درﺑﺎرۀ ﭘﺰﺷﮑﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
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ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ آﻏﺎز ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا و در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ زﺑﺎن
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﭼ ﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪﯾﺪ؟

ﻣﻦ ﮐﺎرم را اول ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮرخ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻏﺎز
ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻃﺐ ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ و ﺳــﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧــﻪ در
اروﭘـــﺎ ﭘـــﺮداﺧﺘﻢ .وﻟـــﯽ وﻗﺘـــﯽ در داﻧﺸـــﮕﺎه
وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣــﮥ دﮐﺘــﺮیام
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم اﻃﻼﻋﯿﻪای دﯾﺪم ﮐﻪ داﻧﺸــﮕﺎه ﺑـ ﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ دورۀ آﻣﻮزش زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ داﯾــﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑــﻮده ﮐــﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﮑﺎر ﺑﻪ اروﭘﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
در اﯾﻦ دوره ﻧﺎم ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺧﯿﻠﯽ زود زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮی در آن ﮐﺴﺐ ﮐﺮدم ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ و ﺷﯿﻔﺘﮥ آنﻫﺎ ﺷﺪم .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﻪ
ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ام را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﻣــﻦ ﺑــﺎ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .ﭘــﺲ از آن ﺑﯿﺸــﺘﺮ دورۀ ﮐــﺎریام را ﺻــﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌــﮥ ﻣﺘــﻮن ﭘﺰﺷــﮑﯽ و ﻋﻠــﻢ دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ،و ﮔﺎﻫﯽ اواﯾﻞ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮدم.
ٔ
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮﻗﯽ داﻧﺸﮕﺎه آ ﮐﺴﻔﻮرد .
 Emilie Savage Smith .١اﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در

 .٢اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در وبﺳﺎﯾﺖ  http://www.muslimheritage.comﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٣ﺗﺎر ﯾﺦﻧﮕﺎر ﻋﻠﻢ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﻮ ﯾﺲ gh_sadriafshar@yahoo.com

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺗــﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷـ ﻗــﺪﯾﻢ ،آﯾــﺎ ﮐــﺎر داﻧﺸــﻤﻨﺪان اﺳــﻼﻣ در زﻣﯿﻨـﮥ
ﭘﺰﺷ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧ ﺑﻮد ،ﯾﺎ آﻧﺎن راه دﯾ ﺮی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟

١٢٢

اﻟﺒﺘﻪ در آﻏﺎز ﮔﺴﺘﺮش دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺘﺎق ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺠﺎور
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻃﯽ ﺳﺪهﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ،آﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
از آنﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑــﻪ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ ﺑﺰرﮔــﯽ از آﺛــﺎر ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻣﺼﺮ ،ﺷﺎم و ﺗﺮﮐﯿﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﻫﻨﺪی و ﭘﻬﻠﻮی را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫــﺎ ،ﺑــﻪوﯾﮋه آﺛــﺎر ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
ﻫﻨﺪی و اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﮑﻞ داد .وﻟﯽ
ً
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨــﮓ و اﻧﺘﻘــﺎل آن ﺑــﻪ
اروﭘﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن آﺛــﺎر ﭘﺰﺷــﮑﯽ
وﺳﯿﻊ ﺧﻮدﺷﺎن را ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮآوریﻫﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آﺛﺎر
ﻋﺮﺑﯽ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن از ﺳﺪۀ دوم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و اﺳــﺎس
ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻋﻤﺎل ﭘﺰﺷﮑﯽ در اروﭘﺎی اواﺧﺮ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
آﯾﺎ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﭘﺰﺷـ
ﭘﯿﺸ ﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

در زﻣــﺎن ﺣﯿــﺎت ﺧــﻮد

ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ رازی از ﻣﺮدم ری در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۱۲ﻗﻤﺮی درﮔﺬﺷﺖ .ری در آن زﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺘﺼــﺎدی و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﻮد .رازی در آن ﺷﻬﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑــﻪ
ﺑﻐﺪاد رﻓﺖ ،رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در آن ﺷﻬﺮ ﺷﺪ و ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی را در آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﺪ .آﻧﭽﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از  ۹۰۰ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈــﺎت ﭘﺰﺷــﮑﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺷــﺎﮔﺮدان او از
ﺑﯿﻤﺎراﻧﺶ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .او ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در  ۲۳ﺟﻠﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ١.اﯾــﻦ ﯾﺎدداﺷــﺖﻫﺎ
ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ او در ﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎن
دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮدش و درﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.
 .١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اﻟﺤﺎوی ﻓﯽ اﻟﻄﺐ رازی« ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﻤﺎﻣﮥ ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل  ، ۳ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ
 ،(۶ص .۱۸۴- ۱۸۱

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

اﺑﻦ ﻧﻔﯿﺲ در ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی در دﻣﺸﻖ و ﻗﺎﻫﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ .آﻧﭽﻪ او در ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن
اﺑﻦ ﺳــﯿﻨﺎ ﻣﻄــﺮح ﮐــﺮد ﭼﺎﻟﺸــﯽ ﺑــﻮد در ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑﺎورﻫــﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﻨﮑﺮدﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ
)ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ( راﯾﺞ ﺗﺎ روزﮔﺎر او .اﺑﻦﻧﻔﯿﺲ ﭼﯿﺰی را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن رﯾﻮی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽ آن را ﮔﺮدش ﺧﻮن رﯾﻮی ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾــﺪ
ﻧﻈﺮی اﺳﺖ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺮدش ﺧﻮن .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺧﻮن از ﺑﻄﻦ راﺳﺖ اول وارد ﺷــﺶﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﻣﯽرود؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از او ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮن از ﺑﻄﻦ
راﺳﺖ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﺟﺮﯾﺎن دارد .اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ای ﻣﻬﻢ و ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻧــﻮ در ﺑﺮاﺑــﺮ ﻋﻘﺎﯾــﺪ
ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ او در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ارث ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﻦ  ۳۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻮد

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﻠﯽ َﺳﻮِج -اﺳﻤﯿﺖ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،او ﯾﮏ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ درﻣﺎﻧﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﻮر
اﺳﺖ .او وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﯿﻤﺎران دارای ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﮥ ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ )ورم ﻣﻐﺰ( روﺑﺮو ﺷﺪ،
آﻧﺎن را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﯿﭻ داروﯾﯽ ﻧﺪاد و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ راﯾــﺞ
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
از ﻓﺼﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .از ﻃﺮﯾــﻖ اﯾــﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮۀ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺗﺸــﺎن ﺑــﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪه و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ درﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﺪ.
او در ﺳﺎل ۲۹۰ق ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮری ﻓﯽ اﻟﻄﺐ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای وﻗﺖ ری ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
در ﺳﺪۀ  ۱۲ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ و راﯾﺞﺗــﺮﯾﻦ دﺳــﺘﻨﺎﻣﮥ
ﭘﺰﺷﮑﯽ در اروﭘﺎ درآﻣﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۳۷۰ق زاده ﺷــﺪ و در ﺳــﺎل
۴۲۴ق درﮔﺬﺷﺖ .او در ﻗﻠﻤﺮو ﺷﺮﻗﯽ اﺳــﻼم ﺳــﻔﺮﻫﺎی زﯾــﺎدی ﮐــﺮد و ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑــﯽ از
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﭘﺰﺷــﮑﺎن اﺳــﻼﻣﯽ در ﺳــﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧــﻪ ﻣﻌــﺮوف اﺳــﺖ .اﺑﻦﺳــﯿﻨﺎ
داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻓﯽ اﻟﻄﺐ و ﻫﻤﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ
زﻣﺎن ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﮥ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در آن ﮔﺮد آورد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺑــﻪ ﻻﺗﯿﻨــﯽ ﺗﺮﺟﻤــﻪ
ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺳﻨﺎﻣﻪ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮐــﺎر ﻣﯽرﻓــﺖ و ﻫﻨــﻮز ﻫــﻢ در
ﻃﺐ ﺟﺎﻟﯿﻨﻮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

١٢٣

ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮی در اروﭘﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و در واﻗﻊ اﺣﺘﻤﺎل دارد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮐﺘﺎب
او اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ :در زﻣﯿﻨﮥ اﺑﺰارﻫــﺎی ﭘﺰﺷ ـ
اﻣﺮوزه ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ رود ،اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟

١٢۴

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﮐــﺎر ﻣﯽ ﺑــﺮﯾﻢ در اواﯾــﻞ ﻋﺼــﺮ اﺳــﻼﻣﯽ ﺑــﻪ وﺟــﻮد
آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠــﺮی در اﻧــﺪﻟﺲ
ﻣﯽزﯾﺴﺖ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ زﻫﺮاوی ﻧﺎم داﺷﺖ .او رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺼﻮری درﺑﺎرۀ ﺟﺮاﺣــﯽ ﻧﻮﺷــﺖ ﮐــﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺼﻮر درﺑﺎرۀ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ و در آن ﺻﺪﻫﺎ ﺗﺼــﻮﯾﺮ از اﺑﺰارﻫــﺎی
ً
ﺟﺮاﺣﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ از اﺑﺪاﻋﺎت ﺧﻮد اوﺳﺖ .ﻣﺜﻼ او ﭼﻨﮕﮑﯽ ﺑـﺮای
ﺑﯿﺮون آوردن ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮده از زﻫﺪان اﺧﺘــﺮاع ﮐــﺮد ﮐــﻪ ﻣــﺎ اﻣــﺮوز از آن در زاﯾﻤــﺎن اﺳــﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰاری ﮐﻪ اﺑﺪاع ﮐﺮد ﺑﺮای درآوردن ﻟﻮزه ﺑﻮد ،اﺑﺰاری ﺷﺒﯿﻪ
ﻗﯿﭽﯽ ﮐﻪ ﻟﻮزه را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﮔﺎز ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد .ﺳــﭙﺲ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ آب ﻏﺮﻏﺮه ﻣﯽﮐﺮد .او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﯿﻤﺎر را از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﺘﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺰاری ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺗﺮس ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺑﺪاع ﮐﺮد ﮐﻪ آن را
ﭼﺎﻗﻮی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮ ﺗﯿﻐﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو ﺻﻔﺤﮥ ﺧﻤﯿــﺪه ﻗـﺮار داﺷــﺖ.
ﺟﺮاح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﯿﻐﻪ را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دﻟﺨﻮاه ﺑﯿﺮون آورد و دو ﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧــﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎر آن را ﻧﻤﯽدﯾﺪ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﯿﻐﮥ ﭼﺎﻗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻋﻀﻮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺮﯾﺪه
و ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ .او اﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮ را در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺑــﻮد و ﺑﻪﺷــﺪت ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ
ﻣﯽﮐﺮد ﺑﯿﻤﺎر را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮم ﻋﻘﯿــﺪۀ ﺑﺴــﯿﺎر ﺑــﺎ ارزﺷــﯽ اﺳــﺖ .زﻫـﺮاوی
روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎزو اﺑﺪاع ﮐﺮد ،ﺷﺒﯿﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود
– ﺑﺴﺘﻦ ﻋﻀﻮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﮥ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪۀ ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﻧﻮﻋﯽ ﮔﭻ ﮐﻪ ﻧﻮآوری ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠـﮥ ﺑﯿﻤﺎریﻫــﺎی ﭼﺸــﻢ ،ﺑــﻪوﯾﮋه آب
ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﻮد .ﻋﻤﺎر ﻣﻮﺻﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼــﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ داﺷــﺖ ،رﺳــﺎﻟﻪای
ﻧﻮﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ  ۴۳ﻋﺎرﺿﮥ ﭼﺸﻤﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ آب ﻣﺮوارﯾﺪ .در آن زﻣﺎن ﻫــﻢ ﻣﺜــﻞ
اﻣﺮوز آب ﻣﺮوارﯾﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪۀ ﮐﻮری ﺑﻮد و از ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آن را ﺑــﻪﻃﻮر ﺳــﻨﺘﯽ،
اﺑﺘﺪا در ﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮوﮐﺮدن ﺳﻮزن رﯾﺰی ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪی ﭼﺸﻢ و ﮐﻨﺎر زدن ﻟﮑﻪ از ﺟﻠﻮی ﻣﯿــﺪان
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دﯾﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان روش ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮد؛ وﻟﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻋﻤﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد از ﺳﻮزن ﺑﺰرگﺗﺮ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ آن ﻋﺪﺳﯿﻪ را ﮐﻪ ﻧﺮمﺗﺮ
اﺳﺖ ﺑﻤﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﮑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷــﻮد .او ﻣــﺪﻋﯽ ﺑــﻮد اﯾــﻦ روش ﻣﻮﻓﻘﯿـ ﺖآﻣﯿﺰ اﺳــﺖ .وﻟــﯽ
ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ در ﻗﺎﻫﺮه ﮐﺎر ﻣﯽﮐــﺮد ،در ﺳــﺎل  ۷۲۰ﻗﻤــﺮی اﺑــﺰار
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻋﻤﺎر را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﻪ درد ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﮔﺮﭼﻪ ﻗﻀﺎوت در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﺷــﻮار
اﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ آن را آزﻣﺎﯾﺶ و ﭘﺲ از آن در ﺑﺎرهاش داوری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ذات ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ
ارزش اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺗﻮﺿــﯿﺤ ﮐــﻪ درﺑــﺎرۀ اﺑﺰارﻫــﺎی ﭘﺰﺷـ دادﯾــﺪ ،اﯾﻨــﮏ ﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫــﺎ ﻣ رﺳــﯿﻢ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣ در ﻃ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﺑﻪ درﻣﺎن ﭼــﻪ ﺑﯿﻤــﺎر یﻫــﺎﯾﯽ دﺳــﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨــﺪ؟ ﺑﺮﺧ ـ از
آنﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورﯾﻢ آﺑﻠﻪ ،ﺳــﺮﺧ و ﻣﺎﯾــﻪﮐﻮﺑﯽ )واﮐﺴﯿﻨﺎﺳــﯿﻮن( اﺳــﺖ .آﯾــﺎ دراﯾﻦﺑــﺎره
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎری ﺑ ﻨﻨﺪ؟

ﺑﻠﯽ ،ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ دﻗﯿﻖ آﺑﻠﻪ و ﺳﺮﺧﮏ را در اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی از رازی در
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 اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﺑﻠﻪ و ﺳﺮﺧﮏ ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺘــﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد ﭼﺸﻢﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ ،در ﺑﯿﻤــﺎری ﺳــﺮﺧﮏ
ً
ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻧﻮع ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی او از ﭼﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑــﻮد.
در ﺿﻤﻦ ،او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب را در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺐ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺮﺧﯽ راهﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را ﺷﺮح داد .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺘــﺎب ﺷــﺎﻣﻞ ﺑﯿــﺎن
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﻣﺎن آن ﻧﺒﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺗﺐ ﯾﻮﻧﺠﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،وﻟﯽ
روﺷﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﮥ ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
ً
اﺣﺘﻤــﺎﻻ ﺟﺎﻟــﺐﺗﺮ ﯾﻦ ﺷــﻮاﻫﺪ ﻧــﻮآوری در درﻣــﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫــﺎ را در آﺛــﺎر ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ
ﺗﻨﮑﺮدﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی( ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .در ﺳﺪهﻫﺎی ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠــﺮی در ﻣﺼــﺮ و ﺷــﺎم
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﯽ درﺑﺎرۀ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭼﺸﻢ و درﻣﺎن آنﻫﺎ ،ﺑــﻪوﯾﮋه درﻣــﺎن
ً
آب ﻣﺮوارﯾﺪ ،ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮاﺧﻢ ﮐــﻪ ﯾﮑــﯽ دﯾﮕــﺮ از ﻋﻮاﻣــﻞ ﺷــﺎﯾﻊ
ﮐﻮری ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن در ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ روشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺟﺮاﺣﯽ و داروﯾﯽ ﺑـﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠــﻪ
ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .در ﻣﻮرد ﻧــﻮﻋﯽ ﺗـﺮاﺧﻢ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ روﺷــﯽ ﺑـﺮای
ﺟﺮاﺣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺗـﺮاﺧﻢ ﺑــﻪ ﻫﻤــﺎن روش ﺗــﺎ آﻏــﺎز ﺟﻨــﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اول در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﻣﺮوز ﻣﺎ از روش دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﻟــﯽ آن
ً
روش ﮐﺎﻣﻼ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد .در ﻣﻮرد ﻣﺎﯾﻪﮐﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣــﯿﻼدی در اروﭘــﺎ

١٢۵

ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺴــﯽ ﻧﻤﯽرﺳــﯿﺪ ،در ﺣــﻮاﻟﯽ ﺳــﺎل ۱۷۲۰م۱۱۳۲/ق در ﮐﺸــﻮر ﻋﺜﻤــﺎﻧﯽ )ﺗﺮﮐﯿــﮥ
اﻣﺮوز( ﺑﻪوﯾﮋه در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻮﺑﯽ ﺳﺎده را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑــﻪ آﺑﻠــﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧــﺪ .در آن زﻣــﺎن ﺧــﺎﻧﻢ ﻣــﺮی ﻣﻮﻧﺘــﺎﮔﻮ ،ﻫﻤﺴــﺮ وزﯾــﺮ ﻣﺨﺘــﺎر اﻧﮕﻠــﯿﺲ در
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،آن را دﯾﺪه ﺑﻮد .او در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دوﺳــﺘﺎﻧﺶ در اﻧﮕﻠﺴــﺘﺎن اﯾــﻦ روش را ﺷــﺮح
داد و در ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی داﺷــﺖ .اﯾــﻦ روش در آن ﮐﺸــﻮر ﺗﮑﻤﯿــﻞ
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻮﺑﯽ اﻣﺮوزی درآﻣﺪ.
ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣ در زﻣﯿﻨــﮥ ﮔﯿﺎهﭘﺰﺷـ ﺗﻮﺿــﯿﺢ دﻫﯿــﺪ؟
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳ و درﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳ  ،ﺟﺎﯾ ﺰﯾﻨ ﺑﺮای داروﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد .در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ درﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐــﻪ
ﺣﺎﺻﻞ روش درﻣﺎﻧ دﯾ ﺮی اﺳﺖ ،روشﻫﺎﯾﯽ ﺟﺰ روش ﻣ ﻤﻞ ﯾﺎ ﺳﻨﺘ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾــﺎن راﯾــﺞ
در اروﭘﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.

١٢۶

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اواﯾﻞ ﻋﺼﺮ اﺳــﻼﻣﯽ ﻧﮕــﺎه ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺟﺎﻟــﺐ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻤــﺎﯾﺰی ﻣﯿــﺎن
داروﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻫﻤﮥ آﺛــﺎری ﮐــﻪ ﺗــﺎ اواﺧــﺮ ﺳــﺪۀ ﻫﺠــﺪﻫﻢ
ﻣﯿﻼدی وﺟﻮد دارد رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﻫﻤـﮥ ﻣــﻮاد ﮔﯿــﺎﻫﯽ و ﻣﻌــﺪﻧﯽ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در اواﯾﻞ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮاد داروﯾﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاد در
دﺳﺘﺮس ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻓﻮر ،را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻣــﺮوز ﻫــﻢ
ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی دارد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮏ و ﺳﻨﺎ ،ﮐﻪ داروی ﮔﯿﺎﻫﯽ رﻓﻊ ﯾﺒﻮﺳــﺖ اﺳــﺖ و ﻻﻟــﻪ
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻃﺐ ﺟﺎﻟﯿﻨﻮﺳﯽ ﻫﻨ ﺪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ اﻗﻼم ﺟﺪﯾــﺪی
ﺑﻮد ﮐﻪ وارد ﻣﻮاد داروﯾﯽ ﺷﺪ .آﻧﺎن اﻗﻼم داروﯾﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘ ﯿﺶﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ ﺑــﻪ
روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ ،ﻣﺜــﻞ اﻓﺴــﻨﻄﯿﻦ ﮐــﻪ ﮔﻮﻧــﻪای درﻣﻨــﻪ اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﺑـﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داروﯾــﯽ ﺑﺴــﯿﺎر ﺟﺎﻟــﺐ اﺳــﺖ ،ﭼــﻮن اﯾﻨــﮏ ﯾﮑــﯽ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﺻــﻠﯽ درﻣــﺎن
ﻣﺎﻻرﯾﺎﺳﺖ و ﭘﺰﺷﮑﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آن را ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﺒــﺪ و ﻃﺤــﺎل ﺑــﻪ ﮐــﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧــﺪ.
ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺑﯽﺷﮏ ﻃﺤﺎل را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آن در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺎدزﻫﺮ ﺗﺮﯾﺎک ﻫــﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﺳﺎﻣﯽ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﯿﻮۀ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ
در درﻣــﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ در دﺳــﺖ اﺳــﺖ .ﻣﯽﺗــﻮان ﮔﻔــﺖ ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ
ً
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ،ﯾﺎ دﺳﺘﺎوردی ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﮥ داروﺳــﺎزی ،ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﭘﻨﺒــﻪ از ﺳــﻮی
ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﺑـﺮای زﺧﻢﺑﻨــﺪی،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﮥ ﭘﻮﺷﺎک اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐــﻪ ﭘﺰﺷــﮑﺎن اﺳــﻼﻣﯽ اول ﺑــﺎر آن را

آﯾﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﮥ ﭘﺰﺷ

و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻠ آن ﻧﻘﺸ داﺷﺘﻨﺪ؟

ً
ﺑﻠﯽ ،از ﺟﻨﺒﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﻧﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌــﻪ
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷــﻮﻫﺮان و ﺳــﺎﯾﺮ اﻋﻀــﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﺣﻠﻘﮥ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﮥ ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﻣﺸﺎن را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻧﺰدﯾـﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧــﺎﻣﯽ ﮐــﻪ
ﺑﺪان دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ از دو زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﭘﻨﺞ ﻧﺴﻞ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺰﺷﮏ در اﺳــﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺑﻦ ُزﻫﺮ .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﯾﻦ دو زن در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۶۷۰ﯾﺎ  ۶۸۰ﻗﻤﺮی
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﮐﻢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧــﺪ ،وﻟــﯽ ﻧﺎﻣﺸــﺎن را ﻧﻤــﯽداﻧﯿﻢ .از ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﻨــﺎﺑﻊ
در
ً
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﺎن زن دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ رازی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨــﺪ وﻗﺘــﯽ ﻣﻌﺎﻟﺠــﺎﺗﺶ
ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻄﻠﻮب را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﭘﺰﺷــﮑﺎن زن ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ .ﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ
ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣــﺮد وﺟــﻮد دارد در ﻣــﻮرد اﯾﻨﮑــﻪ ﭘﺰﺷــﮑﺎن زن ﺑﯿﻤﺎراﻧﺸــﺎن را از
ﭼﻨﮕﺸﺎن درﻣﯽآوردﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪرﮐﯽ از ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی دارﯾﻢ در ﻣﻮرد دﻋﻮا ﺑﺮ ﺳﺮ
دﺳﺘﻤﺰد ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ زن ﮐﻪ ﻧﺎم او ﻫﻢ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﻧﺎم اﯾﻦ زﻧﺎن ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ رﺑﻄ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﺶ در آن زﻣﺎن دارد؟

درﺑﺎرۀ ﻧﺎم ﻧﺒﺮدن از زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ داﺷﺖ .وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺎم زﻧﺎن ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن اﺳﻨﺎد را ﻣﺮدان ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺎم
زﻧﺎن ذﮐﺮ ﺷﻮد .اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻧــﺎم زﻧــﺎن را
ً
ﻧﻤﯽداﻧﻨــﺪ .وﻟــﯽ آﻧــﺎن ﻋﻤــﻼ ﮐــﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧــﺪ و ﻣــﯽداﻧﯿﻢ ﺗﻌــﺪادی زﻧــﺎن درﻣــﺎﻧﮕﺮ ﺑ ـﺮای
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭼﺸﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎز ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣــﺮد از اﯾﻨﮑــﻪ زﻧــﺎن در ﮐﺎرﺷــﺎن دﺧﺎﻟــﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧ ﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾ ﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮد در ﻣﻮرد ﺑﯿ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎﺳﺖ .آﯾﺎ داﻧﺸــﻤﻨﺪان اﺳــﻼﻣ در آن
دوران در اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﻘﺸ داﺷﺘﻨﺪ؟

ً
ﺑﻠﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳــﻼﻣﯽ
ً
در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﻗﺒﻼ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻮﻣﻌﻪﻫﺎ ﻧﻮاﻧﺨﺎﻧﻪای داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑـﺮای ﻓﻘـﺮا
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳــﺪهﻫــﺎی ﻣﯿﺎﻧــﻪ وﺿــﻌﯽ داﺷــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ در

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﻠﯽ َﺳﻮِج -اﺳﻤﯿﺖ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﯿﺎه و ﭘﺲ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ زﺧﻢﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در اروﭘﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.

١٢٧

١٢٨

ً
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻣﺮوزی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ واﻗﻌﺎ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
در اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی در ﺑﻐﺪاد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در اواﺧﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺪه ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻐﺪاد ﭘﻨﺞ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﻫﺮه در ﺳﺎل  ۲۵۸ﻗﻤﺮی داﯾﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه
ﺑﻪ اﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن ﻣﻌــﺮوف اﺳــﺖ .وﻟــﯽ ﺳــﺪهﻫﺎی ﺷﺸـﻢ و ﻫﻔــﺘﻢ ﻫﺠــﺮی ﺷــﺎﻫﺪ ﭘﯿــﺪاﯾﺶ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰﺗﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ،ﮔﺎه در ﻣﻮرد
ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺪارﮐﺸﺎن در دﺳﺖ دارﯾﻢ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎی اوﻟﯿــﻪ ﮐــﻪ درﺑﺎرهﺷــﺎن ﭼﯿــﺰ
زﯾﺎدی ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ .در ﺳﺪهﻫﺎی ﺷﺸــﻢ و ﻫﻔــﺘﻢ ﻫﺠــﺮی ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎ در ﺷــﻤﺎر ﻧﻬﺎدﻫــﺎی
ﺷﻬﺮی و دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪور ﺑﻮدﻧﺪ و درﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺑﻪ روی ﻫﻤﮕﺎن ،از زن و ﻣــﺮد،
ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ،ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی ،ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ﺑﺎز ﺑﻮد .در آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻣــﺮوز ﺑﺨﺶﻫــﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭼﺸﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻌﺪه و روده .ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮد
و زن دارای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دارﯾــﻢ درﺑــﺎرۀ اﯾﻨﮑــﻪ ﭼﻨــﺪ ﺑــﺎر در روز ﺑــﻪ ﺑﯿﻤــﺎران
ً
ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﻤﻼ در ﮐﻨﺎر ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﻮآوری ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد.
آن دﺳــﺘﮕﺎه در ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺑــﺎ ﺑﯿﻤــﺎران ﭼ ﻮﻧــﻪ ﻋﻤــﻞ ﻣ ﮐــﺮد؟ آﯾــﺎ ﺑﯿﻤــﺎران ﺑــﻪ ﻣﺤــﺾ ورود ﺑــﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺪاوا ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﯿﺪن ﻧﻮﺑﺘﺸﺎن ﻣ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و در آن وﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺪاوا
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ؟

ﺳﺆا ل ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دراﯾﻦﺑﺎره اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در روز
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺪت ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮدی ﭼﻘﺪر ﺑﻮد .در
واﻗﻊ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ
ﺗﺨﺘﺨﻮاب ،ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و داروﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭼﮕﻮﻧﻪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،آﯾﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ
ً
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ؟ ﻋﻤﻮﻣــﺎ ﮔﻔﺘــﻪ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ اﺷــﺨﺎص ﺛﺮوﺗﻤﻨــﺪ،
ً
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺧــﺎص ﻣــﺜﻼ زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ در ﺳــﻔﺮ ﺑﻮدﻧــﺪ ،ﺑــﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌــﻪ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺎدﺗﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪ.

ﺑﻠﯽ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺼــﻮری ﻗــﺎﻫﺮه .ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻧــﻮری
ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﺑﻦ زﻧﮕﯽ )و ۵۶۷ق( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑــﺰرگ ﻣﻔﺼــﻠﯽ ﺑــﺎ
ﻫﻤﮥ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺟﺰ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻋﻠﺖ
ﺷﻬﺮت ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در وﻫﻠﮥ اول ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﺳﻨﺎدی درﺑــﺎرۀ آن اﺳــﺖ و در
وﻫﻠﮥ دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻫﻤﭽﻨﺎن داﯾﺮ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی آن
را در دﺳﺖ دارﯾﻢ و ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮزۀ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻠﻢ
درآﻣﺪه و ﺧﻮب اﺳﺖ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ دﯾ ﺮ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺳــﺖ .داﻧﺸــﻤﻨﺪان اﺳــﻼﻣ در زﻣﯿﻨــﮥ
داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزی ﭼﻪ ﻧﻘﺸ داﺷﺘﻨﺪ؟ اﯾﻨﮏ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧــﻪ ﺑــﺮوﯾﻢ و ﺑــﺮ ﻃﺒــﻖ
ﻧﺴــﺨﮥ ﭘﺰﺷــ ﺗﻌــﺪادی دارو ﺑــﺮای ﻫــﺮ ﻋﺎرﺿــﻪای ﮐــﻪ دارﯾــﻢ ﺗﻬﯿــﻪ ﮐﻨــﯿﻢ .آﯾــﺎ در آن زﻣــﺎن
داروﺧﺎﻧﻪای وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم داروﻫــﺎﯾﯽ را ﮐــﻪ
ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟

ً
ﺑﻠﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ .ﺑﺎز ﻣﯽداﻧﯿﻢ در ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷــﺖ ﮐــﻪ ﻣﯽﺗــﻮان
آنﻫﺎ را داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿــﺪ و اﻏﻠــﺐ در ﻧﺎﺣﯿـﮥ ﺑــﺎزار ﻗــﺮار داﺷــﺘﻨﺪ و ﻫــﺮ ﮐــﺲ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮود و داروﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت داروﯾﯽ از آﻧﺠــﺎ ﺗﻬﯿــﻪ ﮐﻨــﺪ و
داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﭘﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ وﺟــﻮد داﺷــﺖ و
ﺑﺎز ﻣﯽداﻧﯿﻢ از اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠــﺮی داروﺧﺎﻧــﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎ در ﻋــﯿﻦ ﺣــﺎل ﮐــﻪ
داروﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻏ ﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و داروﯾﺸﺎن را از داروﺧﺎﻧﮥ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ اﻣﺮوز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ در دﺳﺖ دارﯾﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺨﮥ داروﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎز در اواﯾــﻞ ﺳــﺪۀ
ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای
آﻧﭽﻪ داروﺧﺎﻧﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،وﺟﻮد دارد .از اواﺳﻂ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی رﺳﺎﻟﻪای
دارﯾﻢ از ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻬﻦ« در ﻗﺎﻫﺮه ،درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻬﯿﮥ ﻫﻤﮥ اﯾــﻦ داروﻫــﺎ،
آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ،ﻧﻮع ﮐﺎرﻣﻨــﺪ ﻣــﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮای داروﺧﺎﻧﻪ و اﻣﺜﺎل آن.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﻠﯽ َﺳﻮِج -اﺳﻤﯿﺖ

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮوﻓ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ آن ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻧﺪهام ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻮری دﻣﺸﻖ اﺳﺖ .ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ
دراﯾﻦﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟

١٢٩

ﺑﺮﺧ اﺳﺎﻣ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهام ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻨــﺪی در ﺳــﺪۀ ﺳــﻮم و
ﺑﯿﺮوﻧ در ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﻪ در ﮐﺎر داروﺳﺎزی ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻤ ــﻦ اﺳــﺖ در اﯾــﻦ ﻣــﻮرد
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﯿﺪ؟

ﺑﻠﯽ .دو ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﺪ ،ﮐﻨﺪی و ﺑﯿﺮوﻧﯽ در آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻣﺒﺎﻧﯽ داروﻫﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی داروﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن ،اﯾﻨﮑﻪ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳــﺮد،
ﮔﺮم ،ﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮕﺎه آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺪت ﺗﺄﺛﯿﺮﺷﺎن ﺑﻪ ۱ﺗﺎ  ،۴ﯾﺎ  ۱ﺗﺎ  ۶درﺟــﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ ﺑـﺮای رده ﺑﻨــﺪی داروﻫــﺎ ﺑــﻪ وﺟــﻮد
آوردﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری
ﺧﺎﺻﯽ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داروﯾﯽ ﺑﺎ اﺛــﺮ و ﻗــﻮت ﺧﺎﺻــﯽ ﻣﯽﮔﺸــﺖ و آن را ﺑــﻪﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮد .ﮐﻨﺪی و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام داروﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﻫﻞ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﮐﺎر آنﻫــﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮی داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ.

١٣٠

ﭼ ﻮﻧﻪ و از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت وﺳﯿﻊ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾ ﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ
اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪ؟ ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ در ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؟

ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﮥ ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﺶ در آﻏﺎز از دو ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ رﺳﯿﺪ و ﺑــﺮ آن اﺛــﺮ ﮔﺬاﺷــﺖ،
ﯾﮑﯽ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺟﻨﻮب اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و دﯾﮕﺮی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ .از ﻗﺮنﻫﺎ ﭘﯿﺶ در اﯾﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ
زﺑﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﯿﺎن اروﭘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ز ﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧــﺪ ﮐــﻪ
ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺘﻦﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در آﻧﺠﺎﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺻﻮﻣﻌﮥ ﻣﻮﻧﺘﻪ ﮐﺎز ﯾﻨﻮ ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۰۸۰ﻣﯿﻼدی ﻗﺴــﻄﻨﻄﯿﻦ اﻓﺮﯾﻘــﯽ در
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .او در واﻗﻊ اﻫﻞ ﻗﯿﺮوان در ﺗﻮﻧﺲ اﻣــﺮوزی ﺑــﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴــﺖ از
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ و از ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤــﻪ،
ً
ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﺑﻌﺪی ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۱۸۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ
) ﺗﻮﻟﺪو( در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺟﺮا ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﺮارد ﮐﺮﻣﻮﻧﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد  ۶۸اﺛﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ را از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻧﻘﺎط دﯾﮕــﺮ ﻫــﻢ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻄﻔﻦ اﻧﻄﺎﮐﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎم و ﻓﯿﻠﺪرس ﻃﺮاﺑﻠﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﯿﻞ ﮐــﺎر
ﻣﯽﮐﺮد .آﻧﺎن آﺛﺎری ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺟﺎﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ .در زﻣــﺎن ﺟﻨﮓﻫــﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻫﻢ در ﺷﺎم ﺗﺮﺟﻤــﻪﻫﺎﯾﯽ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓــﺖ .اﯾﻦﻫــﺎ ﻧﻘــﺎط اﺻــﻠﯽ ﺑﻮدﻧــﺪ ،وﻟــﯽ در
ﺳﺪهﻫﺎی ﻫﻔﺪﻫﻢ و ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓــﺖ و ﺑﺮﺧــﯽ ﭘﺰﺷــﮑﺎن

ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺑﻌﺪی ﻣﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻋﻠﻤﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮب ﻋﺮﺑــﯽ ﻧﻤ داﻧﺴــﺘﻨﺪ .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼ ﻮﻧــﻪ ﺑــﻪ ﺗﺮﺟﻤــﻪ از ﻋﺮﺑــﯽ ﺑــﻪ زﺑــﺎن ﺧﻮدﺷــﺎن
ﻣ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ؛ ﮔﻤﺎن ﻣ ﮐﻨﻢ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ،ﮐﺴﺎﻧ را ﺑــﺮای اﯾــﻦ ﮐــﺎر اﺳــﺘﺨﺪام
ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﻠﯽ َﺳﻮِج -اﺳﻤﯿﺖ

ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﻧﺪاﺷــﺘﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸــﺎن از
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻠﯽ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮔﺎﻫﯽ از دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺑﺰرگ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮارد ﮐﻪ از او ﻧﺎم ﺑﺮدم و در ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﺮ دو زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
و ﻻﺗﯿﻨﯽ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ او ﻫﻢ در ﻣﻮاردی از ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و او دوﺑﺎره ﺑﺮ روی آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻣــﺮوز
ﮐﺴﺎﻧﯽ دو زﺑﺎﻧﻪاﻧﺪ ،در آن زﻣﺎن ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤــﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب دﯾ ﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺧﻮردم ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺎء اﺳﺖ .ﻣ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟

اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای از رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺎﻣﺶ ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎرۀ واژهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از
آن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﻃﺐ اروﭘﺎ ﭼﻨﺪان ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
درﺑﺎرۀ ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳ ﮔﺮی١؟

ً
ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻫﻤﮥ ﭘﺰﺷﮑﺎن آن
را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴــﺖ ﺑﮕــﻮﯾﯿﻢ در آن ﻣﯽﺗــﻮان
ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑــﻪ اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب ﻣﻌــﺮف اوج ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت
ﻓﺰاﯾﻨﺪه درﺑﺎرۀ ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن در ﻃــﯽ ﻗﺮنﻫﺎﺳــﺖ و ﺑﯽﺷــﮏ در ﻣــﻮارد ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن از
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮔﺮدش ﺧﻮن اﺑــﻦ
ﻧﻔﯿﺲ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ آن را دﯾﮕﺮ ﮔﺮدش رﯾﻮی ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
در ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮی ﺑﻪ ﺟﻨﺒﮥ دﯾﮕﺮی از ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻘــﯽ ﺑــﻪ
اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ داﺷﺖ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺧﺎﺟﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮهﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮان آرواره
ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮی راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
1. Gray

١٣١

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت وﺳــﯿﻊ ﺷــﻤﺎ در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ آﯾــﺎ روشﻫــﺎﯾﯽ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ داﻧﺸــﻤﻨﺪان
اﺳﻼﻣ در آن زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤ رود ،وﻟـ ﻓﮑــﺮ ﻣ ﮐﻨﯿــﺪ اﮔــﺮ از آنﻫــﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﮐﺎر ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿــﺰات و روشﻫــﺎی ﭘﺰﺷـ از
ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﻋﻈﯿﻤ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾ ﺮ ﻣﺸ ﻞ ﺑﺘــﻮان روشﻫــﺎی آن زﻣــﺎن را اﯾﻨــﮏ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ؟

١٣٢

ً
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻋﻼﻗﮥ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎی ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾــﻦ
ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ اﺳــﺖ .ﭘﺰﺷــﮑﺎن اﺳــﻼﻣﯽ در اواﯾــﻞ ﺑــﺮ روی روشﻫــﺎی ﻏﯿــﺮ ﺗﻬــﺎﺟﻤﯽ ﮐــﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ دارو و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻟــﺰوم ﺑــﻪ روشﻫــﺎی ﻫﺠــﻮﻣﯽ ﻣﺘﻮﺳــﻞ
ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﯾﮑﺮد آﻧﺎن ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫــﺮ ﻣــﻮردی ﺗﻨﻈــﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣــﮥ ﻏــﺬاﯾﯽ ،ورزش و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﺑﻮد .آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻫﻮا و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدادﻧــﺪ و ﺑـﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ و آنﻫﺎ را »ﺷﺶ ﻣﻮرد اﺳﺎﺳﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧــﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ اﯾﻦﻫــﺎ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در ﭘﯿ ﺮاﻣﻮن ﺷﺨﺺ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ آنﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮد .آنﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ
ً
اﺳﺎﺳﯽ از ﺗﻨﮑﺮدﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی( ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﺎن داد .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺗﻮان ﻧــﻮع و
روش ﺗﻐﺬﯾﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺳﺎﻋﺎت ﺧــﻮاب را ﻧﻈــﻢ ﺑﺨﺸــﯿﺪ ،ﺑــﻪ
ﺷﯿﻮهای ﻣﺮﺗﺐ ورزش ﮐﺮد .ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺻﻠﯽ درﻣﺎن ﺑﻮد و ﻣﻌﺎﻟﺠﮥ ﺑﯿﻤــﺎر
از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺎل اﮔــﺮ ﺷــﻤﺎ در ﺟﻨــﮓ ﻣﺠــﺮوح ﻣﯽ ﺷــﺪﯾﺪ ،اول زﺧﻤﺘــﺎن را
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ  ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﯾﮑــﺮد ﺗﻮﺟــﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در اﻃــﺮاف ﺷــﻤﺎ ﺑــﻮد و ﻣﻌﺎﻟﺠــﻪ ﺑــﺎ اﯾﻦﻫــﺎ آﻏــﺎز ﻣﯽﺷــﺪ .ﺑﻌــﺪ ،اﮔــﺮ اﯾــﻦ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ دارو ﻣﺘﻮﺳــﻞ ﻣﯽﺷــﺪﻧﺪ و ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻼﻣﺸــﺎن اﯾــﻦ ﺑــﻮد» :اول ﺑــﺎ
داروﻫﺎی ﺳﺎده ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ« ،ﻧﻪ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از داروﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ،ﺑﻠﮑــﻪ
ً
ﺑﺎ ﯾﮏ داروی اﺻــﻠﯽ .اﯾﻨــﮏ ﻻزم ﻧﯿﺴــﺖ دارو ﺣﺘﻤــﺎ ﮔﯿــﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻣﯽﺷــﻮد ﭼﯿﺰﻫــﺎی
دﯾﮕﺮی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد .ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ آن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧــﺪاد ﺑــﻪ ﺳـﺮاغ داروی ﺗﺮﮐﯿﺒــﯽ
ﺑﺮو ﯾﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ در اﺻﻞ ﮐﺎری ﮐــﻪ آﻧــﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧــﺪ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را روﯾﮑﺮد ﮐﻞﻧﮕﺮ )ﺟﺎﻣﻊاﻻﻃﺮاف( ﻧﺎﻣﯿــﺪ .ﻓﮑــﺮ ﻣــﯽﮐﻨﻢ ﻣــﺎ
ﺑﻪﺟﺎی ﮐﺎری ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آن روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ .ﺑــﻪ ﮔﻤــﺎﻧﻢ از
آن ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ .ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣــﺮوز وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﻣﯽﺗــﻮان
آنﻫﺎ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮد.

ً
ﺑﻠﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻄﻼح ﻃﺐ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ ﻧــﺪارم ،ﭼــﻮن ﺑــﻪ
ﻧﻈﺮم ﺑﺎﯾﺪ آن را روﯾﮑﺮد ﮐﻞﻧﮕﺮ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ وارد ﺷﻮد ،ﻧــﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﻓـﮥ ﭘﺰﺷــﮑﯽ اﯾــﻦ ﻧــﻮع
روﯾﮑﺮد را وارد ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﻠﯽ َﺳﻮِج -اﺳﻤﯿﺖ

ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﭘﺎرﺳﺎل ﺷﺎﻫﺰاده ﭼﺎرﻟﺰ )وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ( ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﮐــﺮد ﮐــﻪ
ﮐﺎرﮐﻨــﺎن اﻣــﻮر ﭘﺰﺷ ـ اﻣــﺮوز ﻫــﻢ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ روﯾ ــﺮد ﮐــﻞﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟــﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺣﺘ ـ ﺑــﻪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘ و آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع دﯾ ﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣ رﺳﺪ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧ اﺳﺖ .اﻣــﺮوز ﺑﺴــﯿﺎری از ﻓﻌــﺎﻻن ﺣﺮﻓــﮥ
ﭘﺰﺷــ آن را از ﻣﺴــﺎﺋﻠ ﻣ داﻧﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺑﺮﺧ ـ اﻓــﺮاد در ﺟﺎﻣﻌــﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑــﯽ درﮔﯿــﺮ آﻧﻨــﺪ .آﯾــﺎ
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻼﯾﻢ آن ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ آﯾﺎ در آن زﻣﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﺑﻠﯽ ،آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻮﺟﻪ زﯾــﺎدی داﺷــﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ آﻧــﺎن ﮔــﺎﻫﯽ
روشﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿــﺎ ،ﺗــﺮس ،وﺣﺸــﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷــﺠﻮﯾﯽ
داﺷﺘﻨﺪ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺷﺪ و روﯾﮑﺮدﺷﺎن ﺑــﻪ آنﻫــﺎ ﺗــﺎ ﺣــﺪی ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ ﺑﻮد .آﻧﺎن ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤــﺎر ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﮐﻨــﺪ .از ﺟﻤﻠــﻪ ﺑــﻪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻋﺘﻘﺎد زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﻮاﻫﺪی در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺮﺗﺐ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪاﻧﺎن ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺨﺶ رواﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺜﺒﺘ در ﺣﻞ ﻣﺸ ﻞ آﻧﺎن داﺷﺖ؟

ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ داﺷﺖ .ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣــﺎ اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ درﺑــﺎرۀ ﺑﯿﻤــﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎ
ﻧﺪارﯾﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻨــﮏ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﯾﻢ
ً
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﯽرﺳــﻨﺪ .ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ درﻣــﺎن ﺧــﻮﺑﯽ اﺳــﺖ .آﻧــﺎن ﺷــﻌﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﻐﻮل ﮐــﺮدن ذﻫــﻦ ﯾــﺎ آرام
ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ روی آوردن ﺑﻪ ﻗﺮآن و در ﻣﻮاردی
ﺑﻪ آﺛﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﻏــﻢ و
ﻏﺼﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺴــﯿﺎر
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮد.

١٣٣

ﻣﺜﻼ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮاردی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷــﺪه ﮐــﻪ اﮔــﺮ ﮐﺴـ ﺑــﺮای ﺟﺎﻣﻌــﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ داﺷﺖ ﻣ ﺗﻮان او را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد .آﯾﺎ در آﻧﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﺎ
اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﻣـ ﮐﺮدﻧــﺪ در ﺑﺨــﺶ وﯾــﮋهای در ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻧﮕﻬــﺪاری
ﮐﻨﻨــﺪ؟ اﮔــﺮ ﮐﺴـ واﻗﻌـﺎً دﭼــﺎر ﺑﯿﻤــﺎری رواﻧ ـ ﺑــﻮد ،داﻧﺸــﻤﻨﺪان اﺳــﻼﻣ ﺑــﺎ او ﭼــﻪ رﻓﺘــﺎری
ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ؟

در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺨﺶ رواﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و اﯾﻦ در واﻗــﻊ ﯾﮑــﯽ از اﺑــﺪاﻋﺎت ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن
اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر
را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻠﺶ در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑﯿﻤــﺎر ،اﮔــﺮ او را ﺑــﺮای ﺧﻮدﺷــﺎن ﯾــﺎ
دﯾﮕﺮان ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺎﺿﯽ ،ﺑﯿﻤﺎر
در ﺑﺨﺶ رواﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽﺷﺪ.
آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺠﺮﺑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﻧﺸــﻤﻨﺪان اﺳــﻼﻣ در زﻣﯿﻨــﮥ ﭘﺰﺷـ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟
١٣۴

دارﯾــﺪ ﮐــﻪ

ﺑﻠﯽ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﭘــﯿﺶ از ﻋﺼــﺮ
ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨـﮥ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫــﺎی ﭘﺰﺷــﮑﯽ در اﺧﺘﯿــﺎر دارﯾــﻢ ﺣــﺎﮐﯽ از وﺟــﻮد ذﻫﻨــﯽ ﺑــﺎز و
روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ در اواﯾﻞ ﻋﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﻮد و آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ آنﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺰﺷﮑﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن و دﯾﮕﺮان ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔــﯽ در
ً
ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﭘــﯿﺶ ﻣﯽآﻣــﺪ،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﯾﻬﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻏﻠﺐ
ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ١.ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﺮد دارای ﭼﻪ
دﯾﻨﯽ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴــﯿﺤﯽ ﯾــﺎ ﯾﻬــﻮدی ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺑــﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧــﺪ ،ﯾــﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺲ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎز ،دور از ﺟﺰﻣﯿﺖ و ﭘﺮﺷﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ،ﺗﺒﺎدل اﻓﮑﺎر و
ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮاﻫﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ.

 .١ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ او در اروﻣﯿﻪ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻋﺎﻣﻪ ،ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﯾﻬﻮدی و ﺣﮑﯿﻢ ﭘﯿﺮه آﺷﻮری
ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﻠﯽ ،ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐــﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻘﻮﻟـﮥ
ﺧﺎص ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﺳﻼﻣﯽ در دورۀ ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺗﻮﺻــﯿﻪ ﮐــﻨﻢ
ﮐــﻪ ﻣــﺪﺗﯽ ﭘــﯿﺶ داﻧﺸــﮕﺎه ادﯾﻨﺒــﻮرگ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در آن ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی را ﮐﻪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷــﺪ
ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻮر ﻣﯽﺗﻮان
ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﯽ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﺑﻘﻢ ﻧﻮﺷــﺘﻢ ﮐــﻪ اﯾﻨــﮏ
ً
ﺧﻮدش ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟــﺐ را ﮐــﻪ ﻗــﺒﻼ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﯾــﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﻠﯽ َﺳﻮِج -اﺳﻤﯿﺖ

در آﻏــﺎز ﮔﻔﺘﮕــﻮ ﺑــﻪ ﺑﺮﺧــ آﺛــﺎر ﮐــﻪ ﺑــﺮ
روﯾﺸﺎن ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﯿﺪ اﺷــﺎرهای ﺷــﺪ .آﯾــﺎ
آﺛﺎری از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺧﻮدﺗــﺎن
ﯾﺎ دﯾ ﺮان وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد؟

١٣۵

