
  طب و داروسازى در اندلس
 (*)دكتر زھرا الھوئى نظرى

ھـاى آنـان در ايــن  ھــا و نـوآورى بررسى جايگاه مسلمین در تاريخ علوم و توانمندى
ى  عرصه، از مباحث ضرورى و مھمى است كه اھتمام بدان موجــب تعـديل انديشــه

اى  اين مقاله برآن است كـه تاريخچـه. گردد ى تاريخ علم مى رايج افراطى در زمینه
ھـاى پزشـكان مسـلمان در  مختصر از پزشكى اندلس در عصـر اســالمى و نـوآورى

اين زمینه را به نحوى اجمالى بازگو نمايد و سھم اندلس را در پیشبرد علــم طـب و 
 .داروسازى و نیز انتقال آن به اروپا را ارزيابى كند

 .اندلس، طب، جراحى، داروشناسى: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه

یان بشـر، و قــديمى نش در م ستین دا لل، دانـش و تاريـخ  شايد بتوان گفت نخ تـرين تـاريخ م
به رو  پزشكى بوده است؛ چرا كه بشر از روزى كه خود را شناخته با درد ھمراه و با حـوادث رو

ى كامل در صــدد رفـع درد از خـود  دانسته با عالقه بوده و چون جان خود را عزيزترين گوھر مى
شروع مــى. برآمده است مان  ین ز كه توانسـته درد و  تاريخ طـب از ھم شـود و اولیـن فـردى 

بدين ترتیب، طب مـیراث  1.بیمارى را از خود و يا ديگرى برطرف نمايد، اولین طبیب بوده است
 .ى فرزندان آدم است و ھر قومى در اين میراث سھمى دارد ھمه

ناى مــداوا و درمـان بیمـارى، معالجـه  و نـیز سـحر و ) جسـم و روح(طب در لغت عربى بـه مع
 :و چنان كه بوعلى در آغاز قانون گفته است 2 افسون آمده

مى نظـر مـى اى از معرفت است كه در حالت شاخه ند و  ھاى تندرستى و بیمارى در تـن آد ك
غــرض از آن ايــن اســت كــه بــا اســتفاده از وســايل شايســته ســالمتى را نگــاه دارد يــا آن را 

 .بازگرداند
داشــتن در اصــطالح حالــت تعـادلى اســت كــه  ى طبابــت بازگردانــدن يــا نگــاه بنــابراين، وظیفــه

 :چنین در معناى اصطالحى آن گفته شده كه عبارت است از شود؛ ھم تندرستى نامیده مى
صحت شـناخته  عدم  علم به قوانینى كه به سبب آن، احـوال بـدن انسـان از حیـث صـحت و 

 3.گويند شود و صاحب اين علم را طبیب مى مى
عى دانسـته بندى علوم، پزشكان مسلمان، علم طب را در زمره در تقسیم لوم طبی  4.انـد ى ع

كه مسـلمانان بـه وسـیله خذ  علم طب از نخستین علومى بـود  مه، از ملـل متمـدن ا ى ترج
كه  5 ى اھمیت اين علم است احاديث منقول از پیامبرصلى هللا علیه وآله نشان دھنده. كردند

ھاى متعددى از قبیل الطب النبوى از ابن قیم جوزيه، الطب فى الكتـاب و  بعدھا در قالب كتاب
طب البــاقر، طـب الصـادق و طـب  السنه از عبداللطیف بغدادى و نیز در میان شیعه به صورت 

با استفاده و اقتباس مسلمانان از طب ساير ملل و افزودن . تألیف شد) رسالة الذھبیه(الرضا 
با  ھمـان. پديـد آمـد» طب اسالمى«بر آن، طب موسوم به  گونـه كـه در شـرق عـالم اســالم 

ند، در  پیشرفت علم و تمدن، پزشكان بزرگى چون طبرى، رازى، مجوسى و بوعلى ظھور كرد
 .نیز ھمین اتفاق افتاد) اندلس(غرب 
به مھـم در اين شاره  تـرين صـاحبان ايـن  جا برآنیم كه وضعیت علم پزشكى و داروسازى را با ا

سھم انـدلس را در پیشـبرد علـم طـب و انتقـال آن بـه اروپـا  یم و  فنون مورد بررسى قرار دھ
 .ارزيابى كنیم

  علوم پزشكى در اندلس

اغلـب . علوم پزشـكى در انـدلس ريشـه در تحقیقـات و كشـفیات علمـاى مشـرق زمیـن دارد
یز  شمردند و به مشغله فالسفه و دانشمندان اندلس طب را كار فرعى خود مى گر ن ھـاى دي
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نان بـه  اى كـه آوازه البته در كنار آنھا كم نبودند اطباى حرفــه. پرداختند مى كار و تحقیقـات آ ى 
دانشمندانى چون ابن طفیل، ابن رشد، ابن میمـون و ابـن باجــه،  6.اروپا و مشرق رسیده بود

تـر بـه  اى از خود به جا گذاشتند، بیش كه در علوم پزشكى استاد بودند و آثار ارزنده با وجود آن
یب  ھم. عنوان فیلسوف شھرت دارند تا طبیب چنین ابن خطیب اندلسى كه زمانى وزير و طب

 .تر به عنوان مورخ شھرت دارد تا پزشك دارالخالفه بود، بیش
بـه پزشـكانى : گرفـت به طور كلى معالجات پزشكى در میان مسلمانان به دو گونه انجام مى

گفتنـد و بـه  مى» جرائحى«كردند  درمان مى) الید و االعمال بالحديد عمل(كه با عمل جراحى 
ً على. گفتند مى» طبايعى«كردند،  پزشكانى كه با خوراك و دارو معالجه مى كـه  رغـم آن ظاھرا

اند، ولى برخى از منابع  تر پزشكان اسالمى به روش درمان از طريق جراحى اشاره كرده بیش
ندلس انجـام مـى اند كه بسیارى از عمل برآن غرب و ا حى كـه در م شـده، در شـرق  ھاى جرا

 7.گرفته است عالم اسالمى، به دلیل دشوارى، انجام نمى

  جراحى

او . ترين جراحان مسلمان بود از بزرگ) م1013/ ق 404. د(ابوالقاسم خلف بن عباس زھراوى 
. شناخته شـده اسـت Alsaharaviusو  Abulcasisدر نزد مردم قرون وسطاى اروپا به اسامى 

بود كـه عبـدالرحمن الناصـر » الزھراء«زھراوى منسوب به  شـھر كوچكـى در نزديكــى قرطبـه 
ى كتاب التصريف لمن عجز عن  شھرت او به واسطه 8.قمرى آن را بنا نھاد 325اموى در سال 

يا كسـانى  9التألیف بود كه وى آن را براى كمك به كسانى كه در تركیب ادويه ناتوان بودنـد و 
بود كه به مؤلفات مفصـل دسـت تاب التصــريف داراى سـى . رسـى نداشـتند، فــراھم آورده  ك

ست كـه عبـارت خش داروشناسـى و بخـش : انـد از مقاله در سه بخـش ا شكى، ب بخـش پز
تـر مـورد توجـه واقــع شـده  كه اختصاص به جراحـى دارد، بیـش ام آن ى سى مقاله 10.جراحى

ھـا اختصــاص داده شـده  باب اول بـه سـوزاندن زخـم: اله داراى سه باب اسـتاين مق. است
كردن  جا درباره در آن. است كى(ى داغ  ند بحـث كـرده ) ال بـا آتـش و سـوزاندن بـا داروھـاى ت
بدان نیاز است را ) جراحى(ھاى داغ كردن و آنچه در دستكارى  او تصوير ابزارھا و آھنیه. است

مى ھم. نیز آورده است كدام مـزاج سـازگار  . افتـد چنین از سود و زيان داغ كردن و اين كـه بـا 
داغ كردن با آتش بھتر از سوزاندن بـا دواى تنـد «: گويد و نیز مى 11 سخن به میان آمده است

زھـراوى . داند چنین داغ كردن با ابزار آھنین را بھتر از داغ كردن با ابزار زرين مى او ھم. »است
او در ايـن . كند در اين قسمتِ كتاب، كیفیت داغ كردن و مداواى با آن را از فرق تا قدم ذكر مى

را كه پزشـك بـر حسـب اختـالف مـوارد ) ابزار يا میل داغ كردن(= باب، اقسام گوناگون مكواه 
 12.دھد برد و تصوير آنھا را نشان مى بايد از آنھا استفاده كند نام مى

نوان آن  باب دوم كتاب درباره حى اسـت و ع خم«ى جرا ھـا و  بريـدن و شـكافتن و رگ زدن و ز
مى. است» مانند آن ضافه در اين باب، اعمـالى كـه بـا شـكافتن و بـرش انجـام  ى  گـیرد، بـه ا

مراض زنـان و مطـرح ... بحثى در امراض مربوط به چشم، دندان، عمل سـنگ مثانـه، فتـق و ا
حى، از سـر، آغــاز و بـه پـا ختـم  13.شده است در اين قسمت ھم، ترتیب درمان با عمل جرا

ھـاى محتمـل در ايـن بـاب  دھد كه زيان جا به شاگردان خود تذكر مى زھراوى در اين. شود مى
ً توأم با خون) شكافتن و بريدن(=  لى  ريزى است، بیش از زيان به دلیل آن كه غالبا ھاى احتما

در اين . تر باشد است؛ از اين رو دقت و احتیاط در اين بخش بايد بیش) داغ كردن(باب پیشین 
 14.دھد كند و گاه تصوير آنھا را نیز ارائه مى باب، بسیارى از آالت و ابزار جراحى را معرفى مى

گى ستگى باب سوم بـه دررفت نوان آن  ھا و شك ستخوان اختصــاص دارد و ع جبر«ھـاى ا » ال
شدن » كسر«به معناى بستن استخوان و معموالً در برابر » جبر«. است به معناى شكسته 

ـر«بنــد  رود و لـذا بــه شكسـته بــه كـار مـى ّ زھــراوى در ايــن بــاب، عــالوه بــر . گوينــد مـى» مجب
بزار و آالتـى كـه در  ھا و قالب ھا و چھارچوب ھا، از تخته ھا و دررفتگى شكستگى ھـا و سـاير ا

 .شود، ياد كرده است بندى از آن استفاده مى شكسته
ى  ى كالبدشكافى، لزوم تشريح جسم مرده و زنـده، تجزيـه زھراوى در تحقیقات خود در زمینه

تازه... سنگ در داخل مثانـه و صیف دقیـق و .  اى را مطـرح كـرده اسـت كشـفیات و آراى  او تو
ھاى خونى ارائه كرده و به التھابات مفصلى و سل استخوانى توجـه كامـل  عمیقى از بیمارى
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 15.داشته است
ام التصريف را بـه ھمـراه  ى سى متن عربى مقاله» لويس«و » اسپینك«بايد متذكر شويم كه 

آن را در سـال ) آنجلـس بركلى و لـوس(ى انگلیسى آن تھیه كردند و دانشگاه كالیفرنیا  ترجمه
 InstrumentsAlbucasis on surgeryصفحه با قطع بزرگ، تحـت عنـوان  850میالدى در  1973
and 16.چاپ كرده است 

لى ترجمـه ى التیــنى سـه كتـاب وى  از كتب ديگر اين مؤلف، متن عربى در دسـت نیسـت، و
ى ادويـه از  میالدى در ونـیز طبـع شـده، در تھیـه 1471موجود است و يكى از آنھا كه در سال 
آثار زھراوى  17.ى قديم استعمال شیمى در طب است معدنیات و مواد حیوانى است و نمونه

حمارنـه مـورد . ى س نوشـته 18 درمانى در طب قرن دھم ى اوج شیمى در كتابى به نام نقطه
لكلرك در كتاب خود، تاريخ طب عرب، شرح مبسوط و جامعى در  19.بررسى قرار گرفته است

غت احوال و كتب زھراوى نوشته و ترجمه ى دھخـدا  نامـه ى آن به قلم دكتر محمــد معیـن در ل
مل طـبى و . درج شده است» ابوالقاسم«ى  تحت ماده اين مؤلف، زھراوى را مبتكر چندين ع

 20.جراحى شمرده كه آنھا را به تفصیل بیان كرده است
تفسیر األكیال و االوزان الموجوده فى كتب الطب، المقالـه : اند از ساير تألیفات زھراوى عبارت

طوط از ايـن  ھشتاد و نه ترجمه) Campell(كامپل،(فى عمل الید  چاپ شـده و مخ  ِ ى التیـنى
)تاريخ مصرف داروھاى تك و مركب(؛ اعمار العقاقیر المفردة و المركبة )كتاب را نام برده است

بـه التیـن  Gynaeiaمیالدى تحت عنوان  1566كه توسط كاسپرولف در سال (، امراض النساء 
 21.و كتاب عن التغذيه) ترجمه شده است

شكى  تألیفات زھراوى قرن مدارس پز ھاى متوالى، به عنوان كتــاب درسـى علـم جراحـى در 
و  22فرانسه و غیره متـداول بـود) Montpellier(ايتالیا، مونپلیه ) Salerno(اروپا، از قبیل سالرنو

 23.توان گفت زھراوى با كار خود سنگ بناى جراحى را در اروپا گذاشت در واقع مى
فرح،  پزشك جراح ديگرى كه در اندلس مى تـوان نـام بـرد، فـردى بـه نـام محمـدبن علــى بـن 

وجوى گیاھــان بـه  اين پزشك در جست. معروف به الشفره از معاصران ابن الرومیه بوده است
یاه) guadix(رس جنـوب اسـپانیا رفـت و در وادى آش مناطق دور از دست شناسـى  يـك بـاغ گ

شناسى يا مطالب پزشكى از اين طبیب به دسـت  احداث كرد؛ با اين حال، ھیچ اثرى در گیاه
نه نیامده است؛ ولى رساله مداواى زخـم ى كوچكى از او در زمی حى و  ھـا، التھابـات و  ى جرا

حات و االورام؛ در دسـت اسـت برام فـى عــالج الجرا (رنـو -رى . اورام با عنوان االستقصا و اال
H.P.J.R.Renaud (نوان  در مقاله جراح مسـلمان شـھر غرناطــه«اى با ع در » محمـد الشـفره 

 24.به اين رساله اشاره كرده است 1935چاپ Hesperiseى  نشريه

  طب داخلى

يـاد Avenzoarابومروان عبدالملك بن ابى العالء، ملقب به ابن زھـر كـه در زبـان التیـن از او بـا 
ابن زھــر از  25.رفت ى طب، در فن جراحى ھمسنگ زھراوى به شمار مى كنند، در رشته مى

سال . ترين پزشكان در طب بالینى بود بزرگ وى طبیـب و وزيـر عبـدالمؤمن موحـدى بـود و در 
 .میالدى در اشبیلیه درگذشت 1162/ قمرى  558

ى كوشـش خـود را تنھـا  امتیاز طبى ابن زھر بر ساير اطباى اندلس به اين است كه وى ھمه
تـرين آن  ابن زھر شش كتاب تألیف نمود كه مھم. صرف مطالعه و تحقیق در علم پزشكى كرد

او اول كسـى بـود كـه از  26.بـود) گیرى راه آسان مداوا و پیش(التیسیر فى المداواه و التدبیر 
سى(ھـاى پوسـتى، بـه ويـژه جـرب  ھا سـخن گفـت و نـیز بیمـارى حساسیت اسـتخوان ) پی

Itchmiteتألیف كـرد .را مورد تشخیص و تفسیر قرار داد و كتاب صعوبات الجرب را در اين مورد 
اند كـه انگـل مولـد جـرب را  شناس و نخستین كسى دانسته ترين انگل برخى او را قديمى 27

ً گفته  28.اند در اين مورد احمد طبرى بر او مقدم بـوده اسـت معرفى كرده است؛ اگر چه اخیرا
ھـاى تومــور  شود و به تـاول ى سینه پیدا مى ى میانه ھايى را كه در روى پرده چنین تاول او ھم

ناى . مشھور است، به وضوح معرفى كـرد ابـن زھــر نخسـتین پزشـكى بـود كـه بـه گشـودن 
به طـور مسـتقیم، وقــتى كـه مـرى فلـج شـده (ى مصنوعى  ھوايى و تغذيه مرى و يـا  از راه 

ھـاى ديگـرى كــه بـه بیمــارى سـرطان معـده منجـر  ى بیمــارى وى دربـاره. توصــیه كــرد) باشــد
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كه  ابن زھر يبوست مزاج را با انگورى معالجه مـى 29.شوند، تعاريف روشنى داشت مى كـرد 
او از ھواداران كالبدشكافى بود و  30.تاك آن را با آب محتوى داروى مسھل آبیارى كرده باشند

 .داد خود استخوان مردگان را مورد تحقیق قرار مى
ين در حـالى اسـت » ابن زھر«در منابع ھرجا به طور مطلق  گفته شده، منظور ھموسـت و ا

سل متوالـى از قـرن  كه اين لقب، به افراد خاندانى اطالق مى قمـرى   7تـا  4شد كه شـش ن
مراى بـنى. دار از آن برخاستند پزشكان نام سالطین و ا عبـاد،  پزشـكانِ ايـن خانـدان در دربـار 

اولین پزشك ايـن خانـدان ابومـروان . كردند مرابطون و موحدون در اندلس و مراكش خدمت مى
بود یب و فقیـه اشـبیلى بـود. عبدالملك بن محمد بن مروان بن زھر  قیروان . او طب در مصـر و 

به انـدلس رفـت يد و بعـد  مت گز او . پزشكى را آموخت و مدتى طوالنـى در ايـن دو شـھر اقا
يكى از آراى شاذ او اين بود كه حمـام بـا آب گـرم بـدن را بدبـو . سرآمد پزشكان عصر خود بود

ديگر پزشك معروف اين خاندان، ابوالعالء زھـر بـن  31.زند كند و تركیب خلطھا را بر ھم مى مى
قرار . عبدالملك بود او از چنان مھارتى برخوردار شد كه پزشكان پیش از خود را تحت الشـعاع 

ى  انـد كـه از جملـه ھا و مقاالتى بـه او نسـبت داده كتاب32.ى افتخار مغربیان گرديد داد و مايه
گوارش، درمـان و  آنھا كتاب جامع اسرار الطب، درباره فیزيولوژى انسـان بـه ويـژه دسـتگاه  ى 

ھا و فوايـد دارويـى اعضـاى  تاب مجربـات كـه موضــوع آن اثر غذايى اسـت؛ و ك ھیز و رژيـم  پر
از ايـن . ھاست و به ترتیب الفبا تنظیم شده است جات و سنگ حیوانات، نباتات، درختان، میوه

كه در حـرم صور موحـدى طبابـت  خانواده، دو زن ھم در پزشكى شھرت پیدا كردند  سـراى من
 33.كردند مى

ند سـبك= بـر وزن سـنبل (پزشك ديگر قرطبه در قرن چھارم ھجرى، ابن جلجـل  ) روح و خردم
ً مديون كتاب تـاريخ الحكمـا. بود) م944/ ق  332ت (اندلسى  و يـا طبقـات  34شھرت او عمدتا

سـال . ى پزشكان مسـلمان اسـت ترين تاريخ عربى موجود درباره اوست كه قديمى 35االطباء
تألیف اثـرش . درگذشت وى درست معلوم نیست كـه خـود آن را ذكـر ) م987/ ق 377(تـاريخ 

 36.كند، مسلم است مى
ى  نیمه(پزشك ديگر، عريب بن سعد قرطبى بود كه در دربار عبدالرحمن سوم و نیز حكم دوم 

اسـپانیا ) مورھـا(شھرت او اوالً به اعتبار نگارش تاريخ مسلمانان . زيست مى) م10/ ق 4قرن 
ً از جھــت پزشـكى  و افريقا كه بعدھا مورد استفاده یا ى ابن عذارى مراكشى قــرار گرفــت و ثان

ین او بیش. بود لم جن بى  37.شناسـى تبحـر داشـت تر در امراض مربوط به زنان در ع تاب ط ك
 38.مھمى كه از او به جا مانده، كتاب خلق الجنین و تدبیر الحبالى و المولدين است

له بـود كــه در اروپـا بـه ) م1075/ ق 467(ابن وافد  پزشك و داروساز اندلسى از اھـالى طلیط
Aben Gueflt چنین در طلیطله و  او از شاگردان ابوالقاسم زھراوى بود و ھم. شد شناخته مى

له جـالینوس و ارسـطو پرداخـت و در  مان يونـانى، از جم قرطبه به فراگیرى آثار طبیبان و حكی
سه  از آثار طبى او مى 39.دست شد طب و داروسازى چیره لل حا تـوان تـدقیق النظـر فـى ع

نیز دربـاره 40.البصر و نیز مجربات فى الطب و الوساد فى الطـب را نـام بـرد تابى  خواص  ك ى 
بـه چـاپ رسـیده ) م1553(ى التین آن در ونیز  اند كه ترجمه درمانى گرمابه به وى نسبت داده

 41.است
اسـت ...) فلسفه، تـاريخ و(ھا  ترين شھرت آنان در ساير دانش ساير پزشكان اندلس كه بیش

ين ھاى طبى اندلس نقش مھمى ايفا كرده نیز در نوآورى كه ا شاره انـد  به ا صرى  جا  ى مخت
 .كنیم اكتفا مى

تر او در فلسـفه و بـه  كه شھرت بیش Averroesبه التین ) م 12/ ق  6قرن (ابوالولید بن رشد 
تاب درسـى . عنوان شارح آثار ارسطو است؛ در عین حال، پزشك زبردستى نیز بوده اسـت ك

ته 42.شد طبى جامع ابن رشد در اندلس به كتاب قانون ابن سینا ترجیح داده مى كه  گف انـد 
مى مارى آبلـه مبتـال ن به بی  43.شـود اولین بار ابن رشدِ حكیم بود كه نشان داد يك تن دوبـار 

غراض، : اند از تألیفات پزشكى او عبارت لل و اال تلخیص كتاب الحمیات لجالینوس، تلخیـص الع
تلخیــص االعضــاء االَلمــه، تلخیــص القــوى الطبیعیــه، تلخیــص المــزاج، تلخیــص االسطقســات 

جالینوس، مجموعـه يه المفـرده ل ى  لجالینوس، تلخیص الخمس مقاالت االولى من كتاب االدو
ى دالكـو نثپثیــون باثكــث دبنیتـو در   ھا تحت عنوان تلخیصات الى جالینوس ويراسته اين نوشته

نه عبـارت كتاب 44.میالدى در مادريد منتشر شده است 1984 ند از ھاى ديگر او در ايـن زمی : ا
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ى رنان،  كه به گفته(رسائل ابن رشد الطبیة، شرح ارجوزة ابن سینا فى الطب؛ كتاب الكلیات 
مزاج؛ )ى كامل پزشكى در ھفت كتاب است اين اثر يك دوره ؛ مقالة فى الترياق؛ مقالة فى ال

فى  مقالة فى المزاج المعتدل؛ مراجعات و مباحث بیـن ابـى ین ابـن رشـد  یل و ب بن طف بكـر 
ـى  ّ فى نوائـب الحم سألة  یات، م ّواء فى كتابـه الموسـوم بالكل ھـاى  ى تـب دربـاره(رسمه للد

 45).ھاى عفونى ى تب درباره(، مقالة فى الحمیات العفن )متناوب
) م12/ ق  6قرن (فیلسوفى ديگر كه در طب نیز دستى داشت، موسى بن میمـون قرطـبى 

ضى . بود او در طب چنان شھرت پیدا كرد كه صالح الدين ايوبى و پسرش ملك افضل و نـیز قا
ى  يگانـه«ابن ابى اصیبعه او را در طب . كردند فاضل، وزير مشھور صالح الدين، به او رجوع مى

مون«ى  مايرھوف در مقالـه. خواند مى» روزگار خود شـرحى ) 152-171(» كتـب طـبى ابـن می
صرات از كتـاب : انـد از آثار پزشكى او عبـارت 46.ى آثار طبى ابن میمون آورده است درباره مخت

بزرگ جالینوس، شرح فصول بقراط و فصول موسى كه به گفته تريـن  تـرين و مھـم ى مايرھوف 
كالم از جالینوس و ديگر اطباى قديم، ھمـراه  1500در اين كتاب . كتاب طبى ابن میمون است

. شـود آغـاز مـى» قـال موسـى«ى  نظر انتقادى و تحقیقى نقل شده است كه با جمله 42با 
 .شود ھايى از ابن زھر، تمیمى و ابن رضوان ھم در آن ديده مى افزون بر اين نقل قول

مى، : فصل است 25اين كتاب شامل  فصل يك تا سه در آناتومى و فیزيولوژى و پاتولوژى عمو
لم االسـباب، فصـل ...فصل چھار و پنج در علم العالمات و تشخیص امراض ، فصل ھفـت در ع

تا چھــارده دربـاره ، فصل ده و يـازده در تـب و بحـران...ھشت در معالجات ى  ھـا، فصـل دوازده 
جده  مقیئات و مسھالت، فصل پانزده در بیمارى صل ھ ھاى زنان، فصل ھفـده در بھداشـت، ف

ھاى غذايى، فصل بیسـت و يـك و  در ورزش، فصل نوزده در گرمابه رفتن، فصل بیست در رژيم
جالینوس و  بیست و دو در داروشناسى، فصل بیست و سه و بیسـت و چھـار دربـاره ى آراى 

ین بارھــا  اين اثر با ترجمه. فصل بیست و پنج در نقد آراى جالینوس ھاى عبرى و آلمـانى و الت
 .به طبع رسیده است

ست (رسالة فى البواسیر : برخى ديگر از آثار پزشكى او بدين قرارند كـه داراى ھفـت فصـل ا
براى ايـن : شامل غذاھايى كـه  ھضم غذا، غذاھايى كه در اين بیمارى بايد از آن پرھیز كرد، 

بیمارى مفید است، داروھاى ساده و مركب براى استعمال داخلى، داروھاى موضعى، حمـام 
 47... .و) آسم(، رسالة فى الجماع، مقالة فى الربو )و روغن مالى، تدخین و بخور

. اسـت) م12/ ق  6قـرن (فیلسوف ديگرى كه بايد از او نام برد، ابن طفیـل اندلسـى  -طبیب 
ستگاه  ابن طفیل مـدت 48.حذاقت و مھارت وى در طب و جراحى ستوده شده است ھـا در د

شت؛ ير و طبیـب دا بت ابـو  49ابو يعقوب يوسف بن عبـدالمؤمن، عنـوان وز امـا سـرانجام طبا
ماالً شـاگردش بـود(يعقوب را به ابن رشد  سمت وزارت باقـى ) كه احت واگـذار كـرد و تنھـا در 

 50.ى طبیه نام برد توان از ارجوزه ابن طفیل در طب تألیفاتى داشت كه از جمله مى. ماند
ّه  -طبیب  ھاى  ى او در سده نام التینى شده. است) م12/ ق  16قرن (فیلسوف ديگر ابن باج
 51.او نیز در طب تألیفاتى داشته است. است Avempaceمیانه 

كه شـھرتش در ادب و ) م14/ ق  8قـرن (ابن خطیب اندلسـى  حاذق ديگـرى اسـت  پزشـك 
میالدى كه در اروپا طاعون شیوع پیدا كرد و مسیحیان آن  14در قرن . تاريخ بیش از طب است

مارى را مطـرح  اى فرضـیه را كار خدا تلقى كردند، اين پزشك مسلمان در رساله ى سـرايت بی
طى  52.كرد سلمان در مــورد شـناخت عوامـل بیمـارى  شايد باالترين مراحلى كه پزشـكان م

مارى باشـد. اند كرده لسـان الـدين بـن خطیـب در كتـاب خـود، . ھمان كشف قانون سرايت بی
خود بـا  كه احتماالً ھمان كتابى است كه وى در ترجمه -مقنعه السائل عن المرض الھائل  ى 

باره - 53 عنوان الكالم على الطاعون المعاصر از آن ياد كرده است ضیه  به شـبھات در ى ايـن ق
مارى و  قد بـود كـه مـیزان تـأثیر سـرايت بی یب معت پاسخ گفته اسـت؛ عـالوه بـر آن، ابـن خط

بـا كشـف قـانون سـرايت . ى سرعت ابتال به آن منوط به شرايط جسمانى انسان است درجه
يه مالً نظر ساس اخـالط چھارگانـه  بیمارى توسط مسلمین، ع ى شـناخت علــل بیمـارى بـر ا

 54.به كلى فرو ريخت) ى يونانیان نظريه(
تـرى  عالوه بر پزشكانى كه ذكرشان رفت، پزشكان ديگرى نیز در اندلس بودند كه شھرت كـم

 55.شويم جا متعرض نام ايشان نمى داشتند و در اين
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  داروشناسى

تداد داشـت، مسـلمین را بیــش از  ندلس ام تنوع اقلیم و وسعت قلمرو اسالم كه از چین تـا ا
سالمى بـر مبنـاى يونـانى و . ى مفرده آشنا كرد ھا با انواع ادويه يونانى ماكولوژى ا اگر چه فار

يه ى مفـرده كـه بـراى  ايرانى بود، ولى توسط مسـلمین گسـترش پیــدا كـرد و نـام صـدھا ادو
 56.ھا مجھول بود، در فارماكولوژى اسالمى وارد شد يونانى

شناسى و داروشناسى پیشـرفت  در اندلس بیش از ساير مناطق اسالمى، كشاورزى و گیاه
خیر و . داشت بن بصـال طلیطلـى، ابوال در اين مورد، آثار نويسندگانى چون ابن وافـد طبیـب، ا

قرن پنجـم ھجـرى در . ابن حجاج اشبیلى و باالخره ابن عوام و ابن بیطار قابل توجه است در 
شبیلیه كشـاورزان، بـاغ شناسـى بـراى انجـام تحقیقـات  ھـاى گیـاه جاھايى چون طلیطله و ا

سازى رابطـه كشـاورزى و گیـاه. كردنـد گیاھى درست مـى طب و دارو ى نزديـك  شناسـى بـا 
یب . داشت از مؤلفـى مجھـول، اوج ) ق 5قـرن (كتاب عمدة الطبیب فى معرفه النبات لكـل لب

دانشمندان مسلمان در اين رشته و در پیشـبرد كشـاورزى در  57.دھد اين رابطه را نشان مى
قط در قــرن  لم شـیمى بـر آن  میـالدى بـا توسـعه 19اسپانیا چنان پیشرفت كردند كـه ف ى ع

 58.سبقت گرفته شد
 :مشھورترين داروشناسان اندلس عبارت بودند از

مى در . داروشناس مشـھور انــدلس بـود پزشك و گیاه) م10/ ق  4قرن (ابن جلجل  او آثـار مھ
 :اند از داروشناسى دارد كه عبارت

يا الحشـائش ديسـقورديس . 1 تفسیر اسماء االدويه المفرده، كه بـر كتـاب االدويـة المفـرده، 
 نوشته شده است؛

مقالة فى الذكر االدويه التى لم يذكرھا ديسقوريدس فى كتابه كه در واقع استدراك كتـاب . 2
 59.رسالة فى العقاقیر. 4مقالة فى ادويه الترياق؛ . 3الحشائش ديسقوريدس است؛ 

وى در كشـــاورزى و . بـــود) م11/ ق  5قــرن (داروشـــناس معـــروف ديگــر ابـــن وافـــد طبیـــب 
ظر او احـداث شـد. شناسى نیز دست داشت گیاه ِ سـلطان، زيـر ن ابـن . چنان كه باغ مشـھور

كه وى بـه  60.ى مفرده مھارتى تام داشت ى ادويه وافد در زمینه در غالب منــابع آمـده اسـت 
چه سـاده روش تـر بـود بـر   ھاى تغذيه بیش از تجويز دارو گرايش داشت و در میان داروھا نیز آن

ــى ــرجیح م ــب ت ــى داروھــاى مرك ــداقل بســنده م ــه ح ــیز ب ــب داروھــا ن ــرد داد و در تركی  61.ك
ته مه مشھورترين اثر او در اين زمینه االدوية المفردة است كه بـه گف ى  ى صـاعد اندلسـى ھ

مى آموزش گرفتـه و مؤلـف بیسـت سـال از عمـر  ھاى طبى ديسقوريدس و جالینوس را در بر 
 62.خود را بر سر تألیف و تدوين آن گذاشته است

بــود كــه ) م12/ ق   6قــرن (تــرين داروشــناس در اســپانیاى مســلمان، غــافقى قرطــبى  بــزرگ
او گیاھانى از اسـپانیا و افريقـا فراھـم . ى گیاھان اندلسى ارائه داد نظرھاى مشروحى درباره

تـوان گفـت  آورد و نام عربى و التینى و بربرى آنھا را ضبط كرد و وصف آنھا را چنان آورد كه مى
 63تألیف اساسى او االدوية المفردة نـام دارد. تر از آن به عربى نیامده است تر و دقیق درست

ــورد اســتفاده ــه م ــوده اســت ك ــار ب ــن بیط ــده. ى اب ــه عقی ــى ب ــافقى ب ــايرھوف، غ ــد  ى م تردي
 64.شناس قرون وسطى و جھان اسالم بوده است داروشناسى نوآور و بھترين گیاه

ــاب، نبــاتى و زھـرى، گیـاه) م13و  12/ ق  7و  6قــرن (ابـن الرومیـه  ّ شــناس و  ملقـب بـه عش
بود وى پـس از . اصـل وى از قرطبــه بـود و در اشـبیلیه متولـد شـد. داروشناس بزرگ انـدلس 

ندى نباتـات،  شناسى متمايل شد و براى شناخت و دسته آموختن علم حديث، به علم گیاه ب
سراسر اندلس و مغرب و افريقیه را زير پا گذاشت، پس از آن رھسپار مشرق شـد و در مصـر 
شناخته را  و شام و عراق و حجاز به تحقیق و تفحص در نباتات پرداخت و بسیارى از نباتات نا

شناس مسلمان است كه  ترين گیاه وى برجسته 65.بندى و غوامض اين علم را حل كرد دسته
عه كـرد  نباتات ناشناخته را نه فقط از ديدگاه پزشكى، كه از نظر دانش گیاه شناسى نیز مطال

ى شــاگردانش كــه  ى ايــن علــم را توســعه داده، تجــارب خــود را بــه وســیله و توانســت زمینــه
به آينـدگان انتقـال دھـد بزرگ ست  طار ا او پـس از سـفرھاى دور و دراز در . ترين آنھـا ابـن بی

شود آثـار او در  66.مشرق، به موطن خود باز گشت و دكانى بـراى فــروش گیاھـان دارويـى گ
 :اند از شناسى عبارت علم گیاه
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 تفسیر اسماء االدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس؛. 1
 مقالة فى تركیب االدويه؛. 2
كر  الرحله النباتیه، كه مھم. 3 ترين اثر او بود و در آن انواع گیاھانى را كه كشف كرده بـود بـا ذ

 نام و خواص آنھا جمع آورده بود؛
 67.التنبیه على اغالط الغافقى. 4

. اسـت) م12/ ق  6قـرن (شناس ديگرى كه بايد از او نام برد، ابـن عـوام اشــبیلى  طبیب گیاه
اين اثر بـه ھمـان . ترين كتاب عربى در اين زمینه است كتاب او موسوم به كتاب الفالحة، مھم

نانى و عربـى اسـت، بـه ھمـان  اندازه كه از نظر ادبى حايز اھمیت و متكى بر نوشته ھاى يو
ست اندازه ھم بر اساس آگاھى تاب الفالحـة . ھاى عمیق تجربى و كاربردى نوشته شده ا ك

بـه . كند نوع آن درخت میوه است معرفى مى 55نوع رستنى را كه  585طى يك شرح دقیق، 
ترين رساالت عربـى در مـورد علــوم طبیعـى و  ى مايرھوف اين كتاب را بايد يكى از مھم عقیده

 68.شناسى به شمار آورد خصوص علوم گیاه به
شـناس و داروشـناس اندلـس  تـرين دانشـمند گیــاه معروف) م13/ ق  7قرن (ابن بیطار مالقى 

ابـن بیطـار  69.انـد ى جھان اسالم بود و او را جانشین به حق ديسقوريدس دانسته بلكه ھمه
سوريه و آسـیاى صـغیر  طبى در انـدلس، شـمال افريقـا، مصـر،  تات  براى تحقیق در انواع نبا

 :ى آن، دو كتاب معتبر و مشھور در اين زمینه است ھا كرد و نتیجه مسافرت
المغنى فى االدوية المفردة، كه بـر حسـب معالجـات اعضـاى بـدن و تـأثیر درمـانى داروھــا . 1

 تنظیم شده است؛
 .كه به مفردات ابن بیطار معروف است 70الجامع فى االدوية المفردة،. 2

ھاى حیوانى يا گیاھى يـا  او در كتاب الجامع فى االدوية المفردة، از داروھاى ساده كه از مايه
فزوده  معدنى به دست مى بر آن ا آيد سخن گفته و تجربیات و تحقیقـات شخصـى خـويش را 

تازگى داشـتند  300كـه  -ى مفرده را  نوع ادويه 1400ابن بیطار حدود . است بـه  -مورد از آن 
ھا بسـیار دقیـق نوشـته شـده و نـام 71 ترتیب حروف الفبا نام برده است ھـاى  شرح اين دارو

ــام ــام مــترادف، ن ــر و ن ــانى و حــتى اغلــب اســم مــترادف فارســى، برب ھــاى محلــى  ھــاى يون
 72.اسپانیولى آنھا ھم در اين كتاب آمده است

سقوريدس تــا دوره ى  مفــردات ابــن بیطــار از حیــث جامعیــت و دقــت چنــان بــود كــه از عھــد دي
 .رنسانس اروپا شايد ھیچ كتابى كه با آن قابل مقايسه باشد به وجود نیامد

در اسپانیا مطالعات مسلمین راجع به نباتات، نه فقط در كتاب بلكه به ويـژه در طبیعـت انجـام 
 73.شد مى

 تأثیر طب اندلس بر اروپا

 :انتقال علوم اسالم به اروپا از سه طريق عملى گرديد
 ھا برقرار شد؛ ھايى كه از زمان صلیبیان بین مسلمانان و غربى تماس. 1
 ؛)ھا از اين طريق بود ترين تماس كه بیش(ھايى كه در سیسیل واقع شد  تماس. 2
قرار شـد، و چنـان كـه  ى ايبرى بین مسلمانان و غربى ھايى كه در شبه جزيره تماس. 3 ھا بر

 74.ترين نتايج را در بر داشته است اند، ارتباطات اخیر بیش برخى محققان گفته
. ى نفــوذ اسـالم بـه انــدلس، فرھنــگ شـرقى بـه سـوى انــدلس جريـان يافـت در قـرون اولیـه

عراق  فھرست نام طالبان علمى كه از اندلس به جست ھى مصــر و شـام و  وجوى دانش، را
ییر كـرد و انـدلس خـود بـه مرحلـه. شدند، مؤيد اين گفتار است مى... و ى  به تدريج اوضـاع تغ

ــد تولیــد علــم رســید و بزرگــانى در رشــته . ھــاى مختلــف علمــى، از جملــه طــب ظھــور كردن
دسـتاوردھاى واالى مســلمین در اســپانیا، بـراى فرھنــگ اروپـاى مسـیحى، بـه ويــژه پـس از 

 75.حايز اھمیت است]  سوم ھجرى[ى دھم میالدى  سده
فیلسـوف ) Joseph Campell(ى اقتباس غرب از فرھنگ و علوم اسالمى، جوزف كامپـل درباره

ساطیر، نده ا خود را بـه ) Creative mythology(معاصر آمريكا، در كتـاب آفرين تألیف  فصـلى از 
او در ايـن فصـل، از ارزش معنـوى و . اختصـاص داده اسـتLeogacy of Islamمـیراث اسـالم 

 76.علمى فرھنگ اسالمى و چگونگى انتقال آن به اروپا به تفصیل سخن گفته است

Page 7 of 13

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\138.htm



ى  ھاى قرن چھارم ھجرى آغاز شد و شھر طلیطله مركز عمده اقتباس علوم اسالمى از نیمه
 .نھضت علمى در اين برھه از زمان بود

  ى طلیطله دارالترجمه

كه مقام خـود را بـه عنـوان مركـز ) م1085/ ق  478(طلیطله بعد از تسلط مسیحیان به سال 
بود . فرھنگ اسالمى محفوظ داشته بود، راه اصلى براى انتقال ذخاير معنوى عـرب بـه غـرب 

ــد اول، اســقف اعظــم طلیطلــه  ) م1151 -1126/ ق  546- 520(در طلیطلــه، بــه ھمــت ريمون
له  77.ى منظمى براى ترجمه تأسیس شد و مترجمان زيادى از آن بیرون آمدند مدرسه از جم

ادالرد آوباث نـیز در . علماى بريتانیا كه بدانجا راه يافتند، میشل اسكات و رابرت آوچستر بودند
ھاى علمى بسیارى را به التیـن  اين مترجمان كتاب 78.ھمین دوران به اسپانیا سفر كرده بود

 .ترجمه كردند
عوت ريیــس ) Abbot of Cluny(و ابـوت كلونـى) Piter Venerable(ھنگامى كه پیترونرابل بـه د

از آن جا ديدن ) مRoman of Sauvetat) (1151 - 1126(ى طلیطله، رومان سوتاتى دارالترجمه
ى ايــن  در نتیجــه 79.كردنــد بیـش از ھفتــاد تـألیف از زبــان عربــى بــه التیــن ترجمـه شــده بـود

مه   ھا بسیارى از اصطالحات فنى عربـى بـه زبـان ترجمه فت؛ از جملـه كل پايى راه يا ھـاى ارو
Julep)  گالب= از جالب عربى (ى   به معناى شربت طبى معطر؛ كلمهrob ) ھمان رب عربى (

بـه ) شراب عربـى(Syrupى  ى غلیظ كه با عسل آمیخته باشد؛ كلمه ى میوه به معناى عصاره
ھاى طبى بر آن افزوده  معناى آبى كه شكر را به نسبت معینى در آن حل كرده و بعضى مايه

 80.رفت كه در قرون وسطى به معناى سردرد به كار مى) صداع(= Sodaى  باشند و كلمه
ند فرانسـه، گرى مان لوم اسـالمى بـه منــاطق دي باس ع مان،  81در قرن ششم جريـان اقت آل

قرن ششم اين ويژگى را داشت كه مترجمانى پديد آمدند . رسید 82 اروپاى مركزى و انگلیس
ى متون تخصصـى  ھاى زبانى، معلومات علمى تخصصى الزم براى ترجمه كه عالوه بر توانايى

 .شود ى تقلید محسوب مى اين دوره آغاز مرحله. را نیز داشتند
شمال غربى افريقا و اسپانیا به ويژه طلیطله كه جرارد كرمونايى و میشـل اسـكات در آن جـا 

تبر داشـت كر  83.به كار مشغول بودند، در انتقال طب اسالم بـه اروپـا نقـش مع الزم اسـت ذ
ھاى اسامة بـن منقـذ،  يادداشت. شود كه در اين زمان سطح معالجه در اروپا بسیار پايین بود

كه درنبـورگ  يكى از قھرمانـان جنـگ صلیبى  مع Drenbourgھاى  كرده و اصـل  آن را ج آورى 
اسـامه . حـاكى از ايـن امـر اسـت 84ى فرانسوى آن منتشر نموده، عربى را به ھمراه ترجمه

 :كند ى طبابت پزشكان مغرب زمین را اين گونه ترسیم مى شیوه
ِ قلعـه ى منیطـره، كـه در لبنـان واقـع اسـت، عمـوى اسـامه،  بنـا بـه خـواھش كوتـوال فرنگـى

گـردد و حكايـت قابـل توجھـى را  كشد كه پزشـك برمـى طولى نمى. كند پزشكى را اعزام مى
ُملى داشـت . او مجبور بود يك سرباز و يك زن را معالجه كند. كند نقل مى سرباز در پاى خود د

به  و پزشك مسلمان تدبیرى انديشید كه عفونت مد و دمـل بـاز شـد و عفونـت  ھاى آن بـاال آ
پزشـك مسـلمان رژيـم غذايـى . اما زن دچار بیمارى سل بود. بخشى خارج شد صورت رضايت

گى بـه صـحنه  در اين. خاصى را تجويز كرد كه حاوى سبزيجات تازه و فراوان بود جا پزشـك فرن
با دو پـا بمـیرد  او از سرباز پرسید آيا مى. آمد سـرباز پاسـخ داد . خواھد با يك پا زنده بماند، يا 
تبر،  با دومیـن ضـربه. خواھد زنده بماند؛ لذا پزشك دستور داد با تبر پاى او را قطع كنند مى ى 

ديوى بر او مستولى : دكتر فرنگى گفت. ى آن زن بدتر از اين بود معالجه. مرد بیمار جان باخت
پزشك گفت كه . بیمارى او افزون شد. اين كار انجام شد. شده و بايد موھايش تراشیده شود

كرد كـه جمجمـه ى وى ديـده  ديو به داخل سر او وارد شده و سپس شكافى در سر او ايجاد 
عرب از  اين زن بالفاصله مرد؛ از ايـن. وشو داد شد و با آب و نمك مغز را شست مى رو پزشـك 

ھا پاسخ منفـى دادنـد؛  نیازى به من ھست؟ آن]  با وجود اين پزشك فرنگى[آيا : مردم پرسید
 85.لذا وى به وطن خود برگشت

مراه او از عكـا تـا ) Guillaume de Bures(اسامه حكايتى مشابه از زبان گیوم دوبـور كـه بــه ھ
 :كند طبريه مسافرت كرده بود، نقل مى

مار گشـت و : گیوم گفت در كشور ما و در میان ھمراھان ما پھلوانى دلیر و تنومند بـود كـه بی
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میرد كه ب كار آخـرين عــالج زديـم و بـه يـك كشـیش . چیزى نمانده بـود  ست بـه  سـرانجام د
ِ بسیار مقتدر مراجعه كرديم و بیمار را به وى سپرديم ما ايمـان داشـتیم كـه كافـى . مسیحى

يد . درنگ بیمار شفا يابد است او دست به بدن بیمار گذارد تا بى ھمین كه كشیش بیمار را د
موم. »موم بیاوريد«گفت  ند  مقدارى موم آورديم و او  ند ب ھـا را نـرم كـرد و از آن دو گلولـه مان

ضر جـان داد. انگشت ساخت و ھر يك را در يكى از منخرين بیمار فرو كرد ً مريض محت ما . فورا
خرينش را  بلـه، رنـج مـى«: كشـیش پاسـخ داد. »!مـرد«: كنان گفتیــم تعجب من من كشـید و 

 86!.گرفتم تا بمیرد و آرام شود
بال  اين قبیل حكايات نشان دھنده یان در ق عراب آن عصـر، طـب اروپاي ى آن است كه به نظر ا

 87.طب خودشان بسیار وحشیانه و بدوى بود
به نـام قسـطنطین  فردى  ید،  طب اسـالمى انجام غرب بـا  به آشـنايى  آغازگر جنبشى كه 

در واقــع اروپــاى قــرون وســطى . ى تمــدن اســالمى بــود از حــوزه) م1087/ ق  480(افريقــى 
نايى ) م1187/ ق  583 (88 معلومات طبى خود را به ويـژه مرھـون قسـطنطین و جـرارد كريمو

طبى چـون مه كردنـد: بود كه كتب  صورى و قـانون بوعلـى را ترج طب من ھراوى،  . تصـريف ز
مه ترجمه ى دوم قـرن دوازدھـم میــالدى از عربـى بـه  ى قسمت جراحى كتاب التصـريف در نی

ى جرارد كرمونايى در شھر طلیطله انجـام گرفـت و نخسـتین بـار در سـال  التین كه به وسیله
نوان  1497 چـاپ و منتشـر  Libre Alsahatavi de Cirurgiaمیالدى در شھر ونیز ايتالیا تحـت ع

ھاى  چاپ ونیز در سال. دو چاپ ديگر از آن صورت گرفت 1500و  1499گرديد و سپس در سال 
تن عربـى . نیز تجديـد گرديـد 1540و  1532و  1520 نخسـتین چـاپ جديــد كتـاب، كـه در آن م

در اكسـفورد صـورت پذيرفتـه و در سـال  1778ى التینى آورده شده، در سـال  ھمراه با ترجمه
ھاى متعـدد كتـاب التصـريف،  با نشر ترجمه.  اى به زبان فرانسه از آن شده است ترجمه 1861

تريــن  تــرى قــرار گرفــت و كتـاب زھــراوى يكــى از مھــم علــم جراحــى در غـرب در سـطح عــالى
یالدى در دانشـگاه ھاى اين فن در دوره كتاب ھـاى  ى رنسانس شد و تـا آغـاز قــرن ھفـدھم م

شد و دانشـمندان اروپـايى مقـاالت متعـددى  مھم اروپا، به ويژه اسپانیا و فرانسه تدريس مى
 89.ى تحرير درآوردند ھاى مھم اين كتاب به رشته ى قسمت درباره

در دويست موضع، ) مCuy de Chauliac) (1363(پزشكان غربى، گى دو شولیاك در بین چشم
ھاى تصـحیف  ھاى پزشكى التینى به صورت نام وى، در نوشته90.كند از زھراوى نقل قول مى

ــده ــى ش ــده م ــراوان دي ــر ف ــود ى زي ــیس،: ش ــا،) Albucasis(البوكاس ) Abbu Cassa(ابوكاس
بعضى از عملیات مھم جراحى كه به  91.و غیره)Bulcaris(بولكاريس) Bulchasis(بولكاسیس،

طرح شـده اسـت؛ از آن جملـه،  اطباى بزرگ اروپـايى منسـوب كـرده انـد، در كتـاب زھـراوى م
(ى بندآوردن جريان خون شرايین، كه در قرن شانزدھم، جراح فرانسوى، امبرواس پاره مسأله

Ambroise Pare( يك » ترند لنبوركى«بدان شھرت يافت و نیز روش معروف به منسوب به فردر
ھراوى شــناخته شـده ) مFriedrich Trendelenburg) (1924(ترند لنبورك سم ز از نظـر ابوالقا

ى  اى كه در اروپا ظھور كردند، به منزلـه چنان كه گفته شد، نخستین جراحان برجسته 92.بود
از جمله كسانى كه فن جراحى اسالمى را . شاگردان زھراوى و ديگر جراحان مسلمان بودند

مه 93.در اروپا گسترش داد، گى دو شولیاك بود چاپ ترج ھـاى متعـدد كتـاب  ھـاى مختلـف و 
ى رونق ايـن كتـاب در مجـامع علمـى و تـأثیر آن در  التیسیر ابن زھر در اروپا، نیز نشان دھنده

 94.تطور دانش پزشكى در طى قرون وسطى است كه تا رنسانس ادامه داشت
به  را مرحلـه» قانون سـرايت بیمـارى«مورخان علم طب كشف  مى در تـاريخ پزشـكى  ى مھ

ھاى وبا و طاعون در اروپا، به اين  ضمن بررسى پديده) K.Sudhoff(سودھف.ك. اند شمار آورده
. میالدى در اروپا منتشر شده است 14ى سرايت بیمارى از آغاز قرن  نتیجه رسید كه انديشه

 95.اند بدون ترديد، اطباى اروپا اين طرز فكر را از اساتید مسلمان خود فرا گرفته
پا در  قديمى شكى ارو شینه» سـالرنو«ترين مـدارس پز . ى تـاريخى آن مبھـم اسـت بـود و پی
قع » مونپلیـه«اى از سالرنو بود كه در شھر  ى قديمى ديگر پزشكى، احتماالً شاخه مدرسه وا

ھود، ھــم 96.شده بود عرب و ي ً زيـادى از  سبتا چنیـن مسـیحیان عـرب  در اين شھر جمعیت ن
بـه . زبان، بودند و در اوايل قرن دھم ارتباط نزديكى با مدارس عربى در جنوب اسپانیا داشـتند

ھم ى پزشكى اروپا از طريق ارتباط با عـرب ھمین دلیل سھم مونپلیه در توسعه تـر از آن  ھـا، م
ً مطرح مى  97.شود است كه عموما
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میـالدى  1163پـس از سـال . به تدريج و با تأخیر به مدارس پزشكى اروپا راه يافت» جراحى«
احتماالً، در اثر . دستورى از كلیسا مبنى بر منع آموزش جراحى در مدارس پزشكى صادر شد

فت و لـذا در  گسترش وسیع مطالعات پزشكى، طرز تفكر كلیسا نسـبت بـه جراحـى تغیـیر يا
ھم كـه »برنو«میالدى براى  1252سال  لق يـك اثـر م نـام  Chirargica Magna، اھل ايتالیا، خ

 98.گرفت، ممكن شد
ھـاى پـانزدھم و شـانزدھم نـیز،  دھـد كـه پزشـكى اروپـا در قــرن ھاى قديمى نشان مى كتاب

 99.وابسته به پزشكى اعراب و امتدادى از آن بوده است

 :ھا نوشت پى

 .استاديار دانشگاه الزھراء*) 
ھايى پـیرامون تـاريخ علـوم عربـى و  16نیـا، ص  ادوارد براون، تاريخ طب اسالمى، ترجمـه مسـعود رجـب. 1 و فـؤاد سـزگین، گفتار

 .46ى محمدرضا عطايى، ص  اسالمى، ترجمه
 .ى طب و جبران مسعود، والرائد، ذيل ھمان واژه ابن منظور، لسان العرب، ذيل واژه. 2
 .20حسین نصر، علم و تمدن در اسالم، ترجمه احمد آرام، ص . 3
 .173 - 147ى خديو جم، ص  ابوعبداللَّه محمد بن احمد بن يوسف خوارزمى، مفاتیح العلوم، ترجمه. 4
نقـل شـده ... در آغاز جلد چھارم صحیح بخارى دو كتاب آمده كه در ھشتاد فصل آن، احاديث مربوط بـه بیمـار، بیمـارى و درمـان و. 5

 .است
 .737ى ابوالقاسم پاينده، ص  فیلیپ خلیل حتَى، تاريخ عرب، ترجمه. 6
لم، ص  ، ويژه21و  20، مجله فرھنگ، شماره پیاپى »طب در اسالم«مھدى محقق، . 7 به نقـل از اخويـنى بخــارى، 280ى تاريخ ع  ،

 .551ھداية المتعلمین، ص 
 .161، ص 3ياقوت حموى، معجم البلدان، ج . 8
 .341نورالدين آل على، اسالم در غرب، ص . 9

 .738فیلیپ خلیل حتى، ھمان، ص . 10
یه283، ھمان، دومین بیست گفتار، ص »زھراوى در كتاب التصريف«مھدى محقق، . 11 لـى، علــوم اسـالمى و نقـش آن در  ؛ آلدوم

 .404علوى، ص  -ى رضوى  تحول علمى جھانى، ترجمه
له كن او تحت عنوان المكاوى، داغ. 12 المكـواه الزيتونیـه، المكـواه المسـماريه، المكـواه ذات : ھاى مختلف را نام بـرده اسـت؛ از جم

 .285، ص »الزھراوى در كتاب التصريف«مھدى محقق، : ك.ر... سكینین، المكواه الھاللیه و
 .404لى، ص  آلدومیه... علوم اسالمى و نقش آن. 13
ّاقه (Forcrps)، جفت (Cannula)از جمله انبويه . 14 ثاطیر (Pickaxe)، فـاس (Hook)، ثنَاره (Syringe)، زر : ك.ر... (و( Catheter)، قا

 ).291 - 289مھدى محقق، ھمان، ص 
 .55فؤاد سزگین، گفتارھايى پیرامون تاريخ علوم عربى و اسالمى، ص . 15
 .279مھدى محقق، ھمان، ص . 16
 .245زاده، تاريخ علوم در اسالم، به كوشش عزيزاللَّه علیزاده، ص  سیدحسن تقى. 17
18. .Climax of Chemical Therapy in 01 th Century Arabic Medicine 
 .457، ص 3ھاى عربى، ج  فؤاد سزگین، تاريخ نگارش. 19
 .246تقى زاده، ھمان، ص . 20
 .341على، اسالم در غرب، ص  آل. 21
 .738فیلیپ خلیل حتى، ھمان، ص . 22
 .342آل على، ھمان، ص . 23
 .467 - 466لى، ھمان، ص  آلدومیه. 24
 .739؛ فیلیپ خلیل حتى، ھمان، ص 899، ص 1مقرى، نفخ الطیب من غصن االندلس الرطیب، ج . 25
؛ فیلیـپ 203؛ حسین نصر، علم و تمدن در اسـالم، ص 634 - 633، ص 3ى ابن زھر، ج  دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ذيل مقاله. 26

 .740 - 739خلیل حتى، ھمان، ص 
 .633، ص 3ى ابن زھر، ج  دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ذيل مقاله. 27
 .جا ھمان. 28
، دايرة المعارف اســالمى »ابن زھر«ى  ، به نقل از مقاله55فؤاد سزگین، گفتارھايى پیرامون تاريخ علوم عربى و اسالمى، ص . 29

 .978، ص 3، ج )انگلیسى(
 .55كوب، كارنامه اسالم، ص  عبدالحسین زرين. 30
 .630، ص 3، دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ج »ابن زھر«ى  مقاله. 31
 .334، ص 1محمدبن عبداللَّه ابن ابار، التكملة لكتاب الصله، ج . 32
 .635، ص 3، ج »ابن زھر«ى  دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ذيل مقاله. 33
 .264؛ قفطى، تاريخ الحكما، ص 134براون، تاريخ طب اسالمى، ص . 34
 .437، ص 3ھاى عربى، ج  سزگین، تاريخ نگارش. 35
 .جا ھمان. 36
 .404لى، ھمان، ص  آلدومیه. 37
 .423، ص 3سزگین، ھمان، ج . 38
 .196 - 195قاضى صاعد اندلسى، طبقات االمم، به كوشش حیاه بوعلون، ص . 39
 .66 - 65، ص 5، ج »ابن وافد«دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ذيل مقاله . 40
 .جا ھمان. 41
 .328، علم عرب، ص 5تاريخ علم كمبريج، فصل . 42
 .54كوب، كارنامه اسالم، ص  زرين. 43
 .564، ص 3، ج »ابن رشد«ى  دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ذيل مقاله. 44
 .565 - 564ھمان، ص . 45
 .13، ص 5، ج »ابن میمون«ى  ھمان، ذيل مقاله. 46
؛ عبداللَّه عنان، تاريخ دولت اسالمى در 436؛ قفطى، تاريخ الحكماء، ص 432و  429لى، ھمان، ص  ؛ آلدومیه13 - 12ھمان، ص . 47

 .579، ص 4ى عبدالحمید آيتى، ج  اندلس، ترجمه
 .207على ابن ابى زرع، انیس المطرب، ص . 48
 .جا ھمان. 49
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 .575، ص 4؛ عنان، تاريخ دولت اسالمى در اندلس، ج 137، ص 4، ج »ابن طفیل«ى  دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ذيل مقاله. 50
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 .57 - 56فؤاد سزگین، گفتارھايى پیرامون تاريخ علوم عربى و اسالمى، ص . 52
ابـن «ى  ؛ دايـرة المعــارف بـزرگ اسـالمى، ذيـل مقالـه99، ص 7احمدبن محمد مقرى، نفخ الطیـب، تحقیـق احسـان عبـاس، ج . 53

 .»خطیب
 .57 فؤاد سزگین، ھمان، ص. 54
؛ عنان، تاريخ دولت اسـالمى 479، 456، 451، 437، 424، 423، 421، 420، ص 3ھاى عربى، ج  فؤاد سزگین، تاريخ نگارش: ك.ر. 55

 .568، ص 4در اندلس، ج 
 .61كوب، ھمان، ص  زرين. 56
ْوسى، گروه ترجمه زبان. 57  .629 - 621، ص 2ھاى اروپايى، ج  میراث اسپانیاى مسلمان، زير نظر سلمى خضرا جی
 .جا ھمان. 58
 .244 - 243، ص 3، ج »ابن جلجل«ى  ؛ دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ذيل مقاله438، ص 3سزگین، ھمان، ج . 59
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 .65، ص 5، ج »ابن وافد«ى  دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ذيل مقاله. 61
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 .117ھمان، ص . 98
 .118ھمان، ص . 99

 :منابع
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 .ابن منظور، لسان العرب -
ــاريخ طــب اســالمى، ترجمــه - ــراون، ادوارد، ت ــا، چــاپ چھــارم  ى مســعود رجــب ب شــركت (نی

 ).1364انتشارات علمى و فرھنگى، 
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ھران انتشـارات (زاده، سیدحسن، تاريخ علوم در اسالم، به كوشش عزيزاللَّه علیزاده  تقى - ت
 ).1379فردوس، 

 .جبران مسعود، الرائد -
ــه - ــرب، ترجم ــاريخ ع ــل، ت ــپ خلی ــاپ دوم  حــتى، فیلی ــده، چ ى  موسســه(ى ابوالقاســم پاين

 ).1366انتشارات آگاه، 
 ).3دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ج » ابن باجه«الدين،  خراسانى، شرف -
 .3، دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ج »ابن رشد«، - -
انتشـارات (خوارزمى، ابوعبداللَّه محمدبن احمدبن يوسف، مفاتیح العلوم، ترجمه خديو جـم  -

 ).1362علمى و فرھنگى، 
 .3، دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ج »ابن الرومیه«اكبر،  ديانت، على -
 .3، دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ج »ابن خطیب«لو، يوسف،  رحیم -
 .3، دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ج »ابن زھر«سلیم، عبداالمیر،  -رفیعى، على  -
 .5زرياب، عباس، ابن میمون، دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ج  -
 ).1369تھران، موسسه انتشارات امیركبیر، (زرينكوب، عبدالحسین، كارنامه اسالم  -
مه، تـدوين و آمـاده سـازى موسسـه نشـر  سـزگین، فـؤاد، تــاريخ نگــارش - ھـاى عربــى، ترج

شاد اسـالمى، سـازمان چـاپ و (فھرستگان به اھتمام خانه كتاب  ھران، وزارت فرھنـگ و ار ت
 ).1380انتشارات، 

طايى  - - مشـھد، (، گفتارھايى پیرامون تاريخ علوم عربـى و اسـالمى، ترجمـه محمدرضـا ع
 ).1371ھاى اسالمى،  آستان قدس رضوى، بنیاد پژوھش

مشـھد، (ھاى اروپـايى  سلمى خضرا جیوسى، میراث اسپانیاى مسلمان، گروه ترجمه زبان -
 ).1380ھاى اسالمى،  آستان قدس رضوى، بنیاد پژوھش

 ).م1985بیروت، (صاعد اندلسى، طبقات االمم، به كوشش حیاة بوعلون  -
ھان، (عنان، عبداللَّه، تاريخ دولت اسالمى در اندلس، ترجمه عبدالحمید آيتى  - انتشـارات كی

1369.( 
 ).1371انتشارات دانشگاه تھران، (قفطى، تاريخ الحكماء، به كوشش بھمن دارايى  -
تھــران، ســازمان (لوكــاس، ھــنرى، تــاريخ تمــدن، ترجمــه عبدالحســین آذرنــگ، چــاپ ســوم  -

 ).1372انتشارات كیھان، 
صريف«محقق، مھدى،  - تار »زھراوى در كتاب الت ست گف ین بی ى مطالعـات  موسسـه(، دوم

 ).1369ى تھران،  اسالمى، دانشگاه مك گیل شعبه
 .، ويژه تاريخ علم21و  20، مجله فرھنگ، شماره پیاپى »طب در اسالم«ى  ، مقاله - -
 ).ق1388بیروت، (مقرى، احمدبن محمد، نفخ الطیب، تحقیق احسان عباس  -
ــاپ دوم  - ــه احمــد آرام، چ ــر، سیدحســین، علــم و تمــدن در اســالم، ترجم ــارات (نص انتش

 ).1359خوارزمى، 
وات، مونتگمرى، تأثیر اسالم بر اروپاى قرون وسطى، ترجمه و توضیح حسین عبدالمحمدى  -
 ).1378قم، موسسه آموزشى و پژوھشى امام خمینى، (
 ).1408لبنان، داربیروت، (ياقوت حموى، معجم البلدان  -
 .5، دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ج »ابن وافد«يمینى قائشى، زھرا،  -
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  82پايیز ـ  15   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره
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