
 

 

١٢١ 

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

جم
پن

رۀ 
 ش
،

ول
ا

(پ 
ی 
یاپ

۹(، 
ار
به

 و 
ان
ست
تاب

 
۱۳
۹۵

 

  
  ١اسمیت -جوِ مصاحبه با امیلی سَ 

  ٢اسالمی پزشکی دورۀ دربارۀ

  : کلیم حسینگر مصاحبه
  ٣ترجمۀ غالمحسین صدری افشار

ای تصمیم گرفتید زبان  کنم که چرا و در چه مرحله با نهایت خوشوقت با این پرسش آغاز م
ونه به علوم    مند شدید؟ اسالم عالقهدورۀ عربی بخوانید و چ

مورخ علوم پزشکی آغاز  عنوان بهمن کارم را اول 
های میانــه در  کردم و به طب یونان قدیم و ســده

ـــی در  ـــی وقت ـــرداختم. ول ـــا پ ـــگاه اروپ دانش
یسکانسین آمریکا بر روی پایان ام  نامــۀ دکتــری و

ای دیدم که دانشــگاه بــرای  کردم اطالعیه کار می
نخستین بار یک دورۀ آموزش زبــان عربــی دایــر 
کرده است و البته از طریق زبان عربی بــوده کــه 

 نیبنابرابسیاری از افکار به اروپا راه یافته است. 
زبان عربی را  زود خیلیدر این دوره نام نوشتم و 

عربی  توانستم متون در آن کسب کردم،  بیشتری سلطتاز آن که  بعدبسیار جالب یافتم و 
تحصیلی معتبری به  کمک هزینۀدر آن هنگام  .مدش ها آنپزشکی را مطالعه کنم و شیفتۀ 

یسم و مــن بــا خوشــحالی  نامه من پیشنهاد شد، به شرطی که پایان ام را به زبان عربی بنو
و علــم دورۀ پزشــکی متــون صــرف مطالعــۀ  را ام بیشــتر دورۀ کــاریپــس از آن یرفتم. پذ

  . کردم ، و گاهی اوایل عصر جدیداسالمی

                                                    
١. Emilie Savage Smith کسفورد  .استاد تاریخ علوم پزشکی در دانشکدٔه مطالعات شرقی دانشگاه آ
  منتشر شده است.  http://www.muslimheritage.comسایت  این مصاحبه در وب .٢
  gh_sadriafshar@yahoo.com سینو فرهنگعلم، مترجم و  نگار خیتار .٣
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 ۀشما در تــاریخ پزشــ قــدیم، آیــا کــار دانشــمندان اســالم در زمینــ های پژوهشبر اساس 
ری در پیش گرفتند؟  ۀپزش و بهداشت صرفاً ترجم   آثار یونان بود، یا آنان راه دی

مجاور  های فرهنگیری گالبته در آغاز گسترش دولت اسالمی، دانشمندان ابتدا مشتاق فرا
گیری  برای کسب اطالعات جدید و بهره های دوم و سوم هجری، آنان بودند. در طی سده

گــی از آثــار پزشــکی یونــانی بزر ۀمجموعــ ۀجدید اسالمی بــه ترجمــ ۀدر جامع ها آناز 
لیف شده بود، همچنــین أکنونی ت ۀهای پیشین در مصر، شام و ترکی پرداختند که در سده

ویژه آثــار یونــانی، همچنــین  ، بــههــا این ۀبرخی آثار هندی و پهلوی را ترجمه کردند. هم
های پزشکان اسالمی را شکل داد. ولی  یتلهندی و ایرانی چارچوبی را پدید آورد که فعا

 نگهداری این فرهنــگ و انتقــال آن بــه 
ً
باید توجه داشته باشیم کار فرهنگ اسالمی صرفا

اسالمی آن مطالب را گرفتند و بر اساس آن آثــار پزشــکی دورۀ اروپا نبود، بلکه پزشکان 
 آثارت. سپس این های فراوانی داش ها و دگرگونی وسیع خودشان را پدید آوردند که نوآوری

لیف شده بود، به التینی ترجمه شد و اســاس أدوم تا ششم ت ۀعربی، که بیشترشان از سد
  ای میانه را به وجود آورد. ه هعقاید و اعمال پزشکی در اروپای اواخر سد

ن است دربارۀ برخ دانشمندان اسالم که در زمینۀ پزشــ در زمــان حیــات خــود  آیا مم
ام بودند و دست   اوردهایی داشتند، مختصری توضیح دهید؟پیش

تعداد این دانشمندان بسیار زیاد است و انتخاب کسانی از میانشان کار آسانی نیست. از 
آنان پزشکی بالینی به نام ابوبکر محمد بن زکریا رازی از مردم ری در  ترین مهمنخستین و 

اقتصــادی و مرکز  درگذشت. ری در آن زمانقمری  ۳۱۲نزدیکی تهران است که در سال 
داشت و بعدها بــه  بر عهدهرازی در آن شهر ریاست بیمارستانی را  .فرهنگی معتبری بود

زیادی را در آنجا گذراند. آنچه  های سالرئیس بیمارستانی در آن شهر شد و  ،بغداد رفت
مورد مالحظــات پزشــکی اســت کــه شــاگردان او از  ۹۰۰برای ما جالب است، بیش از 

 ۀبرای تاریخ پزشکی اهمیت زیادی دارد. او خود مجموعــ ها ایناند.  کردهبیمارانش ثبت 
 ها یادداشــتایــن  ١جلد منتشر شــده اســت. ۲۳که در  کردمفصلی فراهم  های یادداشت

او در طی زندگی شغلی خود ثبت کرده، مطالبی که در آثار پزشکان مشتمل است بر آنچه 
  کار برده است.  که خود به ییها درماندیگر خوانده، همچنین مشاهدات خودش و 

                                                    
(شمارۀ پیاپی  ۲، شمارۀ ۳، سال میراث علمیفر در  ، نوشتۀ شمامۀ محمدی»رازی الحاوی فی الطبهای فارسی  ترجمه«بنگرید به مقالۀ  .١
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نمونه، او یک مورد آزمایش درمانی را ثبت کرده که در تاریخ پزشکی مشهور  عنوان به
مننژیت (ورم مغز) روبرو شد، ۀ های اولی است. او وقتی با گروهی از بیماران دارای نشانه

رایــج  ۀرا به شیوآنان را به دو گروه قسمت کرد. به گروهی هیچ دارویی نداد و گروه دیگر 
آن روز، یعنی فصد (خون گرفتن) درمان کرد. بعد از مدتی متوجه شــد بیمــارانی کــه در 
معرض درمان قرار گرفتند بهبودی یافتند و گروه دیگر همگی مردند. البته امروز دیگر مــا 

کنیم، ولی فکر تعیین نوع درمانی که باید  یک روش درمانی استفاده نمی عنوان بهاز فصد 
بالینی بسیار مهم است. از طریــق ایــن  های آزمایشکار برده شود از طریق یک چنین  به

معالجاتشــان بــه  ۀود را در مورد نحوخهای پیشینیان  توان دید که او گفته می ها یادداشت
  تر و بهتری بیابد. تازه های درمانکوشیده است  کشیده و می چالش می

را به نام فرمانروای وقت ری نوشت که  کتاب المنصوری فی الطب ق۲۹۰او در سال 
 ۀدســتنام نیتــر جیراو  تــرین مهممیالدی به التینی ترجمه شد و بــه صــورت  ۱۲ ۀدر سد

زاده شــد و در ســال ق ۳۷۰ست که در سال سینا ابندیگر  ۀپزشکی در اروپا درآمد. نمون
 یکــی از عنوان بــهدرگذشت. او در قلمرو شرقی اســالم ســفرهای زیــادی کــرد و  ق۴۲۴
 ســینا ابنهای میانــه معــروف اســت.  فیلسوفان و پزشــکان اســالمی در ســده نیتر بزرگ

اطالعات پزشکی  ۀو همقانون فی الطب لیف کرد به نام أدایرةالمعارف پزشکی مفصلی ت
در آن گرد آورد. این کتاب هم بــه التینــی ترجمــه  ها بیماریدرمان  ۀزمان خود را در زمین

رفــت و هنــوز هــم در  درسنامه در اروپا به کــار می عنوان بهمیالدی هفدهم  ۀشد و تا سد
  طب جالینوسی کاربرد دارد.

ری در زمینۀ گردش خون ریوی و طرح نظریــۀ مربــوط بــه آن ابــن نفــیس اســت.  دانشمند دی
ن است دربارۀ او توضیح دهید؟   مم

 نونشرح قادر دمشق و قاهره فعالیت داشت. آنچه او در هجری هفتم  ۀبن نفیس در سدا
 تنکردشــناختیســینا مطــرح کــرد چالشــی بــود در برابــر باورهــای کالبدشــناختی و  ابن

نفیس چیزی را توصیف کرد که در اصطالح پزشکی  رایج تا روزگار او. ابن )ژیکیوفیزیول(
نامند. این تجدیــد  شود و برخی آن را گردش خون ریوی می انتقال خون ریوی نامیده می

 ها شــشگوید، خون از بطن راست اول وارد  ن. او مینظری است در شناخت گردش خو
کردند خون از بطن  حال آنکه پیش از او گمان می ؛رود ا به بطن چپ میجشود و از آن می

ای مهم و چالشی نــو در برابــر عقایــد  راست یکسره به بطن چپ جریان دارد. این عقیده
 سال پیش از آن بود ۳۰۰ کالبدشناسان معتبر بود که او در کتابش به ارث گذاشت و این
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التینی کتاب  ۀکه چنین فکری در اروپا مطرح شود و در واقع احتمال دارد از طریق ترجم
  او این نظریه شناخته شده باشد.

آید: در زمینۀ ابزارهــای پزشــ کــه  ل پیش مؤابا اشاره به دانشمندان که نام بردید، این س
  اند؟ داشته ییها شرفتیپرود، این دانشمندان چه  امروزه برای درمان بیماران به کار م

بــریم در اوایــل عصــر اســالمی بــه وجــود  زیادی از ابزارهایی که اینک به کــار می تعداد
 انــدلسچهارم هجــری در  ۀخوریم که در اواخر سد ای برمی ویژه به نویسنده اند. به آمده
جراحــی نوشــت کــه  ۀمصوری دربار ۀزیست و ابوالقاسم زهراوی نام داشت. او رسال می

ابزارهای جراحی است و در آن صدها تصــویر از ابزارهــای  ۀمصور دربار ۀنخستین رسال
 او چنگکی بــرای  ها آنشود که بسیاری از  جراحی دیده می

ً
از ابداعات خود اوست. مثال

دن جنین مرده از زهدان اختــراع کــرد کــه مــا امــروز از آن در زایمــان اســتفاده بیرون آور
  کنیم. می

ترین ابزاری که ابداع کرد برای درآوردن لوزه بود، ابزاری شبیه  کنم هوشمندانه گمان می
آورد. ســپس  اینکه بیمار بتواند آن را گاز بزند، بیرون می بیگرفت و  قیچی که لوزه را می

راحی نترساند. جحال توجه داشت بیمار را از عمل  کرد. او در عین رغره میبیمار با آب غ
به این منظور ابزاری برای کاستن از ترس بیمار نسبت به عمل جراحی ابداع کرد که آن را 

خمیــده قــرار داشــت.  ۀای بود که میان دو صفح نامید. این چاقو تیغه چاقوی مخفی می
باره به سرجایش برگردانــد. در ودلخواه بیرون آورد و د ۀتوانست تیغه را به انداز جراح می

چاقو را ببیند عضو آسیب دیده بریده  ۀدید و پیش از اینکه بیمار تیغ نتیجه بیمار آن را نمی
کیــد أت شــدت بههای مختلف ســاخته بــود و  او این چاقو را در اندازه شد. و کار تمام می

بســیار بــا ارزشــی اســت. زهــراوی  ۀم عقیــدکرد بیمار را نباید ترساند و این بــه نظــر می
رود  بندی بازو ابداع کرد، شبیه آنچه امروز به کار می گوناگونی هم برای شکسته یها روش

که نوآوری بسیار  مرغ و نوعی گچ تخم ۀغشته به سفیدآۀ دیده با پارچ بستن عضو آسیب –
  رفت. مهمی به شمار می

ویژه آب  چشــم، بــه هــای بیماری ۀابزارهای جدید بــرای معالجــ ،تر جالبمورد بسیار 
ای  پزشک عراقی که در مصــر فعالیــت داشــت، رســاله مروارید بود. عمار موصلی چشم

چشمی، از جمله آب مروارید. در آن زمان هــم مثــل  ۀعارض ۴۳نوشت شامل توصیف 
ســنتی،  طور بــها کوری بود و از صدها سال پیش آن ر ۀامروز آب مروارید از عوامل عمد

میــدان  یابتدا در هند، با فروکردن سوزن ریزی به سفیدی چشم و کنار زدن لکه از جلو
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کرد.  ولی تا حدی به بیمار کمک می ؛کردند که چندان روش خوبی نبود دید معالجه می
 تر نرمآن عدسیه را که  ۀلیوس بهتوخالی استفاده شود و  تر بزرگعمار پیشنهاد کرد از سوزن 

اســت. ولــی  زیآم تیــموفقبمکند تا لکه برطرف شــود. او مــدعی بــود ایــن روش  است
ابــزار قمــری  ۷۲۰کــرد، در ســال  هشتم در قاهره کار می ۀپزشکی که در اوایل سد چشم

خورد. گرچه قضاوت در این مورد دشــوار  و گفت به درد نمی کاربردپیشنهادی عمار را به 
کردند، در ذات خود بسیار با  اش داوری می بارهاست، اینکه آن را آزمایش و پس از آن در

  ارزش است. 

رســیم.  م هــا بیماریبــا توضــیح کــه دربــارۀ ابزارهــای پزشــ دادیــد، اینــک بــه موضــوع 
دســت یافتنــد؟ برخــ از  ییهــا یمــاریبدانشمندان اسالم در ط زندگ خود به درمان چــه 

 بــاره نیدراکوبی (واکسیناســیون) اســت. آیــا  آوریم آبله، ســرخ و مایــه را که به یاد م ها آن
نند؟   توانسته بودند کاری ب

از رازی در هجری چهارم  ۀبلی، ما نخستین توصیف دقیق آبله و سرخک را در اوایل سد
دست داریم. او نخستین کتاب را در این بــار ه نوشــت و حالــت بیمــاری و درمــان آن را 
توضیح داد. او در آن زمان قادر به پیشگیری از ابتال به آبله و سرخک نبود، ولی مراقبتــی 

که بسیار جدی است، در بیمــاری ســرخک  ها چشمویژه در مورد  کند، به که پیشنهاد می
 بسیار مؤثر بــود.  یها مراقبتدارد. نوع بسیار اهمیت 

ً
او از چشم بسیار منطقی و احتماال

 یها راهتب یونجه نوشت و برخی  ۀدر ضمن، او نخستین کتاب را در تاریخ پزشکی دربار
توان گفت این کتــاب شــامل بیــان  منطقی برای کنار آمدن با این عارضه را شرح داد. می

ولی  ،شناسیم ز هم هنوز برای تب یونجه درمانی نمیالبته امرو ؛چگونگی درمان آن نبود
  د.اد جدید را نشان می ۀروشی منطقی برای رویارویی با این عارض

 
ً
ــان  نیتر جالــباحتمــاال ــوآوری در درم ــواهد ن ــه  هــا بیماریش ــوط ب ــار مرب را در آث

در مصــر و شــام هجــری های ششم و هفتم  یابیم. در سده می فیزیولوژی)( تنکردشناسی
ویژه درمــان  ، بــهها آنو درمان   چشم های بیماری دربارۀجامعی  یاه هلیف رسالأشاهد ت

 ذکر شد ،آب مروارید
ً
همچنین تراخم کــه یکــی دیگــر از عوامــل شــایع  ؛هستیم که قبال

مؤثر جراحی و دارویی بــرای معالجــه  یها روشکوری بود. در آن زمان در خاور نزدیک 
ه بود. در مورد نــوعی تــراخم پیشــرفته روشــی بــرای به وجود آمد ها بیمارییا کنترل این 

جراحی داشتند. این بسیار مهم است و جراحی تــراخم بــه همــان روش تــا آغــاز جنــگ 
کنیم، ولــی آن  فت. امروز ما از روش دیگری استفاده میر جهانی اول در اروپا به کار می

 در خور توجه بود. در مورد مایه
ً
در اروپــا  مــیالدیکوبی که تا سدۀ هجدهم  روش کامال
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در کشــور عثمــانی (ترکیــۀ  ق۱۱۳۲/م۱۷۲۰رســید، در حــوالی ســال  به فکر کســی نمی
کوبی ساده را برای پیشگیری از ابتال بــه آبلــه  ویژه در نقاط روستایی، نوعی مایه امروز) به

بردنــد. در آن زمــان خــانم مــری مونتــاگو، همســر وزیــر مختــار انگلــیس در  به کار می
هایی به دوســتانش در انگلســتان ایــن روش را شــرح  آن را دیده بود. او در نامه ،استانبول

داد و در معرفی آن به انگلیسیان نقشی کلیدی داشــت. ایــن روش در آن کشــور تکمیــل 
  کوبی امروزی درآمد. شد و به صورت مایه

ن است دربارۀ دستاوردهای دانشمندان اسالم در زمینــۀ گیاه  توضــیح دهیــد؟ پزشــ مم
زین برای داروهایی  ،عموم قابل دسترس های درمانشناس و  مانند گیاه ییها نهیزم جای

بینید کــه  متفاوت را م های درماناست که اینک در بازار وجود دارد. در جاهایی مانند هند 
ری است،  مل یا سنت که در جریــان رایــج  ییها روشحاصل روش درمان دی جز روش م

  کنیم. م در اروپا مشاهده

کنیم، جالــب اســت کــه تمــایزی میــان  وقتی به پزشکی اوایل عصر اســالمی نگــاه مــی
هجــدهم  ۀآثــاری کــه تــا اواخــر ســد ۀچون هم ،شناسی وجود ندارد داروپزشکی و گیاه

اســت.  بســیار مهــم مــواد گیــاهی و معــدنی ۀهمــ ۀدربار هایی هوجود دارد رسالمیالدی 
در  مواداین پزشکان مسلمان در اوایل دورۀ اسالمی مواد دارویی را بسیار تنوع بخشیدند. 

شد که امــروز هــم  را شامل می ،دسترس جوامع بود و برخی مواد جدید، از جمله کافور
همچنین مشک و سنا، که داروی گیاهی رفع یبوســت اســت و اللــه  ؛کاربرد زیادی دارد

اقالم جدیــدی  ها این ۀتوان گفت هم د کاربرد دارد. میعباسی که در طب جالینوسی هن
شناخته شده بودنــد بــه  تر شیپبود که وارد مواد دارویی شد. آنان اقالم دارویی را هم که 

ای درمنــه اســت. ایــن بــرای  دیگری به کار گرفتنــد، مثــل افســنطین کــه گونــه یها روش
ع اصــلی درمــان دارویــی بســیار جالــب اســت، چــون اینــک یکــی از منــاب یها شرکت

بردنــد.  اسالمی آن را برای درمان کبــد و طحــال بــه کــار میدورۀ ماالریاست و پزشکان 
هــم  از قبیل پادزهر تریاکوارد دیگری کند. از آن در م شک طحال را درگیر می ماالریا بی

  .کردند استفاده می
 ها آناز استفاده  ۀعظیمی از اسامی داروهای گیاهی موجود و شیو ۀبدین ترتیب مجموع

 تــرین مهمتــوان گفــت یکــی از  مختلــف در دســت اســت. می هــای بیماریدر درمــان 
 بسیار مهم در زمین

ً
داروســازی، معرفــی پنبــه از ســوی  ۀدستاوردها، یا دستاوردی مسلما

بنــدی،  پزشکان اسالمی بود که کمتر بدان توجه شده است. در حالی که پنبه بــرای زخم
سی دارد. تا وقتی کــه پزشــکان اســالمی اول بــار آن را پوشاک اهمیتی اسا ۀهمچنین تهی
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های جراحی معرفی نکرده بودند، در اروپا  پوشش زخم عنوان بهگیاه و پس از آن  عنوان به
  نشده بود.  شناخته

  آیا در کشورهای اسالم زنان در زمینۀ پزش و پیشرفت کل آن نقش داشتند؟

 ت ،ۀ اجتماعیبلی، از جنب
ً
بهداشــتی جامعــه  یها مراقبتکنندگان اصلی  مینأزنان عموما

چون به نیازهای درمانی کودکان، همچنین شــوهران و ســایر اعضــای  ،رفتند شمار می به
پزشکی  ۀخانوادگی به حرف ۀدانیم زنانی بودند که بیرون از حلق خانواده توجه داشتند. می

نــامی کــه  نیتر کیــنزداند.  سفانه منابع تاریخی نامشان را ذکر نکردهأاشتغال داشتند. مت
 پزشک در اســپانیا ۀیک خانواد یابیم از دو زن است که عضو پنج نسل از بدان دست می

قمری  ۶۸۰یا  ۶۷۰ های سالدانیم این دو زن در حوالی  هر. مییعنی خاندان ابن ُز  ،بودند
نــابع دانیم. از ســایر م کردنــد، ولــی نامشــان را نمــی حاکم اسپانیا طبابت می خانوادهٔ در 
 رازی شکایت می بودههم دانیم پزشکان زن دیگری  می

ً
کنــد وقتــی معالجــاتش  اند. مثال

کننــد. بــه همــین ترتیــب  دهد، بیماران به پزشــکان زن مراجعــه می مطلوب را نمی ۀنتیج
از  از پزشکان مــرد وجــود دارد در مــورد اینکــه پزشــکان زن بیمارانشــان را ییها تیشکا

عوا بر سر داریم در مورد دهجری چهارم  ۀهمچنین مدرکی از سد. آوردند چنگشان درمی
  نام او هم ذکر نشده است. که  دستمزد یک پزشک زن

  دانید چرا نام این زنان ذکر نشده است؟ آیا این ربط به جامعه و معتقداتش در آن زمان دارد؟  آیا م

دانیم. به  ین است که نمیتوان فرضیاتی داشت. ولی واقعیت ا نام نبردن از زنان می ۀدربار
خواستند نام  نوشتند و نمی شد. چرا؟ چون اسناد را مردان می نمی رطور کلی نام زنان ذک

اســت کــه نــام زنــان را  خوشایندزنان ذکر شود. امروز این مطلب برای مورخان بسیار نا
 کــار می نمی

ً
دانیم تعــدادی زنــان درمــانگر بــرای  کردنــد و مــی داننــد. ولــی آنــان عمــال

و باز پزشکان مــرد از اینکــه زنــان در کارشــان دخالــت  ندچشم وجود داشت های بیماری
  د.نبرآشفته بود، کنند می

ری که مطرح م . آیا دانشــمندان اســالم در آن هاست مارستانیبشود در مورد  موضوع دی
   نقش داشتند؟ ها بیمارستاندوران در ایجاد و توسعۀ 

. به گمان من، ایجاد 
ً
اســالمی  ۀیکی از دستاوردهای مهم جامع ها بیمارستانبلی، مسلما

 برخی صومعهسده در
ً
ای داشتند که تسهیالتی بــرای فقــرا  ها نوانخانه های میانه بود. قبال

هــای میانــه وضــعی داشــتند کــه در اسالمی در ســده های بیمارستانکرد. ولی  فراهم می
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 دستاورد بزرگی بود. نخستین بیمارستان  دیده می امروزی های بیمارستان
ً
شود و این واقعا

در بغداد ساخته شد و در اواخر همان سده تنها در بغداد پنج هجری سوم  ۀدر اوایل سد
دایر شد که امروزه قمری  ۲۵۸بیمارستان وجود داشت. نخستین بیمارستان قاهره در سال 

شــاهد پیــدایش هجــری م و هفــتم های ششــ به ابن طولون معــروف اســت. ولــی ســده
اطالعات بیشتری، گاه در مورد  ها این دربارۀمجهزتری بود که خوشبختانه  های بیمارستان

شــان چیــز  اولیــه کــه درباره های بیمارســتاننقشه و مدارکشان در دست داریم، برخالف 
در شــمار نهادهــای  ها بیمارســتانهجــری های ششــم و هفــتم دانیم. در سده زیادی نمی

هری و دارای ساختاری مدور بودند و درهای بیشترشان به روی همگان، از زن و مــرد، ش
 یهــا بخشمثل امــروز  ها آنبزرگ و کوچک، کشوری و لشکری، فقیر و غنی باز بود. در 
 ها اینچشم، که  های بیماریتخصصی وجود داشت، بخشی برای جراحی، بخشی برای 

معده و روده. بیماران مرد  های بیماریبرای همیشه در قسمت دیگری بودند و بخشی هم 
  جداگانه با پرستاران مرد یا زن بودند. یها بخشو زن دارای 

آموزشی بودند که  های بیمارستاننخستین  ها ایندیگری که بسیار مهم است اینکه  ۀنکت
اینکــه چنــد بــار در روز بــه بیمــاران  دربــارۀ. اطالعاتی داریــم ستا  در تاریخ ثبت شده

یان آموزش می سرکشی می  در کنار بستر بیمار به دانشجو
ً
دادند که این هم در  شد و عمال

  نوآوری مهمی بود. ،تاریخ پزشکی

ونــه عمــل م کــرد؟ آیــا بیمــاران بــه محــض ورود بــه  آن دســتگاه در مواجهــه بــا بیمــاران چ
ماندند و در آن وقت برای مداوا  ر رسیدن نوبتشان مشدند، یا باید منتظ بیمارستان مداوا م

 کردند؟ به بیمارستان مراجعه م

دانیم چند نفر در روز  اطالعی نداریم. ما نمی باره دراین متأسفانهل جالبی کردید، ولی ؤاس
ماندند و میزان بهبودی چقدر بود. در  کردند، چه مدت منتظر می به بیمارستان مراجعه می

کردند، چند  دانیم چند پزشک در آنجا کار می ایم. می العات را از دست دادهواقع این اط
دانیم این  تختخواب، چند بخش تخصصی، کتابخانه و داروخانه وجود داشت. آنچه نمی

شدند، آیا پزشکان آنان را به بیمارستان معرفی  است که بیماران چگونه از آن برخوردار می
 گفتــه می کردند یا خودشان به آنجا می می

ً
 ،اشــخاص ثروتمنــد کــه شــود رفتند؟ عمومــا

 جز
ً
 زمــانی کــه در ســفر بودنــد در موارد خــاص احتماال

ً
، بــه بیمارســتان مراجعــه مــثال

  آمد.  کردند و پزشک مخصوص خود را داشتند که به عیادتشان می نمی
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ن ا آن چیزی خوانده دربارۀبیمارستان معروف که  ست ام بیمارستان نوری دمشق است. مم
  صحبت کنید؟ باره دراین

بلی، این بیمارستان مهمی بود، همچون بیمارستان منصــوری قــاهره. بیمارســتان نــوری 
) به صورت بیمارستان بــزرگ مفصــلی بــا ق۵۶۷ ونورالدین محمود ابن زنگی ( فرمان به

تخصصی و فضای آموزشی و جز آن ساخته شد. علت  یها بخشتجهیزات، از قبیل  ۀهم
آن اســت و در  دربــارۀاول به خاطر وجود اسنادی  ۀشهرت فراوان این بیمارستان در وهل

دوازدهم هجری همچنان دایر بود. ما نمودارهای کاربری آن  ۀدوم اینکه تا اواخر سد ۀوهل
پزشکی و علم  ۀرت موزرا در دست داریم و بخشی از آن هنوز پابرجاست و اینک به صو

   درآمده و خوب است آن را ببینید.

ر در مورد  هاســت. دانشــمندان اســالم در زمینــۀ  موضوع داروخانه ها بیمارستانمطلب دی
بــر طبــق  وتوانیم به داروخانــه بــرویم  داروخانه به مفهوم امروزی چه نقش داشتند؟ اینک م

ــه ــر عارض ــرای ه ــدادی دارو ب ــان ای کــه د نســخۀ پزشــ تع ــا در آن زم ــیم. آی ــه کن ــم تهی اری
ای وجود داشت که دانشمندان اسالم ایجاد کرده باشند تا مردم داروهــایی را کــه  داروخانه

  نیاز داشتند از آنجا تهیه کنند؟ 

. باز می
ً
تــوان  هایی وجود داشــت کــه می داروخانههجری سوم  ۀدانیم در سد بلی، کامال

بــازار قــرار داشــتند و هــر کــس  ۀهای عمومی نامیــد و اغلــب در ناحیــ را داروخانه ها آن
توانست برود و داروهای مورد نیازش را از قبیل ترکیبات دارویی از آنجــا تهیــه کنــد و  می

های بیمارستانی هم وجــود داشــت و  ها مانند امروز پر مشتری بودند. داروخانه داروخانه
در عــین حــال کــه  ها بیمارســتانهای  داروخانــههجــری سوم  ۀدانیم از اواخر سد باز می

 یمارستانیب ریغکردند، بخشی هم برای مشتریان  داروهای بیماران بیمارستان را آماده می
  بیمارستان تهیه کنند. ۀتوانستند بروند و دارویشان را از داروخان داشتند که می

 ۀداروها که باز در اوایــل ســد ۀهایی در دست داریم شامل نسخ دستورالعملما امروز 
. آثار دیگری بیشتر برای ستا  هدتدوین ش ها بیمارستانبرای استفاده در این هجری سوم 

ای  رسالههجری هفتم  ۀ. از اواسط سدوجود دارد ،شد            عمومی نامیده می ۀآنچه داروخان
ایــن داروهــا،  ۀهم ۀیچگونگی ته دربارۀدر قاهره،  »کهن«داریم از پزشکی یهودی به نام 

های مورد نیاز، همچنین چگونگی رفتار با مشتری، نوع کارمنــد مــورد  آماده کردن نسخه
  نیاز برای داروخانه و امثال آن.
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ام عبارت است از کنــدی در ســدۀ ســوم و  برخورد کرده ها آنبرخ اسام که در این زمینه با 
ــن اســت در ایــن مــورد  هجری بیرون در سدۀ پنجم که در کار داروسازی سهم داشتند. مم

 اطالعات بیشتری بدهید؟ 

توان آن را مبانی داروها نامید  بلی. دو شخصی که نام بردید، کندی و بیرونی در آنچه می
بندی داروها بر اساس کارکردشان، اینکه دارای خاصیت ســرد،  نقش داشتند، یعنی دسته

  درجــه ۶تا  ۱، یا ۴تا ۱ثیرشان به أرا بر طبق شدت ت ها آنآنگاه گرم، خشک یا تر هستند. 
بنــدی داروهــا بــه وجــود  مختلفــی بــرای رده یها راهکردند. بدین ترتیب  می بندی تقسیم

بیماری  ستخوا یا اگر می ،ای نیاز داشت بتواند آن را تهیه کند آوردند، تا هرکس به نسخه
کار  گشــت و آن را بــه با اثــر و قــوت خاصــی میخاصی را درمان کند ، به دنبال دارویی 

 هــا آنکندی و بیرونی هیچ کدام داروخانه نداشتند و اهل کار عملی نبودند. کار برد.  می
  شد.  بررسی نظری داروهایی بود که باید در داروخانه مصرف می

ونه و از چه طریق این اطالعات وسیع به  ر ترجمه و در کشــورهای مختلــف  یها زبانچ دی
  ها در چه مراحل صورت گرفت؟  اروپایی معرف شد؟ منظورم این است که این ترجمه

مشتقاتش در آغاز از دو نقطه به اروپا رسید و بــر آن اثــر گذاشــت،  ۀطب اسالمی و هم
های چند  پیش در این دو نقطه جامعه ها قرنجنوب ایتالیا و دیگری اسپانیا. از  ۀیکی ناحی

کرد و  مسلمان را فراهم می ۀکه تماس میان اروپا و خاورمیان یطور بهزبانی وجود داشت، 
بان دیگر ترجمه کنند و در جاهایی بودنــد کــه زتوانستند از زبانی به  کسانی بودند که می

ینو بود زمونته کا ۀصومع ها آنشد. یکی از  پزشکی در آنجاها ترجمه می یها متنویژه  به
میالدی قســطنطین افریقــی در  ۱۰۸۰یازدهم، یعنی در حوالی سال  ۀدوم سد ۀکه در نیم

او در واقع اهل قیروان در تونس امــروزی بــود و می توانســت از  آنجا به ترجمه پرداخت. 
وسیعی بود برای ترجمــه،  ۀعربی به التینی و از التینی به عربی ترجمه کند. دیگری برنام

 در حوالی سال  ۀکه در سد
ً
میالدی به توسط چند دانشمند در طلیطله  ۱۱۸۰بعدی، تقریبا

مونایی بود که در طی زندگی . یکی از این دانشمندان گرارد کر( تولدو) در اسپانیا اجرا شد
هــم  اثر پزشکی و علمی را از عربی به التینی ترجمه کرد. بعدها در نقاط دیگــر ۶۸خود 

ل کــار یلسی که در سیسبودند، مانند اصطفن انطاکی که در شام و فیلدرس طرابکسانی 
 یهــا جنگجاهــای دیگــر. در زمــان  ۀکرد. آنان آثاری ترجمه کردند، ولی نه به انداز می

نقــاط اصــلی بودنــد، ولــی در  هــا اینهایی صــورت گرفــت.  هم در شام ترجمــه یصلیب
ادامه یافــت و برخــی پزشــکان همچنان کار ترجمه  میالدیهای هفدهم و هجدهم  سده
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ردند تا کتابی را که به مطالب آن دسترســی نداشــتند برایشــان از ک مترجمی استخدام می
  عربی به التینی ترجمه کند.

ل بعدی من در این زمینه باشد که برخ اندیشمندان و علمای ؤاکنم این پاسخ به س فکر م
ونــه بــه ترجمــه از عربــی بــه زبــان خودشــان  نیبنــابرادانســتند.  اروپایی خوب عربــی نم چ

که اشاره کردید، کسان را بــرای ایــن کــار اســتخدام  طور همان، کنم مگمان پرداختند؛  م
 .کردند م

اند. برخی  برند که آنان را در ترجمه یاری کرده دانیم گاهی از دو یا سه نفر نام می بلی، می
کرد، هر دو زبان عربی  مترجمان بزرگ، مانند گرارد که از او نام بردم و در طلیطله کار می

 گرفت یم. ولی او هم در مواردی از شخص دیگری کمک نددانست می یخوب بهو التینی را 
که امــروز  طور همانکرد.  مقدماتی را انجام دهد و او دوباره بر روی آن کار می ۀتا ترجم

هایی  چنین ترجمــه توانستند یمکسانی بودند و  نیچن هماند، در آن زمان  کسانی دو زبانه
  بکنند.

ری که به آن برخوردم   شود در این مورد اطالعات بدهید؟ است. م کتاب الماءکتاب دی

های پزشکی است  واژهۀ هایی است که بر خالف نامش کتابی دربار از رساله یا نمونهاین 
که خیلی زود از عربی به التینی ترجمه شد، ولی بر خالف آثار دیگری که اندکی بعد از 

   ثیری بر جای نگذاشت.أآن ترجمه شدند، در طب اروپا چندان ت

 ؟١کالبدشناس گری دربارۀ

 مرجع مهم گری یکالبدشناس
ً
پزشکان آن  ۀی برای کالبدشناسی است و امروز هممسلما

تــوان  کنند. به گمانم درست نیســت بگــوییم در آن می شناسند و از آن استفاده می را می
های میانه را یافت، بلکــه ایــن کتــاب معــرف اوج معلومــات  کالبدشناسی اسالمی سده

د گونــاگون از شــک در مــوار و بی هاســت قرنکالبدشناسی انسان در طــی  ۀفزاینده دربار
 گردش خون ابــن ها آناست. یکی از  بهره گرفتهمعلومات کالبدشناسی  ۀدر زمین منابعی

نامند.  شود، ولی آن را دیگر گردش ریوی نمی این موضوع انکار نمی امروزه فیس است.ن
خوریم که نگاه دقیقــی بــه  اسالمی برمی یپزشکبه جنبۀ دیگری از  کالبدشناسی گریدر 

ها و ساختار استخوان آرواره  داشت، به استخوان خاجی در پایین ستون مهره ها استخوان
  .راه یافته است کالبدشناسی گریکه اینک بخشی از مطالب کالبدشناسی شده و به 

                                                    
1. Gray  
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وجــود دارد کــه دانشــمندان  ییهــا روشبا توجه بــه معلومــات وســیع شــما در ایــن زمینــه آیــا 
 هــا آنکنیــد اگــر از  رود، ولــ فکــر م وز به کار نمو امراند  اسالم در آن زمان معرف کرده

ن است موجب بهتر شدن کار شود، یا تجهیــزات و  پزشــ از  یهــا روشاستفاده شود مم
ل بتــوان  یا شرفتهیپچنان  ر مش آن زمــان را اینــک  یهــا روشعظیم برخوردار شده که دی

  دوباره به کار گرفت؟  

 ایــن  یها روشکنم عالقۀ روزافزونی به برخی  فکر می
ً
طب اسالمی وجود دارد و مسلما

کــار  تهــاجمی غیــر یهــا روشکار عملی اســت. پزشــکان اســالمی در اوایــل بــر روی 
هجــومی متوســل  یهــا روشکردند. یعنی پزشک به دارو و تنها در صورت لــزوم بــه  می
ردی تنظــیم برنامــۀ غــذایی، ورزش و شد. نخستین رویکرد آنان برای درمان هــر مــو می

دادنــد و بــرای  تغییر کیفیت هوا بود. آنان به پاکی هوا و کیفیت مسکن بسیار اهمیت می
 هــا ایننامیدنــد. البتــه  می» اساسیشش مورد «را  ها آناین کار قواعد عجیبی داشتند و 

بخشی  ها آنرا تنظیم و مراقبت کرد.  ها آنشد  چیزهایی در پیرامون شخص بودند که می
  تنکردشناسی (فیزیولوژی)اساسی از 

ً
نــوع و  توان یمنبودند که نشود تغییرشان داد. مثال

روش تغذیه را تغییر داد، کیفیت هوا را تنظیم کرد، ساعات خــواب را نظــم بخشــید، بــه 
ای مرتب ورزش کرد. حمام کردن یکی از شرایط اصلی درمان بود و معالجۀ بیمــار  شیوه

شــدید، اول زخمتــان را  شد. حال اگــر شــما در جنــگ مجــروح می آغاز میاز این نقطه 
، نخستین رویکــرد توجــه دیکرد یمکردند. ولی اگر با بیماری خاصی مراجعه  معاینه می

شــد. بعــد، اگــر ایــن  آغــاز می هــا اینبه این عناصر در اطــراف شــما بــود و معالجــه بــا 
اول بــا «کالمشــان ایــن بــود:  یهشــدند و تک معالجات نتیجه نداشت به دارو متوســل می

، نه مثل امروز با انبوهی از داروهای عجیب و غریب، بلکــه »داروهای ساده شروع کنید
 گیــاهی باشــد، می

ً
شــود چیزهــای  با یک داروی اصــلی. اینــک الزم نیســت دارو حتمــا

شود با آن شروع کنید و اگر نتیجه نــداد بــه ســراغ داروی ترکیبــی  دیگری تجویز کرد. می
کردنــد  آخرین مرحله جراحی است. پس در اصل کاری کــه آنــان می ،ید و سرانجامبرو

کنم مــا  االطراف) نامیــد. فکــر مــی (جامع نگر کلتوان آن را رویکرد  چیزی است که می
توانیم به آن رویکرد توجه داشته باشــیم. بــه گمــانم از  کنیم می کاری که اینک می یجا به

تــوان  های متعددی از پزشکی امــروز وجــود دارد کــه می ایم. جنبه آن بسیار فاصله گرفته
  را تصحیح کرد. ها آن



 

 

١٣٣ 

ام
با 

ه 
حب
صا
م

لی
 ی

ِوج
َس

- 
سم
ا

ی
ت

 

ارلز (ولیعهد بریتانیا) به مطالبی در این زمینه اشاره کــرد کــه چکنم پارسال شاهزاده  فکر م
ــرد کــل نگر توجــه داشــته باشــند، حتــ بــه  کارکنــان امــور پزشــ امــروز هــم بایــد بــه روی

  را با کارهای امروزی تکمیل کنند.   ها آنهایی مانند طب سنت و  جانشین

 ت
ً
البته اصطالح طب جانشین را خیلی دوست نــدارم،  یید میأبلی، کامال چــون بــه کنم. 

نگر بنامیم که باید به جریان اصلی کار پزشکی وارد شود، نــه  کل باید آن را رویکرد نظرم
پزشــکی ایــن نــوع  ۀایلم شاهد آن باشم که حرفــجانشین آن تلقی گردد. م عنوان بهاینکه 

  . کندجریان اصلی پزشکی  واردرویکرد را 

ری که به نظرم م حرفــۀ  فعــاالنبهداشت روان است. امــروز بســیاری از  ،رسد موضوع دی
ــائل م ــراد در جامعــه پزشــ آن را از مس ــد کــه برخــ اف ــا  دانن ــد. آی ــر آنن ــی درگی های غرب

اند؟ آیا در آن زمان چیزی به نام  داشته ییها ینوآوراخت عالیم آن دانشمندان اسالم در شن
  بهداشت روان مطرح بوده است؟ 

گــاهی  آنــانالبتــه ذهنی و عاطفی توجه زیــادی داشــتند.  های بیماریبلی، آنان به انواع 
یی های عجیبی در مواجهه با  روش افسردگی، مالیخولیــا، تــرس، وحشــت و پرخاشــجو

تــا حــدی هماننــد  هــا آنشد و رویکردشان بــه  توجه زیادی می ها بیماری. به این داشتند
روانی بود. آنان بر آن بودند نخستین چیزی را که باید در نظر بگیرند، شرایط  های بیماری

زندگی بیمار است. باید فضای عاطفی و محیط زندگی بیمــار تغییــر کنــد. از جملــه بــه 
 طور به ها بیمارستاندست است که حتی در  موسیقی اعتقاد زیادی داشتند. شواهدی در

  گرفتند. ویژه در بخش روانی کمک می مرتب از موسیقیدانان، به

ل آنان داشت؟    آیا این کار نتیجۀ مثبت در حل مش

 ها بیمارســتانبیمــاران  دربــارۀمایلم تصور کنم داشت. بازهم باید بگویم مــا اطالعــاتی 
ایم  گذشت. ولی بسیاری رویکردها که اینــک توانســته چه می ها آندانیم بر  نداریم و نمی

 عاقالنه بــه نظــر می
ً
رســند. موســیقی درمــان خــوبی اســت. آنــان شــعر  بشناسیم کامال

های گوناگونی برای مشغول کــردن ذهــن یــا آرام  کردند، راه خواندند، قرآن تالوت می             می
خاطر به روی آوردن به قرآن و در مواردی . برای تسلی کردند عرضه میکردن آن به بیمار 

های گوناگونی برای رهایی از غــم و  به آثار برخی نویسندگان توجه زیادی داشتند. توصیه
کردند بســیار  هایی که می توجه خاص به این مسئله و توصیه نیبنابراغصه وجود داشت. 

  عاقالنه و منطقی بود.
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بین شــده کــه اگــر کســ بــرای جامعــه  ردی پیشمثال در قانون بهداشت روان انگلستان موا
توان او را بازداشت کرد. آیا در آنجا چنین تمهیدات وجود داشت تا  احتمال خطر داشت م

ای در بیمارســتان نگهــداری  در بخــش ویــژه کردنــد مــافرادی را که برای جامعه ایجاد خطر 
 رفتــاریکننــد؟ اگــر کســ واقعــاً دچــار بیمــاری روانــ بــود، دانشــمندان اســالم بــا او چــه 

  ؟  کردند م

بخش روانی وجود داشت و این در واقــع یکــی از ابــداعات مســلمانان  ها بیمارستاندر 
شد و ممکن بود فرد بیمار  می دنبال ها بیمارستاندانیم که این کار در بسیاری از  است. می

بیمــار، اگــر او را بــرای خودشــان یــا  ۀرا برخالف میلش در آنجا نگهداری کنند. خانواد
یید قاضی، بیمار أکردند و در صورت ت دیدند، به قاضی شکایت می دیگران خطرناک می

  شد. در بخش روانی بستری می

م در زمینــۀ پزشــ داریــد کــه آیا هیچ مشاهدات تجربی از دستاوردهای دانشــمندان اســال
  بخواهید ذکر کنید؟

کید کنم. مطالبی که ما از جهان اسالم پــیش از عصــر أبلی، موضوعی هست که مایلم ت
پزشــکی در اختیــار داریــم حــاکی از وجــود ذهنــی بــاز و  یهــا مراقبت ۀجدید در زمینــ

گذاشتند که  روشنفکرانه در اوایل عصر اسالمی است. پزشکان به افکار جدید احترام می
کردند. همچنین  را مطالعه می ها آنمیراث جهان پیش از اسالم بود و آنان با توجه کامل 

ویژه مسیحیان، یهودیان و دیگران نقش بزرگــی در  پزشکان و دانشمندان غیر مسلمان، به
 وقتی موضوع پزشــکی پــیش می میجوامع علمی و پزشکی ایفا 

ً
آمــد،  کردند. مخصوصا

و پزشکان یهودی و مسیحی اغلب  کردند یمبه مسیحیان و یهودیان فکر مسلمانان اغلب 
کرد دارای چه  کسی که کتابی نوشته بود، برایشان فرق نمی ١معلم پزشکان مسلمان بودند.

خوانــد، یــا  مسلمانی کتابی را که مســیحی یــا یهــودی نوشــته بــود می نیبنابرادینی بود. 
برعکس. این فضایی باز، دور از جزمیت و پرشور بود که مردم را به بحث، تبادل افکار و 

گیری از آن برای ایجاد  کسب معلومات از طریق پرسش و آزمایش شواهد و سرانجام بهره
  ساخت، که اهمیت بسیار داشت. آماده می ها بیمارستانپزشکی برای  یها مراقبتنظام 

                                                    
پزشکان مورد قبول عامه، میرزا عبدالله یهودی و حکیم پیره آشوری  نیتر معروفکه در زمان کودکی او در ارومیه  آورد یممترجم به یاد  .١
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ــر  ــه ب ــار ک ــ آث ــه برخ ــو ب ــاز گفتگ در آغ
ای شــد. آیــا  کنید اشــاره رویشان کار م

خودتــان  یها کتابآثاری از نشریات یا 
ران وجود دارد تا برای مطالعه در  یا دی

  این زمینه پیشنهاد شود؟ 

 ۀبلی، برای افرادی کــه بــه ایــن مقولــ
پزشکی کتاب  خاص عالقه دارند باید

را توصــیه کــنم میانه  دورۀاسالمی در 
کــه مــدتی پــیش دانشــگاه ادینبــورگ 
منتشر کرد. در آن مطالب زیادی را که 

اشاره شــد  ها آندر اینجا به برخی از 
توان  به تفصیل و به صورت مصور می

یافت. امیدواریم مخاطب این کتاب 
آن را پیشنهاد  نیبنابرا ؛همگان باشند

کنم. این کتاب را با کمک یکی از  می
دانشجویان سابقم نوشــتم کــه اینــک 

 منتشــر یــا  ای است. فکر می خودش محقق شناخته شده
ً
کنم برخی مطالــب را کــه قــبال

  ایم در این کتاب عرضه کنیم. شناخته نشده بود توانسته
  




