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  پيشينه دانش پزشكي و علوم عقلي در ايران

  )به روايت متون ادب فارسي و عربي(
  

                دكتر سيداحمد حسيني كازروني
         استاد زبان و ادبيات فارسي 

  دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد بوشهر
  

  چكيده
زشـكي،  هـاي عقلـي، پ    ايرانيان، سهم بزرگي در پيشرفت علوم به ويژه دانـش         

وجـود  . انـد داروسازي و پيراپزشكي در دوران پـيش از اسـالم و بعـد از داشـته               
در ) بوشـهر فعلـي   (» ريو اردشير «هاي علوم پزشكي جندي شاپور اهواز و        دانشگاه

آن زمان، حكايت از آن دارد كه در زمان ساسانيان، ايرانيـان، عنايـت خاصـي بـه                
  . اندتدوين علوم عقلي داشته

رفته يراني، يكي از منابع مهم پزشكي در جهان اسالم به شمار مي           آثار پزشكي ا  
و علل اصلي تأثير ايرانيان در نقل و تدوين و نشر علوم عقلي در تمدن اسالمي را                 

  : توان به شرح زير خالصه كردمي
  . يابي آنان در دستگاه خلفاي عباسيـ تسلّط ايرانيان در علم و ادب و قدرت1
  . ايرانيان و علل نگراني خلفا در نقل فلسفه و علوم عقليـ مبارزات مذهبي 2
هاي مختلف بشري از جملـه طـب و رياضـيات و            ـ آشنايي ايرانيان به دانش    3

  . فنون ترجمه
  

 . پزشكي، علوم عقلي، بيروني، ابن سينا، رازي :واژگان كليدي

                                                 
 10/9/1389: پذيرش    20/7/1389: دريافت  

 Saberih@yahoo.com:                 پست الكترونيكي

 

  تحقيقات زبان و ادب فارسيپژوهشي نامة فصل
  دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد بوشهر

  ششم: ، شماره پياپي1389 زمستان، دورة جديد ـ شماره سوم
 103  تا  83 از صفحة 
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  مقدمه 
ز علمـي جديـدي     هاي يوناني و اسكندراني، در مشرق زمين ، مراك        با پيشرفت دانش  

) بوشهر فعلـي  = ريشهر  (، ريواردشير   )اهواز(شاپور  در شهرهاي سلوكيه، تيسفون، گندي    
  . و برخي از شهرهاي ماوراءالنّهر به وجود آمد

ي پيش از اسالم، مقامي بـسيار ارجمنـد داشـتند و يكـي از چهـار                 پزشكان در دوره  
بچشكان :  بر چهار گروه بودند    چه آن كه علما   «آمدند،  ي مهم اهل علم به شمار مي      طبقه

= پيمايـان   زمـين (پتمايـان   ، زميـك  )منجمـان = شناسـان   ستاره(، استاراشماران   )پزشكان(
هاي هالولد بيلي، مسائل زردشتي در كتاب     (،  »).فيلسوفان= دانايان  (و داناكان   ) مهندسان

 – 28/11/88ق،  به نقل از دكتر مهدي محقّ-78ميالدي، ص ( 1943قرن نهم ميالدي ـ اكسفورد،  
  ) 6، ص 24689ي اطّالعات، ش روزنامه

از نويـسندگان خـط     ) بوشـهر = ريواردشـير   (ي ريـشهر    ياقوت حموي در زير كلمه    
اند، نام برده و متذكّر گرديده كه آنان، كتب         كه در آنجا ساكن بوده    ) گشته دفتران (جستق  

، 2البلـدان، ج    وت حموي، معجم  ياق: رك(. اندنوشتهپزشكي و فلسفه و نجوم را با اين خط مي         

ي ساسـاني از ترقّيـات شـگرفي        داروسازي نيـز همچـون پزشـكي در ايـران دوره          ) 887
قبـل از  ) شاپور ـ اهواز رئيس دانشگاه جندي(برخوردار بوده تا آنجا كه شاپور بن سهل 

ي دربـاره » القرافادين في البيمارستانات  «ي كتب داروشناسي يوناني، كتابي به نام        ترجمه
ي اي از ايـن كتـاب، تحـت شـماره         الزم به ذكر است كه نـسخه      (. ي مركّبه فراهم آورده بود    ادويه
  ) ي ملك موجود است در كتابخانه4234

ي اهميت و ارزش طب ايراني در پيشبرد تمدن اسـالمي در سـرزمين پهنـاور                درباره
سـتان دانـشگاهي    پزشـكان بيمار  (ايران، همين بس كه عالماني نظير خانـدان بختيـشوع           

زكرياي رازي از ري، ابوريحـان بيـرون از خـوارزم، ابـن سـينا از بخـارا،                  ) شاپورجندي
الدين شيرازي از شـيراز، موفّـق هـروي از هـرات، ابوالحـسن              جرجاني از گرگان، قطب   
   اس از اهواز و پزشـكان عـالي مقـام ديگـري در كـسوت                طبري از طبرستان، عليبن عب
  . اندي بشريت كردهاي در ابعاد علمي و عملي به جامعهپزشكي، خدمات ارزنده
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مندي از آثار پزشكان ايراني توانستند دانش پزشـكي         ها و بهره  اروپائيان نيز با ترجمه   
  . و علوم عقلي را به سر حد كمال برسانند

  
  هاي علمي نقش زبان فارسي در نگارش كتاب

 ارزشمند پزشكي در جهان اسالم بـه  آثار پزشكي ايران، يكي از منابع و مĤخذ مهم و       
مند هاي مختلف، بسيار بهره   رفته و جهان اسالم از دانش پزشكي ايران در دوره         شمار مي 

شناسـي از قـرون گذشـته       هاي پزشكي و داروسازي و گيـاه      شده، از آن جهت كه دانش     
  . پيش از اسالم در ايران رواج داشته است
به اين كه زبـان عربـي، زبـان رسـمي و علمـي              برخي از بزرگان اين علوم، با توجه        

هـاي  اند، كتابي وافري كه به خطّ و زبان فارسي داشته  ممالك اسالمي بوده اما با عالقه     
تـوان بـه    ي اين آثار مي   اند، از جمله  پزشكي و علوم عقلي خود را به فارسي تأليف كرده         

شـاهي و االعـراض الطّبيـه       ي خوارزم هاي هداية المتعلّمين اخويني بخاري، ذخيره     كتاب
  . سيداسماعيل جرجاني اشاره كرد

ي طبيـب كـه نـشان دهنـده         شاهي نيز داستاني از برزويـه     در آغاز كليله و دمنه بهرام     
: رك(. اخالق پزشكي حاكم بر وظايف پزشكان آن زمان بوده، به نگارش درآمـده اسـت              

  ). 44-58، 1343مينوي، مجتبي، 
سراي ايران، در خصوص وظايف و      ندآوازه و حماسه  حكيم فردوسي توسي، شاعر بل    

  : استوليت پزشكان گفتهؤمس
  پزشكي كه باشد به تن دردمند     

  

  ز بيمار چون باز د ارد گزند        

  

  : و ناصرخسرو نيز در اين باره چنين سروده است
  كي شود هيچ دردمند درست    

  

  زين طبيبان كه زار و بيمارند       

  

ي پزشـكي خـود     نامـه ي دانـش  ي هم در مقدمـه    حكيم ميسري، پزشك مشهور ايران    
درخصوص اهميت و تقارن علم ابدان با علم اديان، اشعاري سروده كه در زير بـه ذكـر                  

  : شودآن پرداخته مي
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ــداني   ــر ن ــن را گ ــكي را و دي پزش
 پزشكي دانشش تـن را پنـاه اسـت        
 تني بايد درسـت و راسـت كـردار        
  كــه ديــن ايــزدي بتوانــد آموخــت 

  

 ن جهـان و آن جهـاني      زيان است اي  
 و دين دانستنش جان را سپاه اسـت       
 نه با ريش و نه بـا درد و نـه بيمـار            
  به دانش جان خود بتواند افروخـت      

  

6، ص 23574ي اطالعات، شماره حكيم ميسري، به نقل از روزنامه  

نقش زبان فارسي در نگارش و گسترش علوم عقالني و پزشـكي ايرانـي و اسـالمي      
 000/8نوشـته اسـت بـيش از        » دكتر مهدي محقّق  «آن گونه كه    . تبر كسي پوشيده نيس   

اند در خـصوص    ي علمي براساس منابعي كه نامشان را در تحقيق خود ذكر كرده           پرونده
شـود كـه    اند، با اين حال، مـشخّص مـي       خدمات مسلمانان به ويژه ايرانيان فراهم آورده      

 عقالنـي و پزشـكي در دوران        ايرانيان چه سهم بزرگ و قابل تقديري در پيشرفت علوم         
  . اندقبل و بعد از اسالم داشته

  
  هاي عقلي در ايران پيش از اسالم ي دانشپيشينه

ايرانيان،  سهم بزرگي در پيشرفت علوم به ويژه پزشكي، داروسازي، جانورشناسـي،             
هـاي عقالنـي در دوران پـيش از اسـالم و بعـد از آن                گياه پزشكي، پيراپزشكي و دانش    

خوزسـتان و   » شـاپور جندي«وجود دانشگاه علوم پزشكي و مجتمع بيمارستان        . اندداشته
حكايت از آن دارد كه در زمان ساسانيان، ايرانيان بـه علـوم             ) بوشهر فعلي (» ريواردشير«

شـاپور  رئـيس بيمارسـتان جنـدي     (عقلي اهميت فراوان دادند، چنان كه شاپور بن سهل          
كتاب داروشناسـي خـود را در آن زمـان بـه     ) مري هجري ق255 متوفي به سال –اهواز  

ابـن نـديم، بيـشتر منـابع علـوم          . تأليف درآورد و در اختيار پزشكان و بيماران قـرار داد          
هاي پهلوي، سرياني، هندي و يوناني به زبان عربي ترجمه شده در        پزشكي را كه از زبان    

ا از بقراط و جالينوس     هتأليف خود ياد كرده است كه اغلب اين كتاب        » الفهرست«كتاب  
 اثـر از    55و آثار يوناني بوده كه به عربي ترجمه شده است، چنان كه ابن رضوان، تعداد                
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التّطـرق بالطّـب    : رك(.  كتاب را از جالينوس برشمرده است      129بقراط و حنين بن اسحاق      
  ...). ي حنين بن اسحاقالي السعادة، رساله

هاي بزرگي مانند هندوان، بابليان     رتباطي كه با ملّت    ساساني بر اثر ا    يايرانيان تا دوره  
و آسياي صغير داشته از علوم جديد برخوردار شده بودند و در رياضيات و موسيقي بـه            

 يهـايي كـه در بردارنـده      هايي رسيده بودند، و در ايران دوره ساساني، كتابخانه        پيشرفت
وجـود  » گي«و جي   ) اردشيرريو(كتب پهلوي و يوناني بوده در شهرهاي ريشهر بوشهر          

  )335-336 و الفهرست، صص 172سني ملوك االرض، چ برلين، ص : رك(. داشته است

اردشير براي گرد آوردن    «گفته كه   ) 333-334صص  (در كتاب الفهرست    : ابن نديم 
كتب از هند و روم و جستجوي بقاياي آثاري كه در عراق مانده بود، كسان بدان ناحيت                 

 تـأليف داد و     ، گـردآورد و آنچـه را متبـاين بـود          ، هرچه را متفرّق بـود     فرستاد و از آنها   
»  اين كتب به پهلوي ترجمه شد      يپسرش شاپور نيز اين كار را دنبال كرد، چنان كه همه          

آشنايي بـا مـذاهب سـقراط و        ) 210 ص   1الذّهب، چ مصر، ج     مروج(و حتّي مسعودي    
ابـن عبـري    . دهـد نسبت مـي  ) ابكانروحاني معروف عهد اردشير ب    (افالطون را به تنسر     

.  پسر اردشير پزشكان يوناني را براي تعليم پزشكي به ايـران فراخوانـد             ،شاپور: گفته كه 
شاپور همچنين مطابق آنچه كه در كتاب دينكرت آمده، امر به ترجمـه بعـضي از كتـب                  

تا كتب در كتاب ابوالفدا نيز آمده است كه شاپور فرمان داد  . هندي و يوناني نموده است    
براي نگـارش كتـب پزشـكي،       . يوناني پهلوي درآيد و در جندي شاپور نگاه داشته شود         

راس (و ديگـري بـه نـام        ) نـيم گـشقگ   (فلسفه و منطق، دو خط يكي به نام نيم كستج           
نيز براي نوشتن كتب علمي بـه كـار         ) گشتگ(وجود داشته و ظاهراً خط گستج       ) سهريه

نفـوذ علـوم يونـاني در ايـران بـا      ) 95 ص 1يران ج تاريخ ادبيات در ا  : رك. (رفته است 
 ايرانيان در شهر    يدر زماني كه مدرسه   . ترويج دين مسيح در دولت ساساني آغاز گرديد       

تشكيل يافته بود، ايرانياني كه به آيـين مـسيحيت گـرايش پيـدا كـرده بودنـد، در                   » رها«
» فرهـاد «.  تأليف كردند  كليساهاي الجزيره و سواحل فرات اهميت يافتند و آثار معروفي         
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در » مـارمتّي «از جمله دانشمنداني است كه تأليفاتي به زبان سرياني داشته و رئيس ديـر               
  .  چهارم ميالدي در موصل بوده استيسده
 ميالدي بـه    536زرتشتي كه سرانجام به دين مسيح گرويد در سال          : »ماراباي اول «

  . مقام چاثليقي در آيين عيسوي ارتقا يافت
 ايـران   ياز مشاهير عيسويان ايراني اسـت كـه بـه رياسـت حـوزه              :»لس ايراني پو«

 ارسـطو بـه زبـان سـرياني         يوي كتابي مشتمل بر مباحثي درباره     . نائل گرديد » نصيبين«
براي خسرو انوشروان در خصوص اثبات خداوند و يگانگي او و نظر فالسفه و برتـري                

ايران در زمـان ساسـانيان، آرتـور كريـستن          : كر(.  بر طريق اهل اديان تأليف نمود      كماروش ح 
  )35 هنر شعر به قلم سهيل افنان ، ص ي دربارهسطو اري و مقدمه نامه427سن، چ دوم، ص 

» بِرسـوما «به ايران برگـشتند،     » رها« پنجم ميالدي، وابستگان دبستان      يدر پايان سده  
سـه در شـهرهاي   دردين ممطران نصيبين آنان را با احترام پذيرفت و آنان توانـستند چنـ        

 ميالدي يعني قبـل از      457 نرسي توانست در سال      ،از جمله . مختلف ايران تشكيل دهند   
 خود را در نصيبين     يمدرسه)  ميالدي 489در سال   (» رها«بسته شدن دبستان ايرانيان در      

  . ايجاد كند
 459-483( رونق مدرسه نصيبين آن بود كه فيروز پادشاه ايران           ييكي از علل عمده   

 دشمن روميان شـده و بـدين        ،دريافت كه نسطوريان  » بِرسوما«هاي  با راهنمايي ) ميالدي
 بـا حمايـت فيـرزو       بِرسـوما . توان از مخاطرات آنان در ايران آسوده خاطر بـود         گونه مي 

نـشين از ميـان بـردارد و    توانست تمام عيسويان مخالف خـود را در شـهرهاي عيـسوي       
همـين  . سفون را به پذيرش مذهب نسطوري مجبور كند       آكاسيوس، جاثليق سلوكيه و تي    

امر موجب نـشر ديـن عيـسوي و ايجـاد كليـساهايي در دورتـرين نقـاط كـشور حتّـي                     
  . هاي شرقي مثل سمرقند و مرو و هرات گرديدسرزمين

 توجه فراواني مبذول داشتند و تحكـيم ايـن زبـان و             ،به ادبيات سرياني  : نسطوريان
ـ    »  ايرانيـان  يمدرسـه «هاي  ها و زحمت  ش بيشتر مرهون تال   ،ادبيات  يو نـسطوريان ايران
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ها را به سـرياني و پهلـوي ترجمـه          ها بيشتر كتاب   معلمين كليساها در اين مدرسه     ،است
  . ثار ارسطو توجه كافي داشتندآكردند و به مي

ايجاد مراكز مهم تعليماتي در كليساها به همت بعضي از دوستان و همراهان برسوما              
و معني بيت اردشيري   ) كركوكي(ن ابراهيم مطران ماد، بونَص، يوحنّابيت سلوخي        همچو

  . رونق گرفته بود) ريشهري ـ بوشهري(
 يتـرين مراكـز تعليمـاتي فلـسفه    از عمـده ) ريوارد شـير ـ بوشـهر فعلـي    ( :ريهشر

 ديني عيسويت در زمـان خـود بـوده اسـت،            يارسطويي و تعليم علوم يوناني در حوزه      
معنـي  «معـروف بـه   ) ريشهري ـ بوشـهري  ( بيت اردشيري ين حوزه به عهدهرياست اي

وي در شيراز متولّـد شـد، بعـدها متـرجم و     .  بوده است(Maana of perse)» ايراني
 سرياني و يوناني به پهلوي ترجمه و اشـعاري را بـراي             شاعر معروفي شد و آثاري را از      

 سـرانجام  ،در آغاز طرفدار برسوما بود     كليساها سروده بود، او كه       اجراي مراسم ديني در   
 ي اهميت علمـي حـوزه     يالبلدان درباره ياقوت حموي در معجم   . جانبدار اكاسيوس شد  

 مطالبي ارائه كرده    ،و رواج خط و تجمع نويسندگان مشهور      ) ريشهر، بوشهر (ريواردشير  
» گـستج «به نام   اي از دانشمندان گرد آمده بودند و با خطّي          در آنجا عده  «: و نوشته است  

 'L'Ecoled. 249-250: رك(. »كردنـد مطالبي در طب و نجوم و علوم غريبـه تـدوين مـي   

Edesse 97 و 96 صص 1 همچنين به تاريخ ادبيات در ايران، ج .(  
از شهرهاي معروف ديگري كه مردمش كم و بيش با تمدن و فرهنگ يوناني و علوم                

  : ي كردتوان به شرح معرّف مي،آن آشنايي داشتند
جـاثليق مـشهور مـشرق      » مارآبا« انوشيروان كه    يدر دوره ) مقابل تيسفون ( :سلوكيه

- يونـاني مـي    ي مسيحي در آن شهر به تـدريس فلـسفه         يزمين و از دانشمندان برجسته    

- پدر انوشيروان نيز كتابي درباره     ، قباد يدر دوره ) جاثليق سلوكيه (پرداخت و آكاسيوس    

  . اه به پهلوي ترجمه كرد آداب عيسويت براي پادشي
جندي ساپور ـ جنديو شـاپور ـ انـديو     (ر و يا گندي شاپ:(Beit Lapat)بيت البط 

  ) يعني شاپور از انطاكيه بهتر است» انطاكيه= انديو «شاپور 
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 بناهاياز جمله   «: در مجمل التّواريج و القصص درباره اين شهر چنين آمده است كه           
ي شاپور است از خوزستان، انديو، نام انطاكيه است بـه            جند ، يكي به انديوشاپور   ،شاپور

 شـطرنج  يزبان پهلوي، به ازانديو، يعني از انطاكيه بهتر است و نهاد آن بر مثـال عرصـه        
نهاده است، ميان شهر اندر هشت راه اندر هشت و در آن وقـت شـطرنج نبـود ولـيكن                    

خـراب اسـت،    )  هجـري  520يعني در حـدود سـال       ( بر آن سان است و اكنون        ششكل
  )6 ص 1318همان، چ تهران، (. »...مقدار ديهي به جاست پراكنده

اين ) 67 و   65صص  : رك(آمده  » كنديشاپور«التّواريخ، نام اين شهر،     در كتاب مجمل  
 ساسانيان نيز معمول بوده، چنان كـه نـام قـديم شـهر ارگـان               يگذاري در دوره  نوع اسم 

شـهر  «: بوده كـه بـه معنـاي      » به ايمدكواد «يا  » وادبه از امد ك   «ان كنوني   هيعني بهب )ارغان(
 پسر فيـروز، پـدر انوشـيروان بنـا كـرده، شـهر              داست، اين شهر را قبا    » قباد، بهتر از آمِد   

وجود داشته كه انوشيروان به تقليد از انطاكيه سـاخت          » به از انديوخسرَه  «: ديگري به نام  
  ) 76لتّواريخ ص امجمل: رك(. و اسيران انطاكي را در آن شهر جاي داد

در (در شمال غربي شوشتر و جنوب شرقي دزفول و شـرق شـوش               :گندي شاپور 
گـذار آن، شـاپور اول   در استان خوزسـتان قـرار داشـته و بنيـان       ) آباد شاه يجاي دهكده 

در ايـن  . بوده كه با استفاده از اسيران روي اين شهر را بنا گذاشـت        )  ميالدي 241-271(
 ي معظمي وجود داشت و بنا بـه گفتـه         ي ريشهر بوشهر، كتابخانه    همچون كتابخانه  ،شهر

برخي از مورخان به فرمان شاپور ساساني، گندي شاپور مركز طب يوناني گرديد كه در               
-هاي پزشكي مي   از جمله كتاب   ني كتب يونا  ي مترجمان زبردست به ترجمه    البآنجا غ 

  . پرداختند
 گندي شاپور را پايتخت خـود قـرار         ) ميالدي 379-310(: شاپور دوم ذواالكتاف  

 دچار ويرانـي    ، سال به تعميرات اين شهر كه در اثر حمالت خارجي          30داد و در مدت     
 شـاپور   يالتواريخ والقصص آمده است كـه در دوره       در مجمل . شده بود، همت گماشت   

: كر(...  بود تا خراب روميان آباد كرد       سي سال دارالملك او به گندي شاپور      «ذواالكتاف  
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- و مجمـل   336-337 قمـري، صـص      1348 و الفهرست، چ مصر، سـال        93اخبار الحكماي قفطي، ص     

  ) 100 ص 2 و تاريخ ادبيات در ايران، ج 67التواريخ، ص 
گندي شـاپور از آن نيمـي گـل اسـت و             ديوار  «گفته است كه    :  اصفهاني يحمزه

 بـاز فرمودشـان   كردند، خشت و گـچ  ) ويران(نيمي خشت پخته كه هرچه روميان بيران        
 پزشك نصراني كـه بـراي درمـان پادشـاه           (theodoros)تيادورس  ) همان: رك(» كردن

 طبابـت  يطريقـه . ساساني به دربار ايران فراخوانده شد، در گندي شاپور مستقر گرديـد     
بعدها از وي بـه     » كُنّاش تيادوروس «:وي در اين شهر معروف شد و كتابي تحت عنوان           

  )100 ص 1ج و تاريخ ادبيات درايران،  422الفهرست، ص : رك(. دزبان عربي ترجمه كردن

اين پزشك عيسوي آن چنان مورد عنايت شاپور ساساني قرار گرفت كه وي فرمـان               
از مفـاهيم   . داد كليسايي براي او ايجاد كنند و اسراي هموطنش را يـك بـاره آزاد كننـد                

 در آن روزگـار ايرانيـان از        شـود كـه    شاپور در استخر چنين استنباط مـي       لوي په يكتيبه
  )همان(. اندكرده ايران استفاده مييصنايع يونانيان در داخله

 يكـه پيـشينه   ) گنـدي شـاپور   (پس از انتشار عقايد نسطوري در ايران، بيـت البـاط            
متـرو  (ترين مراكز مذهبي عيسويان ايـران        عيسويت داشت، به يكي از بزرگ      رطوالني د 
مراكز تجمع عيسوي و محلّ تعليم پزشكي يوناني و آميزش آن           ترين  و از عمده  ) پوليتين

به نحوي كه درعصر انوشروان ساساني، دانشمندان       . با طب ايراني و هندي تبديل گرديد      
ديگر در آنجا به امـر طـب و         سرياني زبان ايراني و علماي هندي و زردشتي همه با يك          

 و بيمارستان آن در پايان عـصر         پزشكي گندي شاپور   يمدرسه. پرداختندكار پزشكي مي  
المللـي از تجـارب   ساساني از شهرت جهاني برخوردار شده بود، در اين بيمارستان بـين          

هاي مختلف از جمله پزشكي ايرانيـان، يونانيـان، هنـدوان، اسـكندريان و علمـاي                ملت
  پزشـكي ،گونه كه در آثـار آن زمـان مـدون اسـت    اما همان . شدسرياني زبان استفاده مي   

خبـار الحكمـاي قفطـي      ادر  .  قفطي از طب يوناني به برتري رسيده بود        يايراني به گفته  
 بـالد خـود     ياطباي گندي شاپور، قوانين عالج را بـه مقتـضاي امزجـه           «: آمده است كه  

 عـالج آنـان را بـر        ،كردند تا آنجا كه در علوم شهرت يافتند و بعضي         مرتّب و مدون مي   
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دادند، زيرا ايشان فضايل هر فرقه را گرفتند و بر آنچـه            ي مي يونانيان و هندوان هم برتر    
 چيزي افزودند و دستورها و قوانيني براي آنها ترتيـب دادنـد و              ،قبالً استخراج شده بود   

 مطالب تازه و نيكو بود، پديد آوردند، تا آنجا كه در سـال بيـستم            يكتبي كه حاوي همه   
طباي جندي شاپور به امر شاه گرد آمدند و         از پادشاهي انوشيروان، ا   )  ميالدي 550سال  (

هايي جريان يافت كه ثبت شد و اين امـري مـشهور اسـت و               ها و پاسخ  بين آنها پرسش  
عنوان پزشك عيسوي دربار ـ يعني رئيس سـالمت   ( مجلس جبرائيل درِستاباذ يواسطه

ـ           ) و تندرستي  ا و بود زيرا او طبيب كسري بود، ديگر سوفـسطايي و اصـحاب او و يوحنّ
 يحث پزشكي و شيوه   ببردند كه مابين آنان، م    جماعتي از پزشكان در آن شهر به سر مي        

 اسـالم   ي خليفه ،رونق اين بيمارستان تا زمان منصور     . درمان بيماران پيوسته رواج داشت    
ادامه داشت، منصور در زمان بيماري از مداواي جورجيس، پسر          ) بغداد(السالم  ةيندر مد 

 از پهلـوي بـه عربـي        يدر اين روزگار بود كه كتـب پزشـك        . دار گرديد بختيشوع برخور 
  )102 ص 1 و تاريخ ادبيات در ايران، ج 421الفهرست، ص : رك(. برگردانده شد

پزشك مشهور عـرب از     » الحارث بن كلدة ثقفي   «برخي از پزشكان اسالمي از جمله       
ر احمد عيسي بيك در دكت. (اندسه طب گندي شاپور خوزستان بوده    درآموختگان م دانش

 پزشـكان     اين  صورتي از  63-65صص  » 1939دمشق،  «تاريخ البيمارستانات في االسالم     
بـه نقـل از     . (طباء و اخبارالحكما ترتيـب داده اسـت       با استفاده  از جاي جاي طبقات اال       

 كه ابوجعفر منـصور دوانيقـي بـه بيمـاري           نيزما).102 ص   1تاريخ ادبيات در ايران، ج      
جيس، رئـيس بيمارسـتان گنـدي       روي را بـه جـو     ) ق. هـ   148در سال   ( شد   معده دچار 

وي خليفه را درمان كرد و بنا بر اصرار خليفه، جورجيس مدتي در       . شاپور معرّفي كردند  
 پزشكي به عربي ترجمه و در اختيار خليفه قرار          يهايي را در زمينه   او كتاب . بغداد بماند 

  . داد
اپور كه در دوره عباسي در بغداد صـاحب شـهرت           ترين پزشكان گندي ش   از معروف 

، شـاپوربن سـهل،     )شـهال (بختيشوع بن جورجيس، عيـسي بـن شـهالفا          : توانبودند مي 
 ،، دهـشتك و ميخائيـل     )صـهاربخت (اربخـت   هماسويه و پسرِ او يوحنّـا، عيـسي بـن چ          
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 پزشكي گندي شـاپور تـا زمـان بـه قـدرت             يشهرت حوزه .  وي را نام برد    يبرادرزاده
  . ادامه داشت) آغاز قرن سوم هجري(دن بغداد رسي

هـا و   گيـري  بـر اثـر سـخت      نيهفت تن از علماي مشهور يونـا      در عصر انوشروان،    
انوشـروان  .  به ايران پناهنـده شـدند      ،ور روم و نداشتن آزادي عقيده     تتعصب شديد امپرا  

آن . آمـد آنان را به گرمي در شهر تيسفون پذيرفت و استقبال شاياني از آنـان بـه عمـل                   
، )اهـل كيليكيـه   (، سـنبليقيوس    )اهـل سـوريه   (دمـسقيوس   :  عبارت بودنـد از    ،هفت تن 

،  ديوجانوس   )اهل فنيقيه (، هرمپاس   )اهل ليديه  (سكيانوس، پري )اهل فريگيه (يوالميوس  
انوشروان بـا برخـي از ايـن فيلـسوفان بـه ويـژه              ). اهل غزّه (ايسيدوروس  ) اهل فنيقيه (

 سـرانجام كتـابي در      ، مباحثات و مذاكراتي داشت و اين دانشمند ليديايي        ،پريسكيانونس
 ناقـصي از آن بـه       ياكنون ترجمه هاي انوشروان ساساني ترتيب داد كه هم      پاسخ پرسش 

الـنّفس،   علم يهاي مختصر درباره  جواب: ها شامل زبان التيني در دست است، اين پاسخ      
  . ريخ طبيعي استاء و حكمت طبيعي و نجوم و تاضوظايف االع

هـاي  شهرهاي مرو، بلخ و سغد در آغاز عهد اسـالمي، داراي دانـشمنداني در زمينـه               
ن يونـاني    ن تمـد  ااند كه از بازماندگان عصر ساسـاني در از سـرآمد          رياضي و نجوم بوده   

، )منجم معروف عصر منصور(» ماشاءاهللا بن اثري« :  آنان ياز جمله . اندشدهمحسوب مي 
پزشك و عـالم    (و پدر علي بن ربن      )  مشهور مروي  يدانشمند و نويسنده  (» ربن طبري «

  . توان نام بردرا مي) مشهور در قرن سوم هجري
انـد و   دادهوجه و تمايل زيادي نشان مـي      ت به پزشكي و نجوم و رياضيات        ساسانيان

 يات دورهاند، ترقيكتب زيادي را در اين موارد به پهلوي ترجمه كرده    دوره،  عالمان اين   
 يهـاي متـداول زمانـه     ساساني مرهون توجه به علوم رياضي و طبيعي و هيأت و دانش           

از خـصايص  «: در طبقات االمـم نوشـته اسـت كـه     »صاعد اندلسي «خود بوده تا آنجا كه      
كـب در دنيـاي     ا توجه آنان است به طـب و احكـام نجـوم و علـم تـأثير كو                 ،مردم ايران 

قـديم بـوده و     ) رصد كردن سـتارگان   (كات كواكب ارصاد    فرودين و آنان را در باب حر      
معشر جعفربن  ابواي است كه    اند و يكي از آنها طريقه     مذاهب مختلف در فلكيات داشته    
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 زيج خود را بر آن ترتيب داد و در آن زيج گفـت كـه آن مـذهب علمـاي           ،محمد بلخي 
م ال تنظـيم ادوار عـ      مـذهب ايرانيـان را در      ،ابومعـشر .. متقدم ايران و ساير نواحي اسـت      

ستوده وگفته است كه اهل حساب از ايران و بابل و هندوچين و اكثر امم كه معرفت به                  
ترين ادوار دوري است كه ايرانيان تنظـيم كـرده و            متّفقند كه درست   ،احكام نجوم دارند  

 همچنين او » .گويندمي) سني اهل فارس  (اند و علماي عهد ما آن را        ناميده»  سني العالم «
اند و يكـي از آنهـا كتـابي در        كتب مهمي در احكام نجوم داشته      ،ايرانيان«: گفته است كه  

فهرسـت كتابخانـه   (» .مورد درجات فلك منسوب به زردشت و ديگر كتاب جاماسب است      
   )104، ص 1 ـ به نقل از تاريخ ادبيات در ايران، ج 93 و 92 صص 2مجلس، ج

اي در افـزايش اطالّعـات       تـأثير عمـده    ،يونانيان، بودائيان و    نكلدانيا،  عقايد چينيان 
  .  ساسانيان داشته استينجومي ايرانيان در دوره

  
  ايرانيان، پيشتاز دانش در جهان اسالم

گذشت، اعراب نه بيش از يك صد سال كه از حكومت و سيادت عرب بر جهان مي
كتابت را شغل تنها توجه و اقبالي به دانش و دانشوري نشان ندادند، بلكه كتاب و 

 عناصر ايراني و براندازي دولت بني اميه و يدانستند، اما پس از غلبهبندگان و موالي مي
هاي غيرعرب به ويژه ايرانيان در ديوان خلفا، گيري حكومت عباسي، نفوذ ملّتشكل

  . هاي گوناگون آغاز گرديدتوجه به دانش
 علوم عقلي در جهان اسالم نوشته ثير ايرانيان در تدوينأابن خلدون، در مورد ت

  : است
اند،  يكي اين است كه حامالن علم در اسالم، غالباً از عجم بوده،از امور غريب«

خواه در علوم شرعي و خواه در علوم عقلي و اگر در ميان علما مردي در نسبت عربي 
ود كه ن روي بآشد و اين از بود، در زبان و جاي تربيت و پرورش از عجم شمرده مي

ن آ علم و صنعتي بنا به مقتضاي سادگي و بداوت ،در ميان ملّت اسالم در آغاز امر
ها نقل وجود نداشت و احكام شريعت و اوامر و نواهي خداوند را رجال به سينه
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كردند و مأخذ آن را از كتاب و سنّت به نحوي كه از صاحب شرع و اصحاب او  مي
 عرب بود كه از امر تعليم و ، تنها قوم مسلمان،نگامدر اين ه. شناختندگرفته بودند، مي

 ،انگيخت و در تمام مدتتأليف و تدوين اطّالعي نداشت و آنان را بدين كار برنمي
ام دو چيز براي شما نهاده: گفت) ص(پيامبر. صحابه و تابعين وضع به همين منوال بود
 كتاب اهللا و ديگر سنّت ،كيگرديد و از آن دو يكه اگر بدان تمسك جوييد، گمراه نمي

من است و چون مدت نقل طوالني شد، احتياج به وضع تفاسير قرآني و تفاسير قرآني 
و ضبط احاديث از بيم تباهي آنها محسوس گرديد و به معرفت سندها و تبديل ناقالن 

گاه استخراج احكام از كتاب و براي تمييز حديث صحيح از منسوب حاجت افتاد و آن
 زبان عرب به تباهي گراييد و وضع قوانين نحوي الزم ،حال يوع يافت و با اينسنّت ش

 علوم شرعيه به استنباط و استخراج و نظر و قياس احتياج يافت و از اين يشد و همه
 ي محتاج به تعليم شد و در زمره، اين علوميم ديگر حاجت افتاد و همهلوجا به ع

 عجم و يا از كساني بودند كه در معني از آن دسته  همه،فنون درآمد، متمدنين اين عهد
 پير و هاشدند، يعني موالي و اهل شهرهايي كه در تمدن و صنايع و حرفهشمرده مي

عجمان بودند، زيرا ايشان بر اثر رسوخ تمدن در ميان خود از هنگام دولت پارسيان 
حو و حديث و اصول فقه و عالمان ن. اندتر بودهبراي اين كار بهتر و صالح) ايرانيان(

اند اند كه تربيت و زبان عجمي داشته همه از عجم يا از كساني بوده،كالم و اكثر مفسران
و مصداق گفتار ) ايرانيان(و هيچ قومي به حفظ و تدوين علم قيام نكرد مگر عجمان 

ي از اگر علم به اكناف آسمان باز بسته باشد، قوم: آشكار شد آنجا كه گفت) ص(پيغامبر
 ـ 544مقدمه ابن خلدون، چ مصر، صص : رك(. »بر آن دست خواهند يافت) ايران(اهل فارس 

  )88 ـ 89 صص 1ـ به نقل از تاريخ ادبيات دكتر صفا، ج 543
توان به علل اصلي تأثير ايرانيان در نقل و تدوين و نشر علوم در تمدن اسالمي مي

  : شرح زير خالصه كرد
  . يابي آنان در دستگاه خلفاي عباسيعلم و ادب و قدرتـ تسلّط ايرانيان در 1
  .ـ مبارزات مذهبي ايرانيان و علل نگراني خلفا در نقل فلسفه و علوم عقلي2
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هاي مختلف بشري از جمله طب و رياضيات و فنون ـ آشنايي ايرانيان به دانش3
  .ترجمه

هاي  و كتاب جانشين مراكز علمي بزرگ خاورميانه گرديد،از زماني كه بغداد
توان مختلف در مسائل علمي پديد آمد، دوراني در تاريخ بشريت به وجود آمد كه مي

براي ( .ترين ادوار تاريخ علم در جهان به شمار آوردترين و مترّقيآن را از جمله روشن
  ) به بعد88 صص 1تاريخ ادبيات در ايران، دكتر صفا، ج : اطّالعات بيشتر رك

ز اركان مهم علوم پزشكي در راستاي طب النّبي و يوناني و طـب              طب ايراني، يكي ا   
ي برخـوردار و مـشتمل بـر پزشـكي، دام                   پزشـكي و   هندي بوده است كـه از ارج خاصـ

هـا ماننـد داغ كـردن       داروشناسي بوده است كه در آن آثار،  به درمان برخـي از بيمـاري              
در ايـن آثـار، از      . شـده اسـت   اشـاره   ) اليـد عمـل (، جرّاحي   )جبر(بندي  ، شكسته )الكي(

تــدبير (، ســالمندان )تدبيرالــصبيان(، خردســاالن )تــدبير المولــودين(پزشــكي نــوزادان 
 و  (Dogmatism)بـه روش درمـان اصـحاب قيـاس          «سخن به ميان آمده كه      ) المشايخ

بـا توجـه بـه       (Methodism) و اصحاب طب حيلي      (Empiricism)اصحاب تجارت   
 ميالدي، ص 1969ينوس در كتاب في اجزاءالطّب ـ برلن،  جال(، »گستردگي حوزه علمي

، دبيرالمشايخ را يكي از فروع علم پزشكي به شمار آورده كه محمدبن زكرياي رازي              29
 قمـري،  1383الطّب، حيـدرآباد،   الحاوي في–از آن تعبير به تدبيرالشّيخوخه كرده است       

، دكتـر مهـدي     6، ص   24689ي   به نقل از روزنامـه اطّالعـات، شـماره         -44، ص   16ج  
اي را در امـور پزشـكي عرضـه         اقدام كرده و در اين خصوص، خدمات ارزنـده        ) محقّق
  . اندداشته

شرح احوال و آثار پزشكان ايراني و اسالمي، بيشتر در منابع مؤلّفـاني همچـون ابـن                 
نديم، قفطي، شهر زوري، ابن ابي اصيبعه، بروكلمان و سزگين و در آثـار ديگـري ماننـد       

  . شودالظّنون والذّريعه مشاهده ميشفك
ي علمـي در    الزم به توضيح است كه بايـد گفـت پـيش از بغـداد، دو مركـز عمـده                  

ي آثـار يونـاني بـه زبـان         شهرهاي مرو و جندي شاپور وجود داشته كه نهضت ترجمـه          
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عباسـيان پـس از روي كـار آمـدن در           . عربي در آنجا صورت عمل به خود گرفته است        
هـاي ديگـر   هـا از زبـان  ي كتـاب برگان و مترجمان اين نواحي، جهت ترجمهبغداد از خ 

از سوي ديگر، رهبري دستگاه حكومت عباسيان در بغداد بيـشتر بـا             . مساعدت طلبيدند 
  . اي پيدا كرده بودنداالصل بود كه در دربار عباسيان نفوذ عمدهخاندان آل برمك ايراني

مترجم كتاب كليلك و دمنك از پهلوي به (ساني در همين زمان بود كه ابن مقفّع خرا
-خـداي «آمد، كتاب فارسي    كه از مترجمان عالي مقام در زبان عربي به شمار مي          ) عربي

سـير  «نامه بـود بـه نـام        در سرودن شاه  ) فردوسي(را كه مورد استفاده حكيم توس       » نامه
االخبـار ابـن قتيبـه      هايي از اين اثر در عيون     به عربي ترجمه كرد كه بخش     » ملوك العجم 

  . نقل شده است
هايي نيز در آداب معاشرت كه در ادبيات قـديم ايـران            عالوه بر آن، ابن مقفع، رساله     

ي مورد توجه خاص بوده به زبان عربي تأليف و تدوين كرده است، همچنـين او رسـاله                
ر  قمـري د 1331 و 1326هـاي  كه در سـال (» الدرة في طاعت الملوك«ديگري را به نام     

  . تأليف كرده است) قاهره به چاپ رسيده
قابل ذكر است كه گفته شود نخستين مترجمان كتب نجومي بـه عربـي نيـز از مـرو                   

ط          خراسان بودند و بدين ترتيب مي      تـوان گفـت كـه نجـوم و رياضـيات، احتمـاالً توسـ
  . برمكيان از خراسان به بغداد رفته است
كان ايراني از جندي شـاپور بـه بغـداد          ترين پزش در زمان خلفاي عباسي هم معروف     

بردند، جمع شدن اين    فراخوانده شدند، آنان در آنجا در امنيت و آسايش كامل به سر مي            
گروه پزشكان مهاجر در بغـداد، بيـشتر بـه فرهنگـستاني شـباهت داشـت كـه در امـور                     

ل علوم  ايرانيان و انتقا  : براي اطّالعات بيشتر، رك   . (پزشكي، صاحب نظر و تجربه بودند     
  ). ي احمد آرامي دليسي اوليري، ترجمهبه جهان اسالم، نوشته

ي حنـين بـن     ي عباسي در بغداد، رياست فرهنگـستان دارالحكمـه را برعهـده           خليفه
از اين پس، كار ترجمه رونق بسيار يافت و متون فراواني در دسـترس              . اسحاق گذاشت 
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توان ادعا كرد كه پيدايش نهضت  ميدر واقع. دوستان قرار گرفتپژوهان و فرهنگدانش
  . شاپور بوده استترجمه در بغداد، مركز خلفاي عباسي ناشي از ثمرات جندي

هـايي كـه در اخـالق    در خصوص تأليف كتب اخالقي هم بايد گفت از جمله كتاب          
-فـي «: هـاي توان كتـاب  پزشكي توسط پزشكان ايراني و اسالمي به نگارش درآمده، مي         

» التّشويق الطّبـي  «رهاوي،  » ادب الطّبيب «از علي بن رضوان،     » طّب الي السعادة  التّطرق بال 
  . ابن ماسويه را برشمرد» النّوادر الطّبيه«صعدبن الحسن و 

كامـل الـصناعه و     «در ايرانيان و جهان اسالم، سه دائرةالمعارف بزرگ پزشكي به نام            
خذ مهم پزشـكي در جهـان آن        در علوم پزشكي به وجود آمده كه از مĤ        » حاوي و قانون  

  . رفته استروز به شمار مي
از علّي بن ربن طبـري      » فردوس الحكمه «عالوه بر آن، دو كتاب پزشكي ديگر يعني         

وجود دارد  ) كه هر دو اهل طبرستان بودند     (از ابوالحسن طبري    » المعالجات البقراطيه «و  
بنـابراين  .  فلسفي درآميختنـد   كه با تأسي از جالينوس يوناني، دانش پزشكي را با مسائل          

ي بدن است و فلـسفه، طـب روح و          سنّت، اطباي اسالمي اعتقاد داشتند كه طب، فلسفه       
  . روان

 236(» فـردوس الحكمـة   «ي پزشـكي در عـالم اسـالمي، كتـاب           نخستين مجموعـه  
است كه در سومين سال خالفت متوكّل عباسي تأليف شده و آن گونـه كـه در                 ) هجري
 آمده، محمدبن جريرطبري، هميشه اين كتاب را در زير مصالي خود داشـته              االدبامعجم
بن علّي. ترين منابع پزشكي تا پيش از ظهور زكرياي رازي است         اين كتاب از مهم   . است

طبري در تأليف اين اثر جامع پزشكي از آثار پزشكان يوناني همچون بقراط و جالينوس               
هاي سرد و چرك اسـتفاده      هندي مانند كتاب  و ديموقريطس و بولس و مراجع حكيمان        

  . كرده است
از » المعالجـات البقراطيـه   «از كتب معتبري كه در طب اطفـال نوشـته شـده، كتـاب               

ي ابوالحسن احمدبن محمد طبري ترنجي است كـه از پزشـكان معـروف ركـن الدولـه                
  . رفته استبه شمار مي.) ق. هـ321-362(ديلمي 
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ي پزشكي به صـورت اطّالعـات عمـومي و دائرةالمعـارفي            هبعضي از اين آثار منثور    
از جملــه آنهــا ســه . ي اطّالعــات پزشــكي زمانــه را در برداشــته اســتبــوده كــه كلّيــه

هاي علي بنّ عباس مجوسي     دايرةالمعارفي است كه از سه دانشمند معروف ايراني به نام         
قـبالً بـه ذكـر      (شده است   اهوازي، ابوريحان بيروني و ابن سينا كه به زبان عربي تأليف            

  .) اين سه اثر اشاره شده است
-في«: هايي هم از علماي اسالمي مانند     )مونوگراف(الذّكر، تك نامه    در برابر آثار فوق   

ابـن جـزار    » از عبداللطيف بغـدادي، فـي المعـدة والمـداواتها         » المرض المسمي ديابيطا  
فـي  «اسـحاق بـن عمـران،       » فـي الماليخوليـا   «اسحاق بن سـليمان،     » الحميات«قيرواني،  
  . علي بن عيسي باقي مانده است» تذكرة الكحالين«اسحاق بن سليمان و » االغذيه

توجه كـافي   ) جسداني(گونه كه به طب جسماني      در گذشته، پزشكان مسلمان، همان    
از جمله آثار نگاشته شده در      . داشتندداشتند به طب روحاني هم عنايت وافي مبذول مي        

از ابوسـعيد بـن بختيـشوع       » الطّب و االحداث النّفسانيه   «توان به كتاب    ي، مي طب روحان 
  . اشاره كرد

ددي بـر مبنـاي               ت فراوان توانـستند شـروح متعـايرانيان، پس از نهضت اسالم با هم
و شرح فصول   » فصول رازي «علوم پزشكي يوناني بنويسند و از خود به يادگار گذارند،           

  . انداين قبيلابن ابي صادق نيشابوري از 
و » االعـراض «،  »العلـل «،  »حليـه البـرّ   «،  »النّـبض الكبيـره   «رازي، عالوه بـر تلخـيص       

» الشّكوك علـي جـالينوس    «، جالينوس يوناني، كتاب مستقلّي هم به نام         »االعضاء االلمه «
  ). 13هاي رازي، ص فهرست كتاب: رك. (هاي جالينوس نوشته استدر نقد كتاب

هاي فراوانـي در تـأليف و نگـارش كتـب داروسـازي و              ان تالش در اين دوره، ايراني   
اند كه حاصل اين كار، تأليف آثاري در تدوين كتب دارويي نظير            پزشكي به كار برده   گياه

» االبنيه عن حقايق االدويـه «ي دينوري و ابوحنيفه» النّبات«از ابوريحان بيرون،    » الصيدنه«
  . باشدهروي مي
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 56باقي مانده، تعـداد     )  قمري 251-1311( زكرياي رازي     كتابي كه  180از مجموع   «
و » الجـامع الكبيـر   «،  »حـاوي «اثر آن در علوم پزشكي است كه مشهورترين آنها، كتـاب            

 مـيالدي بـه زبـان       1481 و   1279هاي  است كه هر دو كتاب در سال      » الطب المنصوري «
 دكتـر مهـدي     فيلسوف ري، محمـدبن زكريـاي رازي،      : رك(» .التيني ترجمه شده است   

  ). 64 و 57محقّق، صص 
رازي كه در مورد شناخت داروهاي گوناگون است سالياني دراز          » حاوي«كتاب نهم   

ترين منابع داروسازي در قارة اروپا بوده اسـت،         از پيش از رنسانس تا بعد از آن، از مهم         
 آن  هـاي جـسماني   ي بيمـاري  وي نيز كه درباره   » ي نهم از طب منصوري    همچنين مقاله «

جـزو  ) ي پـانزدهم و اوايـل شـانزدهم       پايـان سـده   (ي رنسانس   روزگاران است تا دوره   
تاريخ طـب ايـران و خالفـت        : رك(» .ي درسي دانشگاه توبيتگن آلمان بوده است      برنامه

ي ي اطّالعـات، شـماره   به نقل از دكتر مهـدي محقّـق، روزنامـه   208شرقي، الكود، ص  
  ). 1388 آبان 16، 6، ص 24602
الحجتـه  «گر از خدمات رازي به جهان اسالم و عالم بشريت، تأليف كتاب مشهور   دي

ترين اثر خـدمات    از برجسته «در مداواي آبله و سرخك است كه اين كتاب          » و الجدري 
ي تاريخ طب نوبرگ ـ ترجمـه  : رك(، ».رودفرهنگ اسالمي به عالم پزشكي به شمار مي

  ). هدي محقّق، همان به نقل از دكتر م362، ص 1انگليسي، ج 
منتشر » قصص و حكايات المرضي   «اين كتاب،توسط تاكسي مايرهوف، تحت عنوان       

اصـل  ) آبـادي ي قصص و حكايات المرضي، دكتر محمود نجم       ترجمه: رك. (شده است 
هاي انگليـسي و فرانـسوي و آلمـاني در اروپـا و در شـهرهاي لنـدن،         اين كتاب به زبان   

  . رگ ترجمه و چاپ و منتشر گرديده استپاريس، گوتينگن و استراسبو
در تاريخ پزشكي جهان، رازي نخستين پزشكي است كـه بيمـاري حـساسيت را در                

متن اين بيانيه در    «. ي پيشگيري و درمان آن را ارائه داده است        فصل بهار شناخته و نحوه    
: رك(،  ». در حلب بـه چـاپ رسـيده اسـت          1973در سال   » ي تاريخ العلوم العربيه   مجلّه

  ). 347ي متون و مقاالت در تاريخ و اخالق پزشكي در اسالم و ايران، ص مجموعه
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- قمري در بخارا متولد شـده، مهـم        370 كه در سال     (Avicenna)ابن سيناي ايراني    

تأليف و عرضـه  » قانون«ترين دائرةالمعارف پزشكي جهان را در زمان خود تحت عنوان           
 بس كه در قـرن دوازدهـم مـيالدي، عـالوه بـر        در اهميت اين كتاب، همين    . كرده است 

ي دنيـا از جملـه آلمـاني، انگليـسي،  عبـري،            هاي زنده ي التين آن به غالب زبان     ترجمه
ترجمه گرديده و تا قرن هفدهم در مراكز مهم علمي اروپا تـدريس شـده   ... فرانسوي و  

  ). 6، ص 24602ي همان، دكتر مهدي محقّق، شماره: رك. (است
- براساس سنّت جالينوس، مانند زكريـاي رازي، طـب و فلـسفه را در هـم                ابن سينا 

توان گفـت كـه     ي وي شرعاً خطاب به نفس مطمئنّه است، مي        ي عينيه آميخت و قصيده  
از ابداعات ديگر ابن سـينا،      . ابن سينا فيلسوفي طبيب و رازي طبيبي فيلسوف بوده است         

ر بـه بيمـاران هـاري دانـسته         مداواي آن تزريق خون سـگ هـا       «كشف بيماري هاري و     
 به نقل از تاريخ دام پزشكي و پزشكي ايـران،           197 ص   2قانون ابن سينا، كتاب     (،  »است

   ). 311 ص 2ج 
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