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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 طبابت در جهان اسالم

تاریخ تمدن بشریت و ۀ میخواهم چند کلمه در بار ,اسالم به صورت مشحص صحبت کنیمجهان طبابت درقبل از اینکه در مورد 

دیگر دیگر و از یک مملکت به مملکت مشعل تمدن طبابت هزارها سال قبل روشن شد و از یک نسل به نسل  طبابت عرض کنم.

در بعضی اوقات روشنتر درخشید و در ئولیت مقدس کی بود این مشعل انتقال کرد. در جریان مربوط به اینکه میزبان این مس

گز خاموش نشد و از بین نرفت. اینکه طبابت چیوقت شروع شد معلوم نیست ولی میدانیم که طبابت به برخی خیره ماند ولی هر

کشیدن اجسام اجنبی سطحی از بدن به  تاریخ هم وجود داشت ولی جروح, سوخته گی ها, شکل ابتدایی آن حتی در زمان ماقبل

 نوعی صورت میگرفت.

زمانیکه به تاریخ تمدن بشر نظر انداخته شود دیده میشود که بین تمدن های قدیم یعنی تمدن یونانی ها, مصریها, رومی ها, هند و 

عصر نام نهاده اند. این  )(اروپایی ها و جهان غرب عصر  تاریک ه به آن چین ودورۀ رونساس در اروپا یک خال وجود دارد ک

مطابقت میکند به زمان بین قرن هفت الی قرن سیزدۀ میالدی که مشعل تمدن به جهان اسالم انتقال کرد. این دوره یک عصر 

و جهان غرب این شش قرن تمدن  تاریک برای جهان غرب بود اما برای جهان اسالم درخشان ترین عصر به شمار میرود. اروپا

وانمود میکنند که هرگز وجود نداشته ویا به وقوع نه پیوسته است. دشمنان اسالم چه در شرق و اسالمی را نادیده گرفته و چنان 

فته و دینی اسالم نیز نادیده گرچه در غرب نه تنها از حوادث تاریخی و علمی جهان اسالم چشم میپوشند بلکه رویدادهای تاریخی 

و به هرنوع ممکن میکوشند و تالش دارند تا اسالم و اسالمیت از جهان محو گردد. این کوشش تازه نیست بلکه سابقۀ طوالنی 

کابینه و یک دانشمند غربی در مورد اسالم که ثبت تاریخ شده است.  یک وزیر ,دارد. بصورت مثال اینست نظر سرافسر   

گونر جنرال وقت انگلیس در نرال کریستریر از قول سرویلیم مویردر شروع قرن نزده از سودان به لورد کرومر ج .０

شمشیر محمد و قرآن شدیدترین و بزرگترین موانعه مقابل پشرفت و ترقی غرب است. باید چارۀ مصر نوشت که "

ن اغتششاش که اصالً مجادلۀ مردم مقابل همان بود که زیر نام خاموش ساخت "برای ازبین بردن اش سنجیده شود.

استعمار و استعمارگران بود, هزارها مسلمان و رهبران دینی شان را ازبین بردند و به رهبران دینی شان لقب مد مال 

 یا مالی دیوانه را دادند و بعد ها از همین لقب در نیم قارۀ هند, آسیا, شرق میانه و هر جای دیگر که 

کردند. خوانستند استفاده  .１  

وزیر مستعمرات انگلیس قبل از جنگ جهانی اول در ترکیه گفت: "تا زمانیکه قرآن با مسلمانهاست, مسلمانها سد راه  2

پالن خود را در ترکیه به همین اساس  "قرآن از جهان اسالم و زنده گی مسلمانها برداشته شود.ما میباشند. الزم است 

قوانین غیر اسالمی و سکیولر را در عی علمای اسالمی را در ترکیه صارد و موفقانه عملی کردند. امر قتل دسته جم

 مملکت نافذ ساختند.

که در لندن چاپ شده است, از واقعات تاریخی فتح شمال  ر و ستاکتوندیهود . در دایرة المعارف حوادث و تاریخ3

و اساس  876وسط فارسی ها در سال تمیالدی و شکست اباسینین یا حبشی ها  865ایتالیا توسط لمبارتها در سال 

و  875ئینات در سال م ذکر شده ولی از تولد حضرت سرورکا ۵۷۵گذاری دایمی مذهب بودایی در جاپان در سال 

یعنی روم و فارس توسط مسلمانها هیچ ذکر به میان نیامد و کدام ارزش ویا شکست دو امپراطوری بزرگ جهان وقت 

ه عین ترتیب در مورد علما, دانشمندان و اطبا مشهور اسالم نیز با اینکه برای چهارصد اهمیتی به آن قایل نشده اند. ب

بودند وهمقطاری نداشتند اندک نشرات موجود است و کمتر در دایرة المعارفها  از آنها نام  سال در جهان رهبر و پیشدم

یخبرند. یکی از اسباب بی خبری آنست که از تاریخ طبابت اسالم بمتاسفانه امروز اکثر اطبای اسالم  برده شده است.

تاریخ طبابت با الخاصه طبابت اسالمی جز نصاب درسی فاکولته های طب ما نبود و نیست. الزم ا ست ما تاریخ اسالم 

 و طبابت را بدانیم.

 طبابت جهان اسالم بصورت عموم از سه مرحله گذشته است:

, ارسطو, گالن دیگر منابع خارجی مانند نشرات یونانی و وکراتمرحله اول مرحلۀ بود که برعالوۀ ترجمۀ آثار هیپ

برعالوه مسلمانان تا حد امکان  در ساینس, فلسفه, طب و استرالوژی ترجمه شد یی اس وای آر آی ای ییسوریه 

ن کوشش کردند تا منابع علوم مختلف را آنچه تا آن زمان وجود داشت بدست آورده ترجمه و دقیقاً مطالعه کنند. ای
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مرحله تقریباً تمام قرن هفتم و هشتم را در بر گرفت. آموختن علم برای مسلمانان از بدو ظهور اسالم اهمیت خاص 

و هم  "قل هستبیل الذین:"داشت. زیرا به آموختن علم بارها  در قرآن تاً کید شده است. در سورۀ زمر خداوند میفرماید

یگر کلمۀ اول که به حضرت رسول وحی آمد که بخوان! "اقرا". در سورۀ فاطر میفرماید:"اینما یخشی" از طرف د

حضرت رسول یک اسیر جنگ را تنها در دو صورت رها میکرد, یا اینکه غرامت میپرداخت و یا خواندن و نوشتن 

را به ده نفر مسلمان میاموخت. بعد از رحلت حضرت محمد )ص( هم مسلمانان توسط زمامداران وقت تشویق میشدند 

و قدردانی خلیفه مامون عباسی است که به یک مترجم معادل وزن بیشتر بیاموزند. مثال برجستۀ این تشویق  تا علم

 کتابی که ترجمه کرده بود طال داد.

مرحلۀ دوم عصریست که علمای اسالم پیشقدم و رهبر در رشته های مختلف علمی باالخاصه طبابت بودند, ابتکار عمل 

تازه و واقعی را در فن طبابت ایجاد کردند.  را بدست گرفته و پیشرفتهای  

مرحلۀ سوم: مرحلۀ نزول و سکوت کامل پیشرفتهای علمی نه تنها در طبابت بلکه در تمام شقوق علوم بود. سبب این 

علمی و ترقی حاصل شدۀ آنوقت و آثاری که از البیرونی, نزول به صورت قطعی معلوم نیست و هم تمام پیشرفتهای 

, ابن رشد, ابن سینا, ابوالقیس وغیره مانده بود نتوانست سبب مداومت و پایداری این دورۀ درخشان راضیابن حسام, ا

 علمی اسالمی شود.

( , در مصر در زمان خالفت 8285 -785از زمان خالفت سلسلۀ عباسی ) طبابت در جهان اسالم در بغداد

, ودر هسپانیه در زمان خالفت اموی ها پیشرفت قابل مالحظۀ کرد. در مرحلۀ اول بود که حنین (8878-855فاطمی)

. مطالعه و ترجمه کرد , رااوری بسیوس هیپوکراتجندی شاهپور آثار بن اسحق بعد از ختم دورۀ تحصل طب در 

بعداً اولین کتاب خود را در مورد امراض چشم نوشت. اثر دیگراش تکمیل یک نصاب 

لیمی طبی بود. تع  

التباری طبیب مشهور دیگر اسالم نیز اثر مهم خود را که بنام فردوس الحکمه یاد میشود 

درین عصر نوشت. او کمی بیشتر از یک هزار ها قبل سیرت, اخالق و آداب طبیب را چنین 

تعریف کرد: یک طبیبب باید متواضع, عفیف, با رحم و صبوربوده به مشروبات الکهولی 

باشد. باید لباس پاک پوشیده و وقار خویش را نگهدارد. رابطه و عالقه بامردم بی خدا معتاد ن

و آنانیکه به دین اسالم تمسخر میکنند نداشته باشد. باید رفاقت با اهل خرد و مردم خوش 

اخالق داشته و در گفتار خویش دقت نموده و اگر خطایی از او سربزند, بدون تردید از آن 

بخشایش داشته و در صدد انتقام جویی نبراید. طبیب باید شخص رفیق و  معذرت خواسته و

طبیب را در مقابل ئولیت صلح جو باشد. التباری به همین ترتیب به صورت جداگانه مس

باالی این تهداب و اساس که حنین و التباری گذاشته  هممسلک و شاگرد هم تشریح کرده است. مریض, جمیعت,

در جهان اسالم  ر طالیی طبابت در اسالم توسط طبیب معروف اسالم اراضی شروع شد.اند مرحلۀ دوم و یا عص

طبیب حیثیت عالی داشت و زیاد قدر میشد. طبابت یک مسلک مقدس شناخته شده بود. شرایط برای آموختن علم طب 

موزد ولی آنانیکه در ممالک اسالمی از دیگر ممالک فرق داشت. در ممالک اسالمی هر کس میتوانست علم طب را بیا

محصل قبل از شمول به فاکولتۀ طب مجبور بود مطالعات  میخواستند طبیب شوند راه مشکل و طوالنی در پیش داشتند.

صنایع و کیمیا تکمیل میکرد, بعد از آن حق شمولیت را به , اسرالوژیخودرا در مورد اسالم و قوانین آن, فلسفه, 

شخص فوق العاده رسیده, با تهذیب و با دانش از ختم دورۀ تحصیل طبیب یک فاکولتۀ طب میداشت. بدین ترتیب بعد 

 میبود.

از همین سبب در آنوقت طبیب دربار خلیفه اکثراً مقام باالتر از قاضی القضاد میداشت.    

طب و قبل از میالد  035طبابت اسالمی از طبابت اروپایی و یا غربی فرق زیاد داشت. اگرچه هیپوکرات درسال 

طبابت را از کنترول مکتب و دستگاه های مذهبی آنوقت جدا ساخت و به آن یک شکل علمی داد. با آنهم در اروپا 

مریضان جهت تداوی به کشیشها و اشخاص مذهبی مراجعه میکردند و تداوی مریضان اکثراً  در کلیسا ها و بناهای 

دم مریضی خود را ناشی از نارضایتی معبودان نزدیک به مراکز مذ هبی صورت میگرفت. سبب آن این بود, که مر

خود دانسته و اشخاص مذهبی را یگانه وسیله برای تداوی و شفاعت خود میدانستند. در آن زمان که لندن و پاریس بیش 

از کوچه های گل آلود و خانه های ورشکسته چیز دیگری نبود, مجهز ترین و عصری ترین شفاخانه ها در جندی 

طبه وجود داشت.در شفاخانه های اسالمی مریضان بدون در نظر داشت رنگ, غداد, دمشق و قرشاهپور, مصر, ب

نژاد, قوم, مذهب و دیگر تبعیضات تداوی میشدند و شفاخانه ها توسط حکومت اداره میگردید نه اشخاص و دستگاه 

در سرویس های علیحیده های مذهبی. برای مریضان زکور و اناث سرویسهای جداگانه وجود داشت. امراض انتانی 
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روزی به خلیفه المقتدرخبر رسید  838تداوی میشد. طبیب معالج تنها شخص با کفایت, الیق و ورزیده میبود. در سال 

طبیب  565که یک مریض از اثر خطای تداوی داکتر معالج فوت کرد. خلیفه به طبیب دربارخود امر کرد تا هشت 

انیکه علمیت, لیاقت طبی داشته باشند, جواز پرکتس طبابت داده شود. عین امر در امتحان شوند و تنها به آن شهر بغداد

شهرهای دیگر امپراطوری اسالمی عملی گردید. از آن وقت به بعد امتحان لیسانس برای پرکتس طبابت شرط بود. 

های مجهز, اطاقهای  محصلین طب در آنوقت نه تنها در فاکولته ها تدریس میشدند بلکه در شفاخانه هانیز کتابخانه

چون ممکن نیست حتی مختصرترین معلومات  کانفرانس و حتی جاهای رهایش برای محصلین ترتیب و تهیه شده بود.

 در مورد تمام شفاخانه ها و اطبای مشهور جهان اسالم داده شود لذا به صورت نمونه چند مثال آنها ذکر میشود:

 شفاخانه های اسالمی:

ه ش توسط  756داشت, یکی دمشق و دیگری بیت المقدس. اولین شفاخانه در دمشق درسال در شام دو شهر شهرت 

شفاخانۀ نور بود که توسط شاه نورالدین زنگی در در دمشق اما مشهور ترین شفاخانه  خلیفۀ اموی الولید تعمیر شد.

بود یک فاکولتۀ طب عالی  این شفاخانه عالوه برین که یک شفاخانۀ بزرگ عصر و مجهز تعمیر شده بود. 8886سال 

یکی از اطبای مشهوریست که ازین فاکولتۀ طب فارغ شده بود. در زمانیکه طباعت وجود نداشت  هم داشت. ابن نفیس

و همه کتب قلمی بود در کتابخانه های پوهنتونهای اسالمی بین هشتاد هزار و سه میلیون جلد کتاب وجود داشت. شاه 

خانۀ خود یک کتابخانه مجهز هدیه داد. درین شفاخانه برای اولین بار در تاریخ طبابت نورالدین هم درین وقت به شفا

در دمشق یک شفاخانۀ مخصوص برای تداوی مرض جذام  دوسیه تشخیص و تداوی مریض ترتیب و نگهداشت شد.

لی سوختانده اعمار شده بود. در حالیکه در اروپا مریضان جذام حتی شش قرن بعد هم محکوم وبه امر مقامات عا

میشدند. در قرن هشتم در اعراق, مصر, مراکش و دمشق پناگاه ها برای مریضان روحی و دماغی ساخته شده بود که 

درآن جاها برای تداوی مریضان برعالوۀ تداوی با ادویه و رژیم غذایی از تداوی با موزیک و فزیو تراپی هم استفاده 

مشهور بود. در بیت المقدس شفاخانۀ صالح الدین میشد.  

شفاخانۀ مشهور بغداد را ساخت  556الرشید درسال  در اعراق برعالوۀ یک  تعداد شفاخانه های دیگر, خلیفه هارون

که یک شفاخانۀ عصری, مجهز و بزرگ بود. این شفاخانه شهرت و مقام یک مرکز علمی راکسب کرد و طبیب 

خلیفه المقتدر دو  585ای وظیفه میکرد. در سال مشهور جهان اسالم اراضی بحیث سرطبیب درین شفاخانه اجر

شفاخانۀ دیگر یکی بطرف شرق بغداد بنام مادر خود سیده و دیگری در غرب بغداد بنام خود تعمیر کرد. علی عباس 

یب مشهور و نویسندۀ کتاب الملوکی یکی از طبیبان این شفاخانه بود. کتاب الملوکی که یک دایرة المعارف المجوسی طب

اناتومی آن برای  بخشداخله و جراحی آنوقت بود برای یکصد سال دیگر در اروپا ازآن استفاده میشد و از  مشهور

توسط نواسۀ چنگیز یعنی هالکو  8285ایتالیا تدریس میگردید. این شفاخانه درسال  ))(سالها در پوهنتون سه له رینو

تخریب گردید. در مصر برعالوه یک تعداد شفاخانه های دیگر مشهورترین شفاخانه شفاخانۀ المنصور بود که توسط 

در جهان بود. روزانه تعمیر شده بود. این شفاخانه بزرگترین و عصرترین شفاخانۀ وقت  8258شاه المنصور درسال 

چهار هزار مریض درین شفاخانه تداوی میشد. برعالوۀ مریضان داخل بستر یک تعداد کلینیک ها هم برای تداوی 

مریضان فعال بود. زمانیکه یک مریض داخل بستر شفاحاصل میکرد و از شفاخانه رخصت میگردید. برای مریض 

ا از یکطرف تالفی وقت مریضی اش شود و از طرف دیگر تا پیدا پنج سکۀ طالو یک مقدار مواد غذایی داده میشد ت

کردن کدام وظیفه پول بدست داشته باشد. این شفاخانه برای مدت بیش از ششصد سال فعال بود و امروز هم از قسمتی 

 ازین شفاخانه جهت تداوی امراض چشم استفاده میشود. 

یعقوب بن یوسف مجلل ترین شفاخانه که در تونس شفاخانۀ القیروان مشهور بود و در مراکش شفاخانۀ شاه المنصور 

شهزاده  8366بعضی از اطاقهای مخصوص آن معادل یکصد و پنجاه دالر امروز فیس داشت. در هسپانیا در سال 

عالوۀ مجهز بودن آن از نگاه سبک معماری به شفاخانۀ تعمیر کرد که بر  محمد بن یوسف بن نصر در شهر قرطبه )(

همتا بود. به این ترتیب شفاخانه در شهر های مختلف امپراطوری اسالمی چه از نفطۀ نظر تعمیر, تجهیز وسایل, طرق 

برای مریضان و کارکنان شفاخانه ها بینظیر و بیسابقه تداوی و تغذی مریضان و چه از نگاه اسباب راحت و تفریح 

روپا بعداً به اساس و مدل این شفاخانه های اسالمی شفاخانه ها تعمیر گردید.بود. در ا  

 مثالهای از اطبای جهان اسالم:

در شهر ری در ایران متولد شد. بعداز تکمیل دورۀ  505است. او در سال  رازی: نام مکمل اش محمد ابن ذکریا رازیاول . 

ور خراسان مقرر شد. آثار اراضی که توسط البیرونی ترتیب شده بود, تحصیل طب بحیث طبیب دربار شهزاده ابو صالح المنص

حاذق بود. او همیشه وغیره. رازی یک طبیب الیق و  یلاالکلاثر بود که مشهورترین آنها المنصوری, المرشد,  285در مجموع 

الرازی میگفت که طبیب بکوشد  )سی ام ای( اسرار به دوام تعلیمات طبی میکرد که امروز در غرب بنام تعلیمات متداوم طبی

جلد جمع  22در  الهاوی او حتی الوسع مشکالت خود را خودحل کند نه اینکه منتظر باشد تا دیگرن برایش راه حل بیابند. اثر 

پاریس سالها ځی طب جراحی است. جلد نهم الهاوی در مورد امراض چشم است که از آن در پوهنشده و جلد هفتم آن در بارۀ 

یث کتاب درسی تدریس استفاده میشد. اثر مشهور دیگر وی در بارۀ سرخکان و چیچک است که از نقطۀ نظر سریری یکی از بح  
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شاهکارهای طب محسوب میشود. آثار الرازی به التین, فرانسوی, ایتالیوی, عبری و یونانی ترجمه شده و از آنها در اروپا 

امعای حیوانی جهت حیاط استفاده کرد. از مرکبات سیماب و سرب جهت تداوی از استفاده میگردید. الرازی اولین کسی است که 

 کار گرفت. الرازی عکس العمل حدقۀ چشم را مقابل شعاع برای اولین مرتبه تعریف و تشریح کرد. 

حی قرطبۀ در شهر الزهره که از نوا 838دوم: الزهروی: نام مکمل اش الوالقاسم خلف ابن عباس الزهروی است. او در سال 

هسپانیه است تولد شد. تعلیمات طبی خویش را در پوهنتون قرطبه فرا گرفت و بعد از تکمیل دورۀ تحصیل بحیث طبیب دربار 

شاه عبدالرحمن مقرر شد. زهروی یکی از جراحان مشهور جهان اسالم است. او چهار اثر در طبابت نوشت که یکی از آنها بنام 

( یاد میشود, که مهمترین دایرة المعارف در جراحی بود و تا قرن هفده از آن در اروپا استفاده تألیف)التصریف لمن عجز عن ال

اهمیت زیاد قایل بود و دانستن اناتومی و فزیالوژی را شرط مهم  برای طبیب میدانست.  یا )(میشد. الزهروی به تعلیمات ابتدایی 

و عمل حقیقی کم است." زهروی بسته کردن شریان را برای جلوگیری از او میگفت:"تعداد داکتران بنام است ولی طبیبب با علم 

کوک کردن جروح برای توقف دادن تعریف کرد. او از  )(پییر  یزامبروخون ریزی مدتها قبل از جراح مشهور فرانسوی 

را در  )لیتا تومی(وضیعت  خونریزی استفاده میکرد و از موم و الکلهول برای توقف دادن خونریزی عظم قحف کار میگرفت.

آلۀ جراحی را در کتاب خود تشریح و ترسیم کرد و فصل ششم کتاب اش جراجی او رواج داد. زوهروی بیش از دو صد نوع 

یک فصل بزرگ در مورد قابله گی نوشت و تداوی اپسی های  کامالً در مورد کشیدن اجسام اجنبی از گوش و مناخر انف است.

د کرد. زهروی برای مرتبۀ اول مرض هیمو فیلیا راتعریف کرد و اولین جراحیست که از پنبه برای کبدی را به دو مرحله پیشنها

و آماده ساختن میزابه در تداوی کسور کار گرفت. ارجای خلع شانه که امروز بنام طریقۀ  جلو گیر از خونریزی, پانسمان زخم

تعریف و تداوی کرد و ود که سؤ تشکالت جوف دهن را موسوم است برای مرتبۀ اول توسط زهروی اجرا شد. زهروی ب کوچر

اولین میز ارتروپیدی برای  تداوی کسور و ارجاع خلع ها توسط زهروی ساخته شد. زهروی اولین کسیست که تعلیم علم طب را 

زهروی آدیو وژوول یا سمعی و بصری یاد میشود برای محصلین شروع کرد. در عصر به طریق ترسیم اشکال که امروز بنام 

جراحی در عالم اسالم یک رشتۀ اختصاصی و با حرمت بود که توسط جراحان معروف عمل میشد. در حالیکه در اروپا هنوزهم 

 بعضی از عملیاتهای ساده توسط سلمانان اجرا میشد. 

در شهر کوچک  ۰۸۹. ابن سینا در سال ئیسابن سینا: نام مکمل اش ابو علی حسین ابن عبدهللا ابن سینا و لقب اش شیخ الر 3

ماهر به لسان عربی و قرآن بود. مطالعات قوانین اسالم, اناتومی, جیومیتری, افشانه نزدیک بخارا تولد شد و در سن ده ساله گی 

منطق و فلسفه را تا سن شانزده ساله گی تکمیل کرد. ابن سینا در سن هژده ساله گی آموختن علم طب را به پایان رسانید و چندی 

ابن سینا کتاب اول خودرا در سن بیست و  بخارا مقرر شد. سامانیث طبیب دربار صدر اعظم شهزاده نوح ابن منصور بعد بحی

حاکم خوارزم مقرر شد. درین وقت بود که امیر همدان به قلنج کلیه یک ساله گی نوشت و چندی بعد بحیث وزیر علی ابن میمون 

مصاب شد و ابن سینا تکلیف امیر را مؤ فقانه تداوی کرد و از همین سبب امیر اورا به صفت طبیب دربار خود مؤظف کرد. ابن 

مورد طبابت میباشد. کتاب  سینا یکصد اثر نوشت که بیست و یک اثر آن عمده ترین است و از این جمله شانزده اثر آن در

مشهور اش که بنام القانون موسوم است متشکل از پنج جلد است. جلد اول آن درمورد فرضیا ت  و اساسات طب است. جلد دوم 

در مورد ادویۀ ساده که به ردیف الفبا ترتیب شده است. جلد سوم در مورد امراض مختلف عضوی جلد چهارم دربارۀ امراض 

پنج آن در بارۀ ادویۀ مرکب است. القانون به لسانهای مختلف ترجمه شده و یک منبع مهم علم طب تا اوایل  عمومی بدن و جلد

قرن هژده در اروپا بود. ابن سینا برای اولین مرتبه عضالت خارجی چشم را تعربف کرد و در فاکولتۀ طب سور بن فرانسه تا 

ل از فاکولتۀ طب مطالعۀ کتاب القانون بود. اوایل قرن نزده یکی از شرایط برای فارغ شدن یک محص  

و تعلیمات خود را  در شهر قرطبه در هسپانیا متولد شد 8826مشهور است او در سال ابن رشد: وی در اروپا بنام اوی روس  0

مهم  موسوم است که یک منبعثیر أو دیگرش بنام التدر فلسفه طب و حقوق تکمیل کرد. آثار مهم اش یکی )کلیات فی الطب( 

تشخیص و تداوی امراض در ممالک اسالمی و اروپا بود. این رشد در کتاب خود اعراض پیری کاردایدز یا التهاب پوش قلب  و 

اعراض مرض خود ثبت و باقی اپسی های منصفی به وضاحت شرح داد. خودش هم به ابسی منسفی مصاب شد و ریکار دقیق 

ت.گذاشت.دربارۀ  ادویۀ ضد آن نیز یک اثر نوش  

ساله گی به  25در شهر قرطبه تولد شد. در سن  8838ابن میمون: نام مکمل اش ابوعمران موسی بن میمون است. او در سال  8

شمال افریقا جهت تحصیل علم طب رفت و بعد از تکمیل دورۀ تحصیل به فلسطین و از آنجا به مصر رفت و بحیث طبیب دربار 

نوشت آثار طب اش یکی )( و دیگر آن بنام فصول طب       یمون یک اثر فلسفی بنام شاه صالح الدین ایوبی مقرر شد. ابن م

 مشهور است که در غرب بنام فصول موسی شهرت دارد ابن میمون  دربارۀ      و ادویۀ ضد    نیز یک اثر نوشت.

ش )( که در نزدیکی دمشق است در شهر کوچک کیر 8255سال ابن النفیس: نام مکمل اش عالوالدین ابن النفیس است. او در  6

تولد شد. طب و فلسفه را در دمشق آموخت ولی وقت زیاد عمر خودرا در مصر سپری کرد. این النفیس یک طبیب زبان دان 
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یس فاکولتۀ طب در قاهره فقرر شد. ابن ئفیلسوف و تاریخ دان بود. او اولین طبیبب بود که د حیث شف شفاخانهۀ المنصور, ر

آزادانه را در طبابت تشویق میکرد که در اروپا سابقه نداشت. این عمل چهار صد سال بعد یعنی در قران هفده  النفیس مباحثۀ

در انگلستان هم رواج داده شد. این النفیس کتاب های زیادی نوشت ول یده اثر آن در مورد طبابت است. ابن  سیدناشئتوسط 

یکی از کتابهای طبی خود که بنام مجاذالقانون یاد میشود. ابن النفیس به  النفیس یک عالم حقیقی  و یک رهر بود نه پیرو. در

وی رد کرده گفت که نظر ابن سینا و دوران ریاشاره کردو نظر شان را در مورد قلب و  گلیمکوتاه نظری و ضعف ابن سینا و 

قبل المیالد در مکتل اسکندریه  838الی  285ه است. در سالهای ئه نشددر این دو مورد بعد از یک تحقیق مکمل و جدی اراگلیم 

. این نظر برای قرنها از ئین محتوی هوا هستند معتقد بودند که خون تنها در طرف راست وجود دارد و طرف چپ قلب و شرا

قلب لب راست به طرف همه قبول شده بود و گلن و ابن سینا این نظر را رد نکردند. برعالوه گلن به این عقیده بود که خون از ق

 چپ از طریق فوحات کوچک که در جدار بین البتینی وجود دارد میگذرد. بعداً در آنجا با هوا مخلوط شده و به بدن تقسیم میشود.

و ابن سینا نیز آنرا رد نکرد. ابن نفیس به این دو نظر اعتراض کرده گفت  این نظر هم برای قرنها از طرف همه قبول شده بود

پیشنهاد کرده بود و نظر  گیلنطوریکه  د به قلب چپ برسد اما یک رابطۀ مستقیم بین این دو جوفکه خون از قلب راست بای

که خون باید  داشت, وجود ندارد و جدار بین البطینی نه تثقبات دارد و نه فوحات قابل دید درآن موجود است. ابن نفیس ادعا کرد

ه و در آنجا با هوا مخلوط شود و از طریق ورید ریوی به قلب چپ از طریق شریان ریوی به ریه برسد و در نسج ریه منتشر شد

برسد. در مورد اجواف قلبی باز هم ابن نفیس نظر گیلن و ابن سینا را که ادعا کرده بودند که قلب سه بطین دارد رد کرده گفت 

 که قلب تنها دو بطین دارد.

یا هبری ترجمه شده بود و از آنجا باری چند صد سال در اروپا آثار ابن نفیس به لسانهای فرانسوی, یونانی, التین و هیبرو 

استفاده میشد. با آنهم سه قرن بعد از ابن نفیس علمای اروپایی عین نظرابن نفیس را در مورد دوران ریوی ادعا کردند بدون 

نوشت  حالنیتر مورد دوران ریوی یکی از دانشمندان اروپا در اوایل قرن شانزده کتاب د سیروتیساینکه از ابن نفیس نام ببرند. 

ولی او با کتابش یکجا در جینیوا به جرم اینکه نظریات خالف عیسویت دارد سوختانده شد. این بود چند نمونۀ از شفاخانه ها, 

شش قرن جهان که از بعضی آثار و فعالیتهای شان بصورت بسیار مختصر  اطبای مشهور جهان اسالم و رهبری شان در طبابت

ذکر شد. گرچه قبالً گفتیم که پیشرفت علم در جهان اسالم بعد از قرن سیزده کامالً توقف کردو در هر عصر و زمان در رشته 

ابن القف, البیرونی, حنین المجوسی, های مختلف علوم علما و دانشمندان زیادی مانند: علی ابن عیسی, ابو الکوافر, علی عباس 

محمد خوارزمی, جابر, ابو الوفا, مسعودی, سید جمال افغانی, ناصر الدین طوسی, التباری, بن اسحاق, ابن حیسام, نجاب الدین 

ت دار ابن خلدون و یک تعداد دیگر از علما در جهان اسالم ظهور کردند و از خود آثار مهم و گنجینه های علمی قیماالفکانی, 

باقی گذاشتند. اما متاسفانه نسبت نفوذ بارز و عالمگیر غرب و کوششی که جهت ازبین بردن اسالم و محو نام ونشان علمای آن 

گرچه خوشبختانه امروز هم تعداد  دارند به ندرت از آنها نام برده میشود و همیشه از علما و دانشمندان غربی ستایش میگردد.

ده و رسیده در هر گوشه و کنار جهان چه در داخل ممالک اسالمی و چه در خارج وجود دارند اما زیادی مسلمانان تحصیل کر

گرفته یک ائین تراز پائین قرار اینکه چرا جهان اسالم به این حالت زلت, خواری و عقب مانده گی دچار است و به سویۀ پ

اس اسالم میگوید.شاعر با درد و با احسموضوع جداگانه و خارج از بحث امروزی ماست.   

 یارب چه بالست در مسلمان از جهل

 هر جا همه جا در حال پریشان از جهل

 در هر سر دنیای که مسلمان دیدم

 مظلوم و اسیرو زار و گریان از جهل

 در اخیر میخواهم عهد نامه و دعای یک طبیب مشهور جهان اسالم را که هشت صد سال قبل نوشته شده خدمت تان تقدیم کنم. 

خداوند بزرگ! تو که از روی لطف و کرمت مرا درین جهان انتخاب کردی تا علم آموخته و مراقب صحت و زنده گی  ای

صحنۀ عمل میشوم  درین وظیفۀ مهم و دشوار مرا یاری کن, تا باشد که داخل  ام  مخلوقت باشم, حال که جهت استفاده از مسلک

ذات کبریایی ات هیچ کاری به مؤفقیت نرسیده و هیچ عملی انجام شده نمیتواند.  به بشریت مفید ثابت شوم. زیرا بدون یاری و مدد

عشق و عالقه امرا به مسلکم و مخلوقت بیشتر کن. نگذار که حرص و تشنه گی برای منفعت و آرزو مندی برای کسب شهرت و 

ند و انسان را از راه خدمت صادقانه به شر امقدس مسلکم مداخله کند زیرا اینها دشمن حقیقت و محبت به نوع ب هدفتحسین با 

 مخلوق منحرف میسازند. 

الهی! به قدرت و توان جسمی و روحی ام بیفزای تا با جبین گشاده و عالقمندی تام به فقیر و ثروتمند اهل و نا اهل, رفیق و 

نگذار که افکار بد توجه امرا از  رقیب کمک الزم بنمایم. در حضور مبتالیان و آسیب دیده گان بگذار که فقد انسان را ببینم.

کن برمن تا مریضان به من  لطفمقدسم مخشوش بسازد.  هدفمریض در بستر اش منحرف بسازد وافکارم را از عمل و اجرای 
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و مسلکم اعتماد کرده هدایت و مشوره امرا قبول کنند. اگر آنانیکه نسبت به من عالمتر اند بخواهند مرا هدایت و رهنمایی کنند 

 بگذار که روح ام با حرمت هدایت شانرا بپذیرید و از آنها پیروی کند زیرا عمر طب وسیع است و عمر انسان کوتاه.

ح و روانم را با آرامی, مالیمت و برد باری مشبوع ساز که اگر یکی از همکاران و یا همسلکان کهن سالم مغرور از خداندا! رو

تجربۀ خود بخواهد جایمرا بگیرد یا مرا بنابر سببی تمبه کند و یا بخواهد تحقیر آمیز تعلیم دهد در چنین بزرگ سالی و گنجینۀ 

ناشایستۀ از من سر نزدند. زیرا آنها کهن سال اند و با کبر سن قدرت کنترول احساسا ت  احوال در برابر ایشان کدام عکس العمل

رزو دارم ای خالق الیزال تا با لطف و کرم ات و در خدمت مخلوق ات درین دنیا به کهن سالی و هیجان کم میشود. من هم آ

 برسم.

نگذار هرگز فکری را در من که تصور وختن علم عالی طب. الهی! بگذار به هرچه بمن اعطا کرده ای قناعت داشته باشم بجز آم

کنم که در مسلکم علم کافی آموخته ام ولی قدرت بمن اعطا کن و شوقم را زیاد ساز و وقت کافی نصیب ام کن تا معلومات امرا 

  هرچند الزم است درین فن بیشتر بسازم.

و من هللا  توفیق   

 

 

  

 

 

 


