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 ۲۷/۰۴/۲۰۲۰ فارانی                                                                                              حامد

 
 در آیینه اندیشمندان غرب   تاثیر و خدمات اسالم 

 نسبت علوم طبابت 
 

و به حمام  بخار  اهمیت  فروانی   میگوید : طبیبان  مسلمان به شست و شو  مخصوصا به هنگام  تب ویل دورانت  
 می دادند طبابت  کنونی  به معالجات انها درباره آبله و سرخک چیزی  زیادی نیفزوده است

بهوشی به وسیله  استشاق را در بعضی  کارهای  جراحی  به کار می بردند و از حشیش و دیگر  مخدرات  برای   
 ایجاد  خواب  عمیق  استفاده می کردند

وزیر و طبیعی دان گروهی  از طبیبان را موطف بر گماشته بود که در شهر های  مختلف  بگردند   عیسی    علی  بن  
م ( . همچنین طبیبانی  بودند که همه روزه  به زندانها  سر می کشیدند    ۹۳۱  ٬هـ .ق    ۳۱۹و بیماران  را عالج کنند  )  

راض  روحی  در معرض  مراقبت خاص  بودند  و معالجه  و زندانیان  بیمار را معالجه  می کردند  .  مبتالیان  ام
ایشان با رافت و انسانیت  انجام می شد  البته وسایل  بهداشت  عمومی  در همه  جا چنان  که باید مورد توجه  نبود  

 چهل  بار  در ممالک  مختلف اسالمی  بیماری  های  همه گیر رخ داد  ٬از این  رو  در مدت  چهار قرن  
م (  هشتصد  وشصت طبیب رسمی بود که  حق ویزیت طبیبان به نسبت   ۹۲۱هـ .ق  )  ۳۱۹۰در بغداد به سال   تنها   

 تقربشان به دربار خلفا فزونی می گرفت
 پس از او  در قلمرو  شرقی اسالم تعدادی طبیب معروف به دنبال  هم امدند که از این میان : 

 م( که تشریح را در پیکر میمون مطالعه کرد  ۷۷۷ - ۸۵۷٬هـ .ق   ۱۶۱ -۲۴۳) یوحنا پسر ماسویه  
(( که قدیم ترین کتاب درسی منظم چشم العشر مقاالت فی  العین  مترجم معروف و مولف کتاب  ))     ٬حنین بن اسحاق

 طبابت  است
(( وی  تا قرن  هیجدهم در اروپا تذکره الکحالین  بزرگ ترین چشم طبیب اسالم که کتاب  ))  وعلی بن عیسی  

 تدریس می شد قابل ذکر ند
م (  که در اروپا به نام رازس   ۸۶۵ –  ۹۲۶ ٬هـ .ق    ۲۵۱ –  ۳۱۳)ابوبکر محمد رازی  معروف تر از همه  اینان  

کتاب را تالیف کرد که قسمت اعظم ان نا بود شده   ۱۳۱معروف بود وی خرافی و علمی طب را در بغداد آموخت  و  
حاوی (( در بیست جلد مفصل  بود که ازهمه فروغ طب  سخن می گفت   است از جمله کتاب های  معروف وی ))

.این کتاب با عنوان ))   لیبر کونتیننس (( به التینی  ترجمه شد  وتا چند قرن معتبر ترین کتاب  طبی  و مهمترین 
خانه دانشکده  مرجع این علم در قلمرو انسان سفید پوست به شمار می رفت و یکی از ان نه کتابی بود که  در کتاب

 طب پاریس  را تشکیل می دادند
رساله  رازی  درباره  آبله  و سرخک نمونه مشاهده  مستقیم و تحلیل دقیق و هم  نخستین تحقیق علمی درست  در  

زمینه امراض  مسری  بود  و برای  اولین  بار این  دو  مرض  را از  هم  امتیاز  می داد  اگر بدانیم  که رساله   
میالدی  چهل  بار به زبان  انگلیسی  چاپ شده  میزان  نفوذ و شهرت  ان را  در    ۱۸۶۶تا  ۱۴۹۸ز سال رازی  ا

((  شامل  ده جلد  بود  که  به یکی  از امرای  سامانی   منصوریخواهیم  یافت معروف  ترین  اثر رازی  کتاب  )) 
اهدا کرده بود این کتاب  را گراردوس  کرموننسیس به التینی ترجمه کرده  بود و  جلد  نهم  ان  که  به نزد مردم  

ب   اروپا  ((  شهره بود  تا قرن  شانزدهم در میان   دانشجویان  طکتاب  نهم منصوری  مغرب زمین  به نام  کتاب  ))  
متداول بود . رازی  روش های  تازه ای  از قبیل مرهم  جیوه و استفاده  از روده  حیوان  در بخیه  زدن  زخم را  

 کشف کرد ..
 در بخش  طب  دانشگاه پاریس  دو تصویر  رنگی  از دو طبیب مسلمان  آویخته اند

 ... بن سینا و دیگری  از   رازی که یکی  از 
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بزرگ ترینم  بیرونی    ٬مولفان طبی  قرون  وسطی  برجسته  تر بود. رازی  بزرگ ترین طبیب  ابن سینا  از همه 
 بزرگ ترین  شیمی  دان  این دوران بودندجابر حیان  بزرگ ترین  دانشمند نور شناس  و ابن هیثم     ٬جغرافی دان 

ن محدودیت افق  و غفلت ما از مطالعه  اکنون  جهان مسیحی درباره  این پنچ نام چیزی نمی داند و این قضیه  نشا
 تاریخ قرون وسطی است 

در زمینه ترکیب نتایج  بیشتر  بود    -جز علم نور شناسی     – به  اوهام آلوده بود و اهمیت ان    ٬اقتضای قرون وسطی  
در علم شیمی  که بزرگ ترین  ابزار و مایه تفاخر  عقل  نو به شمار  ٬تا  درکشفیات تازه و تحقیقات منظم  معذالک 

ه اروپا  روش  علمی  تجربی  را نفوذ  داد .  راجر بیکن  که پانصد سال پس از جابر بن حیان  روش را ب ٬می رود 
 ان  را مسلمین اسپانیا اقتباس  کرده بود و ایشان نیز به نوبه  خود از شرق  اسالمی  دریافت کرده بودند...  ٬شناسانید  

م(  طبیب عبدالرحمن سوم در  جهان مسیحی  منزلتی   ۹۳۶ – ۱۰۱۳ ٬هـ .ق  ۳۲۵ -۴۰۴) ابو القاسم زهراوی  
معروف است ( . وی  پیشاهنگ جراحی  اسالمی بود . در دائر المعارف  یس  ابو لکا سبلند یافت ) نزد مسیحیان به نام  

جلد خاص جراحی بود که به التینی ترجمه شد  و تا قرنها مرجع اساسی رشته  ۳(( التصریف  طبی وی  به نام ))
 جراحی به  شمار  می رفت

نیز مثل  هر شهر متمدن دیگر  طبیب  در ان روزگار اروپانیان برای عملیات جراحی  به قرطبه می رفتند .در  آنجا
نمایان و طبیبان مال دوست بودند از جمله مردی به نام  حزانی یک داروی اختصاصی داشت که مدعی  بود اختالل 

 داالر (  می فروخت ۲۳۷/ ۵۰دینار ) ۵۰امعا را عالج می کند و یک  شیشه ان را به ثروتمندان خوش باور  به  
آفریقا و اروپا از میان  مسلمین برخاستد  . مهم  ترین    ٬طبیبان آسیا   ٬ماقبلش   بزرگ  در این  دوران نیز  چون 

بیماری  های چشم  بود  شاید  از ان  رو  که این گونه  امراض  در دیار خاور    ٬عرصه  تخصص این طبیبان  
خیلی  کم  برای  پیشگری  خرج    نزدیک  فراوان  بود و در انجا مثل  جا های دیگر  پولهای  گزاف  برای عالج  و

 می کردند  طبیبان آب  آوردی  چشم  با آب  مروارید  را عمل می کردند
طبیب چنان  به مهارت  خود  اعتماد  داشت  که اب  آوردی مردی  یک  چشمی  را عمل  خلیفه ابن ابو المجاسن  

(  تاریخ  طب  گیاهی  را نوشت و در  ان هزار  (لجامع المفردات االدویه و االغذیه کرد ابن البیطار  در کتاب )) 
وچهارصد نوع غذا  و دارو  ذکر کرد  که  سیصد  نوع  ان قبال  ناشناخته  بودند  . ترکبیات شیمیایی و قدرت  شفا 

 بخشی  انها را معین  کرد  و مالحظات دقیقی  درباره  کیفیت  انها به  قلم  آورد 
  ۴۸۴  –   ۵۵۷)  ابو مروان  بن  زهراوی اشبیلیله ای   ین دوران علی  االطالق    ولی  معروف  ترین طبیب مسلمان  ا

 م( بود که  در جهان طب اروپایی به نام انزونار  معروف  است۱۰۹۱ -۱۱۶۲هـ .ق  
ابن زهراوی  نسل سوم  از شش نسل طبیبان معروف  بود که همه از یک خانواده  بودند و هر یک  پرچمدار  طب 

 ه شمار  می رفتدوران  خود  ب
(( را به تقاضای دوست خود  ابن رشد که  بزرگ ترین  فیلسوف  ان  التیسیر فی المداواه و التدبیر  وی کتاب  )) 

تالیف کرد  هنر وی در    ٬دوران بود  و ابن زهراوی  را بزرگ  ترین  طبیب جهان پس  از جالینوس  می شمرد 
سل  روده  و فلج  جنجره   ٬التهاب غشای  داخلی  قب    ٬از تومور ها  توصیف  بالینی  بود وی  آنالیزهای  کالسیک

 به فلم   آورده  است  . ترجمه عبری  و التینی  کتاب  )) تیسیر (( در طب  اروپا نفوذ  فوق العاده ای کرد . 
طبقات االطبا   میگوید:  شماره مولفین  اطبای  عرب  بسیار زیاد است  . ابن  ابی  اصیبعه ) مولفگوستا و لوبون 

(  یک جلد  از کتاب خود را به  اسامی  اطبای  عرب  اختصاص داده و ما به ذکر اسامی  مشهور ترین انها اکتفا   
میکنیم  . مشهور  ترین  طبیب عرب  رازی  است  که اسم او  را  در زمره  شیمی دانان  نیز  ذکر   کردیم .. و نام   

را یاد آور شدیم که مشتمل  بر تمام  مسایل  طبی است  کتاب دیگر )) منصوری  )) الحاوی (( ٬کتاب  مشهور  او 
 (( است  که برای  امیر  منصور  فرستاد و ان  ده قسمت  است :   

ـ  حفظ   ۶  ٬ـ  دوا های  زیبایی  پوست   ۵ ٬ـ   حفظ الصحه ۴  ٬اغذیه و ادویه   –۳ ٬امزجه  – ۲  ٬تشریح   -۱
ـ امراض  به  ظور کلی  رازی  یک طبیب  فوق   ۱۰  ٬ـ  تب   ۹ ٬ـ سموم   ۸    ٬حی  جرا ۷  ٬الصحه  سفر  

شخصی  را که   ٬العاده  فروتن  ومتواضع  بوده است . میگویند او  در یکی از  کوچه های قرطبه عبور می کرد  
به وسیله  چوب زدن  به    روی  زمین افتاده بود  و مردم خیال  می کردند  که مرده است  را به ٬بی حس و حرکت 

به حال  آورد . وقتی  این خبر  به گوش  خلیفه  رسید  و او  را به خاطر  این     - مخصوصا به روی   پا هایش      -او   
کار که  در حقیقت زنده کردن  مرده ای  بود ستایش او در پاسخ  گفت  :  من  کاری انجام نداده ام  زیرا  این  راهی   

فقظ  هنری    -یک  مرد بیابانی  عرب یا د گرفتم  که  دیدم  چنین  مریضی  را این گونه  مدوا کرد   بود  که  من  از
 که من کردم  این بود  که مریض  او را تشخیص دادم  ... 
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در دانشگاه های اروپا مدت مدیدی کتابهای  رازی را تدریس  می کردند ودر دانشگاه )) لووین (( کتابهای  او  
یکی علی بن عباس   ابهای  ابن سینا در قرن هفدهم میالدی  اساس  تدریسی )و برنامه درسی ( بوده است  وهمچنین  کت

دیگر  از اطبای  مشهور عرب و تقربیا معاصر  وهم دوره با رازی  بوده و در  اواخر قرن دهم  میالدی می زیسته 
 عملی  است  (( است که  جامع طب نظری  و طب  ملکی.  از کتاب های او کتاب )) 

 مشهور ترین تمام اطبای عرب ، ابن سینا  است و چنان تاثیری درعالم طب کرده که او را )) امیر طب (( لقب دادند.  
کتابهای ابن سینا  با اینکه خود او چندان عمر نکرد ، بسیار نفیس و ممتاز است .. وبه  بیشتر زبان های ترجمه شده  

جع  علم  طب بوده است  ودر تما م دانشگاهای  طب فرانسه و ایتالیا  تنها  کتاب  و تا مدت شش قرن کتابهای او  مر
 درسی همان کتابهای  ابن سینا  بود و تا قرن هیجدهم  چند بار به  طبع  رسید ...  

وفات  یافته و او  کسی  است  که    ۱۱۰۷بود که در سال  ابو القاسم  قرطبی مشهور  ترین  جراحان عرب  ، 
بسیاری  از االت جراحی را اختراع کردخه و شکل  انها  را در کتاب خود  ترسیم  کرده است و هم  او بود  که  

م  کیفیت  آب کردن  سنگ  کلیه  را توصیف کرد و نابه جا  ان  را  جز اخترعات  جدید  می دانند   تا قرن  پانزده
ابو القاسم  در اروپا  معروف نبود  و در  این قرن  بود که شهرتش  در  انجا پیچید . فیز یولوژیست معروف  )) 
هالر (( در باره او میگوید  : تمام  جراحانی  که پس از  قرن چهاردهم میالدی  به وجود آمدند از روی  کتابهای ابو 

 ((  که او  درباره  جراحی  تالیف کرده  مشتمل  بر سه باب  است :  القاسم  استفاده می نمودند . کتاب )) مبسوطی
 ، درباره سوزاندن و داغ کردن.   -باب  اول   

، راجع به عملیاتی  است  که محتاج به چاقوی  جراحی  بوده  و همچنین   درباره  جراحی  دندان ،  چشم    -باب دوم   
 سنگ کلیه  بحث می نماید .  ، فتق ، زایمان های  غیر طبیعی  ، بیرون آوردن 

 ، در باب  شکستن  و جا انداختن  استخوانها است   -باب  سوم  
 وبا اینکه در تقسیم بندی  دقت کامل نشده ولی  دستورات عملی  او بی نهایت  دقیق  و محکم است .

 بوده است   ۱۸۶۱در سال    میالدی  و چاپ  اخیر ان  ۱۴۹۷اولین چاپی که از ترجمه  التینی  کتاب  ابو القاسم شد  
(( نیز  که در قرن  دوازدهم میالدی  می زیسته شهرت  زیادی  در طب   دارد اگر چه  به  ابن  زهر  اشبیلی  ))  

 پایه شهرت  ان چند تن  نمی رسد ولی  طبیبی با تجربه بوده که  اصالحاتی  نیز  به عمل  آورده است 
وفات یافته است ، کتابهای  د ر طب  تالیف   ۱۱۸۸متولد  شده و در سال  در قرطبه  ۱۱۲۶ابن رشد  که در سال   

 نموده ، اگر چه شهر ت او به فلسفه و شرح کتابهای  ارسطو  بیش  از شهرت او در طب است  
وی شرح های  هم بر کتابهای ابن سینا   نوشته وکتاب هایی در مداوا ، و سموم تبها  و غیره تالیف  نموده است و   

 ابهای  او که درباره  طب نوشته چندین  بار در اروپا به طبع   رسیده است   کت
علم  طب  با ذکر  خواص  گیاهانی  مانند فلوس  ، سنا و..و و امثال ان مرهون اعراب  است و همچنین در فن   

ها ، لعوقات ، مشمعات   ترکیب  ادویه وبسیاری  از معجونهایی که تا به حال میان ما  معمول  است  مانند  اقسام شربت
، مرهم ها ،  روغن  ها  ،  ابهای   مقطر ، عرقیات و غیره  مرهون خدمات ایشان است  و نیز  در برخی  از موارد    
روشهایی که در معالجه معمول  داشته اند  و امروزه پس  از اینکه سالها زیادی متروک شده بود  درباره  به نام 

 فاده  قرار  داده اند علم طب  مدیون  زحمات  مسلمین است اکتشافات جدید  مورد   است
فیلیب  ک . حتی ،    می گوید  تصویر  دو تن  از انها یعنی رازی و ابن سینا  در دانشگاه  پاریس  سالن بزرگ   

ه مسلمین  مدرسه طب  را زینت داده است .. باید دانست  که اروپایی ها در زمینه  علوم  و صنایع  چیزی نداشتند که ب
بیاموزند  مخصوصا  در علم  طب  معلومات  مسلمین  با انها  قابل مقایسه نبود  چنانکه    یکی از مورخین عرب 

 در ان ایام افسانه  های تمسخر آمیزی از جهل اروپائیان در مسایل  طبی  نقل کرده است   
بی که تا ظهور اسالم  در میان  ملل  متمدن   میگوید :  با اینکه طب اسالمی  خالصه ای است که از طجرجی  زیدان   

شایع بوده است  زیرا مسلمانان کتابهای  طبی بقراط  و جالینوس و سایر طبیبان یونانی  را ترجمه نمودند  و بر طب   
اطبای  یریانی  که مخلوطی از  طب قدیم  کلدانی  و طب  یونانی  بود احاطه یافتند  وعالوه بر این خود چیز هایی  

دوره جاهلیت   درباره  طب می دانستند و از اختالط و امتزاج این معلومات طب اسالمی  پدید آمد  که  بهترین  از
نمونه ان کتاب )) الملکی یا )) الملوکی (( تالیف  ابوبکر رازی  می باشد .... کتاب مزبور  در دوره  تکمیل  و تکامل  

 شده است  تمدن  اسالمی  ) در اواسط قرن چهارم ( نگاشته
کتاب ))   قانون((  ابن سیناعالوه بر این  کتاب  تالیفات دیگری نیز در طب و فلسفه  دارد و تا پیدایش ))  رازی

 (( یگانه  سند  و مرجع  دانشمندان  طب محسوب می شده استملوکی 
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ی آید   یکی از )) قانون (( ابن سینا که اکنون در دست است یک فرهنگ  جامع طب و دارو سازی به  شمار م
کلدانه وهند  را درباره  تشخیص  امراض ) به عالوه راه    ٬مزایای  این کتاب ان است که خالصه مطالعات یونان 

 عالج انها ( و گیاهان ) به انضمام خواص انها(  در انها ذکر شده  .  
یا تمجید کرده است  یکی دیگر  از کتب    وبعد ا نظریه خود ابن سینا  هر کدام داده شده و  از نظر  اطبای دیگر  انتقاد

التصریف  لمن عجز عن التالیف  طب اسالمی  که در رستاخیز  اروپا مورد استفاده دانشمندان قرار  گرفته کتاب  )) 
از اطبای  قرن  پنجم هجری می باشد  که عالوه   ابو القاسم خلف بن عباس  زهراوی اندلسی ((  نگارش  و تصنیف  

 یای  کتب دیگر  قسمت جراحی  نیز در ان  ذکر شده است  بر سایر  مزا
در اواسط     ٫فیلسوف  ابن رشد   می باشد  که برای  عبدالملک ابن زهر اندلسی   تالیف   )) التیسیر ((  کتاب دیگر  کتاب  

 قرن ششم هجری  نگاشته شده است 
می انجامد اما بطور  اختصار  می گوییم که در  طبیبان اسالم و تالیفات انان زیاد است  و ذکر نام همه انها به طول  

کتاب   ٬صد ها  طبیب در میان مسلمانان پدید امدند که غالبا در طب  و سایر  علوم بیگانه   ٬چهار  قرن  ٬طول سه 
 نوشته اند  که شرح  حال و تالیفات  انان  در کتب  ذیل  بیان  شده است :

 تالیف  ابن القفطی  ٬الحکما   – ۱
 طبقات اال طباء ، تالیف  ابن ابی اصیبعه   -۲
 تالیف حاجی خلیفه  ٬کشف الظنون    - ۳

البته  تعیین آمار  دقیق  انان به واسطه حوادث داخلی و از بین رفتن مدارک برای ما  میسر نیست اما از قرائن معلوم  
منهای  اطبای مشهور  که در دربار   -جری  است که زیاد بوده اند  مثال  در زمان المقتدر با هللا در اوایل قرن  ه

طبیب برای  دریافت  ۸۶۰در شهر  بغداد  –بودند  و منهای  طبیبانی که  در سایر  بالد اسالمی  زیست می نمودند 
طبیب می زیسته است    ۱۰۰۰حداقل  ان  موقع در بغداد   ٬مجوز طبابت امتحان می دادند که  این نشان می دهد 

 دام  رشته به خصوصی را عهده دار بودند اطبای قدیم هرک
 

 ..... زنان طبیب در اسالم  
اخت میگوید:   زنان طبیب در میان مسلمانان  کم نبودند که سه نفر از شاخص ترین انها عبارتند از  جرجی زیدان  

د و طبیب  که از  علم و به خصوص در بخش  بیماریهای  زنانه سررشته کامل داشتنالحفید اندلسی  و دختر ش 
 حرامسرا و زنان خلیفه وقت بودند 

از زنان نامی  دوره امویان که  در شام طبابت می کرد و به  خصوص در عمل  جراحی چشم  زینب طبیب بنی اود 
 ماهر  بوده است

به هر  حال شیوه آزمایشهای اطبای  مسلمین تا کنون  در سر تاسر جهان باقی مانده  است و امروزه روی همان  
 ایشها مرض را تشخیص می دهند  آزم

وضع کبد و اخالط  وی  معلوم  ٬وضع قلب  و از از چشیدن یا دیدن ادرار  ٬به عقیده اطبای اسالم از حرکت نبض 
می گردد و عجب انکه  ان آزمایش ها هنوز  در  دنیای متمدن به حال خود باقی است و از نبض و ادرار  بیماری 

 را تشخیص می دهند 
ین برای  نخستین بار بنگ  را در معالجات طبی استعمال کردند و از قرار مذکور ابتدا تلخه گندم را برای   ــــ مسلم

 آن مقصود استعمال می کردند
 ــــ  خالل معروف اطبا نیز از اختراع طبیبان مسلمان می باشد 

طب به کار بردند چنانکه اکنون   ــــ  بنابر اظهار محقیقین فرنگ مسلمین نخستین بار داغ  کردن موضع زخم را در
 نیز ان طریقه معمول می باشد 
تشخیص بیماری  را از راه ناخن مریض درک  کردند  و معالجه یرقان و زردی    ٬ــــ  همچنین برای اولین مرتبه 

 را توصیف  نمودند 
 ــــ برای  معالجه دیوانگان  مقدار افیون تجویز نمودند  

 اب سرد استعمال کردند  ٬خونریزی   ــــ  برای جلو گیری  از
 ــــ طریقه   در آوردن  سنگ  ریزه  و شن  و میل  زدن  چشم  هم  از طبیبان   مسلمان  به  دیگران  رسیده است   

 مسلمین  کتابهایی  درباره طب نوشته اند که قبال سابقه نداشته : 
 یوحنا بن ماسویه نخستین کسی است که کتابی  راجع به جذام )خوره (  نوشته است  
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ابوبکر رازی نخستین طبیب است که راجع  بع آبله  وحصبه کتاب محصوصی  نوشته  است عالوه بر اینها اطبای   
 مسلمین فرهنگهای  جامعی در علم طب تالیف  نموده اند 

 علم طب بیش از همه ترقی یافت    ٬ول از ظهور اسالم  درمیان  علوم  طبیعی ماکس میر هوف میگوید :  در قرن ا
 در زمان خلفای بنی امیه  دانشمندان  خصوصا طبیبان از انجا به دمشق که   پایتخت بود رفتند 
 بدون شک رازی  رازی بزرگ ترین طبیبان دنیای اسالمی و مهم ترین فیزیک دانان بوده است

ازی  در خصوص آبله و سرخجه می باشد  این  کتاب ابتدا به  التینی و سپس به زبان های   معروف ترین   کتب ر
 چهل  مرتبه  به زبان های  گوناگون چاپ شده  ۱۸۶۶تا  ۱۴۹۸دیگر  اروپایی ترجمه گردیده و از سال  

لحاوی ((  است ان  یکی  از بزرگ ترین کتب طبی رازی با بهترین کتب طبی دنیا برابری می کند  موسوم به ))  ا 
کتاب جامعی است که حاوی طب یونان وعرب  می باشد  این مرد  تمام حیات خویش  را صرف  خواندن کتب  

 اطالعات حاصله را به صورت کتاب در آورد  .  ٬وآزمایشهای  طبی کرد و در آخرین سالهای عمر خود 
ریاضیات  ستاره شناسی و علوم طبیعی  از خود  ٬فلسفه  ٬گذشته از کتب طبی رازی  کتابهایی مربوط به علم الهی 

زمان  ، ماده ، جنبش ، تغذیه ، نمو ،  معرفه الجو ، مبحث  نور و  ٬باقی  گذارد . اخرین کتاب او راجع به فضا 
 کیمیاست . اهمیت کیمیا رازی  تازه در چند سال اخیر معلوم شده است 

داشته که طبیب یکی از  خلفای فاطمی بوده و نوشته های  او  یکی از نویسندگان معروف معاصر رازی اسحق نا م
توسط  کنستانتین آفریقایی به زبان  التینی ترجمه گشته و در طب اروپا در قرن وسطی نفوذ بسیار  ۱۰۸۰در سال 

 داشته است 
رین دانشمندان ((  معروف  است یکی  از بزرگ ت  اویسنادانشمند بزرگ که در مغرب به  ))  ابو علی حسین بن سینا   

و فیزیک دان می شناسد ولی  نفوذ طب او در اروپا جیرت   ٬دنیای  اسالمی  بوده گرچه او را بیشتر یک  فیلسوف
 انگیز  است 

کتاب قانون  ابن سینا که از بهترین کتب می باشد گذشته از انچه قبال در اروپا ترجمه شده  و در دسترس  دانشمندان  
دفعه ان به   ۱۵نوبت در اروپا  منتشر گردید که   ۱۶سال آخر قرن پانزدهم  این کتاب  ۳۰واقع شده بود در سال 

التینی و یکی به عبری  ترجمه شده بود در قرن شانزدهم بیشتر از بیست دفعه چاپ شد و از همین جا اهمیت کتاب 
 ٬حکمت  ٬کتاب در  الهیات  ۱۰۰کتاب طبی معروف دارد به عالوه حدود  ۱۵ابن سینا  تقریبا  او  معلوم می شود 

 ستاره شناسی و زبان شناسی نوشته است 
 هنگامی که دنیا اسالمی مشرق  در طب تفوق پیدا می کرد کشورهای اسالمی  مغرب نیز  مرکز  علوم گردید 

به    (( می خواندند  طبیب دربار بود بعضی از  رساله های  او مربوطابو القیس در قرطبه مسلمانی  که او را  ))   
جراحی  بوده که تان ان عصر  نویسندگان اسالمی  چیزی راجع به  ننگاشته بودند و همان رساله های  او را اساس  

 جراحی  کنونی  اورپا باید  شمرد  
(  جراح معروف    ۱۳۰۰ -۶۷این رسائل را در همان  اوایل  به التینی  و عبری  ترجمه  کردند و گودو شیلیاک )  

 التینی ان  را به کتاب  خود ضمیمه کرد.فرانسوی  ترجمه 
 سوریه  و عراق  آزمایش های  و تالیفات کتب طبی فزونی یافت ٬در قرن یازدهم در مصر  

برای  مصریها یک کتاب  طبی نوشت . این  دانشمند یکی از طرفداران  پا     ٬که اهل  قاهره بود    ٬علی ابن رضوان  
 برجای جالینوس  و دانشمند یونان بود.

در بغداد یک کتاب طبی دیگری نوشت  و این هر دو  به زودی  به  التینی  ٬ابن بطالن که از معاصرین وی بود  
 بعضی از کتب  طبی این دوره را به  واسطه اهمیتشان نام  می بریم ترجمه شد

 ا شرح داده است دوا ر ۵۸۵ابو منصور موفق که از اهل هرات بود رساله هایی به فارسی راجع به خواص  ادویه و 
 عمار موصلی و....  ٬علی بن عیسی بغداد  ٬ابن وفید اسپانیایی  ٬ماسویه بغدادی  

  ٬فیزیک دان  ٬ریاضی دان  ٬ستاره شناس   ٬ابو ریحان بیرونی که او را )) اال ستاد (( می نامند او  طبیب بوده 
 نشمندان  محسوب می شده.تاریخ و جغرافی دان و درعصرطالیی علوم اسالمی  از برجسته ترین دا

کتاب     ۱۶یکی از بزرگترین فالسفه  ارسطویی بوده این مرد  ابن زهر  در مراکش ( شاگرد و رفیق    ۱۱۹۸)  ابن رشد  
در مورد ادویه گوناگون نگاشته است که ترجمه  التینی یکی از انها  شهرت بسزایی دارد و ان کتاب )) کلیات فی  

ترجمه شد  )ابن     Colligetمیالدی  توسط پادوان یهودی بوناکوزا تحت   ۱۲۵۵الطب (( می باشد که در  سال 

 زهروی با ابن رشد هم زمان بودند وقسمت دوم  همان کتاب ) کلیات فی الطب ابن زهروی  می باشد(

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 6تر6له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړئنپه درافغان جرمن آنالین 

 له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

که توسط  دانشمندان   –(  طاعون را    ۱۳۱۳  –  ۷۴) گرانادا  ابن الخطیب    ٬سیاستمدار  وطبیب معروف عرب    ٬مورخ   
 اسالمی  کشف شد = به خوبی شرح داد. 

میالدی راجع به طاعون کتابی  نوشته وان کتاب در اروپا مورد  ۱۳۶۹طبیب دیگر ابن الخاتمه می باشد که درسال   
 استفاده دانشمندان قرار گرفته است

تشخیص داده بودند  زیرا اغلب طبیبان  باید از این قبیل طبیبان عرب بی اندازه شکرگزار بود که سرایت مرض را  
 یونان در قرون وسطی این موضوع را روشن  نکرده بودند

علوم شرق مانند باران رحمت بر خاک خشک اروپا  بارید و ان را حاصلخیز ساخت . کم کم  ٬خالصه با این وسیله 
و ناخوشیهای چشم نوشتند . تا سال  اروپا ئیان با علوم شرق  آشنا شده و کتابهایی درباره  جراحی ، امراض زنان

در آلمان و انگلستان بعضی  از  دستور های  رازی  و علی  ابن عیسی عملی می شد و هنوز هم در بعضی   ۱۷۸۰
 از ملل اسالمی همان رویه ابن سینا و رازی  تعقیب میشود.
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