ساختمان سرکشی بیمارستان

شد. شاهکار هنری این ساختمان می  خود در کنار کارگران دیگر به کار مشغولهای  آن با دست

جاویدان ها آن را برای همیشه در قلب تاریخ بیمارستان، مدیریت آن زیانگشگفتو سیستم 

در هنگام ترک از این  ،بودندآورده  نموده است. به بیمارانی که بهبودی خود را به دست

ها آن  تا به دست آوردن مجدد توان جسمی  شانیزندگپنج سکة طال برای گذران  ،  بیمارستان

 ۱شد.می داده

 

 عفونی های طب داخلی و بیماری 

و  عفونیهای بیماریو درمان مسلمان در تشخیص های آگاهی از پیشرفتو شناخت 

 پذیرامکانی  طّب اسالم  برجستةهای  داخلی تنها با پژوهش در آثار و نوشتارهای پزشکی چهره

کارهای است.    رازی،  پردازیممی  ی که به شناسایی آنطبّ اسالم  نخستین پزشک برجستةاست.  

نمایانده است که طب کهن یونان را به طب نوین ای سان حلقهه بنیادی رازی در طب او را ب

 پیوند داده است.

روش پژوهش گام به گام ، را که به دلیل معاینات فیزیکی ابوبکر محمد بن زکریای رازی

تمدن اسالم  یپزشک در قلمروترین سیستماتیک کلینیکی و مشاهدات بالینی اش بزرگ

( م ۸۶۵) ق ۲۵۱در شمال فالت ایران در سال  بزرگ باستانی ریدر شهر ، ۲کنندمی قلمداد

پردازد. می و موسیقی شیمی، ادبیات، فلسفه، گشاید و در جوانی به زرگریمی چشم به جهان

از کشاند و همان سان که موالنا پس می بغدادای سپس روح پرخروشش او را به شهر افسانه

 به سرودنو شود می بازدید با شمس تبریزی در قونیه و حلب به سوز عشق صوفیانه گرفتار

 
1 Pushmann T, 1966, p. 175-7; 

 .۷۳-۹۰ص .۱۳۷۱ ،بک، احمد یسیع 
 .۷۸ص .۱۳۶۴ ،ادورادبراون، ؛ ۲۳۶ص ،۱۳۵۶ ل،یری، سالگود ۲
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های بغداد و دیدن داروهای گیاهی و ناهنجاری او نیز در بازدید از بیمارستان، پردازدمی

 کند.می آتشفشانی از عشق به طب در اندرونش فوران، ژنتیکی

  ،بالینی  ی شناس نشانه ری از مفاهیم کلیدی را در همانا جوشش اندیشة خالق اوست که بسیا 

های  شناخت روندها و پدیدارهای بیماری وی در  ة گران وارد علم پزشکی نمود. این نقش انقالب 

اکنون نیز بدون  گوناگون برخاسته از سیستم نوینی بود که او در آموزش پزشکی بنیاد گذاشت و 

 رود. می   پزشکی جهان به کار های  دانشکده ترین  هیچ تغییری پس از یک هزار سال در پیشرفته 
 

 

 باشد که دارای نسخ خطی نادر می   اسپانیا   کتابخانة اسکوریال  :۳۲تصویر  

 ها یافت نمود. توان در میان آنرا می   رازی  و کتاب الحاوی
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در پناه همین روش سیستماتیک آموزش وی در طب بود که دانشجویان و پژوهشگران 

عهده داشت را به  ها  آن  ریاست  که رازی  و ری  بغدادهای  اسالم در بیمارستان  یاز سراسر قلمرو

است ها آمدند تا از اندیشة جوشان استاد خویش بهره جویند. در این بیمارستانمی گرد هم

زند تا می به یادداشت مشاهدات و تجربیات کلینیکی خود دست فرساتوانکه رازی با تالشی 

آوردند. می  مشاهده و پژوهش به یاد  ،آنجا که دانشجویان وی همواره استاد خویش را در مطالعه

سرانجام پس  ۱رسیده است.می در سال ۰۰۰،۲۰او به بیش از های شمارش صفحات یادداشت

، در مباحث پزشکی قلم زده شده استها آن که بیش از نیمی از کتاب ۲۳۲، از درگذشت وی

، علم مواد، شیمی، طبیعی فرسایش در فلسفةتوانهای ماند که گواه تالشمی از او بر جای

 و علوم بالینی هستند. داروشناسی

ژرف،  ت کلینیکیاست که در آن مشاهدا  رازی توأمان، عصارة کار و اندیشة کتاب الحاوی 

به  است. این اثر بزرگ رازی که در اروپا های درمانی خود را به نمایش گذاشته تجربیات و روش 

ترین نوشتار پزشکی است که از ترین و مهم معروف است، بزرگ  Continens Medicinaeنام 

طّب  در رسالة پژوهشی خود پیرامون تاریخ  مسلمانان بر جای مانده است. دکتر ادوارد براون

ترین پزشک است، بزرگ یافته  که در الحاوی بازتاب    اش ی نیبال را به دلیل مشاهدات  ی، رازی  اسالم 

ای از این اثر بزرگ های پراکنده نسخه   م ۱۹۵۵تا پیش از سال    ۲کند.اسالم قلمداد می   یدر قلمرو

شد و ادوارد براون یافت می  و برلن ، پطروگرادمونیخ ۴و اسکوریال بریتانیا ۳های بودلیندر موزه 

 ۱۹۷۱تا  ۱۹۵۵اّما سرانجام از سال  ۵بر این باور بود که نیمی از این اثر بزرگ موجود نیست.

 ۶.به چاپ رسید   اد هندوستانجلد در حیدرآب   ۲۳میالدی این اثر بزرگ طبی در  

 
1 Ranking GSA, 1914, pp. 239-268. 

 .۱۰۳. ص۱۳۶۴ ،براون، ادوارد ۲
3 Bodleian 
4 Escorial 

 .۸۳. ص۱۳۶۴ ،براون، ادوارد ۵
6 Behbehani AM, 1984, p. 3158. 
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 ، اثر مرحوم استاد بهزاد، مینیاتوریست معروف ایرانزکریای رازی  :۳۳تصویر  

 

است به   و جراحی  های داخلی المعارف بزرگ بیماری ة در این نوشتار که یک دایر  رازی 

های کلینیکی، روش پردازد و نشانه های بدن می ها و دستگاه های گوناگون اندام شناسایی بیماری 
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سال تالش و   ۱۶عصارة  شود. الحاوی ا را یادآور می ه هر یک از بیماری  درمان و فارماکولوژی 

است که شبانه، پس از کار  و بغداد  های ری پژوهش رازی بر روی بیماران بستری در بیمارستان 

های بالینی بیماران به  ، قلم زده است. پژوهش او بر روی نشانه در بیمارستان  ی روزانه فرسا توان 

بیمار بستری در   ۳۴در این اثر بزرگ پزشکی به تاریخچة بالینی  روشنی در این اثر نمایان است. 

ها به خود واداشته  درمان آن یافت علت و  ها اندیشة رازی را در دشوار آن  که بیمارِی بیمارستان 

های  نگرش ژرف این اندیشمند بزرگ طب بر روی نشانه   ة خوریم که بار دیگر نشان دهند بود برمی 

 ۱های داخلی است.  سیستماتیک او در تشخیص بیماری گاِمبه گام بالینی و چگونگی روش پژوهشی  

شود ها میدر شناخت بیماری نالیتیک رازیچنان شیفتة این روش آ دکتر ادوارد براون

 پردازد:می اشاره شده استها آن به که به معرفی یکی از بیمارانی که در الحاوی

 نامنظمی بود که گاه هر روز به وی عارضهای عبداله بن سواده دچار تب”

و گاهی هر چهار روز و شش روز قبل از  انیدر مگشت و زمانی یک روز می

 داد و به دفعات بسیار ادرارمی لرز مختصری به او دست، عارض شدن تب

باید هر چهار روز یک بار ها کرد. من این نظر را ابراز داشتم که این تبمی

در ادرار او دیده   چرککلیه است. پس از اندکی    عارض شود و الّا تب از زخم

شد. لذا من به او اطالع دادم که دیگر تب عارض وی نخواهد شد و واقعًا هم 

کنم  اظهارنظرشد تا از همان ابتدا به طور قطعی چنان شد. علتی که مانع 

ر این بود که سابقة تب یک روز د هاستهیکلکه این بیمار مبتال به زخم 

میان و دیگر اقسام تب را داشت. این امر باعث تأیید حدس و گمان من شد 

 و التهاب باشد. و گفتم که این تب مخلوط باید از عوارض آماس

چهار روز یک بار خواهد شد. از این گذشته بیمار ، چون علت شدت کند 

کند که گویی باری می  خیزد احساس چون بر می  که این  شکایتی ابراز نکرد از 

و من نیز فراموش کردم تا این مسئله را جویا شوم. اند از کمرش آویخته 

 
1 Temkin O, 1942, pp. 102-117. 
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شد که از زخمی در می  تر ی قوهمچنین از کثرت دفعات ادرار گمان من 

دانستم که پدرش مبتال به ضعف کلیه بوده و از این نمی  اوست اّماهای کلیه 

شد می   هم درد بر وی عارض  نالید و حتی در حال سالمت و تندرستیمی   درد

  تا عمر دارد این درد بر روی عارض نشود. لذا پس ازشاءاهلل و از این پس ان 

به کلی که  آن   تجویز کردم تا   ۱داروهای مدر،  در ادرارش دیده شد   چرک  کهاین 

چرک قطع شد و دیگر در ادرار او مشاهده نگشت. پس از آن او را با طین 

مختوم و کندرودم االخوین معالجه کردم و بیماری در مدت کمی به کلی از او 

جزئی بود  یک ماه به کلی شفا یافت. معلوم است که زخم زایل شد و پس از 

 کرد.نمی   بار در اسافل  زیرا که در ابتدای مراجعه هیچ شکایتی از احساس

از او پرسیدم که آیا چنین حالتی ، در ادرارش دیده شد چرککه آن پس از

بدون تردید خودش ،  شدید بود  هم احساس کرده بودی؟ گفت: آری. اگر زخم

دهد که می نشان، چرک به زودی تمام شد کهاین گشود ومی شکایتزبان 

ی که بیمار به آنان مراجعه کرده بود یزخم مختصری داشته است. دیگر اطبا

هیچ نتوانسته بودند حقیقت را دریابند و حتی بعد از مشاهدة چرک در ادرار 

 ۲“.وی نیز از تشخیص فرومانده بودند

 :دهدمی سپس چنین ادامه دکتر ادوارد براون

به نحو دلخواه خویش  امنتوانستهچند اشکال لفظی و مضمونی که با وجود ”

مرتب  بیمار دچار تبماهیت موضوع نسبتاً برای من روشن است. ، حل کنم

شد. این می بود که قبل از آن لرز مختصری نیز به او عارضو غیرمرتبی 

، است  ونیعلت آن امری عف   کهاین  گو  ،عالئم در یک سرزمین تب و نوبه خیز

را در یک پزشک ایجاد کند و پزشک هم  ممکن است گمان ابتالی ماالریا

 
1 Diuretics 

 .۸۶-۷ص .۱۳۶۴ ،براون، ادوارد ۲
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ابتدا چنین نظر پیدا کرد ولی به  معالجات ماالریایی را معمول دارد. رازی

دانسته و معالجت  ۱کلیه عارضه را از عفونت، در ادرار مجرد مشاهدة چرک

 ۲“.آن با کامیابی مواجه شد

 

 سال،   ۲۵۰که در کمتر از    رازی   و سرخک  : کتاب آبله۳۴تصویر  

 به زیر چاپ رفت.   های گوناگون در اروپابار به زبان  ۴۰۰بیش از  

 

 ۹یکی از  م ۱۳۹۵به التین ترجمه شده و در سال  ۳نخستین بار توسط فراگوت الحاوی

شد. جلدی از الحاوی که پیرامون می  دانشکدة پزشکی پاریس یافت ةکتابی بود که در کتابخان

 
1 Pyelonephritis 

 ؛۸۷ص ،۱۳۶۴ ،براون، ادوارد ۲
 Browne, EG, 1962, p. 53. 
3 Ferragut 
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شد. می آموزش داده نگارش یافته است تا زمانی دراز پس از رنسانس در اروپا فارماکولوژی

در ونیز به  م ۱۵۰۰و در سال  ۱م در برسیا ۱۴۸۶جلدی التین الحاوی در سال  ۲۵ترجمة 

است  «الجدری و الحصبه» و سرخک  رسالة مهم دیگر این دانشمند دربارة آبله ۲چاپ رسید.

کلینیکی های  برای نخستین بار در تاریخ طب به تفاوت  فصل نوشته شده است. رازی  ۱۴که در  

 ۳این دو بیماری واگیر اشاره کرده است.

 :داردمی در این باره چنین اظهار ۴رگرونوب 

های رساله از نظر اهمیت بسیار ممتاز است و در تاریخ شناخت بیماریاین ”

 نوشته شده است و رازی است که راجع به آبلهای رسالهترین قدیمی ،واگیر

نماید که در پی می پزشکی با وجدان و خالی از هر گونه تعصبهمچون  را

 ۵“.روان است بقراط

در سال  در لندن ۶با ترجمة التین آن نخستین بار توسط چنینگ و سرخک  رسالة آبله

به زیر  گوناگون در اروپاهای بار به زبان ۴۰سال بیش از  ۳۵۰چاپ شد و در کمتر از  م ۱۷۶۶

 ۷.چاپ رفت

درمان این دو های و روش ۸تشخیص افتراقی، شرح و توصیف ظریف و دقیقی از نمادها

انة دانشمندان و پژوهشگر بیماری در این رساله نگاشته شده است که بار دیگر نشانگر رویکرد

 و سرخک  بالینی آبلههای  در بخش سوم از رساله دربارة نشانه  ی است. رازیطبّ اسالم  پزشکان

 :چنین بیان داشته است

 
1 Brescia 
2 Behbehani AM, 1984, p. 3158. 
3 Clendening L, 1942, p. 71. 
4 Neuburger 

 .۸۲ص ،۱۳۶۴ ،براون، ادوارد ۵
6 Channing 
7 Behbehani AM, 1984, p. 3159;  

 .۱۰۸-۸۲ص ،۱۳۶۲ ،محمود ،یآباد نجم 
8 Differential diagnosis 
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( و درد کمر و داردامنه مطبقه )تب   از تب اند عبارت   در عالمت اولی بروز آبله” 

آبله است عالمت مخصوص ، نشانة آخری  و این یخواب ی بخارش بینی و 

توأم با تب و مورمور شدن بدن که بیمار در تمام بدن خود  کمردرد مخصوصًا 

دهد می   کند. صورت بیمار پف کرده و گاهی اوقات برگشته نشان  آن را احساس 

گردد. بیمار می   ها و چشمان قرمز و بدن سنگینو رنگ بیمار برافروخته و گونه 

، کندمی  و سینه احساس درد  در گلو و خمیازه و  دره دهان ، پیچد می  به خود 

و آب دهان غلیظ و صدایش دهانش خشک  ،  مختصر تنگی نفس و سرفه دارد

 نهایت،  گرفته و سردرد و سنگینی سر و ناراحتی و اضطراب و غش و اندوه دارد 

در آبله  درد پشت بیشتر از آبله و  اضطراب و غش و اندوه در سرخک که آن 

بیشتر از سرخک است و حرارت تمام بدن و برافروختگی رنگ و بران شدن آن 

 نشانة بیماری است.،  مخصوصًا سرخی شدید لثه 

ترین مخصوصًا قوی ها آن  یا بعضی ازها پس اگر در شخصی تمام این نشانه 

یا  بله مطبقه دیدی بدان آ  مانند درد کمر و اضطراب شدید و تب ه ب ها نشانه 

که  چنانآن در سرخک  کمردرد که آن  است نهایت ور حمله به بیمار  سرخک 

که در سرخک   چنان آن کند نیست و در آبله نیز اندوه و غمش  می   در آبله ظهور 

 زیرا علت سرخک از خون،  آبله از نوع بدخیم باشد که  آن   مگر ،  است وجود ندارد 

در آن ضررش   خونِ   است که مقدارِ ای  آبله ،  خطر ی بباشد. و اّما آبله  می   صفرایی

و شرائین بزرگی ها  بوده زیرا رگ   درد پشت لذا با  ،  زیادتر از بدخیمی خون است 

 ۱“. کنند می   کشش پیدا،  که در فقرات قطنی قرار دارند 

 
 .۴۷-۸. ص۱۳۷۱ابوبکر محمد،  ،یراز یایزکر ۱
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 تظاهرات پوستی آبله   :۳۵تصویر  

توجه ها باید بدان و اعضایی که در موقع بروز آبلهدر توجه به چشم و گلو ”

سپس به حلق ،  آبله مخصوصاً به چشمهای  باید در اولین ظهور نشانه،  داشت

که   یبه شرح،  و بعد از آن بینی و گوش و به مفاصل بیمار توجه خاص نمود

به قسمت پایین پاها و  کهاین شود بهمی چه بسا که احتیاج، کنیممی بیان

کف دست بیمار نیز توجه شود و بسا که در این دو موضوع به علت اشکال 

گردد زیرا پوست این دو قسمت می  دردهای شدیدی عارض،  بیرون زدن آبله

 ۱“.)یعنی کف پا و کف دست( سخت و سفت است

نامند زیرا او می را پدر طب اطفال رازی، بسیاری از پژوهشگران تاریخ پزشکی جهان

های داده که در آن به بیماری  اختصاصرا به طب اطفال  ای  است که رسالهای  نخستین پژوهنده

 از او در کتابخانة دانشگاه کمبریج( Add .3516)دیگر ای رساله ۲کودکان اشاره کرده است.

 
 .۶۶-۷همان، ص ۱
 .۲۳۲ص ،۱۳۵۶ ل،یری، سالگود ۲
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کلینیکی این دو بیماری های  وجود دارد که به بررسی علمی نشانه  و روماتیسم  پیرامون نقرس

 ۱پرداخته است.
 

 

 های او ، پزشک برجستة یونان باستان که دیدگاه جالینوس   :۳۶تصویر  

 تابان بود.  بیش از هزار سال در پزشکی اروپا
 

فلسفی  - در تضاد با گفتارها و نظریات پزشکی پراگماتیک رازیهای بازتاب اندیشه

دارد می  نمایان است. او در همین رساله بیان  ،که از او به جای مانده استای  در رساله  جالینوس

 
 .۸۲ص ،۱۳۶۴ ،براون، ادوارد ۱
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تگاه ادراری نادر نیستند زیرا در دسهای بیماری، کندمی چه جالینوس تصور که برخالف آن

، اندو کلیه در رنج بوده مجاری ادراریهای به بیش از یکصد بیمار که از بیماری بیمارستان

 ۱برخورد نموده است.

آگاهی ها آن یونانیان ازمجاری ادرار و کلیه که های شیفتة پژوهش در بیماری ،از این رو

های آبسه، دستگاه ادراریهای شود و سرانجام در شناخت و تشخیص ناهنجاریمی نداشتند

در خصوص ای  رساله  ۴یابد.می  مهارت  ،۳آمیزشیهای  مجاری ادرار و بیماریهای  سنگ   ،۲کلیوی

همراه با ترجمة فرانسوی   ۱۸۹۶و کلیه از او به جا مانده که آخرین بار در سال    مثانههای  سنگ 

او به  یشناختروانهمانا رویکرد  از سیماهای علمی رازی ۶به چاپ رسیده است. ۵آن در لیدن

 «آیدمی  عادتی که به صورت طبیعی در  ةدربار»سالة  ررفتارهای فیزیولوژیک تن آدمی است. در  

برای نخستین بار در همچنین  ۷فرضیة بازتاب شرطی شرینگتون را به پیش کشیده است.

پردازد می است ۸دیگر به معرفی یک بیماری کودکان که یک ناهنجاری هیستریکای رساله

 ،اطفالهای کودکان یا به گفتة دیگر نورولوژیست ۹که در حقیقت یک شکل خفیف از صرع

 یشناختروانرازی نه تنها سیمای  ۱۱شود. می توأم ۱۰شدید یک حالت تشنج است که با تب

ارگانیک اعصاب مانند صدمات های کاوش کرد بلکه به آسیب انسان را از دید فیزیولوژی

های که در اثر شکستن مهره ۱۳نیز اشاره نمود. او همچنین ناهنجاری در کار مثانه ۱۲نخاعی

 
1 Behbehani AM, 1984, p. 3157. 
2 Renal abscess 
3 Venereal disease 
4 Whitehead ED, Bush RB, 1967, p. 215. 
5 Leyden 

 .۸۲، ص۱۳۶۴براون، ادوارد،  ۶
 .۲۳۲ص ،۱۳۵۶ ل،یری، سالگود ۷

8 Hysterical fits 
9 Epilepsy 
10 Hyperpyretic convulsions 
11 Kottek SS, 1981, pp. 75-79. 
12 Spinal injury 
13 Neurogenic bladder 
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 ۱را به خوبی توصیف نمود.، شودمی ستون فقرات ایجاد

 

 

 دوست بدل گردید. پرداخت، به پزشکی انسان که در جوانی به کیمیاگری می   : رازی۳۷تصویر  

 
1 Whitehead ED, Bush RB, 1967, p. 215. 



 ای برای دانشجویان پزشکیدرسنامه  ران؛یا یپزشک خیتار 110

از جوانی که با زرگری و موسیقی انس گرفته بود پزشکی انسان دوست پدید آمده بود 

ای از منظرهای ای دیگر نداشت، از این رو نگریستن به پارهکه جز درمان بیماران اندیشه

نمود داده است، بسیار  ،اخالقی یکه او را در تاریخ پزشکی ایران همچون معلم ی رازیاخالق 

 الگوییگرا و بااخالق برای دانشجویان پزشکی همچون تواند به عنوان یک پزشک عملمی

 همتا جلوه نماید.بی

پایگاه طبقاتی مردمی راهی نداشته و نسبت به فقرا و ، رازیدر دکترین اخالق پزشکی 

ها آن  و دارو و غذای  ۱دانستمی  ثروتمندان برتری  را برمساکین بسیار مهربان بود و درمان فقرا  

کرده است. آیا عرفانی را می  فقیرانه گذراندن،  کرد و خودش در نهایت سادگیمی  تهیهخود  را  

نمایاند و آن همه سوز می کارزار جامعه خود را ةدر صحن شناسید؟ عرفانی کهمی برتر از این

گر نیستند. هر مورخی که در و گداز عرفا و صوفیان در برابرش چنان خاکستری بیش جلوه

از مهربانی و ، لوبون تا جرج زیدان و گوستاو الندیمابن از، تاریخ طب و تمدن قلم زده است

 «الفهرست»الندیم در کتاب پرارزش  ابن  ۲.اندسخن گفته  هبیماران خود داشتعشقی که رازی به  

 :نویسدمی خود

از حالشان ، به ویژه فقرا و بیماران داشته، تفقد و مهربانی نسبت به همه کس”

 ۳“.گذاشته بودها آن کالنی برایهای رفت و مقرریمی جویا و به عیادتشان

داشت یا در میان بیماران و فقرا و اندلس دریافت می   را که از خلفای بغداداو تمام وجوهی  

های نمود. پایه صرف می  که در راه ساختن و سازماندهی بیمارستانیا این  ۴کردپخش می 

ترین های او چنان مستحکم شد که اکنون نام آن در بزرگ جان فشانی  ةدر سای  ری  بیمارستان

شهرتش را از راه  رازی ۵به یادگار مانده است. Ray Hospitalهای جهان به عنوان المعارف ة دایر 

پایانش جسته مناصب دیوانی به دست نیاورده بود بلکه از کاشتن عشق در دل بیماران و نبوغ بی 

 
1 Sadi I, 1935, p. 70. 

 .۶۰۹ص ،۱۳۴۷ ،لوبون، گوستاو ۲
 .۵۳۱ص ،۱۳۶۶ ،میالند ابن ۳
 .۸۴ص ،۱۳۶۶، یگاردنر، الدون ج ۴
 .۲۲ص ،۱۳۶۶، نیالد فیس ،ینبو ۵



 111 کارنامة پزشکی تمدن اسالمیفصل سوم: 

های بارز زندگی این دانشمند است که در خدمت سالطین و فرمانروایان این یکی از جنبه  ۱بود. 

ارچوب آکادمیک نگه ه زمان نبوده و پایگاهی مردمی داشته است. او دانش پزشکی خود را در چ

نویسد می  « طّب الفقراای به نام » داشت رساله دارد و برای مردمی که عمیقًا دوستشان می نمی 

 پزشکی برای عموم و مردمانی بود که دسترسی به پزشک نداشتند. ةنام که در حقیقت فرهنگ 

خود پیشگام در که شد. او می نائلها با روشی علمی به شناخت و درمان بیماری رازی

ادرار مدعی شناخت بیماری بودند با روش یونان باستان که با نگاه کردن به  ،  ۲بود  علم اورولوژی

 :نویسدو می خیزدمی به مخالفت بر

بیمار  کهاین موقعی که من شروع به طبابت کردم تصمیم داشتند پس از”

ادرارش را به من داد از او سؤالی نکنم و به این ترتیب مسلماً به من  ةشیش

، کنممی دادند. ولی بعدها که دیدند از بیمار سؤاالت مفصلیمی اهمیت

 ۳“اهمیتم به طور قابل توجهی تقلیل یافت.

ردم را از نماها بود و مجویی پزشک موسوم است مورد بهره این روش که به اوروسکوپی

با  جویانه رازیبردند. فراخنای رویکرد ستیزهمی دادند و سود سرشماریمی این راه فریب

، نماهای همزمان رازیرساالتی است که از او بر جای مانده است. پزشک ،  شارالتانیسم پزشکی

هر  این رواز  گفتند که مدت درمان بیماری با مدت ظهور بیماری همسان است ومی چنین

با نوشتن کتاب  ،داشتند. اّما رازی برای ستیز با آنانمی چه بیشتر حق مالقات بیمار دریافت

نشان داد که برخی ،  پزشکی مشهور استهای  فوریت  ةکه به عنوان کتابی در زمین  «برءالساعه»

 توانند درمان شوند.می ها تنها در ظرف یک ساعتاز بیماری

 گفت بیمار را نباید تا زمانی که درمان جراحیمی  آن بود که  اصول اخالق پزشکی رازیاز  

گذار کاربرد مواد شیمیایی هر چند او بنیان ۴اندیکاسیون دارد تحت عمل جراحی قرار داد.

 
 .۲ص ،۱۳۷۱محمود،  ،یآباد نجم ۱
 .۱۱-۸ص ،۱۳۷۱، رجیا پور، ینب ۲
 .۹۴ص ،۱۳۶۱ د،یگریهونکه، ز ۳

4 Whitehead ED, Bush RB, 1967, pp. 213-217. 
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های غذایی کارساز توصیهنباید از دارو در زمانی که ”نویسد که ، میدارویی در پزشکی است

کنند نباید داروهای است، استفاده نمود و زمانی که داروهای ساده برای درمان کفایت می

کند. این می نیز تأکید در درمان با یک دارو و در الحاوی “ترکیب شده شیمیایی انتخاب کرد

جست و نمی اخالق پزشکی دوریآکادمیک نیز از اصول های در پژوهش، محقق پزشک 

جانوران های روی نمونه، بر روی بیماران به کار برد کهاین داروهای جدید را پیش از

 ۱کرد.می آزمایشگاهی مانند میمون مطالعه
 

 

 های نوشته شده : تصویر پزشکی که ظرف محتوی ادرار را بر اساس آموزه ۳۸تصویر  

 دهد.در کتب پزشکی، مورد بررسی قرار می

 
1 Syed IB, Leuisville KY, 1981, pp. 6-13. 
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 از صفات اخالقی بارز آکادمیک او آن بود که در نوشتارهای علمی و فلسفی خود پیش از

مدد جسته ها  آن  نظرات پزشکان و اندیشمندان پیشین را که از  ،دیدگاه خود را بیان داردکه  آن

و از اشارات نوشتارهای او ممل ۱آشکار است. داشت و این به خوبی در الحاویمی بیان ،بود

در  ۲دانست.می زیرا درمان بیمار را بر هر چیز دیگر برتر، پزشکی است ةاخالقی در زمین

اخالق پزشکی و  ةطیف گسترد «خواص التالمیذ»و  «الطبیب ةمحن«، »سرالطبهای »رساله

ارچوب هاو حتی پا را از این چ ۳احترام بر آئین و سنت پزشکی را به خوبی نمایان کرده است.

سیمای پزشک  از این رو، .“طبیب جسم باید طبیب نفس باشد”نویسد که: ، میفراتر گذاشته

 خود او به اندرزگوی اخالق مبدل«، طبّ الروحانیبخشد و در رسالة »می را سیمای روحانی

های سایکوسوماتیک سخن گفته و درمانهای واکنش زشود و دوباره در ساختاری علمی امی

 دهد.می پزشکی خود را ارائه

 ةدارد که در آن بر این باور است که پزشک حاذق توان درمان همای این پزشک رساله

 کهاین  دیگر دارد برای  یروی پزشکی به دور است. امّا او خود رسالهرا ندارد و این از نها  بیماری

خود امیدی به بهبودی که آن ولو، طبیب باید بیمارش را به بهبودی و سالمت امیدوار گرداند

پولن طبیب آکه در برابر    نداشته باشد. در اینجا است که اخالق پزشکی اومانیستیک او از بقراط

طبیب باید از اصول معالجه بیمارانی که مغلوب ” نویسدمی کند ومی واسکلپیوس سوگند یاد

 .رودمی فراتر ۴“آیدنمی خودداری کند تا بدانند که در اینجا از هنر طب کاری براند بیماری

علی بن ،  که در تمدن اسالم فروغش تا سالیان بسی پا بر جای بودای  از پزشکان پژوهنده

نام دارد که به  «الملکی»مشهور بود. اثر وی کتاب  Haly Abbasبه  است که در اروپا العباس

اند. این اثر بزرگ طبی در بیست مقاله که هر مقاله خود به خوانده  Liber Regiusالتین آن را  

تألیف شده است که ده مقالة نخست مربوط به علوم نظری پزشکی ،  شودمی  چند فصل تقسیم

فصل  ۱۱مقالة نوزدهم که شامل  و در ده مقالة دیگر به علوم عملی پزشکی اشاره شده است.

 
1 Shafaqat Azmi KA, Ahmad W, 1992, p. 180. 
2 Fishre C, 1882, p. 76. 

 .۴۱۷ص ،۱۳۶۶محمود،  ،یآباد نجم ۳
 .۹۵ص ،۱۳۶۱ د،یگریهونکه، ز ۴
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به دلیل ساخت سیستماتیک  ،پزشکی پرارزشاست. این نوشتار  است مربوط به جراحی

 یپزشکی قلمروهای در دانشکده، یکی بالینی بیمارانآموزشی آن و پافشاری بر معاینة فیز

 شد و تنها پس از زمان تألیف قانون سینا است که از روایی آن کاستهمی اسالم تدریس

 ۱گردد.می

 

 

 در حال معاینة بیمار مبتال به سرخک   : رازی۳۹تصویر  
 

 :نویسدمی الملکیدربارة کتاب  القفطی

 ۲“از نظر طب عملی قویست و قانون از لحاظ نظری کتاب الملکی”

که از شاهکارهای  اّما در نهایت، فروغ تابان دانش پزشکی مسلمانان در قانون پورسینا

شود که کتاب خود پنج کتاب را شامل می باشد نمایان است. قانون  ی در تاریخ طب می انامه دانش 

 
 .۶۹۰ص ،۱۳۶۶ ،یفرشاد، مهد ۱

2 Kottek ss, 1981, pp. 88-92. 
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نخست در کلیات علم و فن طب، کتاب دوم داروهای ساده، کتاب سوم داروهای مرکب، کتاب 

های مرتبط با کل بدن نگارش های بدن و کتاب پنجم دربارة بیماری اندام   ةهای ویژ چهارم بیماری 

و کتابی  ۱ی متعددی تشکیل یافتهها ها و فصل ها خود از بخش یافته است. هر یک از این کتاب 

های پزشکی جهان به چاپ درآمده است و اند که بارها و بارها در دانشکده را شکل بخشیده 

 ۲به چاپ نرسیده است.  ،به اندازة این کتاب  ،هیچ نوشتاری در پزشکی در جهان   تاکنون 

را با نظمی سیستماتیک ها بسیاری از مفاهیم فیزیوپاتولوژیک بیماری ،در قانون پورسینا

گوناگون این های مغز به بیماری و علمی ترسیم نموده است. او پس از گفتاری دربارة آناتومی

های که بازنمای کنشهایی  پردازد. در فصل چهارم از نشانهمی  بخش از سیستم مرکزی عصبی

 :راندمی سخنمغز هستند 

 دهند عبارتند ازمی که چگونگی حالت مغز را نشانهایی : مدرکمییگویم”

 های حسّیکنش -۱

وهم ، تصور، تفکر، سیاسی: منظورم از کنش سیاسی یادآوریهای کنش -۲

 و پندار است.

جنبشی: که عبارت از کنش نیروی حرکت دهنده به وسیلة های کنش -۳

 است.ها ماهیچه

 ... 

، کنش و نیروی اندامان پی آلود که با مغز شراکت دارند مانند زهدان -۱۲

از معاینة اندامان شریک با مغز دو راه دارد: آیا  یریگجهینتو آبدان.  معده

از اندام  کهاین رک سرایت کرده؟ یابیماری در مغز بوده و به آن اندام مشت

مشارکت است و مغز آن را دریافته است؟ باید دانست که کدام اندام بیمار 

 “چیست؟ و چگونه بیماری را به مغز رسانیده است. اشیماریباست و 

 
 .۲۴ص ،۴ج  ،۱۳۶۱ ،کرادوو، بارون ۱
 .۱۸۷ص ،۱۳۶۱ د،یگریهونکه، ز ۲
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 نام دارد   مشهور بود و اثر وی به نام کتاب الملکی  Haly Abbasبه    علی بن العباس که در اروپا  :۴۰تصویر  

 نامیدند. می   Liber Regiusکه به التین آن را  

 

به معرفی  «سرهای پی بردن به حالت مغز از اندازه»در فصل یازدهم با عنوان  پورسینا

 :پردازدمی در کودکان ۱سفالوسرونشانة کلینیکی هید

، ممکن است افزایشی به حجم سر روی آورد و این افزایش طبیعی نباشد”

شود باید می دیده تربزرگسرشان ، مثالً بعضی از کودکان از بادکردگی

 
1 Hydrocephalus 
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نوعی از بیماری است یا  اشزهیانگدانست که این بزرگ نمودن ناطبیعی 

 “سبب افزایش مادة دردی سر است.

 

 )سمت راست(   )سمت چپ( و بقراط  )نفر وسط( در کنار جالینوس  سیناابن   :۴۱تصویر  

 

اعصاب و های مغز آمده است از بیماریهای در مبحث دیگری که پس از بیماری

که  نخستین کسی است در نورولوژی پورسینا ۱گوید.می سخنها نخاع و انواع فلجهای آسیب

جداگانه بیان کند. بخش   ،را از روی علت موضعی و مرکزی  ۲توانسته است فلج عضالت صورت

شش و سینة قانون که شامل پنج گفتار است ترسیم کنندة اندیشة ژرف و علمی پورسینا در 

است. وی دربارة تشخیص افتراقی آسیب یافتگی ها  بیماری  وژیلپاتوو فیزیو  شناسینشانهبیان  

 
 .۱۶۸-۱۹۸، ۲۵، ۱۲-۲۳ص ،۱۳۶۶، نایس یابوعل ۱

2 Facial nerve 
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آکادمیک پزشکی امروز به آن های پردازد که در کتابمی به بحث گونههمان ،دستگاه تنفسی

 :میخوریبرم

 :قسمت تقسیم کردتوان به چند می را ریههای بیماری”

 اند.که در جزئیات به هم شبیههایی بیماری -۱

، و اجزاء قصبة ریهها ابزاری و به ویژه بند آمدن مجرای رگهای بیماری -۲

 درشت ویژگی دارند.های که بند آمدن مجرای رگ

 جرم متخلخل ریههای بیماری -۳

و حتی برهم آمدن  درشت و زیرهای مجرای رگ بیماری از بند آمدن -۴

 شوند باید به حساب آورد.می را نیز که مایة بند آمدن مجراها رگ

سهمی داشته  ریههای یعنی اندامان دیگر در بیماری، بیماری مشترک -۵

 ۱“.باشند

 :سدینویم دستگاه تنفسی یشناسبیآس دربارة فیزیوپاتولوژی

 :زیر استهای یکی از سبب اشزه یانگهرگاه خللی بر نفس وارد آید ”

منظور ، و خلل در نفس پیدا شده استاند آسیب دیده کشنفساندامان  -۱

، شرائین، زبر )کلفت(های رگ، قصبه ریه، حنجره، کشنفساز اندامان 

تنگ و کوچک ،  سینه و خود سینه است که شاید سینههای  ماهیچه،  حجاب

 باشد و از این تنگی و کوچکی نفس به کوچکی و تنگی بیانجامد.

 منشأکه نخاع ، در اینجا مغز است و نخاع مبدأو  منشأ: مبدأو  منشأ -۲

نخاع روئیده و  قسمت اعظم حجاب از زوج چهارم عصب، حجاب است

عصبی که به سوی شعبة زوج پنجم   و  از زوج پنجم و ششمای  همچنان شاخه

 اند.و ششم آید به نخاع پیوسته

 
 .۳۸۶، ص۱۳۶۶ نا،یس یابوعل ۱



 119 کارنامة پزشکی تمدن اسالمیفصل سوم: 

است و در گزندی که به نفس  جوارهمنفس از اندامان  یدگیدبیآسیا  -۳

: جوارهممنظور از اندامان  ،  باشندمی  رسیده است این اندامان همسایه سهیم

 ۱“.روده و سایر احشاء است، زهدان، کبد، معده

 

 ترین نابغة شرق از دید اندیشمندان غربی ، بزرگ سیناابن   :۴۲تصویر  
 

روده از دردهای دستگاه های دردهای بیماریهای دربارة ویژگی سیناابنافتراقی که 

 مفهوم یرقان،  نشانگر مشاهدة زیرکانة بالینی اوست. چنانچه گفته شد  ،داده است  ۲ادرارمجاری  

 
 .۳۹۱، ص۱۳۶۶ نا،یس یابوعل ۱

2 Renal colic 
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به میان کشاند و سپس بوعلی سینا در توصیف فیزیوپاتولوژیک   را نخستین بار رازی  ۱انسدادی

علت انسدادی  ۳کند.می اشاره ۲به تفاوت یرقان انسدادی از یرقان همولیتیک، پیدایی یرقان

دوباره  میالدی در اروپا ۱۹۰۰ ةمفهومی است که در ده، و پیدایش یرقان ۴مجاری صفراوی

به  ۵از مننژیتدقیق همچنین نخستین کسی است که توصیفی  شود. پورسینامی شناخته

 ۶دهد.می دست

از یک هزار سال گذشت   پس  تومورهای بدخیم سرطانی  توصیف او پیرامون درمان جراحی

بایست با برداشت کامل می درمان تومورهای سرطانیگفت که می زمان هنوز پایدار است. او

بایست همراه با آن برداشت میاند همراه باشد و تمامی عروقی که تومور را احاطه کرده تومور

 ۷اطراف تومور نیز سوزانده شود.های بایست بافتمی از مواردای و در پاره

 یلاسمع  الدینینبه نام ز  یافتبه دربار خوارزم راه    یپزشک  یالدی،دوازدهم م  ةآغاز سد  در

نوشتار  یناست. ا یخوارزمشاه یرةنامة پرآوازة ذخدانش یسندة( که نوم ۱۰۶۶-۷۷) یجرجان

 ب. کتاکندیم یبرابر یناوسعت مباحث با قانون پور س یداز د شود،یکتاب را شامل م ۹که 

 ۹قلم زده شده است و کتاب دوم مشتمل بر  یزیولوژیفصل دربارة ف  ۷۷مقاله و  ۶نخست از 

کتاب ، کودکان یزیولوژیدربارة ف  یو بحث مجدد یعموم یفصل دربارة پاتولوژ ۱۵۱مقاله و 

. کتاب چهارم هاستیماریبفصل دربارة درمان عمومی  ۲۰۴مقاله و  ۱۴سوم مشتمل بر 

به طور کلی است. کتاب ها فصل دربارة اهمیت تشخیص بیماری ۲۵مقاله و  ۴مشتمل بر 

تشکیل یافته است. کتاب ششم نیز ، دپردازها میفصل که به انواع تب ۸۰مقاله و  ۶پنجم از 

 کند.می  بحث  است،  زنانهای  محلی و بیماریهای  فصل که دربارة بیماری  ۴۳۴مقاله و    از یک

 
1 Obstructive Jaundice 
2 Hemolytic 

 .۲۳۴-۵ص ،۱۳۵۶ ل،یری، سالگود ۳
4 Bile ducts 
5 Meningitis 

 .۸۶ص ،۱۳۶۶، یگاردنر، الدون ج ۶
7 Syed IB, Leuisville KY, 1981, p. 7. 
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 بخش( )به کوشش استاد دکتر حسن تاج   ذخیرة خوارزمشاهی؛ تألیف سید اسماعیل جرجانی  :۴۳تصویر  

 

ها بیماریاز درمانی بسیاری های بالینی و روشهای در دو کتاب پنجم و ششم به نشانه

که از نظر پزشکی دارای  میخوریبرمبوده است ها آن ناظر و درمان کنندةخود  که جرجانی

 ،برای نخستین بار ،گلوهای د. مثالً در فصل مربوط به بیمارینگردمی اهمیت خاصی تلقی

یعنی همان کشفی که پاری  شرح داده شده است. ۲و گواتر ۱ارتباط بین خروج تخم چشم

به ارتباط بزرگ شدن دهد. جرجانی همچنین  می  دوباره انجام  م ۱۸۲۵صدها سال بعد در سال  

های کند که از این راه او به کنشمی  اشاره  ،با ضربان شدید قلب همراه استکه    ۳غدة تیروئید

 ۵برد.پی می ۴هاسمی پاتولوژیک این غده

 
1 Exophthalmos 
2 Goiter 
3 Thyroid gland 
4 Thyrotoxicosis 

 .۷۰۱ص ،۱۳۶۶ ،یفرشاد، مهد ۵
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 . شودی قلمداد م  یغرب  دانشمندان  دگاهیاز د  ایدن  یپزشک  ةبرجست  ةاز سه چهر  یکی  نایپورس  :۴۴تصویر  

 

به جز مامایی   فصل دربارة شرایط مختلف جراحی  ۵۵کتاب هفتم مشتمل بر هفت مقاله و  

باشد. این کتاب همچنین دارای مباحث می ، ششم شرح داده شده استکه قباًل در کتاب 

است که نشانگر پیشرفت آن در زمان مسلمانان است. کتاب نهم خود   از فن ارتوپدیای  پیچیده 

 ۲نگارش یافته است.  ۱گوناگونهای  یت مفصل تشکیل شده است که دربارة مسمو   ۲۴مقاله و    ۵  از 

 
1 Toxicology 

 .۷۲۶-۸ص ،۱۳۶۶محمود،  ،یآباد نجم ۲
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در تاریخ پزشکی به یادگار  ، عفونیهای بسیاری از مسلمانان پیرامون بیماری های پژوهش 

و  کبد  ۲مدیاستینومهای آبسه ، ۱پریکاردعفونی های . آنان آشکارا به توصیف بیماری اند مانده 

کالسیک های  علمی مسلمانان با بسیاری از بیماری   برخورد  ، از سوی دیگر   ۳.اند اشاره کرده   طحال

 است.ها  این بیماری   شناسی آسیب نشانگر پیشرفت آنان در شناخت    ، عفونی مانند آبله

پزشک و ، رشدنبپردازد. امی به توصیف و شرح آبلهشکل ممکن ترین به دقیق رازی

یابی در برابر این بیماری را صدها سال مفاهیم ایمنولوژیک مصونیت،  فیلسوف سرزمین اندلس

 ۴سازد.می آشکار پیش از کشف آن در اروپا

از راه روش سرایت طاعون ، یاندلس مداراستیس( پزشک و م ۱۳۱۳-۷۴ابن الخطیب )

با این اندیشه نه تنها مفاهیم متافیزیکی  ؛گذاردمی از خود برجایای واگیرش را در رساله

نوین پیرامون ای شکند بلکه اندیشهمی در همرا دربارة روش سرایت این بیماری اییان اروپ

 نویسد:می دارد و سرانجاممی عنوان را ایمنولوژی این بیماری

آزمایش علمی ، وسیلة تجربهبه ، است مسری بودن این بیماری اثبات شده”

این مدارک دلیل ، شامل شواهدی استو  جسد حواس مدرکه و تشریح

 ۵“.دهندمی تردیدی را ارائه رقابلیغ

 توصیفی موشکافانه از بیماری جذام ارائه ماسویهابن ،در نیمة نخست قرن نهم میالدی

 در بیمارستانای ویژههای بیماران جذامی را در بخش، مسلمانپزشکان  ،از این رو دهد.می

تصور متافیزیک و  هرگونهبه دور از ، یک بیماربه عنوان کردند و با آنان می بستری

 در گفتاری به بیماری سل ریههای نیز در بیماری پورسینا ۶کردند.می جویانه برخوردپرخاش

 
1 Pericarditis 
2 Mediastinum 
3 Syed IB, Leuisville KY, 1981, p. 7; Lyons As, 1978, pp. 295-317. 

 .۱۸۷ص ،۱۳۶۱ د،یگریهونکه، ز ۴
 ؛۱۲۹، ص۱۳۶۱ د،یگریهونکه، ز ۵

 Hitti, Ph.k, 1960, pp. 5-6. 
 .۱۲۵-۶، ص۱۳۶۱ د،یگریهونکه، ز ۶
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به کاوش  ،کند. سپس ابوالقاسم زهراویمی پردازد و واگیر بودن این بیماری را آشکارمی

پزشکی دیگر به نام  ،پردازد. هفتصد سال پس از زهراویمی ۱پیرامون سل ستون فقرات

 ،کند و در نهایت در جهان پزشکیمی از انگلستان دوباره به این بیماری اشاره ۲تپرسیوال پُ

ارهای طبی که از با نگرش در نوشتشود. می نامیده ۳تبه نام بیماری پُ ،سل ستون فقرات

مانند  عفونیهای از بسیاری دیگر از بیماریایشان مسلمانان برجای مانده است به آگاهی 

 ۷بریم.می .. پی.و ۶زخمسیاه، ۵تیفوئید، ۴سرفهاهیس

 آمدند. ابوالقاسم زهراوینائل  نیز به کشفیاتی انگلیهای مسلمان دربارة بیماریپزشکان 

شود می  که یکی از نماتودهای انگلی بافتی است  Dracunculus medinensisموفق به شناخت  

 ۹نیز انگل آنکیلوستوم  سیناابن  ۸کند.می  را نیز توصیف  های پوستی این انگلو تظاهرات و نشانه

نفر در جهان   هااست و اکنون میلیون  انگلیهای  بیماریترین  کند که یکی از شایعمی  را کشف

 ۱۱دچارند.ای روده ۱۰به این نماتود

  های بالینی آماسکه برای نخستین بار به تفکیک نشانه  زهر پزشک و فیلسوف اندلسی ابن 

  موفق به کشف انگل،  ریوی پرداخته است های  با بیماری ها  آن   و تفاوت   ۱۲و آماس پریکارد   دیافراگم 

Sarcoptes hominis  از  هایی نمونه همگی ها این  ۱۴شود. می  است  ۱۳که عامل بیماری جرب

 
1 Tuberculosis of the spine 
2 Peroival pott 
3 Pott’s disease 
4 Whooping cough 
5 Typhoid 
6 Anthrax 
7 Haddad FS, 1973, pp. 331-346. 
8 Pushmann T, 1966, p. 164. 
9 Ancylostomiasis 
10 Nematode 
11 Haddad FS, 1973, pp. 331-346. 
12 Pericarditis 
13 Scabies 
14 Pushmann T, 1966, p. 164; 

 .۶۰، ص۱۳۶۵ ،یدانشمندان اسالم یعلم نامةیزندگ 



 125 کارنامة پزشکی تمدن اسالمیفصل سوم: 

 . هستند   و عفونی   داخلی های  مسلمانان در شناخت و به تصویر کشیدن سیمای بیماری های  پیشرفت 

 

 و جراحی بیهوشی 

در آثار علمی و پزشکی که از مسلمانان به یادگار مانده است به شواهد متعددی 

 از داروهای جراحیهای که گویای این حقیقت است که مسلمانان در تمام زمینه میخوریبرم

از داروهای گیاهی گوناگون به تناسب نوع جراحی جراحان    اند.کردهمی  کننده استفاده  بیهوش

 استفاده ،ی عمومیبیهوش ی موضعی یابیهوش در سطوح متفاوت از ،یبیهوش ایجادبرای 

 :کندمی در قانون چنین اشاره سیناابنکردند. می

کافی ، کنند بیهوش اگر بخواهند شخصی را به سرعت و بدون آزار رساندن”

معطر یا صبر زرد به شراب بیفزایند. در مواردی که عمل  است قدری خزة

برای تحمل درد شدیدی که اغلب ، شودمی انجامها دردناکی بر روی اندام

 مطلوب است. در این گونه موارد باید آب تلخة  یترقیعم  یبیهوش  وجود دارد

تریاک و بذرالبنج )نیم درم از هر ، ترهشاهگندم به شراب اضافه کرد و یا 

یا چوب خشک صبر زرد را )چهار گرین از هر کدام( به  جوز هندی، کدام(

 افزایند و به مقدار الزم مورد استفاده قرارمی را به شرابها کار برد. این

جوشانند تا می ا در آب با ریشة مهرگیاهبذرالبنج سیاه ر کهاین دهند یامی

 ۱“.کنندمی به رنگ قرمز درآید و بعد آن را به شراب اضافه

از   که شد. علی بن عیسیمی  چشم نیز به کار بردههای  عمومی در جراحی  یبیهوش  روش

چشم واژة های دهم میالدی است در توصیف بسیاری از جراحی ان بزرگ در سدةپزشکچشم

برد. او می کردن مشابه است به کار  بیهوش  که به معنای ایجاد خواب است و کامالً با  «تنویم»

 :نویسدمی الکحالین هدر تذکر

 
 .۳۲۰، ص۱۳۵۶، سیریل، الگود ۱
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دستورهای  ۱“برگرداند.ابتدا باید مریض را به خواب برد و بعد پلک را ”

داده  ۴و پانوس ۳عمل ناخنک، ۲هی در مورد برداشتن کیست هیداتیدمشاب

به عبارات مشابهی  شده است. در یک نوشتار پزشکی از ثابت بن قره

 .میخوریبرم

 “عنبیه باید وقتی انجام گیرد که بیمار را خوابانده باشند. عمل در حاشیة

 ۵.بردمی را در این مورد به کار «تنویماو نیز واژة »

چندین  «عیون الحقایق»از کیمیاگران سدة سیزدهم میالدی در کتاب  ابوالقاسم عراقی

 نوشته است. نویسندة کتاب ذخیرة کامله نیز از داروی یبیهوش روش برای تهیه ترکیبات

برد که در فاصلة می نام ،ی که روش تهیه آن را با زبان شیمیایی بغرنجی نوشته استبیهوش

 کرده است و حتی در یک مورد بیمار را تا هفت روز به حالمی بیهوش چند دقیقه بیمار را

روشی است که مسلمانان ابداع نمودند و  ی از راه استنشاقبیهوش امّا ۶.بودی نگه داشته بیهوش

 ۸و آروماتیک  ۷از ترکیبات نارکوتیکای  ی نام گذاشتند که در حقیقت آلودهبیهوش  آن را اسفنج

 نان را در جراحیی است که پیشرفت آبیهوش هایبود. همین آگاهی مسلمانان از تکنیک 

 ساخته و باعث گستردگی میدان اعمال جراحی شد. پذیرامکان

از ای در نقش شاخه و... جراحی و رازی سیناابنتبلور دانش پزشکی به دست  ةدر هنگام

بین پزشکان و جراحان و پدید آمدن تخصص   انفکاک  ،دانش پزشکی جدایی یافت. از این هنگام

این ، گوناگون در جراحیهای به دست آمدن تجربیات نوین و روش ةشود. در نتیجمی آغاز

د. برخی از جراحان مسلمان یشاخه از دانش پزشکی نیز خود به سه رشتة گوناگون مجزا گرد

 
 .۱۸۷، ص۱۳۶۶ ،احمد آرام،همان؛  ۱

2 Hydatid cyst 
3 Pterygium 
4 Pannus 

 .۳۲۰-۱، ص۱۳۵۶، سیریل، الگود ۵
 .۳۲۳همان، ص ۶

7 Narcotic 
8 Aromatic 
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، یا ارتوپدی جراحی عمومیپرداختند و برخی دیگر از آنان در رشتة می به جراحی عروق

 داخلیهای هر چه پزشکان بر درمان بیماریگرفتند. می را فرا همربوطهای و روشها تکنیک 

اّما از به کارگیری آن در شرایطی   ؛جستندمی  دوری  ،از به کارگیری جراحی  ،یافتندمی  پیروزی

تا آنجا که رازی که همواره بر ، کردندنمی بخشید هرگز پرهیزنمی که دارودرمانی سود

ها در پیرامون جراحی و کتابی نیز دربارة شکستگیای کند رسالهمی دارودرمانی تأکید

رازی و  هفتم از کتاب المنصوری د. همچنین گفتارهایی نیز دربارة جراحی در بخشنویسمی

 وجود دارد. علی بن عباس در بخش نهم از کتاب الملکی

 

 

و    هاکیاست که تکن  یطبّ اسالم  یا یدن  جراح  نیتر( برجستهم ۹۳۰-۱۰۱۳)  یابوالقاسم زهراو   :۴۵تصویر  

  یکیدر    یمار یب  ةنیدر حال معا  یفوق و  ریمدرن کاربرد دارند. در تصو  یهنوز در جراح   یو  یراحج   یهاروش 

 .شودیم  دهید  ای اسپان  یهامارستان یاز ب

 

،  Alzahravius or Bucasisهای به نام ( که در اروپام ۹۳۰-۱۰۱۳) والقاسم زهراویاب

Abulcasis و ها ی است که تکنیک طبّ اسالم دنیای جراحترین برجسته، مشهور است

 «التصریف»وی هنوز در جراحی مدرن کاربرد دارد. او در کتاب خود به نام  جراحیهای روش
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ها آن به کاربرد ،ساختة خود اوست(ها آن که بیشترابزار ) ۲۰۰تصویر کشیدن بیش از  با به

او نخستین جراح در تاریخ جراحی است که  ۱کند.می جراحی اشارههای در هر یک از زمینه

به کار برده است. زهراوی پنبه را نیز   ریزیخونجراحی و کنترل  های  در پانسمان زخم  پنبه را

شکسته برای امتداد قرار دادن دو سر استخوان و در درون واژن به صورت های  در دور استخوان

روش ، و همچنین نخستین کسی است که در تاریخ پزشکی ۳برد.می به کار ۲هیالهیال

تومورهایی که با فشار بر نای تهدید و یا    را در بیمارانی که دچار سرطان حنجره  ۴تراکئوستومی

 ۵.دادمی انجام، خفگی را به همراه دارند

یک روش درمانی کامل بوده است و  ۷و بواسیر ۶عمل جراحان مسلمان بر روی واریس

مدرن  تقریبًا همان روشی است که در جراحی روش زهراوی در برداشت وریدهای واریکوس

 ۱۰و هیدورسل  ۹توصیفی که این جراحان از مکانیسم و چگونگی ایجاد فتق  ۸شود.می  به کار برده

را به جهان جراحی   ۱۱است. نخستین جراحی که تکنیک کولوستومی  زیانگشگفتواقعاً    ،اندکرده

مسلمان از شیراز بود که این عمل را بر روی یک بیمار که دچار رشد  یک جراح، شناساند

تئوریک این تکنیک را از گفتار های انجام داد. وی پایه، بدخیم در رودة بزرگ بود یتومور

 ۱۳برداشت کرده بود. ۱۲یدر قانون دربارة آنتروستوم پورسینا

 
1 Khairallah AA, 1942, pp. 409-415; 

 .۱۸۶ص .۱۳۶۶آرام، احمد،  
2 Vaginal padding 

 .۱۰، ص۱۳۶۶احمد،  ،آرام ۳
4 Tracheostomy 
5 Pushmann T, 1966, p. 166. 
6 Varicosis 
7 Hemorrhoid 
8 Al-Qkabi, 1971, pp. 14-26. 
9 Hernia 
10 Hydrocele 
11 Colostomy 
12 Antrostomy 

 .۲۰۷-۸ص ،۱۳۵۷ ،لیری، سالگود ۱۳
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خالفت های تاریخ پزشکی ایران و سرزمین»خود به نام  پرارزشدر کتاب  دکتر الگود

 نویسد:می «شرقی

رسد که می  است. زیرا به نظر  زتریانگشگفتحتی    شکمهای  مطالعة جراحی”

کردند و می به راحتی شکم را باز، به اصطالح عقب مانده ةجراحان آن دور

 ۲“.کردندمی را با روش مجاز امروزی عمل ۱حفرة صفاقی

 

 تمدن اسالمی   ترین جراح، برجسته ابوالقاسم زهراوی  :۴۶تصویر  

 

چگونگی درمان  ،خوارزمشاهی ةذخیر ةنویس و نویسندنامهدانش پزشک و، جرجانی

صفاق را شرح داده است و از اهمیت بیرون کشیدن و برداشت  درون حفرةهای آبسه جراحی

تأکید بسیار نموده است و حتی پیشنهاد  ،صفاقی طی جریان عمل ةاز درون حفر کامل چرک

ان برش کار گذاشته شود تا ترشحات همبایست در درون آبسه از راه  میای  کرده است که لوله

دهد که بیمار پس از عمل می  سپس ادامه  بیرون آید. بهاءالدولهو مواد چرکین آبسه از این راه  

 
1 Peritoneal cavity 

 .۶۳۲، ص۱۳۵۶، سیریل، الگود ۲
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لولة دیگری در طرف دیگر کار  ،باید به حال نشسته تحت مراقبت قرار گیرد و در صورت لزوم

 :نویسدمی گذاشته شود. این نویسنده در جای دیگر

بسیار باریک ممکن است بتوان لولة تخلیه مخصوصی ساخت که یک سر آن  ”

منفذی متصل باشد. حال اگر سوراخ کوچکی در وسط بی  و سر دیگر به کیسة

شود و نیازی به شکافتن جدار می از راه مکش تخلیه لوله باز شود چرک

 “آید.نمی پدید شکم

از نظر موقعیتی که برای بیمار عمل  ۱بر فولر گردد که بهاءالدولهمی بدین گونه مالحظه

پیشی ، ابداع کرده از لحاظ ابزاری که جهت کشیدن چرک ۲شده پیشنهاد کرده و بر پوتین

سرطان مری بیمارانی که مبتال به    ةروشی را برای تغذی، پزشک اندلسی،  زهرابن   ۳جسته است.

، این جراحان مسلمان ۵هنوز کاربرد دارد. پیشنهاد نمود که در جراحی ۴از راه معدهاند بوده

 را با آب گرم و سپس با شراب یا سرکة گرم پاکها روده، پس از پایان عمل بر روی شکم

در جریان این بخیه کردند. می  بخیه  ۶شکم را جدا از پردة صفاقهای  هیچهماگاه  آن  کردند.می

است یا موی  رازی که افتخار به کارگیری آن در علم جراحی از آنِ ۷زدن یا از رودة جانوران

بستن در ها آنشد. می استفاده، با آن نادر است خوک که به گفته بوعلی احتمال عفونت

 ۹کردند.می استفاده ،۸از ابریشم محکمها و سیاهرگها سرخرگ 

 
1 Fowler 
2 Potin 

 .۳۲۶-۷، ص۱۳۵۶، سیریل، الگود ۳
4 Gastric feeding 
5 Haddad FS, 1973, pp. 331-314. 
6 Peritoneum 
7 Animal Gut 
8 Silk 
9 Castiglioni A, 1958, p. 268; 

 .۳۳۸-۹، ص۱۳۵۶، سیریل، الگود 
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 ، نوشته شده   یدهم توسط ابوالقاسم زهراو   ةسد   یکه در انتها  «فی المعارف »التصر ةدر دائر  :۴۷تصویر  

هنوز    یزهراو   یجراح  یهاو روش   هاک یاز تکن  یار یبس  .شده است  دهیکش  ریبه تصو  یابزار جراح  ۲۰۰از    شیب

 مدرن کاربرد دارند.   یدر پزشک
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های آبسه باز کردنگرفت می انجام دیگر که در رشتة جراحی عمومیهای از جراحی

 ۱از راه پونکسیون  طحالهای  به همراه دارد( و آبسه  ریوممرگ% ۱۰۰  ،کبدی )که بدون درمان

 ۲قزوینی در این روش مهارت چشمگیری داشته است. شود یک جراحمی بود که گفتهها آن

است  اورولوژیکه از پیشگامان  نائل شدند. رازیهایی نیز مسلمانان به پیشرفت ۳ورولوژیادر 

داشته ای آگاهی گسترده ،۴کلیههای ک مانند آبسهاورولوژیهای بالینی بیماریهای از نشانه

و کلیه پیشنهاد نمود. هرگاه  مثانههای را برای سنگ  یدارودرمانگوناگون های و روش ۵است

های یافتند با مدد تکنیک نمی  توفیق  مجاری ادراریهای  پزشکان مسلمان در درمان این سنگ 

 نمودند.می را خارجها این سنگ  ،گوناگون جراحی

 :نویسدمی سیناابن

کنید کسی را  خواستید اقدام به جراحی وقتی درمان طبی سودمند نیفتاد و ” 

باخبر باشد، فاصلة موجود بین دو  مثانه برای این کار برگزینید که از تشریح

ها و عضالنی مثانه را بشناسد مجرای ترشحی بیضه را بداند، موقعیت نسبی رگ 

اقبت الزم را معمول دارد. در این و بتواند در تمام مواردی که نیاز هست مر 

پیش   ریزیخون بیمار نخواهد رسید،    ای به دستگاه تناسلیصورت هیچ صدمه 

 ۶“. نخواهد آمد و هیچ نوع فیستول مزمن دیده نخواهد شد 

 مجاری ادرار به کارهای و بیرون کشیدن سنگ  گوناگونی برای جراحیهای تکنیک 

 ۸را با برش در ناحیة فوق زهاری  مثانههای  و سنگ   ۷رفت. سنگ کلیه با برش در ناحیة کمرمی

مثانه را با روش و ابزاری که زهراوی پیشنهاد کرده بود های آوردند. همچنین سنگ می بیرون

 
1 Puncture 

 .۳۲۷، ص۱۳۵۶، سیریل، الگود ۲
3 Urology 
4 Renal abscess 
5 Whitehead ED, Bush RB, 1967, p. 215. 

 .۳۲۸، ص۱۳۵۶، سیریل، الگود ۶
7 Pyelonephrolithotomy 
8 Suprapubic cystostomy 



 133 کارنامة پزشکی تمدن اسالمیفصل سوم: 

 ۱پیشابراههای را برای برداشت سنگ  Perineal urethrotomyنیز روش  کردند. رازیمی خرد

 ۲رفع تنگی آن پیشنهاد کرده بود.و نیز 

و ابزارهای ها دارند. روشای نقش برجسته و پیشبرد ارتوپدی یگذارهیپامسلمانان در 

ها آن  بردند نشانگر پیشرفتمی  به کارها  استخوانهای  در درمان شکستگیها  آن  که  شماریبی

تنها ، و پیچیدگی ابزارهای کاربردیها در این زمینه از پزشکی است. به دلیل گوناگونی روش

در خالصه  توان کار در این رشته از پزشکی را داشتند. چنانچه بهاءالدوله متخصصین ارتوپد

 :داردیم التجارب چنین بیان

است و کار خطرناکی است. استاد   عمل جراحینوعی    جا انداختن استخوان”

از این  است که انسان کار او را ببیند و یاد بگیرد.الزم ماهری در این زمینه 

شود این می  بیان  یبندشکستهجراحی و  های  من به تفصیلی که در کتاب  رو

و تنها به ذکر اصول کلی و عمومی اکتفا  امندادهعملیات را مورد بحث قرار 

در دسترس  ماهری حکه اگر موردی بسیار ضروری پیش آید و جرا امکرده

نباشد این نوشته بتواند به عنوان یک منبع مطالعة مختصر و کوتاه مورد 

 ۳“.استفاده قرار گیرد

 پی برد. ابوالقاسم زهراوی ،به تخصصی بودن این رشته از جراحی توانمی نوشتهاز این 

بنیان گذاشت که امروزه به نام روش  ۴روشی را برای جایگزینی در رفتگی کتف، در ارتوپدی

توصیف نمود که  ۶کشکک ا برای برداشت استخوانموسوم است. او همچنین روشی ر ۵کوخر

 ۸به جهان ارتوپدی شناسانده شد. ۷پس از یک هزار سال این روش دوباره توسط بروک

 
1 Urethra 
2 Whitehead ED, Bush RB, 1967, p. 215; Kairallah AA, 1942, pp. 409-415; Syed IB, 

Leuisville KY, 1981, p. 7. 
 .۳۱۸، ص۱۳۵۶، سیریل، الگود ۳

4 Shoulder dislocation 
5 Kocher 
6 Patelectomy 
7 Brooke 
8 Haddad FS, 1973, pp. 331-346; Haddad FS, 1970, pp. 1600-1607. 
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 شکسته را در جای خویش ثابتهای  اندام در رفته و استخوانکه  آن  مسلمان پس ازهای  ارتوپد

یکی از نویسندگان در سدة ،  گذاشتند. ابومنصور موفقمی  یبندشکستهآن را در گچ  ،  کردندمی

در  یبندشکستهدر کتاب خویش آورده است. گچ ها گفتاری دربارة این روش، دهم میالدی

شناخته  دوباره در اروپا ،یعنی پس از یک هزار سال از کاربرد آن در قلمرو اسالم ۱۸۵۲سال 

 ۱د.یگرد موسوم شده و به گچ پاریس

 

 نا یستون فقرات از کتاب قانون پورس  یدرمان شکستگ  :۴۸تصویر  

 
 .۷۰۰ص ،۱۳۶۶ ،یفرشاد، مهد ۱
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 زهراوی   کتاب التصریف  ابزارهای جراحی  :۴۹تصویر  

 

 

 ی طبّ اسالم  شانه در  جا انداختن استخوان  :۵۰تصویر  
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 :نویسدمی در تاریخ پزشکی ایران پژوهش کرده است سرانجامها که سال دکتر الگود

در زمان مسلمانان به همان اندازة دوران پیش از کشف ها درمان شکستگی”

بود و وسایل و ادوات زیادی برای اعمال  بخشتیرضا اشعة ایکس در اروپا

 ۱“جا شده اختراع شده بود.فشار بر قطعات جابه

در صورت وجود زخم در محل این بود که  در ارتوپدی از ابداعات دیگر ابوالقاسم زهراوی

کرد می در میان محل گچ گرفتگی برای زخم درستای پنجره، پس از گچ گرفتن شکستگی،

های بر این اندیشه بودند که بافت پوشاند. پزشکان برجستة یونانیمی و با پنبه آن محل را

های تکنیک  سبب شد باپزشکان مسلمان  نوآوریاپذیرند. امّا ن آماس سفت مانند استخوان

ند. در زپرداب  ،شده بودند  ۲«استئومیلیت»  که دچار عفونتهایی  استخوان  به جراحیای  پیچیده

که بیماری  جمجمهاستئومیلیت جراحی  ، بهی به اشارة بهاءالدولهطّب اسالم تاریخ پزشکی

و همچنین زهراوی نیز در نوشتار خود از جراحی بر روی استخوان  میخوریبرمنادری است 

 ۴.راندمی سخن ،بوداستئومیلیت نکروز شده  ةبیماری که در نتیج ۳یندرشت

های از نشانه    وانترا می  و زایمان  زنانهای  پزشکان مسلمان پیرامون بیماریهای  پژوهش

های زیرا پزشکان یونان همواره با بیماری  ؛آورد  باروری دانش پزشکی در تمدن اسالمی به شمار

در گفتار زنان و  وابسته به آن بیگانه بودند. جرجانیهای و جراحی زایمانهای و روش زنان

 تحریک زایمان به مدد داروها و ابزارهای پزشکیهای زایمان کتاب خویش به شناسایی روش

ماندگار است.   استوارانه،  پردازد. هنوز هم اندیشه و کارهای زهراوی پیرامون زایمان و ماماییمی

زنان و زایمان پیشنهاد و های را در جراحی ۵او نخستین کسی است که وضعیت لیتوتومی

نمود که در میان دویست ابزاری که  یزیرطرحدشوار های ابزارهایی را برای زایمان وها روش

 
 .۹۳۲، ص۱۳۵۶، سیریل، الگود ۱

2 Osteomyelitis 
3 Tibia 

 ؛۳۲۵، ص۱۳۵۶، سیریل، الگود ۴

 Pushmann T, 1966, p. 166. 
5 Lithotomy position 
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دقیق بالینی  ةی معایناو برا ۱د.نشومی دیده ،در رسالة جراحی خویش به تصویر کشیده است

ها نقشة ابزاری را ریخت که با مدد قوانین فیزیک آئینه  ،زنان  درونی دستگاه تناسلیهای  بخش

ابزاری را ابداع نمود که اکنون نیز معاینة   ۳و گردن رحم  ۲کرد و برای معاینة آسان واژنمی  کار

 ،شودمی نامیده ۴دستگاه تناسلی زنان بدون این ابزار که امروزه اسپکولومهای این بخش

برای بیرون کشیدن جنین مرده از رحم و نیز برای بیرون کشیدن نوزاد از  ۵نیست. پذیرامکان

از آن ی گوناگونهای برد که اکنون نمونهمی ابزاری به کار، زایمان دشوار یاندرون واژن در جر

که او بر روی هایی از جراحی ۶.های مامایی()فورسپ های زایمان کاربرد دارددر تمام بخش

به همین اشارت بس  ۸بود.  ۷گردن رحمهای لیپوداد برداشت پمی دستگاه تناسلی زنان انجام

برند که زهراوی می رهایی به کارو ابزاها روش ،ناآگاهانه ،که اکنون جراحان در سرتاسر جهان

 ۹در یک هزار سال پیش از این ابداع کرده بود.

 

 یپزشکچشم

امّا این آگاهی چندانی نداشتند.  ،یپزشکچشمو  رومیان و یونانیان از دانش و هنر بینایی

از نمادهای برجستة  پیشرفت نمود که پس از داروشناسیدانش در میان مسلمانان چندان 

اثر بخشید.  بر طب اروپا، پزشکیوابسته های بیش از رشته و شودمی تمدن آنان قلمداد

 سال پس از رنسانس هنوز در اروپاها ده ،اسالم یان قلمروپزشکچشمهای و دیدگاهها اندیشه

نوین علمی و تجربی این پزشکان های  گاه اندیشهجوالن  پزشکی اروپاهای  و دانشگاه  هتابان بود

 
1 Pushmann T, 1966, p. 167; Kairallah AA, 1942, pp. 404-415. 
2 Vagina 
3 Cervix 
4 Speculum 

 .۲۴۲-۴۵، ص۱۳۶۱ د،یگریهونکه، ز؛ ۲۶۵-۶۶ص ،۱۳۵۷ ،لیری، سالگود ۵
 ؛۲۴۲-۴۵ص ،۱۳۵۷ ،لیری، سالگود ۶

 Pushmann T, 1966, p. 167. 
7 Cervical polyp 

 .۳۳۳، ص۱۳۵۶، سیریل، الگود ۸
9 Haddad FS, 1970, pp. 1600-1607. 
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 چشم بود.های بیماری پیرامون فیزیوپاتولوژی

نخستین بار در دامان فرهنگ پزشکی برای    یپزشکچشمدر    کاربردیهای  بسیاری از واژه

این ، وابستة پزشکی به اروپاهای و با ورود این رشته همگام با رشته ندمسلمانان تدوین یافت

 ۱آناتومیک و پاتولوژیک مانند رتیناهای ریشه دواند. واژه واژگان نیز در فرهنگ پزشکی اروپا

جهان  یپزشکچشمنامة که در فرهنگ  مرواریدآببه معنای  ۲و کاتاراکت به معنای شبکیه

نخستین کتاب کالسیک  ۳.اندفرهنگ پزشکی مسلمانان رشد یافتهدر ، اندنگاشته شده

در سدة نهم میالدی نگارش   توسط حنین  «کتاب العشر مقاالت فی العین»به نام    یپزشکچشم

ایجاد  یپزشکچشماین نوشتار آغازگر جهشی بود که در متن تمدن اسالم در  شک بیو  یافت

 :نویسدمیخود  شد. حنین

من متجاوز از سی سال مشغول تنظیم و تألیف رساالت متعددی دربارة ”

آن از  ةمسائل مختلف و متفاوت را که مردم دربارها آن ام که درچشم بوده

ام. بعد جیش از من خواست که این دنبال کرده، اندکردهمی من سؤال

ها آن یک جا جمع کنم و از ،مقاله بود ۹رساالت را که در آن زمان بالغ بر 

کتابی ترتیب دهم و یک مقاله هم به آن بیفزایم. من در مقالة دهم تفسیری 

خود برای های داروهای مرکب که پیشینیان ترکیب و در کتاب را دربارة

 ۴“.اممورد بحث قرار داده، اندگذاری کردهچشم پایههای درمان بیماری

چشم از وی به جا مانده کتاب  شناسیآسیبو  مقالة دیگر که پیرامون فیزیولوژی

آمیزة برداشت و ،  که در سدة یازدهم در گذشت علی بن عیسینام دارد.    «المسائل فی العین»

 گفتارپیشر  نمایان نموده است. خود او د  «الکحالین  هتذکر»بالینی خود را در کتاب  های  تجربه 

 :نویسدمی کتاب چنین

 
1 Retina 
2 Cataract 

 ؛۱۷۶ص ،۱۳۶۶، احمد ،آرام ۳
 Syed IB, Leuisville KY, 1981, p. 7. 

 .۱۶۷ص ،۱۳۵۶ ل،یری، سالگود ۴



 139 کارنامة پزشکی تمدن اسالمیفصل سوم: 

ر تمام و کمال جستجو و مطالعه پیشینیان را به طوهای  و کتابها  من نوشته”

ام و از خود فقط مطالب کمی را که در محضر استادان فراگرفته یا ضمن کرده

 ۱“.امبر آن افزوده، مدستاوردها تجربه و عمل در این زمینه به

 

 س ینفابن   از موجزالقانون  اهیاز چشم با مرکب قرمز و س  یریتصو  :۵۱تصویر  

 ( یالد یهفدهم م)احتماالً مربوط به قرن  

 
 .۱۶۶همان، ص ۱
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به اوج درخشندگی خود دست یافت. صدها سال آموزش   یپزشکچشمدانش    ،با این رساله

این  ،از این رو پزشکی مسلمانان بر همین رساله استوار بود.های در دانشکده یپزشکچشم

راه  به اروپا «عیسی بن علی یپزشکچشم ةرسال»کتاب نیز پس از برگردان به التین با نام 

بر آن  اروپا یپزشکچشمدر ونیز به چاپ رسید و  ۱۵۰۰و  ۱۴۹۹، ۱۴۹۷های یافت و در سال

پردازد و می چشم در بخش نخست این کتاب به آناتومی علی بن عیسی ۱بنیان گذاشته شد.

درونی چشم که از برون چشم های بیماری ازچشم و در بخش سوم  یدر بخش دوم به بیرون

ی طّب اسالم  یپزشکچشممرز دانش    ،این بخش سوم کتاب  .راندمی  سخن،  قابل معاینه نیستند

عمومی بدن مانند های دهد. زیرا هر بیماری درونی چشم نموداری از بیماریمی را نشان

باشد و بخشی از کتاب گویای واقعیت پیوستگی ارگانیک می قلب و عروق و کلیههای بیماری

در که آن مانندسیستمیک و عمومی بدن است؛ های با این بیماری درونی چشمهای بیماری

جایی از این بخش چنین اشاره شده است که نارسایی بینایی ممکن است از یک بیماری معدی 

با توسل به همین اصل است که امروزه  ۲مغز و اعصاب برخاسته باشد.های یا بیماری

های ناسایی بیماریگام مهمی را در شناخت و ش ۳افتالموسکوپیان با مدد پزشکچشم

بینایی و های تشخیص و درمان نارساییاپتیک در های کاربرد قانون دارند.سیستمیک برمی

در   م ۹۶۵که در سال    «ابوعلی حسن بن هیثم»کند.  می  نقش مهمی را ایفا  ،چشمهای  بیماری

زیرا  ؛شودمی پدر فیزیک نور نامیده، درگذشت در قاهره م ۱۰۳۹زاده و در سال  بصره

 ،گوناگونهای  شکست نور و قوانین تابش نور در آئینههای  بازتاب و زاویه  ةوی دربارهای  پژوهش

 ۷را فراهم نمود. ۶و کپلر ۵لئوناردو داوینچی، ۴راجربیکنهای زیربنای اندیشه

 
 .۱۶۸همان، ص ۱
 .۱۶۷-۸همان، ص ۲

3 Ophthalmoscopy 
4 R. BACON 
5 Leonardo da Vinci 
6 J. Kepler 
7 Lewis B, 1976, pp. 187-200; 

 .۱۲۱ص ،۱۳۶۴ ،سارتون، جرج 
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ش در فیزیک اپتیک بود که توانست اندیشة نادرست اقلیدس و هایبا مدد همین پژوهش

بینایی ،  بطلیموس را دربارة مکانیزم بینایی با زبان ریاضیات در هم بشکند. زیرا فیلسوفان یونان

 پس از برخورد به اشیاء به چشم بیننده بازدانستند که نور از چشم می ةرا نتیجة انتشار اشع

خیص شرسانند و سبب بینایی و تمی اطالعات را به شخص ،گردند و از کم و کیف شئمی

 شوند.می اشیاء

هیثم نه تنها مکانیزم فیزیکی بینایی را بیان داشت بلکه چگونگی روند ابن

 و انتقال آن توسط عصب شبکیهبرخورد نور تابیده بر  ةبینایی را نتیج ۱نوروافتالمولوژیک

های او چنان به ژرفای فیزیک نور دست یافت که اصول تئوریک ساخت عدسی  دانست.  ۲بینایی

ساخته  در اروپاها گوناگون را بنیاد نهاد که پس از سیصد سال بر همین اساس این عدسی

 ۳.ندشد

خدمت مسلمانان در افتالمولوژی در درمان و توصیف فیزیولوژیک ترین گمان بزرگبی

 دهد که برای جراحیمی  در کتاب خود تصویر ابزاری را نشان  است. علی بن عیسی  ۴مرواریدآب

کتاب المنتخب فی عالج »در اثر مهم خود    «عمار بن علی موصلی»رفت.  می  به کار  مرواریدآب

گوناگون جراحی های چشم در مصر نوشته است به روشهای که پیرامون بیماری «العین

تصویر آن گیری ابزاری که علی بن عیسی در کتاب خود    کند. او با به کارمی اشاره  مرواریدآب

چشم   نهد که کامالً بر فیزیولوژیمی  بنیان  مرواریدآبروشی را در جراحی   ،را نشان داده است

نوزدهم به کار  ةدر سد استوار بوده است. اصول این روش پس از صدها سال دوباره در اروپا

 شود.می گرفته

 

 
1 Neuro-ophthalmology 
2 Optic nerve 
3 Syed IB, Leuisville KY, 1981, p. 10-11. 
4 Cataract 
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  یو پزشک  یاضیر  ،یشناسستاره   ،ینورشناس  ةنیدر زم  یآثار  یق( دارا ۱۳۰۹/م  ۹۶۵)  ثمیالهابن   :۵۲تصویر  

  گریو د  نوسینور جال  یشده است و از تئور  ادیبرافکن    انیبن  یبه عنوان آثار   ،ینورشناس  ةاست و آثار او دربار 

 شده است.   دهبا مغز نشان دا  یینایب  ارتباط عصب  ،ری. در تصورودیدانشمندان غرب فراتر م

 

 وارد چشم ۱علی موصلی این ابزار که سوزنی توخالی بود را از راه برش سفیدة چشم

کشید. این روش مانع می بیرون ،بود مرواریدآبعدسی چشم را که دچار ، کرد و با مکشمی

 
1 Sclera 
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 ۱گردید.می داخلی چشم و در نتیجه کم شدن مایع رواناز ایجاد بریدگی در فضای 

از راه  ۲مزمن مجاری اشکی پزشکان انجام دادند درمان عفونتشمکه چهایی از جراحی

و ها پدیدهبسیاری از ، مرواریدآبافزون بر توصیف فیزیولوژیک پاتولوژیک بود.  ۳میل زدن

و  ۸تراخم، ۷ناخنک، ۶قرنیههای زخم، ۵گلوکوم، ۴ادهای پاتولوژیک چشم مانند پانوسروید

موفق به شناخت و  ،تومورهای نئوپالستیک چشم را نخستین بار مسلمانان در تاریخ پزشکی

نائل  هاییچشم نیز مسلمانان به پیشرفت و فیزیولوژی در زمینة آناتومی ۹شدند.ها آن درمان

به توصیف آن پرداخت و  در برابر نور که نخستین بار رازی ۱۰دند. کشف واکنش مردمکآم

ها آن به شرح سیناابنکه  ۱۱چشم ةق حدهای همچنین تعداد و موقعیت دقیق ماهیچه

 ۱۲از پیشرفت مسلمانان در آناتومی و فیزیولوژی چشم است.هایی نمونه ،پردازدمی

 

 پزشکی تمدن اسالمی در اروپا

کالسیک معاصر نشانگر آن است که عروج علمی های انقالب  شناسیکالبد شکافی جامعه

 شود آغازمی  نظام انقالب مستحکمهای  ناپایدار که پایهای  تکنولوژیک هر انقالب پس از دورهو  

انقالب توحیدی اسالم صرف های نخستین سال، بر اساس همین مدل تحلیلی ۱۳گردد.می

 
 ؛۷۷ص ،۷۱۳۵ ل،یری، سالگود ۱

 Meyerhof, M, 1937, p. 161-2. 
2 Dacryocystitis 
3 Probing 
4 Pannus 
5 Glaucoma 
6 Corneal ulcer 
7 Pterygium 
8 Trachoma 

 .۱۶۱-۲ص ،۷۱۳۵ ل،یری، سالگود ۹
10 Pupil 
11 Extrinsic muscles 
12 Syed IB, Leuisville KY, 1981, p. 11. 

 .۱۳۶۶، نیکر نتون،یبر ۱۳
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های مبارزه و تشکیل ساختار سیاسی حکومت شد و پس از شکل گیری نظام و رهایی از تنش

از این  علمی و پژوهش در مقوالت علمی سیر صعودی یافت. ید و نمورش، سیاسی و نظامی

قرن یازدهم میالدی   ة( تا نیمق۱۳۳)  م ۷۵۰دوران طالیی تمدن اسالمی در حقیقت از سال    رو،

ها تهدیدهای سیاسی و نظامی مانند تهدیدات ترک  ،)یعنی تا زمانی که در دو قطب امپراطوری

 پس از سقوط خالفت قرطبه، و تهدیدات مسیحیان در فلسطین و اسپانیا در ایران و بغداد

 ۱باشد.می فزونی گرفت(

علومی است که مسلمانان در تمدن خود در آن برتری های دانش پزشکی یکی از شاخه

بنیادی تمدن های جلوهیافتند و آن را به اوج شکوفایی رساندند تا آنجا که این دانش یکی از 

 ۲شود.می درخشان مسلمانان قلمداد

 

 

 ، اثر بسیار شگرفی بر جراحی های ابداعی ابوالقاسم زهراوی و شیوه   : ابزارهای جراحی۵۳تصویر  

 از خود بر جای گذاشت.   در قارة اروپا

 

ها  بر آن   طّب مدرن   شک وردهای مسلمانان در این مباحث پزشکی که بی ا حتی اشاره به دست 

یابی  گنجد. چگونگی دست ها زمان خواهد داشت که در این نوشتار نمی استوار است نیاز به ساعت 

 
 .۶۰ص ،۱۳۶۴ه، ژرو ،یگارود ۱

2 Nasr SH, 1968, pp. 184-229. 
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به ویژه دانش پزشکی، تنها با تجزیه و تحلیل   های رشد یافته در متن تمدن اسالم، به دانش  اروپا 

 را با فرهنگ اسالم پدید آوردند.   دینامیک سه جریان تاریخی است که رویارویی اروپا 
 

 

 دهد.: از اولین تصاویری که دانشکدة سالرنو را نشان می ۵۴تصویر  

 دانشکده است. یی در حال تدریس در این  آفریقاکنستانتین  
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های شمالی کرانههای از سرزمین نخستین جریان انتقال فرهنگ و علوم اسالم به اروپا

، سیسیل و ایتالیا است که در طول چند سده تسلط نیروهای اسالم ةجزیر، دریای مدیترانه

با  ی به اروپاطبّ اسالم دومین جریان انتقال ۱. اندگاه ظهور و شکوفایی تمدن اسالم بودهه جلو

نوشتارها و رساالت علمی و پزشکی از عربی به التین همراه است که توسط  ةنهضت ترجم

های است و تمام زندگی خود را در سرزمین آفریقاکه از شمال  «کنستانتین»فردی به نام 

پزشکی سالرنو را  ةتئوریک دانشکد ةتغذیها، گردد. این ترجمهمی آغاز ،گذرانده است اسالمی

و در  کرده که در پناه دانش پزشکی مسلمانان آغاز به درخششای دانشکده کند؛می تأمین

 ۲گیرند.می شکل ،های دیگر پزشکی در اروپاآن دانشکده یپرتو

گردد یک جریان اجتماعی سیاسی می  لقیتترین  سومین جریان که در حقیقت با اهمیت

با تمدن شکوفان مسلمانان را باعث شد. این برخورد فرهنگی در  است که امکان برخورد اروپا

در تماس  گوناگونی از اروپاهای ها سال تودهصلیبی رخ داد که در طول دههای جنگ  ةسای

ریزی کرده بودند قرار رویاروی با مسلمانان که تمدنی درخشان را در طول چند سده پایه

دست دگرگونی به را  اقتصادی و علمی اروپا، اجتماعیهای گرفتند که پیامد آن تمامی زمینه

، گرددمی کلیسا آزاد ةاز بند اسکوالستیک و سیطر علم در اروپا، این جریان ةدر نتیج ۳د.سپر

 ۴شود.می در هم شکسته اروپا ةفئودالیت ةمذهب پروتستان شکل گرفته و سیستم اقتصاد بست

که در حقیقت یک جریان ها  نه تنها پزشکان اروپایی بلکه جنگجویان صلیبی در طی این جنگ 

گردند و چنان می  است با دانش پزشکی مسلمانان از نزدیک آشنا  اروپاانتقال فرهنگ اسالم به  

ایجاد تأسیساتی ،  گیرند که در بازگشتاسالمی قرار می  هایسرزمینهای  تحت تأثیر بیمارستان

هر چند در سطح ) هاییانشوند و از این زمان است که بیمارستمی همانند آن را خواستار

 آیند.می پدید در اروپا( کشورهای اسالمیهای از بیمارستانتر بسیار پایین

 
 .۹۰-۹۱ص ،۱۳۶۳، میمحمد ابراه ،یتیآ؛ ۷۰۴-۷۰۵ص ،لوبون، گوستاو ۱
 ؛۱۱۱-۱۱۹ص ،۱۳۶۶ ،فنتزمر، گرهارد ۲

 Shanks NJ, 1984, pp. 60-5. 
 .۱۴۸-۱۴۹ص ،۱۳۶۳، سیهال، لو؛ ۱۰۸-۱۱۵ص ،۱۳۶۷، یعل ،یعتیشر ۳
 .۲۸۱-۳۰۲ص ،۱۳۶۷، یعل ،یعتیشر ۴
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روش جراحان مسلمان ،  صلیبی است که پزشکی به نام هوگوهای  همچنین در طی جنگ 

از مواد ضدعفونی کننده و همچنین از ها آن ةهای جنگی و استفادبرخورد با زخمرا در 

 آکادمی جراحی،  یابد و در بازگشت به اروپامی  آگاهی  یهای بیهوشو روش  ارتوپدیهای  تکنیک 

ها از مسلمانان در طی این جنگ که چه را  کند که در این آکادمی آنمی ریزیبلونیا را پایه

جراحی دانشگاه بلونیا است که ساختار تئوریک های بندد. همین تکنیک می آموخته به کار

 ۱دهد.می پاریس و آکسفورد را شکل ،لووین، لیهپهای پادوا، مونمواد آموزشی دانشگاه

اهوازی و  علی بن عباس، زهرابن ،رازی، سیناابننوشتارهای پزشکی ها و همچنین رساله

تا صدها سال تنها مواد درسی بودند  و... که به التین برگردانده شده ابوالقاسم زهراوی

 دادند.می لووین و پاریس را تشکیل، لیهپیا، پادوا، مونهای پزشکی بلوندانشکده

ند تا آنجا که تا یدرس به چاپها و نوشتارها بارها و بارها در این دانشکدهها این رساله

 رازی ةبه زیر چاپ نرفته و رسال  کتاب قانون پورسینا  ةدر پزشکی به اندازای کنون هیچ نوشته

 میالدی به چاپ  ۱۸۶۶تا    ۱۴۹۸های  نیز بیش از چهل بار طی سال  و سرخک  در پیرامون آبله

تاریخی است که   پیامد همین سه جریان دینامیک  ،د. پس این نهضت فکری و علمی اروپایرس

انجامد. با بررسی می اروپا ۱۶و  ۱۵اجتماعی قرون  -سرانجام به رنسانس علمی و فرهنگی

های از غار حرا تا نخستین دانشکده ،تحلیلی سیر تدریجی پیشرفت پزشکی در تمدن اسالم

لم آن گونه که استعمار غرب برای ما زمزمه کرده در خواهیم یافت که تاریخ ع، پزشکی اروپا

مشعل علم و به ویژه علوم  ،تهی آتن باستان تا رنسانستاریخی میان ةنبوده است و در فاصل

در دست مسلمانان بوده است. کشورهای مسلمان با پژوهش در تاریخ خود خواهند  ،پزشکی

رمغان استعمار غرب است ایستادگی توانست در برابر از خود بیگانگی تاریخی و فرهنگی که ا

اقتصادی معاصر را برداشت کرده و های قدرت ةعناصر علوم پیشرفت ،کرده و با بینشی تاریخی

عقالیی خود بار دیگر بنیاد تمدنی را گذاشته که  ةانپژوهشگر هایبا اندیشهها آن با آمیزش

در  ،ن هنوز از ورای تاریخمسلمانان در یک هزار سال پیش از این استوار کردند که آوای آ

 انداز است.طنین ،علومهای تمامی زمینه

 
 .۶۹۶ص ،۱۳۶۶ ،یفرشاد، مهد؛ ۱۶۳-۱۶۸ص ،۱۳۶۴ د،یگریهونکه، ز ۱
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فصل دارد، با    ۵۶کرده است. در باب اول که   میخود را به سه باب تقس  یجراح  ةرسال  یزهراو :  ۵۵تصویر  

  ۹۹. در باب دوم، با حدود  داردیم  انیب  یاستادانه، موارد کاربرد، سوزاندن و داغ کردن را به صورت کل  یدقت

ها از بدن  کان یپ  دنیکش  رونیها و به بآبسه   یفصد کردن، حجامت، جراح  ون،ی فصل، به برش پونکس

مفصل    یرفتگشده است به جا انداختن در  لیفصل تشک  ۳۵. در باب سوم و آخر رساله که از  پردازدیم

 . پردازدی لگن م  یشامل شکستگ  افته،ی  بی آس  یهاو درمان استخوان   استخوان



 149 کارنامة پزشکی تمدن اسالمیفصل سوم: 

 

 . است  دهیبه چاپ رس  زیدر ون  م ۱۵۴۴که در سال    نایقانون پورس  نیالت  ةنسخ:  ۵۶تصویر  
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 چهارم فصل 

 یی در گذار به مدرنیتهطبّ سینا

 در ایران قاجار 
  



 ای برای دانشجویان پزشکیدرسنامه  ران؛یا یپزشک خیتار 152

  



 153 فصل چهارم: طبّ سینایی در گذار به مدرنیته در ایران قاجار

 

 

 

 

 

 آناتومی

، یبطب یک. او به عنوان یستن یدهپوش یچکسبر ه یدر آناتوم یناپورسة برجست نقشِ

ة ( و آندرم ۱۲۰-۲۰۰)  ینوسجال  یانم  یرا در شکاف زمان  یشرفتپ  ترینمهم،  معلم و پژوهشگر

 ۱گذاشت. یادگاراز خود به  ی( در علم آناتومم ۱۵۱۴ -۱۵۶۴) یوسوزال

 یکهمان اندام به صورت  یحهر اندام با تشر یپاتولوژگفتار خود را در مورد ، در قانون او

 هاییچهماه یفاز توص، یاو از دانش آناتومة برداشت عالمان ۲.کندیوار آغاز میستمس یافتره

 اهمهره  یقدق  یفاست. او نه تنها به توص  یداهو،  در قانون  یصورتة  سه شاخ  چشم و عصبة  حدق 

 ۴.دهدیارائه م  ۳کوداتة  در مورد مخچه و هست  یزن  یقیدق بلکه شرح فرا،  پردازدیها مو اجزاء آن

در   ی داخل طب  و  ی و انفکاک جراح  ی اسالم  ین ترجمان نادرست از قوان  یل به دل ، به مرور  اّما 

داشتند و   ی از دانش آناتوم  ی و سطح  یی جز  یار اطالعات بس ، ینایی مکتب س  یبان طب ، گذر زمان 

با وجود  ، پوالک  یاکوب ة که به گفت  ید رس  ی قاجار به چنان سطح  یران در ا  ی دانش آنان از آناتوم 

 ۵. دانستند ی کبد را م   ی از اطباء جا   ی فقط معدود ،  یی طّب سینا   ة اربع   اخالط   ین در دکتر   ت کبد ی اهم 

 :نویسدیم ینچن یآمل هزادحسناست که حضرت عالمه حسن  یدر حال این

وجود  یاساس علم طب است و بقا یحاست که علم تشر ینامر ا حقیقت”

اند: لذا گفته، برپا و استوار است یحموزون علم تشربه قانون طب  یفشر

 
1 Shoja MM, Tubbs RS, 2007, pp. 359-378. 

 .۲۲، ص۱۳۷۵، رجیا پور ینب ۲
3 Caudate nucleus 
4 Naderi S et al., 2003. pp. 1449-1453. 

 .۴۲۳، ص۱۳۶۸ادوارد،  اکوبی پوالک ۵
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از  دستانیشهره است و تهطب  به ندانستن علم یحاز تشر بهرهیب یبطب

 مکه عل یراز، در دست ندارند یبه جز افسون و دستانطب  از، یحعلم تشر

شناخته  یآن صحت و اعتدال ابدان بشرة که به واسط یندرا گو یعلمطب 

 ۱!«رسد؟یبه وقوع م، یحه بدون علم تشرپس چگون، شودیم

قاجار   یراندر ا،  ییطبّ سینا  مکتب  یروان از اطباء پبندشکستهو    انفکاک دالکان  یلدل  به

( و نکات م ۹۹۴) یمجوس بن عباس یعل «طبّ ملکی یا کامل الصناعهبه کتاب » یقیتوجه دق 

 یحتشر  یستمانسان در س  یکآناتوم  یفتوص  ین. همچنشدینم  یناپورسطب    قانون در  یک آناتوم

 یو به فراموش یبه دانش آناتوم یعدم توجه کافة یجدر نت ۲.بود یانهمردگرا امالًقاجار ک یرانا

 ییکاهش کارا، ینهزم یندر ا یمسلمانان در تمدن اسالم یدستاوردها ها وسپردن آموخته

 فراهم آمد. یراندر ا ییطّب سینا ةیوطبابت به ش

جهت آموختن  یتانیابه بر بابایبا اعزام حاج یدانش آناتوم یحرکت به سو نخستین

 یم. او که حکیدآغاز گرد، در اروپا یرانا یپزشک یدانشجو ینبه عنوان اول، یو جراح یآناتوم

 ۳. نوشت یرا به زبان عرب یحکتاب التشر، و محمد شاه بود یرزاعباس م یِباش

شده  یرانوارد ا در دارالفنون یو جراحطب  آموزش یبرا ۱۸۵۱در نوامبر سال  پوالک

 یگرد یکتاب یز( و نم ۱۸۵۲) یحباب در تشر یستشامل ب یآناتومة ینرا در زم یکتاب یبود. و

 ییطبّ سینا  اطباء مکتب  ییآشنا  ینوشت که راه را برا(  م ۱۸۵۳بدن انسان )  یحتشرة  یندر زم

 هموار نمود.، مدرن ریحتش یبا معرف 

 یاضیات« که ریزاتهموطن خود » یبر رو یرانرا در ا یاتوپس ینبود که اول یکس پوالک

 ۴.انجام داد، کردیم یستدر را در دارالفنون یو مهندس

 
 .۲۴، ص۱۳۷۴ ،حسن یزاده آمل حسن ۱

2 Kashani- Sabet F, 2007;10(4). 
3 Wright D, 1985. 

 .۳۹۷، ص۱۳۶۸ادوارد،  اکوبی پوالک ۴
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 ی الدیم  ۱۹دوم قرن    ةمین  ،یرانیا  یکالبد شناخت  ینقاش  کی  :۵۷تصویر  

که بخش    شودی استنباط م  نی، چندارالفنون   ةمدرس  ییاروپا  یو کتب درس  انیدانشجو  یهاادداشت ی  یبررس  از

جهت امور    ،ینقاش  نیانسان بوده است. ا  یمربوط به مبحث آناتوم  یپزشک   ةدر رشت  یاز متون درس  یمهم

استفاده از    یجا  بهآن    میتعجب است که چرا در ترس  یشده بود و جا   هیمدرسه ته  نیا  یکمک آموزش

 شده است.   یریگبهره   وسیوزال  ةنوشت  ۱۶قرن    نیاز متون الت  شتریقرن نوزدهم، ب  یرساالت آناتوم
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  گریهمراه با شش استاد د  در دارالفنون  سیتدر  یبرا   ریکبریکه به دعوت ام  ادوارد پوالک  اکوبی  :۵۸تصویر  

  ینگاه، و   نیمبادرت نمود که از ا  زین  یکتب پزشک  فیبه تأل  یآمد. او همگام با آموزش پزشک  رانیبه ا  یشیاتر

 کرد.   فایا  ،رانیمدرن در ا  یرا در آموزش پزشک  ینقش مهم

 

، یوستپ  م ۱۸۶۴در سال    مدرسان دارالفنون  یأتوقت به هیمهکه به صورت ن  تولوزان  دکتر

در  یاختصاص یدرس یزاعصاب و نة سلسل یکروسکوپیو م یفیتوص یآناتومة یندر زم یدروس

ارائه  م ۱۸۶۰ة با استفاده از گوسفند را در اواخر ده گردش خون یستمس یمورد کالبد شکاف 

طبابت   یکه به صورت سنت  ییاطبا  یو حت  یانتوسط دانشجو  یادز  یاربسة  عالق   با،  درس  ینداد. ا

 ۱.شد یگیریپ، بودند یدهند در مدارس طبّ یمیو هرگز تعل کردندیم

 
1 Floor W, 2004, p. 177. 
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سال به طبابت در ایران مشغول بود و او    ۳۸، نزدیک به  م ۱۸۵۹-۹۷های  طی سال   دکتر تولوزان  :۵۹تصویر  

 .)اهدایی عکاسخانة کاخ گلستان(  ( ملقب شدتنها کسی بود که به لقب )حکیم باشی

 

قاجار با دانش  یراندر ا یناییاطباء مکتب س یعلم ییعدم آشنا، یکل یلتحل یکدر 

را  یحصح یطبّ  یصبلکه تشخ یدساختارمند گرد ینه تنها موجب افت دانش پزشک، یآناتوم

 هموار نمود. یغرب طّب مدرن نفوذ یقرار داده و راه را برا یرمورد تأث

 

 یو ارتوپد جراحی

 (م   ۹۳۶- ۱۰۱۳)   ی و داروشناس معروف اسالم   پزشک جراح ،  ی خلف بن عباس زهراو   ابوالقاسم 

 هایک است که تکن یاسالم یایجراح دن ینتربرجسته، مشهور است Abulcasisبه  که در اروپا

 یدنکش  یربا به تصو  یفمدرن کاربرد دارد. او در التصر  یهنوز در جراح  یو  یجراح  یهاو روش

 هایینهاز زم  یک ها در هر  ها ساخته خود اوست( به کاربرد آنآن  یشتر)که ب  رابزا  ۲۰۰از    یشب
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 ۱.کندیاشاره م یجراح

را ارائه  شکم هایی جراح  یرامونپ  یپزشک یختار  یک آکادم  یفتوص یننخست  زهراوی

 ینو نخست  کند ی شکم اشاره م ة  یواردة  ی ها و بخ روده   و آناستوموز   ی جراح  یها . او به روش دهد ی م 

 ۳. دوزد ی م،  ساخته شده بود  ۲یوانحة  که از رود  ای یه است که روده را با نخ بخ   یکس

اختراع  یاکه خود استفاده  یو دندانپزشک یابزارآالت جراح یررساله را به تصاو، زهراوی

، یبا اهداف آموزش یرتصاو یننموده است. ا ینمز، کرده یهموفق توص یجراح یاکرده است 

جهت استفاده   ینو همچن  خواندیآنان را فرزندان خود م  یکه زهراو  یشاگردان علم جراح  یبرا

 اند.شده یزیطرح ر، رساله را مطالعه خواهند کرد یندهکه در آ یکسان

است   یآموزش  یرمتن و تصاو  ینچن  یاست که حاو  یارساله  ینتررساله کهن ینا  احتماالً

به موضوع  یکه در تمدن اسالم دهدیموضوع نشان م ینا ۴.که تاکنون شناخته شده است

ة شاخ یک به صورت  یتوجه شده و به جراح نهایتیب ،یک به صورت آکادم یآموزش جراح

 یاریدر موارد بس، یبر دانش آناتوم یهبا تک یزن یناشده است. پورس یستهنگر یپزشک یعلم

 :نویسدیاو م، دانستیم یبطب یبرا یررا تنها راه ناگز یاقدام به جراح

را  ی کس ید کن  ی اقدام به جراح یدو خواست یفتاد سودمند ن  یدرمان طّب وقتی ” 

دو  ینموجود بة با خبر باشد. فاصل  مثانه یحکه از تشر  ینیدکار برگز  ینا  ی برا 

مثانه را بشناسد   ی ها و عضالنرگ   ی نسب  یت را بداند. موقع   یضه ب  ی ترشح  ی مجرا 

 ینرا معمول دارد. در ا زمهست مراقبت ال  یاز که ن یو بتواند در تمام موارد 

 یشپ  ریزیخون ،  ید نخواهد رس   یمارب   یبه دستگاه تناسل   یا صدمه   یچصورت ه

 ۵نخواهد شد.“  یدهمزمن د  یستولنوع ف   یچنخواهد آمد و ه 

 
 .۱۳۷۴ ،ابوالقاسم خلف بن عباس یزهراو ۱

2 Animal’s gut 
3 Fallouji MA, 1993, pp. 236-80. 

 .۹۵ -۱۰۶، ص۱۳۸۴، رجیا پور ینب ۴
 .۶۷، ص۱۳۷۵، رجیا پور ینب ۵
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 ۱.داد یجرا ترو یخوراک یهاکننده یهوشب یریبه کارگ یشهاند ینهمچن او

 :کندیاشاره م یندر قانون چن پورسینا

 یکاف، کنند یهوشرا به سرعت و بدون آزار رساندن ب یاگر بخواهند شخص”

که عمل  ی. در مواردیفزایندصبر زرد به شراب ب یامعطر ة خز یاست قدر

که اغلب  یدیتحمل درد شد یبرا، شودیها انجام ماندام یبر رو یدردناک

آب  یدگونه موارد با ینمطلوب است. در ا ترییقعم یهوشیب، وجود دارد

درم از  یمو بذرالبنج )ن یاکتر، ترهشاه یاگندم به شراب اضافه کرد و ة تلخ

از هر کدام(  ینچوب خشک صبر زرد را )چهار گر یا یجوز هند، هر کدام(

و به مقدار الزم مورد استفاده قرار  افزایندیرا به شراب م هاینبه کار برد. ا

تا  جوشانندیم یاهمهرگة یشآب با ر ررا د یاهکه بذرالبنج س ینا یا دهندیم

 ۲.“کنندیبعد آن را به شراب اضافه م یدبه رنگ قرمز در آ

 یفپا برجا است. توص  یتا انکولوژ  یاز اورولوژ  یدر جراح  یناپورس  هاییشهاندة  یطرس  نفوذ

هنوز ،  هزار سال گذشت زمان  یک پس از  ،  یسرطان  یمبدخ  یتومورها  یدرمان جراح  یراموناو پ

همراه  با برداشت کامل تومور بایستیم یسرطان یکه درمان تومورها گفتیاست. او م یدارپا

 یاهمراه با آن برداشت و در پاره بایستیاند مکه تومور را احاطه کرده یعروق امیباشد و تم

طبّ  یهاآموزه ینبا تمام ا ۳.سوزانده شوند یزاطراف تومور ن یهابافت بایستیاز موارد م

 هاینموده و جراح  یزپره  یبه شدت از جراح،  قاجار  یراندر ا  ییطّب سینا  وارثان مکتب،  یاسالم

 ییقاجار جا  یرانا  یناییس  یطبّ  یستمدر س  یزن  یو آموزش جراح  شدیبه صورت معدود انجام م

 :نویسدیدر مورد جراحان م پوالک یاکوبنداشت. 

که کار   یفقط هنگام،  روندیبه شمار م  یخاصة  در صنف اطباء طبق   جراحان”

 
1 Syed IB, http://www.irfi.org/articles/articles_51_100/muslim_surgeons.htm/. 

 .۱۶، ص۱۳۷۵ رج،یا پور ینب ۲
3 Syed IB, 1981, p. 7. 
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هم  هایماز حک یحت ینانو ا شودیبا آنان مشورت م رسدیم یکبار یبه جا

را  و جراح یمحک ینکه از او فرق ب یسنجنکته یرانی. اسوادترندیتر و بنادان

بداند امّا جراح از  راخواندن و نوشتن  یدبا یمحکدر جوابم گفت:  یدمپرس

 ۱“.استمعاف  یزهاچ یندانستن ا

 

 مال، ومشت   ،ی دندانپزشک  یدر دوران قاجار از حق انحصار  یسلمان  ای  دالک  :۶۰تصویر  

 برخوردار بود.   یبندو شکسته   داغ کردن، حجامت، ختنه  ،یزنرگ

 
 .۰۰۴، ص۱۳۶۸ادوارد،  اکوبی پوالک ۱



 161 فصل چهارم: طبّ سینایی در گذار به مدرنیته در ایران قاجار

و فقط   دانستیرا نخوانده و نم  یحبود و علم تشر  دالک  یکشأن    یقاجار دارا  یرانا  جراح

، هامفصلة علمش عبارت بود از معالجة بود. حوز یخود متک یهادست یکیبه حرکات مکان

 ینبه کمک مواد قابض و همچن بند آوردن خون، جا انداختن مالذ، کوچک  یهاغده یدنتراش

روش نامعقول و چه به  یلهر چند که زخم را چه به دل، تازه هاییدگیها و برزدن زخم یهبخ

 ۱.گذاشتندیباز م یمدت، خاطر عقب انداختن عالج آن

حالت ممکن  ینبدتر توانیاست که م یدر بخش جراح” اظهار دکتر مالکوم بر اساس

 “را مشاهده کرد. یرانیپزشک ا

نفر در  ۳۰۰بود. هر روز تا  یاشناخته شده یبو طب « جراح»دکتر هارون یهاروم در

که  ینقبل از ا، روزها یمجبور بودند برا یادیکه تعداد ز یبه طور، کردندیاش ازدحام مخانه

 بودند. یمستثن یالبته موارد اضطرار، منتظر بمانند یندها را بباو آن

، کندیدارد و از سوزن استفاده نم  یساخت خانگ  یچهار چاقو  یااو فقط سه  ”

رو تمام   ینا  از،  زندینم  اییهبخ  یچگونهه،  شودیها قائل نماندازه  ینب  یافتراق

 یرو یبزرگ یدگیبا بر یماری. اکنون بیابندیم یامالت یونها با گرانوالسزخم

. دکتر به او گفت که به چشمه برود و آن بردیآمده و از درد رنج م یشبازو

دارو نهاده و سپس با دستمال آن را  یمقدار، گاه او بر آنآن، یدبشو یزرا تم

ممکن   گرددیکه روز بعد برم  ی. هنگامیایدکه فردا ب  گویدیو به او م  بنددیم

 یجهشده باشد و درمان دوباره همانگونه تکرار شود. نت چرک یلاست تشک

 ۲“است. گمر یباال یاردرصد بس

 ینبر ا یرابود ز یرفتار قابل درک، نسبت به جراحان هاییاروپا یینبه نفس پا اعتماد

 یجاهل بوده و از چاقو یجراحان به صورت مطلق در مورد آناتوم یناستوار بود که ا یقتحق 

 
 .۴۰۰. ص۱۳۶۸، یاکوب ادوراد، پوالک ۱

2 Floor W, 2004, p. 164. 
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 ۱.گردیدیاستفاده م یسطح یهابه جز آبسه یزیچ یندرتاً برا یزت

 .یدحضور داشته باش یقصابة آن بود که در مغاز یهشب یشترعمل ب فرآیند

به ، وجود داشتند  یزن  یه از اختراع بخ  یش پ  که در اروپا  اییی ابتدا  یها روش ” 

به ، کوتاه  یرشمش  یک  یاساطور  ی بر رو  یپتک  ی. حرکات متوالرفتند ی کار م

 گرددی استفاده م  یغت ،  دست   یادر مورد انگشت پا    یا،  شود ی اندام ضربت زده م 

به صورت  یتوتومی . لشود ی روغن جوشان فرو برده م  یا  یر و سپس به درون ق 

 ۲کشنده است.“  یزن   یشهو هم  شودی انجام م ی شرمگاهة ی ناح  یمرتب از باال 

بزرگ   استخوانة  ساد  هاییجا انداختن شکستگ  یبرا  یان محلبندشکستهچند درمان    هر

 یهااز عمل یلذ یفدر توص یلسنظر دکتر و یگرد یدگاهیبود امّا از د یزآمیتموفق 

 در دوران قاجار قابل تعمق است: یبندشکسته

 یاقابل مالحظه یتدارد و از مقبول یشهرت بهتر از جراح بندشکسته”

 یاشکسته شده  یاکه اندامش  گویدیم یماربه ب یشهبرخوردار است. او هم

مختصر   یکوفتگ  یا  یخوردگ  یچپ  یکفقط    یباگر آس  یدر رفته است؛ و حت

 تشخیصچنانچه  یا پیچاند؛یتخم مرغ مة از زرد یاو آن را در بانداژ، باشد

 یدارا رودی( که تصور میایی)موم یمعدن یراز ق، داده باشد یشکستگ

 یتوضع  یکاندام را در    کند؛یاستفاده م،  آسا استمعجزه  یباًتقر  یاتخصوص

نگه  کندیپول پرداخت م یشهامالقات یبرا یمارکه ب یکامالً ثابت تا زمان

، انحناء،  یکوتاه  تلفبا درجات مخ  ییهاشامل اندام،  عمل  ینا  یج. نتاداردیم

 یهااعتبار انجام درمان،  یدرمانة  یوش  ینبا ا  یاست؛ ول  یرهجمود مفاصل و غ

ران و بازو را که تصور  هاییالعاده را دارد و به من موقرانه شکستگخارق

 
1 Cochran JP, 1899, pp. 105-07. 

 همان. ۲
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مرکب  هاییکه شکستگ ینشان داد در حال، هم امتداد هستند رودیم

، آورندیها را مکه آن  یند و در زمانشویم  یو مرگ منته  ینعموماً به گانگر

پس   یخود به خود  ییبا جدا  یزآمیتموفق  یانیپا،  گرددیآن چه مشاهده م

 یکارآمد را بر جایرغ یاندام است که اندام ییبخش انتها یاز فساد و تباه

 ۱“.گذاردیم

 

 ( کاخ گلستان  اهدایی عکاسخانة)احمدیه تهران    بیمارستاناتاق اعمال کحالی    :۶۱تصویر  

 
1 Wills CJ, 1886, pp. 88-89. 
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 بردیشو پ  گذارییهاست که مسلمانان در پا  یقاجار در حال  یراندر ا  یارتوپد  یمایس  این

ها در درمان که آن شمارییب یها و ابزارهااند. روشداشته یانقش برجسته یارتوپد

 است.  یاز پزشک  ینهزم  ینها در اآن  یشرفتنشانگر پ  بردندیها به کار ماستخوان  هاییشکستگ

 یشخو  یشکسته را در جا  یهامسلمان پس از آن که اندام در رفته و استخوان  ارتوپدهای

 م ۱۸۵۲در سال  یبندشکسته. گچ گذاشتندیم یبندشکستهآن را درگچ ، کردندیثابت م

شناخته شده و به گچ   دوباره در اروپا، هزار سال از کاربرد آن در قلمرو اسالم  یک پس از   یعنی

پژوهش کرده است  یرانا یپزشک یخها در تارکه سال گردد. دکتر الگودیموسوم م یسپار

 :نویسدیسرانجام م

از کشف  یشدوران پة در زمان مسلمانان به همان انداز هایدرمان شکستگ“

اعمال  یبرا یادیو ادوات ز یلبخش بود و وسا یترضا در اروپا یکساة اشع

 ۱فشار بر قطعات جا به جا شده اختراع شده بود.“

 هایو دررفتگ هایدر سه گفتار به شکستگ، در کتب چهارم قانون در طب پورسینا

 یبه طور کل  در گفتار دوم به شکستن استخوان، یبرکندگ  یبه از جا،  . در گفتار اولپردازدیم

 ۲.از اندامان یکدر هر  یو در گفتار سوم به شکستگ

در مورد  یژهو به صورت و یرا به صورت کل  یبشر  یاست که دانش ارتوپد  یکس  پورسینا

به ، یبه صورت کل هایکرده است و پس از گفتار در مورد شکستگ یگردآور یتروماتولوژ

 یتئور یرو. او پپردازدیدرمان و عوارض مربوطه م هاییوهش، انواع و اشکال، علت یفتوص

 یخاست که در تار  یکس ینبوده و اول  یریتأخ  ینتاژدر مورد اسپل ینزپروفسور جرج پرک  یادنوبن

 ۴.پرداخته است ۳بنت یبه شرح شکستگ یپزشک

طب  در، کتاب قانون پشت در یهامهره یاو در مورد جا انداختن در رفتگ توصیف

 
 .۶۹، ص۱۳۷۵، رجیا پور ینب ۱
 .۱۳۷۰، نایس یابوعل سیالرئ  خیش ۲

3 Bennet’s fracture 1882 
4 SoulAsylum, http://www.ummah.net/ forum/archive/index.php/t-78516.html/. 
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 ۱.است یزانگیرتح

 یادبن  یعلم  اییهبر پا  ییطبّ سینا  یارتوپد  یجراح  یانکه بن  کنیمیمشاهده م،  رو  ینا  از

از پزشک ، یو ارتوپد یبا کنار گذاشتن جراح یسنت طبّ ینا یرانیپزشکان ا یشده بود ول

 جستند. یدور ییطبّ سینا مدارِ وحدت

  ی را برا  یدان م ، سپرده بودند  ی خود را به فراموش  ی علوم جراح ة ی تمام ارث  یبًاچون تقر  آنان 

گزارش   پزشک جراحان پرداختند که پوالک  ین ا  یر گشودند و چنان به تحق  یی جوالن اطباء اروپا 

،  کردند ی م   ی را جراح   شان یماران ب ،  یی که پزشکان اروپا   ی هنگام ،  میالدی   ۱۸۵۰ة  که در ده   کند ی م 

است    جراح   یی که پزشک اروپا   گفتند ی ها م و به آن   یرکرده ( کارشان را تحق یم )حک   یرانی ا   ان پزشک 

است که چنانچه در گذر   ی در صورت  ین ا  ۲. نادان است  یی بود که پزشک اروپا  ین که ترجمان آن ا 

از   توانستند ی م ، کردند ی را فراموش نم  ینایی پورس  یک هولست طب  ، یی طّب سینا  وارثان  ین ا ، زمان 

 آن مبادرت ورزند.   سازی بهره برده و به زنده   قرن هفدهم اروپا   ی جراح   ی ها رفت یش پ 

که  بینیمیم یداخلطب  و یدر جراح ییتجانس و همگرا یک، پسامدرنطب  در امروزه

، یسکوییرو است که به قول پروفسور سان فرانس  یناست و از ا  یداهو  یولوژیکارد  یهادر عرصه

 ۳.دهدیخود را نشان م یناییپورسة چهر، یکمو  یستقرن بطب  هر روزِ

 

 یداخل  هاییماری ب  یزیولوژیو پاتوف فیزیولوژی

 ینوسجال  یممفاه،  از اسالم  یشپ  یرانا  یکفولکلورطب    از  اییزهبه صورت آم،  یهقاجار  طبّ

، وارد شده بود ییو چه روستا یعامّه چه در مناطق شهرة ها که به تودو مزاج در مورد اخالط

خود ، یافتینمود م یالنبطب  که با یعهملکوت و ماوراء الطب یتاز اصل عل یاوارهطاق یزو ن

 .دادینشان م را

و  یک فولکلورطب  به نفوذ نگرش توانیم یهقاجار شناسییمارب ینولوژیترم نگرش در با

 
 .۱۳۷۰ نا،یس یابوعل سیالرئ  خیش ۱
 .۰۰۴ص ،۱۳۶۸ادوارد،  اکوبی پوالک ۲

3 Urquhart J, 2006, p. 120. 
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 ترینیعبه وس یزیبرد. ناپره یپ هایماریب یزیولوژیدر مورد پاتوف  ینوسیجال یستیک مکان

را در  یقلب یهاحمله یدترینمثالً بروز شد، رفتیعلت و سبب امراض به شمار م، آن یمعنا

را  یسمیو رومات یعصب ی. دردهاپنداشتندیم یموآش برنج با آب ل قاببش یک اثر خوردن 

همه را ، دانستندیها را نمآن أو مبد أرا که منش یو امراض کردندی« قلمداد م»باد یرتحت تأث

زنان را بر اثر »چشم  یمزمن کودکان و عدم بارور هاییماری. بکردندیمنسوب م یربه بواس

 ۱.آوردندیم یرو ها فقط به طلسمبا آن قابلهم ی« دانسته و برابد

 

 

محدود بوده    کردندیقاجار طبابت م  رانیدر ا  یاسالم  -  ینوسیطب جال  ة ویکه با ش  یتعداد پزشکان  :۶۲تصویر  

مردم در دسترس نبودند.    ةتود  ةهم  یبرا   زیاطباء ن  نیو ا  آمدندیمنخدمات بر  نیا  ةنیهز  ةو اکثر مردم از عهد

با    و خطا  آزمون  ةویو ش  یو سنت  ییاهان دارویاساس گ  براز اسالم،    شیپ  ییو جادو  سحر  ةعامّطب    رو،  نیاز ا

 جامعه به عهده داشت.   تیاکثر  ی را برا  یخدمات طبّ  یرکن اصل  ،ینوسیجال  یگرم  -  یسرد  ینفوذ دوگانگ

 

 
 .۲۳۴ص ،۱۳۶۸ادوارد،  اکوبی پوالک ۱
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یعیه، محکم به سراسر مابعدالطب یار بس یبه صورت  ی طّب اسالم  یة که نظر دانیم می 

یة نظر ینی، بال یافت و ره  ها یماری ب  یینرو در تب ین و از ا  یوست پ یو فلسفة اسالم  شناسیجهان 

اصر عن یبدارد. همانطور که ترک ی( نقش محور و سودا ، صفرا، بلغم چهارگانه )خون  اخالط

مناسب  یبو ترک  عادل یزن  یموجود است، در بدن آدم  یسبب دوام و بقا  طبیعتچهارگانه در 

که در نظم اخالط  رودی از دست م یهنگام یسالمت  یناست و ا  یآن اجزاء، ضامن سالمت

خود قانونمند است  یعتبه مانند طب ی، منظومة پزشک  ین. بدن، در اید آ یدپد  یچهارگانه اختالل 

شفابخش،  ی عی طب یروی ن ین ا  یزن  ی. اّما هنگام کند ی م  یاء از دست رفته را خود اح ی هاو نظام 

ساختار فلسفة  بر اساس. دهد ی از دست م یسالمت  یعنیتعادل،  یدندر بازگردان  یشخو  ییتوانا 

حترام به و ا  یر مکتب با نظر به انسان، به صورت جهان صغ  ین پزشکان ا ی، طّب اسالم  ی نظر 

 ۱گردند.ی م  یماریب  یط در شرا  یع تعادل مزاج و طبا   یافتصدد باز دری، اله   یها و سنت   یعتطب 

 یافتنبر  یدر واقع مبتن همچون تب هایینظمییب یصتشخ، یطبّ اسالم در، بنابراین

طب  که در یهنظر ینبه هم خورده است. هر چند ا آن تعادل اخالطة یلاست که به وس یراه

 یماریب  یجادا  یاز چگونگ  یاست و سرآغاز برداشت نظر  یدهدوان  یشهر  یو اسالم  یونانی،  ییاوستا

 یافتهافول    یرتصو،  قاجار  یرانا  ییطبّ سینا  در  یاست ول  یمنسجم و علم  کامالً  یستمس  یک در  

 .دهدیرا از خود نشان م یعلمیرو غ

 یاخود قبالً از نظر گرما ، کردیرجوع م یمیبه حک یماریکه ب یوقت، دوران قاجار در

. کردیمناسب را م یدارو یتقاضا یداده بود و فقط از و یصخود را تشخ یماریب، رطوبت

 یرو س یجادا یرتفس یداشته و برا بدیلییب یکردرو، یهنظر ینبه ا یزدوره ن ینا یناییاطباء س

 یقیو تحق یرتفس یچگونهه یجهبسنده نموده و در نت یهنظر ینبه هم، یماریک بیزیولوژیپاتوف 

 :نویسدیخصوص م یندر ا . پوالکشودینم یدهدوران د یندر ا هایماریدر مورد ب

( در و سودا بلغم، صفرا، اربعه )خون اخالط ینوسطبق مکتب جال یزهنوز ن”

 به کبد  یاربس  یتها مقام اول را دارد. به خصوص اهمامراض آن  یصعلم تشخ

 
 .۳۵-۵۳، ص۱۳۶۲ ،ابوتراب یسینف ۱
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ها هستند که از آن یفقط معدود ین. با وجود اشودیزهره و صفرا داده م یا

تکه شده و تکه  شتهک  یواناترغم آن که در تمام حیعل  دانند؛یکبد را م  یجا

انسان که   یاست برا  یازیامت  کنندیم  یالخ،  کبد در طرف راست است  یجا

 شوندیم  یابدواً جو  یسخت  یماریکبدش در طرف چپ باشد. هنگام بروز هر ب

 یدمورد مف   ینخود در ا  یگراصطالحات د  ینزهره مجروح شده است و ا  یاکه آ

 ۱“«شدام آب زهره»، جگرم آتش گرفت«ت: »اس یمعن

 یرکه تصو شودیزده مقاجار چنان عوام یراندر ا یناییس طّب اصیل است که چنین

 یسالرئ  یخکه ش یدر حال  یابد؛یمخدوش شده و ژرفا نم  یزچهارگانه ن  اخالط  یکمنسجم تئور

ژرف  یدگاهید، یطبّ اسالم یدر نظام فکر ینوسیجال ةچهارگاناخالط  تئوری با پاسداشت

 ها دارد.اندام یزیولوژیو ف  هایماریب یسمیمکان یینو تب یرنسبت به تفس

از قلب و باز شدن  أآن در منشة یچدر یاو در مورد آئورت و ساختار سه لخت مشاهدات

 یورشاز  یریآن در هنگام انقباض قلب و مسدود شدن آن در زمان استراحت قلب و جلوگ

 مدعا است. ینشاهد ا، یاز هارو یشدر شش قرن پ، به قلب خون

مجاور آن تورم ة غد، مجرا یک یکه با انسداد خروج دهدیشرح م ینچن ینهمچن او

 .یابدیم

ارائه  هایچهو درک درد و حرکات ماه یطیرا در مورد اعصاب مح یاطالعات همچنین

دستگاه  یروده از دردها هاییماریب یدردها هاییژگیوة دربار یناسابن که ی. افتراق دهدیم

در هنگام  اوست. او انقباض مثانه ینیبالة یرکانزة ادرار داده است نشانگر مشاهد یمجار

که  کشدیم یرادرار کردن را چنان به تصو یزیولوژیآن و ف ة دهان هایهیچهاستراحت ما

 ۲.است یزانگیرتح

 

 
 .۴۲۳ص ،۱۳۶۸ادوارد،  اکوبی پوالک ۱

2 Dajani AM, http://www.islamset.com/hip/i_medcin/dajani.html). 
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  یکیسال طبابت نمود و منزل درس او    ۶۵است که    یبه نام عصر ناصر  ی نورمحمود از اطبا   میحک  :۶۳تصویر  

درس طبابت    یدر مکتب و   یدوران ناصر   یاز اطبا   یاد یز  ةطب آن عصر و زمان بود. عدّ  سیاز مراکز مهم تدر

 است.   گشتهیدست به دست م  ب،یطب  نیا  یهاخوانده و نسخه

 

 یرقانِ از  یانسداد یرقانبه تفاوتِ ، یرقان یداییپ یزیوپاتولوژیک ف یفدر توص یناس بوعلی

است که  یمفهوم، یرقان یدایشو پ یصفراو یمجار ی. علت انسدادکندیاشاره م یتیک همول

است که  یکس یننخست ین. او همچنشودیدوباره شناخته م در اروپا یالدیم ۱۹۰۰ة در ده
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 ۱.دهدیبه دست م مننژیتاز  یقدق  یفیتوص

 یستماتیکس یرا با نظم هایماریب یزیوپاتولوژیک ف  یماز مفاه یاریبس، در قانون پورسینا

 ینگوناگون ا هاییماریمغز به ب یآناتومة دربار ینموده است. او پس از گفتار یمترس یو علم

قانون که شامل پنج گفتار ة ین. بخش شش و سپردازدیم یعصب یمرکز یستمبخش از س

 هایماریب یزیوپاتولوژیک و ف  شناسینشانه یاناو در ب یژرف و علمة یشاندة ندکن یمترس، است

 پردازدیهمانگونه به بحث م،  یدستگاه تنفس  یافتگی  یبآس  یافتراق  یصتشخة  دربار  یاست. و

 ۲.خوریمیامروز به آن برم یپزشک یکآکادم یهاکه در کتاب

است که نشان  یسالرئ یخشة موشکافان یوردهاادست ةنمون شماریچند مثال از ب این

 یتاز واقع یناییس ینوسیجالة چهارگان اخالط یبر تئور یمتک یعلمطب  که چقدر دهدیم

 یورشدر برابر  یزشرة را آمادطب  ینا یفنحة یکرقاجار فاصله گرفته بود و پ یرانخود در ا

 نمود. یغربة مسلح به تجرب پاسر تا  طبّ

 

 یزیکیو ف ینی بالة معاین

از  یاریدارد و در بس یعبس رف یگاهیجا یزیکیفة ینمعا، طّب مدرن در یزن امروزه

 استوار است. یمارب ةیندر پناه معا یو اقدامات درمان یحصح یصتشخ، یداخل هاییماریب

 یناسابن  بوده است.  تب  یدرجه حرارت و الگو، یمارانب  یزیکیف ة یناز نکات مهم معا  یکی

( اشاره و تب روزانه یتب خلط، تب )تب دق یبه سه نوع اصلطب  در کتاب چهارم قانون در

 یهافصل و تب  ۳۰تب روزانه در    یفکتاب به توص  ینکرده و سپس در دو گفتار از بخش اول ا

او به  کند؛یم یادنوع تب  ۲۰۴او از  یو به طور کل ازدپردیفصل م ۵۴در  کلیبه طور  یعفون

را از  یمفصل و غامض یشده است اشاره کرده و شرح یبتب شطرالغب که خود از دو تب ترک

 ۳.دهدینوع تب ارائه م ینا

 
 .۸۶، ص۱۳۶۶.، یگاردنرالدون ج؛ ۲۳۴-۵ص، ۱۳۵۶ ل،یریس الگود ۱
 .۳۹۱، ص۱۳۶۶ نا،یس یابوعل سیالرئ  خیش ۲
 .۵۳ص، ۱۳۸۴، رجیا پور ینب ۳
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 ( تهران )اهدایی عکاسخانة کاخ گلستان  احمدیه  بیمارستاندر    پزشک در حال سمع ریه  :۶۴تصویر  

 

که در کتاب  یدر حال، اشاره شده است نوع نبض ۵۰از  یشبه ب، یرانا یمتون پزشک در

 یزیولوژیکگونه نبض شرح داده شده است. اساس ف   ۹تنها  ،  پرلوف  یآقا  یزیکیف ة  ینمعروف معا

بار توسط پزشکان مسلمان  یناول ،یانینبض شر یمنحن dicroticو  anacrotic یهاو شاخه

در قرن هفتم و  ینیدر قرن چهارم و عمر چغم یاربخ ینیشدند و ابوبکر اخو یانب یرانا

 ۱.اندجداگانه به شرح مبسوط آن پرداخته یکهر ، در قرن هشتم یجرجان

 یماریب  یفیتبر ک  ییآشنا  یمهم برا  یاربس  یهارا از راه  کبد  لمس،  ینهمچن  یناس  ابوعلی

 است: دانستهیو سالمت کبد م

. چگونه؟ اگر  یابی ی آگاه   بر حال کبد   توان ی کردن م   از راه لمس   ینه گفتم در معا ” 

است که کبد    ین بر ا   یل دل ،  آن طرف که به کبد قرار دارد گرم بود ،  در دست زدن 

 
 .۲۰۳. ص۱۳۷۱یونسی، مهدی،  ۱
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آن است که   یل دل ، ی کرد  ی سوء مزاج گرم دارد و اگر در لمس احساس سرد 

  ی کردن احساس سفت   لمس کبد به سوء مزاج سرد گرفتار شده است. اگر در حال  

ورم سفت و    یا سخت شدن مبتالء است.    ی آن است که کبد به نوع   یل دل ،  ی کرد 

  ی که بادکردگ  ی سخت در کبد رخ داده است. اگر در لمس کردن احساس کرد 

کرده است. در   کبد باد  یا شده  یدا بدان که ورم در کبد پ ، در طرف کبد هست 

،  شکل بود  ی باد کرده هالل  ی و جا  ی اگر با لمس احساس بادکردگ  ی اول ة ین معا 

باد کرده در لمس    ی در خود کبد هست. و اگر جا   ی که باد کردگ   ی حکم ده   ید با 

احتمال دارد  ، دهد ی کبد نشان م  ی آن بود که باد کردگ  یر غ  یأت و ه  یل مستط 

 ۱باد کرده باشند.“   شکم   های یچه کبد باشد و ماه   یر در غ   ی باد کردگ 

 ینیکیکل ة نشان  ی« به معرف سر  یها بردن به حالت اندازه  یپدر قانون با عنوان »  پورسینا

است که در  یکس  ین نخست ، یزیکی ف ة ین و بر اساس معا  پردازدی در کودکان م یدروسفالوسه 

 ۲.کرده است  یان را جداگانه ب،  ی و مرکز   یعلت موضع  یفلج عضالت صورت از رو ، ی نورولوژ 

 یبه چگونگ، سوم از فّن دوم کتاب اول قانون در طب یمدر تعل یناس یابوعل الرئیسشیخ

 یزن ینیبال یشاتانجام آزما، یزیکیف  یناتدر کنار معا یرا. زپردازدیادرار و مدفوع م یشآزما

 یطبّ اسالم  ینِمدرس،  یپزشک  یداشته و در رساالت و نوشتارها  یطبّ اسالم  در  اییژهو  یگاهجا

 ۳.اندادرار و مدفوع اختصاص داده یشرا به آزما ییهابخش، ینیتا چغم زیاز را

ة کامل ادرار را به گون یشاست که آزماطب  پزشک در جهان یننخست، یناس ابوعلی

 یبندآن و جمع هاییژگیو یافتنادرار و ة با مشاهد یو ۴.دادیانجام م یبا روش علم یامروز

کامل ادرار  یش. او آزماکردیقضاوت م یماربة یو به خصوص کل یوضع عموم یرامونپ، هایافته

، ینیته نش، یرگیو ت یروشن، )قوام( یأته، است که شامل رنگ دادهینظر انجام م فترا از ه

 
 .۱۹۱، ص۱۳۶۷ نا،یس یابوعل سیالرئ  خیش ۱
 .۴۹، ص۱۳۷۵، رجیا پور ینب ۲
 .۵۶-۷۱، ص۱۳۶۲ ،ینیمحمد بن محمد بن عمر چغم ۳
 .۱۳۷۱ ،برومند بهروز ۴
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 ادرار و کف بود. یبو، اندازه

 یشزماآ یچگونگ یرچنان تحت تأث، کشورمانة برجست یستنفرولوژ، بهروز برومند دکتر

 قرار گرفت که عنوان نمود: یناس یبوعل یسالرئ یخادرار توسط ش

و  ی شدن آموزش پزشک یر گعلم و همه  یشرفت از گذشت هزار سال و پ پس” 

کامل ادرار  یش آزما  یرامونپ، یناز متخصص  یاری بس آگاهی هنوز ، یراپزشکی پ 

امر مقرر گردد که در   یدنموده کمتر است. با   یانب   یناآن چه که پورس  یزاناز م 

واحد  یک را به عنوان  یناس ابن  ما قانون یان دانشجو ، ی شروع آموزش پزشک

، یشگاهی و علوم آزما   ی نفرولوژ   ی ها تخصص   ی بخوانند و به خصوص برا   ی درس

بلکه در ،  ندیکامل ادرار کتاب قانون آغاز نما   یش نه تنها آموزش را از فصل آزما

 ۱اند.“استاد را فرا گرفته  ی ها آموزش   ینداثبات نما ،  آموزش ة  دور   یانپا 

 یماریب یصتشخ یبرا یک و روش پراگمات ینیبالطب  در هایییبرجستگ ینوجود چن با

را  یماریب یصتشخ، قاجار یرانیِا هاییمحک، ییطبّ سینا در مکتب یمارب یزیکیف ة ینو معا

بود  ییو پزشکان اروپا طبّ غربی بعد از برخورد با یتو در نها کردندیمشخص م ینهبدون معا

 یرا برا شکم یا، کرده یتورم را با چشم وارس، کرده را لمس نبض، نوزدهم نکه در اواخر قر

، کردندیاقدام م که به گرفتن نبض یزن یاز پزشکان یاریبس یحت ۲.کردندیها لمس مغده

مدت  یو گاه شمردندیها زمان را نمآن، دهدیرا ارائه م یکه نبض چه اطالعات دانستندینم

ژست  یک  یشترب یزیکیفة ینمعا ینکه ا شدیالقاء م ینستند و چننگرییبه زبان م یطوالن

 ۳.یصبه تشخ یدنرس یباشد برا اییلهاست تا وس

 اییعلم  یافتره  یچگونهاکثر اطباء ه  یمهم بود ول  یاردر نزد عوام بس  چند گرفتن نبض  هر

 .دادندیباشد از خود بروز نم یناییس یمکتب پزشک شناسینبضة یکه بر پا

 
 همان. ۱

2 Floor W., 2004, p. 115. 
 همان. ۳
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. شدیانجام م  یطیبود و آن هم تحت شرا  یمارزنان ب  یبرا  ینهتنها راه معا  یزن  نبض  گرفتن

آن بود که خانم در  ینهشرط معا یول، شاهزاده دعوت شد یک همسر ة ینامع یبرا از پوالک

 ۱.آورد یرونگرفتن نبض ب یپشت پرده مانده و از چاک آن پرده دست خود را برا

اطباء چنان رو به نقصان رفته بود که   یزیکیو مهارت ف  ینیبالة  ینانجام معا،  هر صورت  در

 ینو از ا خوریمیبرجسته برنم یابه نکته یهدر قاجار یتهبه مدرن ییطبّ سینا در دوران گذار

و سمع   یاگوفون،  کردیم  یستدر  که در دارالفنون  یپزشک دانشمند فرانسو،  رو بود که تولوزان

شد که به  ی« منته»سمع و دقة کرد که به نوشتن رسال ی( را در دارالفنون معرف یبز وت)ص

 ۲شده نشان داده شده بود. یتوگرافیلة اعمال در نسخ ینانجام ا، صورت واضح

 

 

. از  گرفتند ی فرا م   گر ی د   بی نزد طب   ی طبابت را در هنگام شاگرد   ة اکثر اطباء در دوران قاجار، تجرب   : ۶۵تصویر  

  ی ها ها عالئم و نشانه بود که آن   یگوناگون   ی ها ی مار ی ب   ی برا   ب ی طب   زات یکردن تجو   ادداشت ی شاگردان،    ف ی وظا 

 .ند کرد ی و مخلوط م   نی را توز   یی دارو   اهان ی داروها، گ   ی ساز در زمان آماده   ن ی ها همچن. آن گرفتند ی م   ادی ها را  آن 

 
 .۶۴۲، ص۱۳۶۸ادوارد،  اکوبی پوالک ۱

2 Floor W., 2004, p. 177. 
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بودند    یمطب شخص  یمنتظر طبابت هستند. در دوران قاجار، اطباء دارا   بیدر مطب طب  مارانیب  :۶۶تصویر  

  یهاشه یاطباء مملو بود از ش  ن یمطب ا  یوارید  ةشد. قفسی م  دهیخانه بود و »محکمه« نام  ایکه در بازار  

 بودند.   شدهو قرص پر    رها ی ها، الکسکه از شربت   نیالت  یهابا خط نوشته  ییهای گشاد و بطردهان

 

 یپزشک ینهاد هاییرساختو ز ی عفون هایبیماری 

 بود.  یکروبیولوژیکهن و دانشمندان م  ینسهمگ   هاییماری ب   یانقرن چالش م،  نوزدهم   قرن

 ۱.نواخت   ها یماری ب   ینا   یکر ضربات را بر پ  ترینین سهمگ،  یکروبیولوژیمسلح به دانش م   طبّ غربی 

 یمورد سخن   ین در ا ،  یه قرن نوزدهم قاجار  یرانِ ا   یناییسة  شد   یس دگرد  کهنِ طب    بود که  ینچن 

طّب   ، سان ین واگذاشت و بد   یی اروپا  یمَقَدر حک یف خود را به حر  ی نداشت و سنگرها  فتنگ  ی برا 

 یری و به دست گ   ینهقرنط   یستم س ،  مدرن   های یمارستان ب   یننخست  یستوانست با تأس   ی غرب   مدرن

خود را در ة ( نفوذ برجست سالمت کشور )مجلس حفظ الّصحه  یدر مجالس قانون  یریگ  یم تصم 

 یابود که درمان و کنترل ماالر   ینچن ،  مثال   یبه ضعف خود نشان دهد. برا   ور   یفنح   یف برابر حر 

 قرار گرفت.  یقاجار بود در دست اطباء غرب  یدمیک اپ   یماری ب  ترین مهم که 

 ۵۷۲۰قرار گرفتند    یادر بوشهر تحت درمان ماالر  یتانیاییاقامتگاه برة  که در دواخان  کسانی

 
1 Afkhami AA., pp. 206-220. 
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حدود  یعنی، م ۱۹۲۰نفر در سال  ۴۸۹۲و  م ۱۹۱۹نفر در سال  ۴۹۴۰، م ۱۹۱۸نفر در سال 

با  یاروییرو یبرا یسنتة یوبود که ش یدر حال ین؛ و ا۱شدندیرا شامل م یتدرصد جمع ۲۵

 یابزارها  ینه تنها دارا  یزو دولت ن  دادیناکارآمد نشان م  یارکردن بود خود را بس  صدکه ف   یاماالر

 یزگسترده نة یشگیرانو پ یاقدامات درمان ی( نبود بلکه برایطبّ هاییرساختز و ینینالزم )ک

 نداشت. یلیتما

که مکان  یدر مناطق  یستمدر قرن ب یزطاعون ن یگسترده رخدادها یشترآنجا که ب از

، شرکت ینا یپزشک یسسرو، دادیم ی( بود روAPOC) یسانگل - یرانشرکت نفت ا یاتعمل

شرکت از کارمندان خود  ینبه انجام رساند. ا یماریب یناز ا یشگیریپ یمؤثر برا یاقدامات

کشتن   یمضاعف را برا  یکنند و همزمان تالش  ییمرده را شناسا  یهاموش  یهاخواست تا مکان

 ۴۵۵۳آغاز شد و    م ۱۹۲۴در    یزن  کوبیمایه( به انجام رساند.  بود  یرپذامکانتا آنجا که  ها )موش

اقدامات ،  شدیگزارش م  یدیکه مورد جد  یشدند و زمان  یها ضدعفونشدند. خانه  ینهنفر واکس

خانه با غرامت و منع  یبتخر، یمارفرد ب یجداساز، البسه یشامل ضدعفون یبهداشت عموم

آب ، یمستراح بهداشت یستمس یک شرکت  ین. اشدیانجام م، ساخت خانه در همان مکان

 ۲.را احداث کرد یزتم یجاتبازار سبز یک و  یرمنظم منابع غذا و ش یبازرس، یزشرب تم

منحصر به  یاربس یعلم پزشک یختار یبرا، قرن نوزدهم یانتها یهاتا سال م ۱۸۳۰ة ده

شتاب گرفت و موجب  ینوسیکهن جالطب  از ییاروپاطب  ییجدا، هاسال ینفرد است؛ در ا

قاجار و جهان   یراندر ا  ۳.یدگرد  یمعاصر پزشک  یهانظام  یسو تأس  یکروبیولوژیم  یهاپژوهش

 .شودیمشاهده م بشجن ینا یزاسالم ن

 یرانا یمدرن خود رهسپار بود ول یپزشک یستمس یانغرب در بن، دوران ینچند در ا هر

 کردیم لمس وبا یماریب یژهبه و، گسترده هاییدمیرا در هجوم اپ یسنتطب  ییناکارا، قاجار

 یسالرئیخش یبرونة و عامل ناشناخت عفونت یتئورآن که  یبه جا یناییو پزشکان مکتب س

 
1 Floor W., 2004, p. 15. 

 .۲۴همان، ص ۲
3 Afkhami AA., pp. 206-220. 
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علم  هاییشرفترا گسترش دهند و با پ کندیم یماریب یدتول یربود با تخم تقدکه مع

فرو  یماریب یو گرم یسردة دوگانة تنها در سطح هال، خود را هماهنگ کنند یکروبیولوژیم

را در دل  ییهامال عفونتخود احتطب  در قانون در یسالرئ یخکه ش یرفته بودند. با وجود

، بازگذاشته بود یندهآ یهاپژوهش یو راه را برا کردیاتش را درک نمیکه جزئ دادیم ینزم

 .دادندینادرست تحت درمان قرار م هاییوهرا به ش یمارانب

 

 

  نیبود. ا  رانیا  مارستانیب  نیترشد و مدرن   سیتأس  ییایتانیبر  APOCآبادان که توسط    مارستانیب  :۶۷تصویر  

 بود.   کسیا  ةاشع  زاتیو تجه  یضدعفون  ستگاهیا  ،ی پاتولوژ  شگاه، یآزما  یدارا   نیهمچن  مارستانیب

 

استنباط   یزرفر  یلیب  یمزجة  همانگونه که از شرح سفرنام  مبتال به وبا  یماربرخورد با ب  روش

 در شهر توأم بود:  ییباال یرومبا مرگ، شودیم

گرم بوده که  یتیو ماه یعتطب یدارا که وبا پنداشتندیطور م ینا یاهال”

بر بدن  یلدل ینبه هم، خنک با آن مبارزه کرد یبا استفاده از دواها یدبا

که  نوشانیدندیها مآب غوره هم به آن یزو ن ریختندیآب سرد م یانمبتال
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بلکه سبب   بخشیدمیرا بهبود ن  یماراننظرات ما نه تنها ب  بر اساسکارها    ینا

 .گردیدیشان هم میهالکت فور

قائل  یی اروپا طب  منطقه به ة که سکن  یبا وجود تمام ارزش و احترام  عمدتاً 

مداوا و خطراتش بازداشته ة  یو ش   ین ها را از به کار بردن ا آن   یم هستند ما نتوانست 

به  یماریب  ین ا، روز ۱۲ یال ۱۰. در خالل ییمآن نما  ییربه تغ یق تشو  یاو 

نفر را در شهر   ۱۲  یال  ۱۰  ینب  هو روزان   یافتحاد و خطرناک گسترش    ی ادرجه 

 ۱.“آورد ی در م  یپا   اطراف از  یهم در روستاها  یادی و تعداد ز 

 یلبه دل، مانند وبا یکاندم هاییماریاز ب، به هندوستان یکیبا وجود نزد، یرانا فالت

مجاور صورت  هایینهجوم وبا از سرزم هیجمحافظت شده و در نت، زمستان نسبتًا سرد

 .پذیرفتیم

سه بار از ، سه بار از افغانستان وبا، داد یگسترده که در دوران قاجار رو هاییدمیاپ یط

، م ۱۸۴۶در سال  ۲.شد یرانخزر وارد ا یایبار از در یکو  فارس یجبار از خل دو، غرب کشور

آن زمان بود. از  یتدهم جمعیک  یکه مساو شدمینفر  ۷۰۰۰وبا در تهران بالغ بر  یروممرگ

، یدمیاپ یادوره یهاکه موج آیدیبرم ینوبا در قرن نوزدهم چن یروممرگ یآمارهاة موعمج

 یاز آمار شهرها، یزانم ینشهرها شده بود که ا یتجمع یدرصد ۱۰-۲۰موجب کاهش 

 ۳.بودباالتر  یاربس، بزرگ ییاروپا

 

 
 .۱۳۸۰ ،یلیب  مزیج زریفر ۱

2 Planhol XDE., 2004, pp. 143-145. 
 همان. ۳
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چنین    سال پیش خود از بوشهر در مورد حفظ الصّحه   ۱۱۰سدید السلطنه بندرعباسی در بازدید    : ۶۸تصویر  

پنج طبیب انگلیسی موظف دولت مزبور و یک طبیب فرانسه موظف دولت ایران و روس و فرانسه در  ” نویسد:  می 
ها دو نفر طبیب است. مرجع امور دولت نباشند. ادارة قرانتین در تحت مراقبت و اقتدار  از ایرانی   . آنجا باشند 

رانتین را دولت ایران و عمارت قرانتین در جزیرة عباسک، مشرق و قریب  ق ها و مواجب دکتر و مصارف  انگلیس 
 “عمومی دارند. فقرا را مجانًا مداوا کنند.   خانة ها مریض شهر، دولت ایران بنا کرده. جنرال قونسولگری انگلیس 

 

 یانو بن یبهداشت یستمس یختنموجب برانگ در اروپا رخداد وبا، که اشاره شد همانگونه

رشد  یکروبیولوژیعلم م هاییهپا یزشد و همزمان ن یبهداشت یهاسالمت و مراقبت ینهادها

 .یافتند

(. م ۱۸۵۴کرد ) یمرا ترس جرم و رخداد وبا یانبود که ارتباط م یکس یناسنو اول جان

( م ۱۸۸۴را به عنوان وبا )  یبریوکلراکه و  یکس  ینرا به عنوان اول  «رابرت کخ»هرچند که اغلب  

را  یسمکه ارگان ینیچپا یلیپواست که افتخار آن به ف یدر حال ینا، کنندیم یشناخت معرف

 .گرددیکرد برم ناساییش م ۱۸۵۴در سال 
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 ( احمدیه تهران )اهدایی عکاسخانة کاخ گلستان  بیمارستاناطاق بیماران سرپایی در    :۶۹تصویر  

 

ة در منطق  یمسر  هاییماریگسترده و ب  هاییدمیوجود اپ،  یعلم  یاتکشف   یناة  یدر حاش

ة منطق   یرا. زیدجلب گرد  فارس  یجدوم قرن نوزدهم به خلة  یمدر ن  یانتوجه جهان،  فارس  یجخل

از  یریجلوگ یدر آمده بود و برا یمهمة به صورت مسئل یادن یرانیکشت یبرا فارس یجخل

 ینجهت وضع قوان یرانبه ا، هندوستاناز محافظت  ینو همچن اروپاة در قار هایدمیپخش اپ

 .آوردندیفشار وارد م ایینهقرنط هاییستگاهو احداث ا ایینهقرنط

 یرانا،  (م ۱۸۷۴)  ین( و وم ۱۸۶۶)  در استانبول  یالمللبین  یبهساز  یسیونکم  هاینشست

هر   هاینهقرنط ینکند. احداث ا یها سازماندهرا در استان  یعموم  یشورا یک را وادار کردند تا  

قاجار با اصول و   یرانا  یناییمکتب س  یمانحک  ییامّا موجب آشنا،  چند در عمل کارآمد نبودند

 ینا یمردم از خدمات کادر پزشک یزن یگرد یشد و از طرف یبهداشت عموم یهامراقبت

 ۱.شدندیآشنا م طبّ غربی یستممند شده و با سبهره هاینهقرنط

 
 ؛۱۶۹ص، ۱۳۶۳، یمحمد عل یکباب  دالسلطنةیسد ۱
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 ش( ۱۳۱۸جنوب در بندر بوشهر )  ةنیو قرنط  یبهدار  :۷۰تصویر  

 

 م ۱۸۶۸در سال ، یسالمت ملّ یگذارسیاستمرکز  یک به عنوان  حفظ الصّحه مجلس

شده  یلتشک یرانیشد. هر چند که مجلس عمدتًا از پزشکان ا یلتشک تولوزان یاستتحت ر

پزشکان  یمجلس شامل تعداد مساو یزمجلس بود و بعدها ن گذارسیاستتولوزان  یبود ول

 یسرپرست شوراو « ورحض یباش یمحکو بعدها خود دکتر تولوزان » یدگرد ییو اروپا یرانیا

 ۱.شد تهران یبهساز

هستند که  یگرید یریخود را نشان دادند امّا خود تصو یشوراها ناکارآمد ینا هرچند

قرن نوزدهم ناتوان جلوه داده و تحت  هاییدمیاپ یورشخود را در برابر  ییطبّ سینا چگونه

و  یریگیمتصمة قو، المللیینب هاییونمدرن غرب و نفوذ کنوانس یطبّ یستمنفوذ س

 .یدبخشخود  ییاروپا یرقبا بهسالمت را  یگذارسیاست

 
 Lorimer JG., 1986, p. 2551. 
1 Floor W., 2004, p. 205. 
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در سال    شد،ی م  تیهدا  که توسط دکتر تولوزان  ییاروپا  یپزشک  ةشاه تحت اصرار جامع  نیناصرالد  :۷۱تصویر  

محافظت از سالمت عموم صادر کرد. پزشکان هر    دگاهیرا با د  مجلس حفظ الصّحه  کی  جادی، دستور ام ۱۸۷۶

  رانین تمام نقاط ایها، جلب توجه مسئولآن   فی. از وظاآمدند یوزارت علوم دور هم گرد م  تیهفته تحت حما

پزشکان با  مجلس،    نیا  انیبود. از م  های مار یب  یدمیاز اپ  یر یشگیپ  یبرا   یسالمت عموم  نیتأم  یچگونگ  یبرا 

را ارتقاء و مردم را    ی« منصوب هر شهر و استان شدند تا سطح سالمت عمومبا لقب »حافظ الصّحه  تجربه

تحت پوشش خود را به    تیجمع   یمار یو ب  متسال   تیتحت درمان قرار دهند و گزارشات در مورد وضع

آغاز کرده و    آبله  یاجبار   ونیناسیرشته واکس  کیکار خود را با    ستیبایها م. آن ندیارسال نما  یمجلس مرکز 

 . ندیآن ارسال نما  جیخود را در مورد نتا  ةگزارش ماهان
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 هاییمارستانها و بموجب رونق دواخانه یعفون هاییماریو ب هایدمیاپ ینا رخداد

 ینغرب شد. از ا  یمارستانیب  -  ینیبالطب    مردم با  ییقاجار و آشنا  یراندر ا  ییاروپا  یسیونریم

 .یمهست یبه سبک غرب یو عموم ینظام هاییمارستانب یششاهد گشا، قاجار یراندر ا رو

طب   بودند و  یتمدن اسالم  یزانگشگفت هاییمارستانب  یانگزارخود بن  یرانیانکه ا  هرچند

 ینو عظمت ا آموختندیم یپزشک یانبه دانشجو یتمدن اسالم هاییمارستانرا در ب یبوعل

 یمارستانیب،  قاجار  یراندر ا  یانداخته است ول  یرترا به ح  یپزشک  یختار  ینمورخ،  هایمارستانب

 هایمارستانب یستمس، رو یناز ا ۱.شدیدر منزل درمان م یا ییبه صورت سرپا یامار ینبود و ب

 یشترینقاجار چنان پرنفوذ بود که ب  یراندر ا  ییاناروپا  یاو سفارتخانه  یسیونریم  یهاو دواخانه

است   یدر حال  ینفراهم آورد. ا  ینسرزم  یندر ا  یناییس  یبوعل  یسنتطب    ینابود  یضربه را برا

خود در  یانکه همتا کردندیم یرا ط یریهمان مس یراندر ا یناس یبوعلطب  وارثان گرکه ا

طّب  را که یبزرگ یهاو درمانگاه هایمارستانب یزقاجار ن یراندر ا، کرده بودند یط هندوستان

دکن و  یدرآبادح  یمارستانهند وجود دارند مانند بة  شده و در شبه قار  یها عملدر آن  یاسالم

ها اکنون مانند آن  توانستندیوجود داشتند و م  یراندر ا  یزن  یو کراچ  یهمدرد دهل  هایانسازم

شده، تحت درمان قرار  یزهمدرن یطّب اسالم یها هزار نفر را با روش و داروهاروزانه ده یزن

 دهند.

 

 یپزشک آموزش

شده بود و شامل آموزش  یطراح یستماتیکس یاربس یدر تمدن اسالم یپزشک آموزش

، بالینیپیش یهابود. پس از گذران دوره یاسالم هاییمارستاندر ب ینیو علوم بال یهعلوم پا

 یک نظر  یرو هر گروه ز شدندیم یمتر تقسکوچک  یهابه گروه یمارستاندر ب یاندانشجو

 یهو مرور دروس علوم پا یمارانبة داشت به جلسات بحث دربار فیپزشک استاد که مهارت کا

 یاندانشجو  یززمان ن  ین. در همپرداختندیم  یمارستانگوناگون ب  یهابخشة  روزان  یدهایو بازد

آموزش  یادیبنة . هستآوردندیبه دست م هایماریب یصتشخ یمهارت الزم را در چگونگ

 
 .۱۸۹-۱۹۶همان، ص ۱
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 یخِ بار در تار یننخست، استوار بود. سنت راند یمارو ب انشجود یارویبرخورد رو بر اساس ینیبال

دگر بار در  یزن ۱۷از قرن  گذاشته و در اروپا یهبه همت پزشکان مسلمان پا، یپزشک

 ۱.به کار گرفته شد یپزشک یهادانشکده

 یزکه هم اکنون ن یآموزش پزشک یستمس یناز ا ینشان، قاجار یرانمتأسفانه در ا امّا

 وجود نداشت.، کندیجلوه م یشرفتهپ

 :دهدیشرح م ینچن پوالک، قاجار یرانرا در ا ییطّب سینا آموزش سیستم

از شاگردان   یدست دارد گروه کوچک  یتکه در عرب  یبیطب  گاهیفقط گاه و ب”

از  یچند فصل، یرسمیرو غ یو به صورت خصوص کندیرا گرد خود جمع م

آن هم ، را یازکرابن شرح اسباب ینو شرح آن و همچن یناس یکتاب ابوعل

مورد بحث و  یمزد یافتبدون در، از نظر زبان تا از لحاظ موضوع یشترب

 یبطب  خواهدیکه م یکس، یگرموارد د  یعدر جم  یباً . تقردهدیگفتگو قرار م

به کار مشغول  یبیطبة در محکم، ینظر یمقدمات معلومات هیچیب، شود

 ۲“.کندیم یسیرا رونو یو یهاو نسخه شودیم

 یغرب یآموزش علم پزشک، م ۱۸۵۱در سال  دارالفنون یک تکنیکالج پل چند که در هر

آموزش فقط به »خود را نشان داد امّا مخالفت بر ضد ، یدائم و نهاد یتیبه عنوان واقع، مدرن

 با یبکالج به صورت ترک ینآموزش در ا یستمشد که س یآن چنان قو «ییاروپاطب  ةیوش

دارالفنون از  یآموزشة در برنام یناییمکتب سطب  آموزش، یجهنت دردر آمد.  ییطبّ سینا

کالج را با آغوش   ینا  یلفارغ التحص  توانستندیمردم م  یلهوس  ینگرفت. بد  یجا  م ۱۸۶۰ة  یژانو

 ۳.شوند یراباز پذ

 

 
 .۱۰۷-۱۰۹، ص۱۳۷۴ رج،یا پور ینب ۱
 .۳۹۷، ص۱۳۶۸ادوارد،  اکوبی پوالک ۲
 .۲۸۴، ص۱۳۷۰، نیحس یاردکان  یمحبوب  ۳
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دائم و   یتیمدرن، به عنوان واقع  یغرب  ی، آموزش علم پزشکدارالفنون  سیبا تأس  ،م  ۱۸۵۱در سال    :۷۲تصویر  

از مواد    یکیمدرن بود؛ چرا که    طبّ غربی  گسترش  یقدم به سو  نیترمهم   نیخود را نشان داد. ا  ،ینهاد 

 دارالفنون، طب بود.  ةدر مدرس  یآموزش

 

 یرزام، دعوت شدند در دارالفنون یسنتطب  آموزش یکه برا یناییمکتب س یاطبا از

 یحاج  یگریبود. د  یرانیسرآمد پزشکان ا،  بود که از لحاظ طبابت و دانش  یکاشان  یباحمد طب

دارالفنون را به عهده   طبّ ایرانی  یق معلم۱۲۹۴الحکماء بود که در سال  ابوالقاسم سلطان  یرزام

 ۱.باشندیم یو یفاتتألة از جمل یو ناصرالملوک به فارس یبه عرب یناصرة داشت و تحف 

ق ادامه داشت و سپس تا ۱۲۷۸تا سال  یاحمد کاشان یرزاتوسط م ییطبّ سینا تدریس

و سپس  یمیپدر دکتر محمود خان ش یکاظم محالت یرزاعبدالوهاب و م یرزاق م۱۲۹۴ یختار

مبتال شده و  وبا یماریبه ب یق و۱۳۲۲که در سال  ینتا ا یافت؛ادامه  توسط سلطان الحکماء

 
 .۵۸۷، ص۱۳۷۵تاج بخش حسن،  ۱
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 ۱.یدمتوقف گرد در دارالفنون طّب ایرانی یسدر اثر آن درگذشت و پس از فوت او تدر

 یلو تشک یبه زبان فارس یغرب یکتب طبّة ترجم یبرا یاتالش گسترده، دارالفنون در

 .یدانجام گرد یفارس یپزشکة فرهنگنام

 

 

 در دارالفنونطب    دوم  ةمرتب  نیمتعلّم  :۷۳تصویر  

 

به چاپ   م ۱۸۷۴« را در سال  یک فارماکوت  -  یکو»مد  ینولوژیترم،  اشمهم  یاراثر بس  شلیمر

 یاصطالحات فرانسو یهامعادل یبرا یکوچک فارسة نامواژه یککتاب به صورت  ینرساند. ا

 فارماکوپه عمده رشد داده شد. یک به صورت  یآغاز شده بود ول یعشا

ی، به هارو یناسابن از یانتقال ناگهان یبرا ییآسا”واقعًا تالش غول، اظهار الگود بر اساس

 یدو استاندارد کردن اصطلالحات دانشگاه جد  یدجد  هاییدگاهبه د  یمیقد  یگذارنام  یهمخوان

 
 .۳۳، ص۱۳۸۱جواد،  دیّس یتیهدا ۱
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 ۱صورت گرفت.“

 

 

 )نفر اول از چپ(   هیاستاد احمد  :۷۴تصویر  

 )نشسته(   راعلمیدر کنار استاد ام  دارالفنونطب    انیبه همراه دانشجو

 

 یمل یمجلس شورا ۱۹۱۱قانون  یبتصو، نمود یافتدر ییطّب سینا که یاضربه آخرین

ة هم  یبرا،  قانون ینا  بر اساسشد.   یناییس  یراثو م  یسنت  یبود که موجب نابود کردن پزشک

 صادره از مدارس طبّ  هاینامهیتنها گواه، ییموارد استثنا یبه جز بعض یپزشک یهارشته

بازکردن ة  اجاز  هانامهیگواه  ینگان او فقط به دارند  شدیشناخته م  یتداخله و خارجه به رسم

 ۲.شدیداده م یدولت یاستخدام در مشاغل طبّ یاو  یمطب شخص

همان شد ، قانون ینو صدور ا در دارالفنون ییطبّ سینا یسبود که با توقف تدر چنین

 
1 Elgood C., 1951, p. 502. 

 .۵۳، ص۱۳۸۱جواد،  دیّس یتیهدا ۲
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 است: یداهو یدکتر تاجبخش به خوب یکه از گفتار آقا

ة را از برنام یناییس یابوعلطب  یاکهن طب  یسکه تدر ینجاستتأسف ا”

 یمیپزشکان قد یوقت یبترت ینحذف کردند. بد دارالفنونطب  ةمدرس

دفتر  یننداشتند و ا یاطالع یرانیکهن ا یاز پزشک یدپزشکان جد، مردند

 ۱بود.“ یرناپذجبران یاشتباه ینبستند. ا یچند هزار ساله را به کل

 

 یریگنتیجه 

طّب   ،زمان  ینجهان بود. در ا  یپزشک  یخدر تارساز  سرنوشت   یدوران،  یالدینوزدهم مة  سد

 ۲.را بدرود گفت ینوسیجالطب  ةدو هزار سالة یطرس، یکروبیولوژیمة یبر پا یغرب مدرن

با  یپلماسیدة خود در مرکز و گسترش گستر یاسیشدن قدرت س یرومندبا ن یزن ایران

 هاییمارستانب یستأس، یمذهب یسیونرهایها و مسفارتخانه یو حضور پزشکان غرب اروپا

 بر اساس یبهداشت ینقوانة مجموعو وضع  دارالفنون یکتکنیکالج پل یشگشا، یشهر

 مجلس حفظ الصّحه یلو تشک هاینهآن در احداث قرنط یتجل که) المللیینب هاییونکنوانس

 آشنا شود. طبّ غربی ةبالند ی( توانست با مبانبود

 یو علم یکآکادمطب  یاز مبان یاریکه از بس ینسرزم ینا یسنتطب  ،یگرد یسو از

متوقف شده بود.  یو سرد یاز دوگانه گرم یاجدا افتاده بود در هاله یناییس یمکتب بوعل

و  یتجربطب  یبه جا، ینوسیچهارگانه جال اخالط یبر تئور یقاجار متک طّب ایران یستمس

 ینبود. ا یرعلمیعامّه و غ یلبر تحل یمبتنطب  گرفتار، یسالرئ شیخبر مکتب  یمبتن ینیبال

تجربه ة یبر پا یمبتن یزیولوژیو پاتوف  یزیولوژیف، یحتشر، یهاز دانش علوم پا، یپزشک یستمس

تمدن  یو اصول مدرن جراح یزیکیفة ینبر معا یمبتن یناییس ینیبالطب  یلاص هاییشهو ر

 بود. یو آموزش یمارستانیب، یبهداشت هاییرساختسازمان و ز اقدبوده و ف  بهرهیب، یاسالم

 
 .۵۸۷، ص۱۳۷۵تاج بخش حسن،  ۱

2 Afkhami AA., 206-220. 
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  مارستانیب  کی  ،م  ۱۸۶۸سال    دیجد  یارتش  مارستانیافزون بر ب  ؛یدولت  مارستانیب  ای  خانهض یمر  :۷۵تصویر  

ساخته شد که   یزمان  دیجد  مارستانیساخته شد. ب  یحوال  نیدر هم  ای  م ۱۸۷۴در سال    گرید  یشهر 

  کی  خواستی م  (اعظم  ریوز)  رالدولهیبرگشته بود. حاج حسن خان مش  سفرش به اروپا  نیشاه از اول  نیناصرالد

( را  دارالفنون  لیالتحصاکبرخان )تازه فارغ  یبود در تهران بسازد. او عل  ده ید  آن چه در اروپا  هیشب  مارستانیب

  م  ۱۸۸۰تا سال    مارستانیب  نیشد( فراخواند و در ا  دهینام  نای)که بعدها س  یدولت  ةخانض یبه خدمت ساخت مر

 خدمت کرد. 

 

 یبرا یختگاناز اصالح طلبان و فره یندهکوچک امّا فزا یرو و تحت نفوذ گروه ینا از

 یتمام سنگرها یتهدر گذار به مدرن یراندر ا یغرب ، طبّ مدرنیشرفتهو پ یقو یرانیساخت ا

 نمود. یرقاجار را تسخ یرانا یناییسة یافتافول طب 

 یکروبیولوژیبه دانش م یرمسلحغطب  یو ناکارآمد یعفونة گسترد هاییدمیاپ بروز

 یمارستانیو رشد شتابان درمان ب یبر شواهد غرب یمبتنطب  یستمموجب نفوذ س، یسنت

 .یدگرد
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 ( جناب آقای دکتر سید محمد جعفر طبیب Medicine Boxجعبة دارویی )  :۷۶تصویر  

 خلیج فارسمنطقة  از پزشکان پیشکسوت مدرن ایران در  

 

چتر  یرز، آفریقاو شمال  برخالف هندوستان یراندر ا ییاروپا طّب مدرن آنجا که نفوذ از

ة مردم و طبق ة تود یاز سو طبّ غربی یتمام اصول و مبان ینبنابرا، قدرتمند استعمار نبود

 ۱.یدنگرد روروبه یاشد و با مقاومت ضد استعمارگرانه یرفتهممتاز جامعه پذ

 
1 Ebrahimnejad H., 2002, pp. 1-22. 
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مجلس  ۱۹۱۱و وضع قانون  در دارالفنون ییطبّ سینا همگام با حذف آموزش همچنین

ة یوبه ش کرده یلطبابت تنها به پزشکان تحصة اجاز هایینامهدر خصوص صدور گواه یمل

 طبّ مدرن خود را به یجا یمپارادا یندر ا، قاجار یرانا یناییمکتب سة یافتافول  طبّ ،یغرب

 دارد. یغرب
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 205 نمایه 

 ث

 ۱۲۶،  ۸۱،  ۶۸ ............................ بن قره   ثابت

 ۳۸،  ۳۷ ........................................... تیثر

 ج

 ۳۳،  ۲۳،  ۲۱ ...................................... جادو 

 ،۸۳،  ۷۳،  ۷۲،  ۷۱،  ۶۰،  ۵۹،  ۵۷،  ۴۳ .... نوس یجال

۸۴  ،۸۶  ،۱۰۷  ،۱۱۷  ،۱۴۲  ،۱۵۳  ،۱۶۵،  ۱۶۶،  

۱۶۷  ،۱۶۸  ،۱۷۰  ،۱۷۶  ،۱۸۸  

 ۴۹ ............................................. ل یجبرائ

 ،۱۳۲،  ۱۲۹،  ۱۲۸،  ۱۲۷،  ۴۸،  ۴۵ ............ جراح 

۱۳۳  ،۱۵۷  ،۱۶۰  ،۱۶۱  ،۱۶۲  ،۱۶۵  

 ،۵۱،  ۵۰،  ۴۹،  ۳۸،  ۳۳،  ۳۱،  ۳۰ ............ ی جراح

۵۲  ،۵۳  ،۶۷  ،۸۱  ،۸۲  ،۸۴  ،۹۰  ،۹۳  ،۱۰۰  ،۱۱۱  ،

۱۱۴  ،۱۲۰  ،۱۲۲  ،۱۲۵  ،۱۲۶  ،۱۲۷  ،۱۲۸  ،۱۲۹  ،

۱۳۰  ،۱۳۱  ،۱۳۲  ،۱۳۳  ،۱۳۵  ،۱۳۶  ،۱۴۱  ،۱۴۳  ،

۱۴۴  ،۱۴۷  ،۱۴۸  ،۱۵۳  ،۱۵۴  ،۱۵۷  ،۱۵۸  ،۱۵۹  ،

۱۶۱  ،۱۶۵  ،۱۸۸  ،۱۹۴  

 ۱۳۲،  ۱۲۷،  ۹۰،  ۸۲،  ۸۱،  ۶۷ ..... ی عموم  یجراح

 ۱۷۱،  ۱۳۶،  ۱۲۹،  ۱۲۱،  ۱۲۰ .............. ی جرجان

 ۱۳۶،  ۷۱،  ۵۳،  ۳۱ ........................... جمجمه

 ۳۷ ............................................. د یجمش

 ،۵۹،  ۵۸،  ۵۵،  ۵۱،  ۴۸،  ۳۲ ............ شاپور  یجند 

۶۰  ،۶۱  ،۶۲  ،۶۷  ،۶۸  ،۷۳  ،۷۵  ،۸۹  ،۱۹۳  

 ۶۶ ........................................شناسی  نیجن

 

 چ

 ،۱۰۳،  ۱۰۲،  ۱۰۱،  ۳۰،  ۱۹ .................... چرک 

۱۲۹  ،۱۳۰  ،۱۶۱  

 ۱۶۶ ............................................ بد   چشم

 ،۹۰،  ۸۱،  ۶۷،  ۴۷،  ۴۵ ................. پزشک  چشم

۱۳۷  ،۱۳۸  ،۱۴۰  

 ۱۰۴ ............................................ نگیچن

 ح

 ۱۵۴ ......................................... بابا   یحاج

 ۱۹۴،  ۱۵۳ ............................ ی آمل  زادهحسن 

 ۱۲۹ ...................................... ی صفاق  حفرة

 ۱۸۸،  ۱۸۲،  ۱۸۱،  ۱۷۹،  ۱۷۵،  ۴۲ ... الصحه   حفظ

 ۱۸۱،  ۱۵۷،  ۱۵۴ ......................... ی باش  میحک

 ۲۷ ....................................... یقلب  حمالت

 ۴۸،  ۴۵،  ۳۳،  ۳۰،  ۲۰،  ۱۹ ................. ی حموراب

 ۱۲۸،  ۱۱۸ ..................................... حنجره 

 ۱۳۸،  ۶۹،  ۶۸ .................................... نیحن

 ۶۸ ................................... بن اسحق   نیحن

 خ

 ۱۶۰،  ۳۰ ..........................................ختنه

 ۵۷،  ۴۹ .............................. روان یانوش  خسرو

 ۲۶ ....................................... چشم   یخشک

 ۱۹۴،  ۱۹۰،  ۱۸۰،  ۱۷۸،  ۹۱ ............ فارس  جیخل
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 ۱۱۳ ................................... ذ یالتالم  خواص

 ۵۸ ............................................ خوزستان 

 ،۱۲۸،  ۱۰۵،  ۸۸،  ۸۷،  ۸۶،  ۴۳،  ۳۱ ............ خون 

۱۵۶  ،۱۶۱  ،۱۶۷  ،۱۶۸  

 ۸۷،  ۸۶ .................................... ی شش  خونِ

 د

 ،  ۱۸۵،  ۱۸۴،  ۱۷۴،  ۱۵۶،  ۱۵۵،  ۱۵۴ ..... دارالفنون 

۱۸۶  ،۱۸۷  ،۱۸۸  ،۱۸۹  ،۱۹۱  ،۱۹۷  

 ۱۹۴،  ۶۶،  ۵۸ .............................. ی داروساز 

 ۱۹۴،  ۱۳۷،  ۹۹،  ۷۷،  ۷۵،  ۵۷،  ۴۹ ..... داروشناس 

 ۴۵ ........................................... دامپزشک 

 ۱۹۵،  ۸۹،  ۵۸ ................. شاپور   یجند   دانشگاه

 ۴۵ .......................................... پات   درست

 ۱۷۰،  ۱۱۸،  ۵۷ ....................... تنفس   دستگاه

 ۸۸،  ۸۷،  ۸۶ .......................... گردش   دستگاه

 ۱۶۱ ...................................... مالکوم   دکتر

 ۱۶۱ ....................................... هارون   دکتر

 ۱۶۱،  ۱۶۰ ....................................... دالک

 ۱۵۴ ............................................. دالکان

 ۸۹،  ۷۳،  ۶۷،  ۶۲ ............................... دمشق 

 ۲۶ ..................................... گوش   های دمل

 ۵۱،  ۴۷ ....................................... دموکدس 

 ۲۶ ................................................ دندان 

 ۳۲ .............................................. ی فترید

 ذ

 ۲۷ .............................................ه الری ذات

 ۱۲۹ ............................. یخوارزمشاه  رةیذخ

 ر

 ،  ۸۹،  ۸۴،  ۷۹،  ۷۸،  ۷۵،  ۷۴،  ۷۰،  ۶۹،  ۶۸ .... ی راز

۹۷  ،۹۸  ،۹۹  ،۱۰۰  ،۱۰۱  ،۱۰۳  ،۱۰۴  ،۱۰۵  ،

۱۰۶  ،۱۰۷  ،۱۰۸  ،۱۰۹  ،۱۱۰  ،۱۱۱  ،۱۱۴  ،۱۲۰  ،

۱۲۳  ،۱۲۶  ،۱۳۰  ،۱۳۲  ،۱۳۳  ،۱۴۳  ،۱۴۷  ،۱۷۲  ،

۱۹۴  ،۱۹۶  ،۱۹۷  

 ۱۸۴،  ۱۴۰،  ۱۳۶،  ۱۱۵،  ۸۰......................راند 

 ۱۳۸ ............................................... نایرت

 ۱۳۷،  ۸۶،  ۷۱ ..................................... رحم

 ۳۸ .............................................نهیرستم

 ۴۵ ........................................ درمانگر   روان

 ۱۱۳،  ۴۸،  ۴۵،  ۲۰............................ ی روحان

 ۱۶۶،  ۱۰۷ ................................... سم یرومات

 ۵۸،  ۵۷،  ۴۷ ........................................ روم 

 ۱۱۰،  ۱۰۱،  ۹۹،  ۹۷،  ۴۸ ......................... ی ر

 ۶۱ ............................................... شهر یر

 ۱۷۱،  ۱۲۳،  ۱۱۸،  ۸۶،  ۱۹ ....................... هیر

 ۶۱ ........................................... ر ی واردشیر

 ز

 ۱۵۴ ................................................ یزات

 ۲۹ ............................................د یسف  زاج
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 ۱۳۶،  ۸۶،  ۳۸،  ۲۷ ............................. مان یزا

 ،۵۰،  ۴۹،  ۳۸،  ۳۱،  ۳۰،  ۲۹،  ۲۳ ............... زخم

۱۰۱  ،۱۰۲  ،۱۲۴  ،۱۲۸  ،۱۳۶  ،۱۴۳  ،۱۴۷  ،۱۶۱  

 ۵۵،  ۵۰،  ۴۷،  ۴۲،  ۳۹ ........................ زرتشت

 ۱۳۶،  ۹۱،  ۶۷ ........................... مان یو زا  زنان

 ۸۸ ...................................... هونکه   دیگریز

 س

 ۶۱،  ۵۷،  ۴۶،  ۴۲،  ۳۹ ........................ ی ساسان

 ۴۸ .............................................. س یسائ

 ۱۶۶،  ۳۳،  ۲۳،  ۲۱ ............................... سحر 

 ۳۰ ................................................ میسد

 ۱۱۳............................................ سرالطب 

 ۱۳۰،  ۸۸،  ۸۷،  ۸۶ .......................... سرخرگ 

 ۱۹۷،  ۱۴۷،  ۱۱۴،  ۱۰۵،  ۱۰۴،  ۱۰۳ ........ سرخک 

 ۶۹،  ۶۲،  ۶۰،  ۵۹،  ۵۸ ......................... ی انیسر

 ۱۸۸،  ۱۸۳ .................................. سفارتخانه 

 ۴۴،  ۲۷ ........................................... سکته 

 ۱۲۳،  ۲۷،  ۲۰ ..................................... سل

 ۱۸۵................................... الحکماء   سلطان

 ۷۳،  ۶۲ ........................................ سمرقند 

 ۱۷۴......................................... و دق   سمع

 ۱۶۷،  ۴۳ .......................................... سودا 

 ۶۱،  ۱۷ .......................................... ه یسور

 ۵۶.................................................. سوما 

 ۱۷ ................................................ سومر 

 ۳۲ .......................................... سرفه  اهیس

 ۱۳۰،  ۸۷،  ۸۶،  ۲۲ .......................... اهرگ یس

 ۱۷۹ ................................ یبهداشت  ستمیس

 ۳۸ .............................................. مرغ یس

 ش

 ۵۸ .............................................. آباد  شاه 

 ۲۹ ..................................... ی هند  شاهدانة

 ۲۶ ...........................................کوری  شب

 ۱۴۱،  ۱۳۸ ...................................... ه یشبک

 ۱۷۵،  ۹۴،  ۵۷،  ۲۹،  ۲۴،  ۲۳ ...................شربت 

 ۱۷۶ .................... س یانگل  -  رانینفت ا  شرکت

 ، ۱۳۶،  ۱۳۴،  ۱۳۳،  ۱۲۷................... ی شکستگ

۱۴۸  ،۱۶۲  ،۱۶۴  

 ۱۷۳،  ۱۷۲،  ۱۵۸،  ۱۳۰،  ۱۲۹،  ۳۸ ............ شکم 

 ۱۸۶ ............................................. مر یشل

 ۶۰ ............................................. رها   شهر

 ۱۹۴،  ۵۴،  ۵۲ ........................... سوخته  شهر

 ۲۹ ................................................. شوره 

 ۵۸،  ۲۰ .......................................... ی شوش

 ۵۸ .............................................. شوشتر 

 ۲۴،  ۲۳ ........................................... اف یش

 ۳۹ .............................................. طان یش

 ۱۸۵،  ۹۹،  ۹۷،  ۸۵،  ۷۵،  ۶۶ .................. یمیش
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 ص

 ۱۰۸ ................................... ی نخاع  صدمات

 ۱۰۸،  ۴۷،  ۲۸،  ۲۷ ............................... صرع

 ۱۶۷،  ۴۳،  ۲۲ .................................... صفرا 

 ض

 ۳۱ ........................................ یی ایضدباکتر

 ۳۸،  ۳۱،  ۲۹،  ۲۳ ................................ ضماد

 ط

 ۱۱۳ ..................................... طبّ الروحانی 

 ۱۱۱ ......................................... طبّ الفقرا 

 ۱۸۶،  ۱۸۵ ................................. طبّ ایرانی 

 ۱۵۴ ........................................ طبّ ملکی 

 ۱۳۲،  ۱۲۳ .......................................طحال 

 ۱۶۶،  ۴۹،  ۴۰،  ۳۳،  ۲۳،  ۲۰ ................... طلسم

 ۹۰،  ۷۵ .......................................... طولون 

 ع

 ۷۱ ........................................... ف یعبدالط

 ۳۰،  ۱۸،  ۱۷ ...................................... عراق 

 ۱۵۳،  ۱۴۲،  ۱۴۱،  ۱۱۸،  ۸۴ ................... عصب 

 ۱۴۲،  ۱۴۱ ............................... یینایب  عصب

 ۹۳ .................................. یلمید  عضدالدولة

 ،۱۳۰،  ۱۰۳،  ۹۰،  ۳۲،  ۳۱،  ۱۸ ............... عفونت 

۱۳۶  ،۱۴۳  ،۱۷۷  

 ،۱۲۳،  ۱۰۲،  ۹۷،  ۶۷،  ۴۲،  ۴۱ ................ ی عفون

۱۲۴  ،۱۲۵  ،۱۷۰  ،۱۷۵  ،۱۷۶  ،۱۸۳  ،۱۸۹  

 ،۸۸،  ۸۶،  ۷۸،  ۷۲،  ۷۱ ............... بن عباس   یعل

۱۲۷  ،۱۴۷  ،۱۵۴  

 ۱۴۱،  ۱۴۰،  ۱۳۸،  ۱۲۵ .............. یسیبن ع  یعل

 ۱۹۶،  ۱۷۲،  ۱۷۱ ...................... ینیچغم  عمر

 ۱۲۶ ..................................... ق یالحقا  ونیع

 غ

 ۱۲۱ ....................................... د ی روئیت  غدة

 ۸۴،  ۵۰ ............................................ غدد 

 ۸۴ .......................................... ی اشک  غدد

 ف

 ۱۰۴،  ۱۰۱،  ۷۵ ..........................ی فارماکولوژ 

 ۱۲۸ ................................................ فتق

 ۵۶ ............................................ فراخکرت 

 ۱۰۳ ............................................ فراگوت 

 ۵۵،  ۳۷ ....................................... ی فردوس

 ۵۰،  ۳۸،  ۳۷ ................................... دون یفر

 ۳۲ ........................................... اطفال   فلج

 ۴۷ .......................................... فلوطرخس 

 ۱۳۰ ................................................ فولر 

 ۱۶۵ ........................................ ک یفولکلور
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 ۱۳۸،  ۱۱۸،  ۱۱۷ ...................... ی وپاتولوژ یزیف

 ، ۷۵،  ۷۱،  ۶۶،  ۳۳،  ۲۵،  ۲۲ .............. ی ولوژ یزیف

۸۳  ،۸۵  ،۸۸  ،۱۰۸  ،۱۲۰  ،۱۳۸  ،۱۴۱  ،۱۴۳  ،

۱۶۵  ،۱۶۸  ،۱۸۸  ،۱۹۷  

 ق

 ۲۷ ................................................. قابله

 ۱۷۵،  ۱۷۴،  ۱۶۵ .............................. ه یقاجار

 ، ۹۰،  ۸۹،  ۸۳،  ۷۵،  ۷۳،  ۶۷،  ۶۲ ............... قاهره 

۹۲  ،۹۶  ،۱۴۰  

 ۱۴۴،  ۸۹،  ۶۵ ................................... قرطبه

 ۱۸۸،  ۱۸۰،  ۱۷۵ ............................. نهیقرنط

 ۱۴۳............................................... هیقرن

 ۳۲ ........................................ ی وسط  قرون

 ۶۰،  ۵۹،  ۴۹ ............................... هیقسطنطن

 ۳۱،  ۲۹ ............................................. ایقل

 ک

 ۱۳۸،  ۵۱ ..................................... کاتاراکت 

 ۱۵۴...................................... الصناعه   کامل

 ۱۷۱،  ۱۶۷،  ۱۵۳،  ۱۲۳،  ۱۱۹،  ۷۳،  ۲۶،  ۲۱ ... کبد

 ۱۴۱................. ن یعالج الع  یالمنتخب ف  کتاب

 ۴۷ ............................................. اس یکتز

 ۴۵ ................................................ کحال 

 ۸۸ ......................................... یقلب  کرونر

 ۱۹۴،  ۵۷ .................................. ودمنه لهیکل

 ۱۰۸،  ۲۷ ........................................ ی ویکل

 ۱۰۶ ............................................جیکمبر

 ۱۸۰ ............................... ی بهساز   ونیسیکم

 ۱۸۸،  ۱۸۱ ............... ی المللن یب  یهاون یکنوانس

 ۴۷ ............................................ دوس یکن

 ۴۳ ............................................ جهان کِه

 ۱۳۳ .............................................. کوخر 

 ۴۷،  ۱۷ .......................................... کورش 

 ۴۷ ................................................ کوس 

 ۳۷ .............................................. انیانیک

 ۲۷ ......................................... صفرا  سهیک

 ۱۷۶ ............................................. نینیک

 گ

 ۱۶۴،  ۱۳۴ ................................. سیپار  گچ

 ۱۳۴ ................................ بندی  شکسته  گچ

 ۱۳۷ ........................................ رحم  گردن

 ۶۱ ..................................... دفتران  گشتک

 ۱۴۳ ............................................ گلوکوم 

 ۶۱،  ۶۰،  ۴۸ ..............................شاپور  یگند

 ۱۲۱ ............................................... گواتر 

 ۸۶،  ۲۶ ......................................... گوارش 

 ۹۴ ....................................... لوبون   گوستاو

 ۵۶،  ۵۵ ..........................................گوکرن 
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 ۲۹ ............................................... گوگرد 

 ۲۵ .................................................. گوال

 ۵۵ ......................................... ی پزشکاهیگ

 ۵۷،  ۵۵،  ۵۰ .............................. درمانی  اهیگ

 ۶۶،  ۵۷،  ۴۵ .............................. شناسی  اهیگ

 ل

 ۱۷۶،  ۱۷۳،  ۱۷۱،  ۴۲ ........................... لمس 

 ۱۰۴،  ۲۲،  ۱۸ .................................... لندن 

 ۲۴،  ۲۳ ......................................... ون ی لوس

 ۱۶۲،  ۱۳۶ ................................... ی توتومیل

 ۱۰۸ ............................................... دن یل

 م

 ۱۷۶،  ۱۷۵،  ۱۰۲ ................................ا یماالر

 ۴۹ ...................................... پزشکان   مانتره

 ۵۰ ....................................... درمانی  مانتره

 ۴۹ ................................................ مانثره 

 ۴۹،  ۴۵ ........................................... مانسر 

 ۴۵ ....................................... پزشک   مانسر

 ۱۷۶ .......................................... ی کوبهیما

 ۱۶۸،  ۱۵۸،  ۱۳۲،  ۱۰۸،  ۲۷ .................... مثانه 

 ۱۳۲،  ۱۰۸،  ۲۷،  ۱۹ .................. ی ادرار   یمجار

 ۱۶۹،  ۱۲۰ ........................... ی صفراو  یمجار

 ۱۱۳ ..................................... ب یالطب  ةمحن

 ۱۸۷،  ۱۵۶ ................................ طب   مدارس

 ۱۲۳ ....................................... نوم یاستیمد

 ۱۴۶،  ۵۸،  ۴۷،  ۱۷ ........................... ترانه یمد

 ۱۴۳ ............................................ مردمک 

 ۲۹ ............................................... ی مَرمَک

 ۴۷ ............................................. سنا یَمَزدَ

 ۳۰،  ۲۴،  ۲۳ .................................... مسهل 

 ۴۷،  ۱۷ ............................................ مصر 

 ۵۷ .................................. دات یتریم  معجون

 ۵۷ ................................. هیبرزو  های معجون

 ۱۳۰،  ۱۱۹،  ۱۱۵،  ۸۶،  ۳۰ ..................... معده 

 ۴۸ ................................................. مغان 

 ۴۳ ............................................. جهان  مِه

 ۹۹ ................................................ خ یمون

،  ۲۳،  ۲۲،  ۲۱،  ۲۰،  ۱۹،  ۱۸،  ۱۷،  ۱۵ .. رودان  انیم

۲۴  ،۲۵  ،۲۶  ،۲۷  ،۲۹  ،۳۰  ،۳۱  ،۳۲  ،۳۳  ،۴۷  ،۵۱ 

 ۱۸۵ ...................... ی کاشان  بیاحمد طب  رزایم

 ۱۸۳ ......................................... ی ونر یسیم

 ن

 ۱۴۳،  ۱۲۶ ...................................... ناخنک 

 ۱۲۶ .......................................... ک ینارکوت

 ۱۰۸ ....................... ی دستگاه ادرار   یناهنجار

 ۱۹۷،  ۱۹۶،  ۱۷۴،  ۱۷۳،  ۱۷۱،  ۷۳ ............ نبض

 ۶۰ ........................................... ان ی نسطور
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 ۶۰.......................................... وس ی نسطور

 ۱۱۷،  ۹۸،  ۷۷ .......................... شناسی   نشانه

 ۶۰.............................................. نیبینص

 ۱۰۷...............................................نقرس 

 ۱۲۴.............................................. نماتود 

 ۱۷۲،  ۱۱۷ ................................... ی نورولوژ 

 ۲۹ ..................................... م یپتاس  تراتین

 ۷۳،  ۶۲ ......................................... شابور ین

 ۳۰ ................................................ شترین

 ۲۵ ................................................ نازو ین

 ۲۵ ............................................... بینین

 ه

 ۲۱ ........................................ ی هپاتوسکوپ

 ۳۲ ................................... ی روسیو  تیهپات

 ۵۱،  ۴۷،  ۴۶ ............................... یهخامنش

 ۳۸ ...................................... پزشک   هماک

 ۴۸ .............................................. همدان 

 ۱۵۹،  ۱۲۵،  ۵۸،  ۵۱ ........................... ی هند

 ۲۹ .................................... ابوجهل   هندوانة

 ، ۱۷۸،  ۹۹،  ۶۱،  ۵۶،  ۵۵،  ۴۷،  ۴۳ ............... هند

۱۸۰  ،۱۸۳  ،۱۹۰  

 ۵۶............................................... هوکرت 

 ۵۶ .............................................. هوگون 

 ۵۶،  ۵۵ ............................................. هوم 

 ۵۳ ........................................ ی دروسفالیه

 ۱۲۸ ......................................... دورسل یه

 و

 ۱۲۸ ............................................. س یوار

 ۱۲۸،  ۸۱ ..................................... کوس یوار

 ۵۸ ........................................... انوس یوالر

 ۱۸۵،  ۱۷۹،  ۱۷۸،  ۱۷۷،  ۱۷۶،  ۳۲ ............... وبا 

 ۲۶ ............................................ معده   ورم

 ۳۰ ................................................. د یور

 ۱۵۵،  ۱۵۳ .................................... وس ی وزال

 ۵۸ ................................... شاپور   ویاز اند  وِه

 ۵۶ ............................................. وهوکرته 

 ۵۶ ............................................ وهوگئونه 

 ی

 ۶۸ ...................................هیبن ماسو  ییحی

 ۱۶۹،  ۱۱۹،  ۲۷ .................................. رقانی

 ۱۶۹،  ۱۲۰ ............................ ی انسداد  رقانی

 ۱۶۹،  ۱۲۰ .......................... کیتیهمول  رقانی

 ،۵۸،  ۵۲،  ۴۹،  ۴۷،  ۴۳،  ۴۲،  ۱۷ ...............ونان ی

۵۹  ،۶۰  ،۶۱  ،۶۲  ،۶۷  ،۶۹  ،۱۳۶  ،۱۶۷  
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