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 گروه تاريخ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايرانالف 

 گروه تاريخ پزشكي، دانشكدة طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران ب

 چكيده
هدف  ختلف بااي از علوم نظري و عملي است كه از سوي حكماي ايراني در قرون م فلسفه و مباني خاص خود، مجموعه ةطب ايراني، بر پايسابقه و هدف: 

درخور تأمل اين است كه ايرانيان در تكامل طب دنياي قديم در مقايسه با ساير  ةشده است. نكت كار گرفته مي ها به پيشگيري و درمان بيماري ،حفظ سالمت
 هاي بسياري بر اين دانش افزودند. تا ، داشتهكه حكيمان ايراني با اخذ دانش پزشكي از عالمان مشرق و مغرب زمين طوري اند؛ به سزا داشته هطبي، تأثيري ب مكاتب

شده  شناخته» مكتب«اما طب ايراني، مانند يوناني، چيني و هندي در جايگاه يك  ،كنون مقاالت فراواني در خصوص طب نظري و عملي ايران نگاشته شده است
آن  هاي شاخصهكنون تعريف مورد قبولي از مكتب طب ايراني و  تا و هاي طبي بوده است ديگر تمدن يرو نمايد كه طب ايران دنباله مطرح نيست و چنين مي

 .ارائه نشده است
هاي مكتب طب ايراني پرداخته اسـت، تـا از ايـن     ترين شاخصه اي انجام گرفته است، به معرفي و شناسايي مهم اين پژوهش كه به روش كتابخانه ها: مواد و روش

 عنوان يك مكتب طبي است، تبيين و مشخص شود. راني بههاي طب اي رهگذر هدف مقاله كه بررسي شاخصه
كـه خـود داراي عناصـر     طب ايراني يكي از مكاتب تأثيرگذار در دانش پزشكي است كه جايگاه وااليي در شكوفايي علم در جهان باسـتان داشـته اسـت     ها: يافته

دهندة طـب   ترين عناصر تشكيل هاي مشترك مكاتب مختلف علمي، از مهم س شاخصهمستقل است و بنا بر شواهد تاريخي طب از ايران به يونان منتقل شد. بر اسا
 توان اشاره كرد.  ايراني به پيشينة فلسفي، آموزش پزشكي، روش علمي باليني و پيشروان و آثار طبي مي

توان گفت طب ايراني  ها با اصول يك مكتب طبي، مي بيق آنها و تط تحليلي دارد، با توجه به يافته-نگاهي در نتايج اين مقاله كه رويكردي توصيفيگيري:  نتيجه
 . داراستهاي يك مكتب طبي مستقل را  شاخصه

  مكتب طبي، طب ايراني، تاريخ پزشكيها:  كليدواژه
 

 

  :مقدمه
ناپذير زندگي انسان در تمام  عنوان بخش جدايي طب به

تاريخ همراه او بوده است. درد و رنج همواره جزئي  هاي دوره
بنابراين او براي حفظ سالمتي خود  ،از زندگي بشر بوده

يكي از ي راهي براي درمان بوده است. وجو جستهمواره در 
. هاي بارز تمدن كهن ايران نگاه به دانش طب است جلوه
). 1رسد ( هزار سال پيش مي هفتطب ايران حداقل به  ةپيشين

ورد پس از ظهور اسالم، علم طب از نخستين علومي بود كه م
نهضت علمي اسالمي  ةدر دور ويژه به ؛توجه مسلمانان واقع شد

 هاي طبي يوناني،  خالفت عباسيان شتاب گرفت، كتاب ةدر دور

سرياني، پهلوي و سانسكريت به عربي ترجمه شد و دانش 
دانش طب ايران طب ملل ديگر نيز در ميان مسلمانان راه يافت. 

ي چهارم تا ششم هجري ها ويژه سده به ،تمدن اسالمي ةدر دور
فردي رسيد و   به ميالدي) به شكوفايي علمي منحصر 12تا  9(

 17غالب دانش پزشكي در شرق و غرب تا قرن  پارادايمبه 
زيرا از يك سو پزشكان بزرگي از  ،)2ميالدي بدل شده بود (

عباس  بن زكرياي رازي، علي ربن طبري، محمدبن بن جمله علي
هاي خود  و حكيم جرجاني با نوشته سينا مجوسي اهوازي، ابن

تنها اطالعات  باعث رونق طب ايراني شدند و از سوي ديگر نه
 آوري كردند، بلكه با مشاهدات، آزمايشات و  موجود را جمع

 

 98مهر : افتيدر خيتار
99ارديبهشت  تاريخ پذيرش:
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 ). 3هاي خود بر غناي اين دانش افزودند ( مهارت
تاريخ پزشكي  ةنظران حوز هاست كه در بين صاحب مدت

گيرد، اما  وفور مورد استفاده قرار مي مكتب به ةو طب سنتي واژ
داده  مناسبيپاسخ  به آنكنون در اين خصوص  االتي كه تاؤس

 نشده اين است كه: 
پزشكي در چه صورتي مجاز  ةمكتب به حوز ةاطالق واژ -

 است؟ 
هايي همچون مكتب طبي شيراز، مكتب طبي  آيا واژه -

در بين  يشكم و ببغداد، مكتب طبي خراسان و ... كه امروزه 
 ، اصالت دارد يا خير؟ شود ميپژوهشگران استفاده 

هايي  يك مكتب طبي بايد داراي چه شاخص اصوالً -
 باشد؟

دليل بازشناسي و  توجه به مبحث مكتب طب ايراني به
معرفي ميراث ارزشمند دانشمندان ايراني مطرح است. استقالل 

ي حيات ناپذير برا و حفظ طب سنتي ايران از ضروريات جدايي
عنوان يك  توان با معرفي آن به اين حيطة علمي است و مي

مكتب طبي براي هميشه آن را از گزند فراموشي و بيراهه رفتن 
  مصون داشت.
  :ها روشمواد و 

اي  تحليلي مبتني بر منابع كتابخانه-تحقيق به روش توصيفي
هاي پزشكي طب ايراني تا  انجام گرفت. با مراجعه به كتاب

 كامل الحكمه،  فردوسقرن پنجم هجري، از جمله پايان 
 طب،ال يف يالحاو طب، يف نيالمتعلم هيهدا ه،يالطب الصناعه 

و جز آن و نيز  يخوارزمشاه ةريذخ طب،ال في قانونال
هاي  هاي تاريخي ديگري در مورد طب ايراني و ويژگي كتاب

شود. در اين مطالعه،  آن، مطالب، استخراج و گزارش مي
افزار جامع نور با  ي طب سنتي ايران، با استفاده از نرمها كتاب

هاي طب نظري، عملي، آموزش، فلسفه بررسي شد.  كليدواژه
براي بررسي معني  دهخدا نامة لغتهاي فرهنگ از جمله  كتاب
 ,PubMed هايوجو جستبررسي شد. موتور » مكتب«واژة 

SID, Magiran Google Scholar, هاي  براي بررسي مطالعه
 Four و Persian Medicine, Humorشده با كليدواژة  انجام

Elements  .به زبان انگليسي بررسي شد 

  ها: يافته
نظران بر اين است كه اساس آنچه  اعتقاد بسياري از صاحب

شناسيم، برگرفته از طب  را كه امروزه به نام طب ايراني مي
باره يوناني است كه بعدها توسط جالينوس پرورانده شد و دو

به ايران قديم و پس از نهضت ترجمه در قرن دوم هجري، به 
كرد. طبق اين گفته و بر اساس شواهد  عالم اسالم راه پيدا

موجود بايد گفت كه منشأ آنچه را كه طب جالينوسي ناميده 
تنها بر پاية تفكرات طبي يونان قديم، بلكه به  شود، نه مي

). مؤلف كتاب 4سبت داد (توان ن هاي ايرانيان باستان مي انديشه
معتقد است كه در ايران قديم وضع طب  رانيا يپزشك خيتار

توان پا را فراتر  تر از آشور بود. حتي به جرأت مي پيشرفته
نهاده، گفت كه ايرانيان اصول آنچه را كه طب يونان ناميده 

پيش از ميالد  700اند. در سال  شده، به يونانيان تعليم داده
از علم و فرهنگ در يونانيان مشهود نبود، با اين  گونه اثري هيچ

سال پس از آن، يونانيان چنان در علوم و فنون  200حال 
هايي در دانش  پيشرفت كرده بودند كه بقراط توانست رساله

پزشكي به رشتة تحرير درآورد و عنوان پدر طب را براي خود 
 هاي تازگي كامالً كسب كرد. در آثار و كلمات بقراط نشانه

گونه اثر تحول تدريجي در آنها ديده  آشكار است و هيچ
ها هم فرضية طبايع چهارگانة خود  شود، حتي خود يوناني نمي

شناختند و به رسم آن زمان آن را  فرضية بيگانه مي را يك 
ناميدند كه البته مقصودشان فقط معرفي بيگانه بودن  ايراني مي

 ).5( آن بود
كه در يونان قديم، اصول  آنچه كه مسلم است اين است

). 4هاي علمي وجود نداشت (  طبي منسجم مبتني بر روش
خوار  خلدون هم يونانيان را پس از حملة اسكندر، ميراث ابن

م)، يونان 129-199). پس از جالينوس (6داند ( تمدن ايراني مي
با دوران ركود طب مواجه شد و جمعي از پزشكان موحد 

شاپور ايران پناه آوردند  جندي مكتب جالينوس به دانشگاه
هاي علمي خود را به زبان فارسي  م) و بخشي از داشته242(

 ).7ترجمه كردند (
توان ساختار اين دانش را به  با بررسي منابع طب ايراني مي

 دو بخش عمدة طب نظري و طب عملي تقسيم كرد. 



 هاشمي و همكاران حسين          

  365 ---1398چهارم، زمستان  ة، شمارسال دهم 

تجربي در مورد عناصر -ايراني بر پاية ديدگاه فلسفيطب 
اك، آب، هوا، آتش) و كيفيات فاعله (گرمي و سردي) اربعه (خ

ها در ساختار  و كيفيات منفعله (تري و خشكي) و تجلي آن
هاي  صورت اخالط اربعه (خلط فيزيولوژيك بدن آدمي به

چهارگانه: سودا، بلغم، دم، صفرا) بنا نهاده شده است. دامنة اين 
 شناسانه چنان گسترده است كه در تمامي ديدگاه هستي

ها  هاي تجربي در مراحل تشخيص و درمان بيماري مصداق
منظور حفظ  آشكارا حضور دارد. در طب ايراني حكيمان به

سالمتي عواملي مانند آب و هوا، استراحت، هيجان، خواب و 
  ).8اند ( ها را مهم برشمرده ها و آشاميدني بيداري، خوردني

نار حكيمان ايراني توانستند بخش طب نظري را هم در ك
هاي ديگر پزشكي توسعه دهند و در اين باب  تخصص

هايي بنويسند و در حقيقت بايد گفت كه هيچ كتاب  كتاب
پزشكي مهمي در اين دوره نبود كه بخشي از آن به طب نظري 

شود كه  اختصاص داده نشده باشد و به اين ترتيب آشكار مي
اي طب شامل علوم پايه،  هاي پايه طبيبان ايراني از بخش

فيزيولوژي، آناتومي و ساير اصول و موازيني كه اساس دانش 
اطالع نبودند؛ زيرا بدون اطالع از  رود، بي شمار مي پزشكي به

ها را  مباني نظري غيرممكن است پزشكي بتواند بيماري
  ).9تشخيص دهد و به درمان آن بپردازد (

طب در بعد عملي، در واقع دربرگيرندة دستوراتي است كه 
ها، دو مقولة مهم حفظ صحت و عالج  اختن به آنبا پرد
يابد. به بيان ديگر، دستوراتي كه رعايت  ها تحقق مي بيماري

هايي  شود، تدابير صحي و شيوه ها منجر به حفظ صحت مي آن
شوند، تدابير مرضي نام  ها مي كه منجر به درمان بيماري

ته را هاي علمي دانشمندان گذش گيرند. حكيمان ايراني آموزه مي
دادند و بعد از تأئيد در آزمون مجدد بر آن  مورد تجربه قرار مي

بنابراين طبيبان ايراني در زمينة بعد عملي و  گذاشتند؛ صحه مي
هاي بزرگي را بردارند  ها توانستند گام باليني و تشخيص بيماري

)9.(  
 تاريخي واژه و مفهوم مكتب  ةسابق

عطف و مهمي در  ةنوزايش كه نقط ةآغاز رنسانس يا دور
شد، منجر به تحوالت فلسفي،  تاريخ اروپا محسوب مي

ها و  دنبال آن، نگرش  اجتماعي، علمي و صنعتي شد و به

هاي گوناگون  هايي در جامعه پديد آمد كه عرصه گرايش
اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، هنري و ادبي را 

 ةواژها  دربرگرفت كه غربيان براي هر يك از اين گرايش
»school «عربي و فارسي،  را برگزيدند كه معادل آن را در زبان
). اصطالح مكتب در زبان 10دادند ( قرار» مكتب«و » مدرسه«

انگليسي و عربي اصطالحي جديد است. در زبان فارسي نيز از 
مندي از آن ارائه  جمله كلماتي است كه تعريف روشن و ضابطه

 ةرد آن وجود دارد. واژنشده است و نوعي آشفتگي در كارب
مكتب در زبان فارسي به معناي كتابت و نوشتن، اسم زمان 

رود. در  كار مي (زمان نوشتن) و اسم مكان (مكان نوشتن) به
 ،مدرسه گونه آمده است: فرهنگ دهخدا تعريف مكتب اين

ها و افكار يك استاد كه در جمعي  مكتب را مجموع انديشه
فلسفي و ادبي و همچنين مجموع نفوذ يافته باشد يا يك نظر 

خاصي كه در اجرا و  ةهنرمندان يك ملت يا يك شهر با عالق
بيان هنر دارند تعريف كرده است مانند مكتب فرانسه يا مكتب 

دار  كتابت و مكتب ةآموزند و ديگر معني آنامپرسيونيست 
  ).11(است 

مكتب در لغت جاي » نيفرهنگ بزرگ جامع نو«در كتاب 
علم، دبستان، مكان يادگيري و آموزش و مكتبه يعني تعليم و ت

). مكتب در 12( استمكاتب جمع مكتب  ةخانه و كلم كتاب
شود  آراء و عقايد نحوي خاصي گفته مي ةاصطالح، به مجموع

و عقايد  ءآرا ةفرد از ديگر مجموع  به هاي منحصر كه با ويژگي
» Ecole«يا  »school«مكتب از  ةنحوي متمايز شود و كلم

هاي غربي ديگر گرفته شده است  فرانسوي يا نظاير آن در زبان
اي پنداشت كه داراي  توان آموزه )؛ بنابراين مكتب را مي13(

 شود.  روش و بينش خاصي است كه باعث متمايز شدن آن مي
هاي مختلف علوم از جمله هنر،  اصطالح مكتب در گرايش

جغرافيا و موارد  ادبيات، فلسفه، علوم اجتماعي، فقه، تاريخ و
، ارسطو، اشراق، اءمكاتب مشّ ةاست. در فلسف رفته  كار به گريد

اپيكوري، رواقي و ...؛ در هنر علوم اجتماعي مكاتب 
ماركسيست، وبري، فرانكفورت و ...؛ در طب مكاتب طب 
اخالطي يونان، طب سوزني و طب آيوروداي هند و ...؛ در هنر 

اليسم، هرات، اصفهان، تبريز و و ادبيات مكاتب رئاليسم، ناتور
 فقهي مكتب اخباري، مكتب -هاي فكري جريان ة... و دربار
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 شود.  اصولي و ديگر مكاتب ياد مي
عباس توسلي معناي مكتب  شناسانه، غالم از ديدگاه جامعه

هاي  تفكر علمي يا گرايش ةكند كه حوز گونه بيان مي را اين
يكديگر را تحت تأثير  اًفكري مشابه و نزديك به هم را كه احيان

هاي خاصي را براي تحقيق و تتبع و  دهند و يا زمينه قرار مي
نامند. معموالً هر  پردازي ممكن است بپذيرند، مكتب مي نظريه

گذار،  اصلي و به همت يك بنيان ةمكتبي حول يك محور انديش
تفكر آن را  ةشود و پيروانش اصول و ضوابط و نحو تشكيل مي
شناسي  د. وي همچنين معتقد است كه در جامعهكنن دنبال مي

توان يك خط فاصل قطعي رسم كرد؛  بين مكتب و نظريه نمي
شناسي مكتب خوانده شده  حتي آنچه در سنت اروپا و مردم

شود. با اين  شناسي آمريكا نظريه خوانده مي است، در جامعه
شناسي يك ارتباط  جامعه مكاتبتوان گفت كه در  همه مي
كه  ين مكتب و آيين (دكترين) وجود دارد. درحالينامرئي ب

نظريه سعي دارد خود را مستقل از هر نوع دكترين نشان داده، 
عالوه مكتب با  علمي ظاهر شود. به صورت يك تئوري شبه به

اش، نسبت به  هاي مختلف دروني ها و نظريه توجه به گرايش
اختي تر است و نظريه برخالف مكتب، س تر و عام نظريه، كلي

شناسي تحليلي، تفاوتي كه بين دكترين و  علمي دارد. در جامعه
ها اهميت اساسي دارد، چه  شوند در بحث مكتب نظريه قائل مي

ها حاصل  ها و مكتب ها، ديدگاه گيري بسياري از جهت
هايي است كه با ايدئولوژي يا دكترين خاص تركيب شده  نظريه

شناسي و  و جامعهرابطه سياست  ةاست و اين امر طرح مسئل
اجتماعي را ضروري  ةچگونگي تأثير ايدئولوژي بر نظري

توان گفت كه اصطالح مكتب در  )؛ بنابراين مي14سازد ( مي
شناسي از جمله اصطالحاتي است كه در بيان مفهوم آن  جامعه

 اتفاق نظري وجود ندارد. 
يكي ديگر از دانشوران در تعريف مكتب آورده است كه 

مند كه  افكار و آراي علمي منسجم و نظام ةموعمكتب يعني مج
فكران است.  نظران يا گروهي از هم متعلق به يكي از صاحب

مكتب در اين معناي اصطالحي، بايد حاوي رأي و نظر خاصي 
باشد وگرنه اطالق مكتب به آن چندان صحيح و علمي نيست 

مندي از يك سو و  ). از نظر اين دانشور انسجام و نظام15(
ها، دو ويژگي  مال بر ديدگاه خاص در مقابل ساير ديدگاهاشت

مكتب است. از نظر دانشور ديگري، معيار مكتب در يك علم، 
گويي به مسائل آن  اي است كه براي پاسخ لوژيومباني و متد

لوژي يا با وشود؛ يعني در واقع، با تغيير متد علم انتخاب مي
مكتب  ).16(دهيم  تغيير مباني، مكاتب مختلف را شكل مي

بندي هنري و نگرش خاصي است كه هر نويسنده يا  صورت
). در 17( اند جمعي از نويسندگان از جامعه و هستي ارائه داده

فكري كه مبين آراء و  ةادبيات علمي گاهي مكتب به يك حوز
هاي معيني است گفته  عقايد مبتني بر يك اصول يا روش

ين قبيل است شود. مكتب اطريش و مكتب كالسيك از ا مي
)18.( 

هاي ديگر،  دانش همچونشناسي  منظور از مكتب در زبان
مند  شناختي مستقل يا اصول فكري روش زبان ةوجود يك نظري

و پيرامون  كردهو جديد است كه يكي از دانشمندان آن را طرح 
آيند و ضمن ايمان به آن، به  ميهم اي محقق گرد  آن عده

برد آن تالش  در دفاع و پيشپردازند و  تفسير مباني آن مي
ها،  كنند. معموالً استمرار يك نظريه و دوام آن در طول سال مي

رف وجود يك شرط اصلي تكوين يك مكتب است. پس ص
  ).19شود آن را مكتب قلمداد كرد ( اسم يا نظريه موجب نمي

هاي  توسلي معتقد است كه گاه اتفاق افتاده است كه مكتب
وجود  زمان در كشوري واحد به اً هممتفاوت، تقريب كامالً
هايي  تفاوت ةاند و با هم اند و در كنار يكديگر رشد كرده آمده

اند و نبايد  اند هر كدام براي خود پيرواني يافته كه باهم داشته
هاي مختلف بدون ارتباط با  چنين پنداشت كه مكاتب و نظريه

اند.  فتهگر متفاوت و متضادي شكل يكديگر و يا در جهات كامالً
ها و  فراواني مكاتب، نظريه يِبرعكس، خطوط مرئي و نامرئ

دهند و  ها را در طول زمان به يكديگر پيوند مي حتي ديدگاه
زمان متوسط خالص  اي در يك مدت كمتر مكتب و يا نظريه

ها شكل گرفته است.  مانده، يا بدون ارتباط با ساير نظريه  باقي
هر نظريه در طول زمان دچار ديگر آنكه هر مكتب و گاه  ةنكت

را كه  اي شود و برخي از اصول و مباني تحول و دگرگوني مي
بود، در جا و زمان ديگري با تغييرات و  كردهزماني مطرح 

 ).  14كند ( صورتي ديگر عنوان مي هاي محسوس، به تفاوت
اند در ابتدا  هايي كه شگل گرفته رسد اغلب مكتب نظر مي به

شده و سپس به كشورهاي ديگر راه يافته  در يك كشور ظاهر
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تر از كشور مبدأ خود يافته و در  اي مناسب است و زمينه
ها كه  گونه مكتب سرزمين جديد رشد بيشتري داشته است. اين

ند و گسترشي ا هاز حدود و مرزهاي جغرافيايي خود تجاوز كرد
اند، به نهضت يا جنبش نيز معروف  وسيع و جهاني يافته

ها  ها نيز نفوذ و تأثير خود را تا سال بعضي از مكتباند.  شده
هاي  ها را در مكتب هايي از آن اند و رگه بعد از زوال ادامه داده

براي نمونه ايماژيسم از  .توان يافت ها فاصله مي بعدي، با سال
نظر اغلب منتقدان، بسياري از خصوصيات خود را از مكتب 

توان  )؛ بنابراين مي20سمبوليسم يا نمادگرايي گرفته است (
تلفيق و تركيب با چند مكتب  ةها در نتيج گفت بعضي از مكتب

ديگر شكل گرفته است و خود به مكتبي مجزا تبديل شده است 
رغم تأثيرپذيري از  كه نگرش و ذهنيت و مشي و روش آن علي
 آن مكاتب، خود به نظرياتي نو پرداخته است.

توان  ها مي ا توجه به آنهايي دارد كه ب مكتب عناصر و مؤلفه
را از يكديگر تشخيص داد. از جمله موضوع، روش و  مكاتب

ها، مواد و مصالح مربوط  هاي گردآوري داده شيوه؛ يعني شيوه
به پژوهش در يك موضوع مورد توجه گروهي از دانشمندان 
در يك مجموعه، يك منطقه، يك دانشگاه، يك زمان يا يك 

رد كه آن مكتب را از ديگر گي خاص تمدني قرار مي ةحوز
، حدود پنج باال هاي تعريف). بر اساس 14كند ( جدا مي مكاتب

ند ا عبارت ها عنواناين  .مشترك است ها تعريفعنوان در اين 
  از:

 روش معين، ايدئولوژي، نظريه، ايده و نوآوري  .1
 اصول و ضوابط مشترك و داشتن سبكي خاص  .2
 مند گرايش فكري مشابه، منسجم و نظام .3
 پيشروان مكتب و پيروان  .4
 نوعي نگرش خاص .5
اين عناصر در خصوص عنصر روش  ةرسد هم نظر مي به

چرا كه بيانگر روش  ،ندا باهم يكسان و يا به يكديگر نزديك
توان گفت آنچه ميان انديشمندان و  خاص مكتب است. مي

نظران رايج است، وجود دو معناي اصلي در تعريف  صاحب
 ةناي اول به معناي روش و آموز. مكتب در معاستمكتب 

 خط باشد. اين معنا از مكتب ناظر به اصول، مسير،  معين مي

مشي و خط سير است. مكتب در معناي دوم به معناي طرحي 
منسجم و هماهنگ متعلق به گروه يا افرادي است كه منجر به 

شود كه به  اي مي ايجاد ايده و نوآوري و در نهايت ايجاد نظريه
نظري مكتبشان را شكل  ةنظر دارند كه اين امر پايآن اتفاق 

  دهد. مي
مكتب بايد داراي مباني اجتهادي محكم و مستندي باشد. 

هاي  مختلف علمي، شاخصه مكاتبهاي  بر اساس ويژگي
 ند از: ا توان برشمرد عبارت مي مكاتب ةمشتركي را كه در هم

 معموالً افرادپيشروان و پيروان و مخاطبان يك مكتب:  �
اي هستند كه با اصالت و تشخيص كار خود، طرحي نو  برجسته

اند  اند و افراد ديگر را به دنبال خود كشانده در علوم ريخته
)20 .( 
 مكتب ةشرايط و محيط جغرافيايي ايجادكنند �
 كتاب و آثار  �
 دسترسي به منابع  �
 روش و سبك �
محل تدريس و محل يادگيري (مدرسه) و وجود مراكز  �

  آموزشي
 هاي علمي  و مناظره محافل �
بيني مكتب (بر اساس چه نوع  فلسفه و رسالت و جهان �

 .)؟شناختي از جهان و از انسان و زندگي بنا شده است

 ). 23-20، 14( محتوا و مجموع دستاوردهاي مكتب �

 مكتب طب ايراني  ةدهند عناصر تشكيل
كه از مكتب ارائه شد، در صدد آن  هايي تعريفبا توجه به 

بررسي طب ايراني بپردازيم كه آيا طب ايراني هستيم به 
توان آن را  باشد؟ آيا مي هاي يك مكتب علمي را دارا مي ويژگي

طبي جهان در نظر  مكاتبعنوان يك مكتب طبي مانند ساير  به
عنوان مكتب طبي آن را در نظر بگيريم چه  گرفت و اگر به

اصر داد. عن هايي از مكتب را بايد مورد بررسي قرار شاخصه
 الزم براي تشكيل يك مكتب طبي از اين قرارند: 

 فلسفي ة. پشتوان1
هاي فكري و  نگرش به دنيا و ديدگاه ةمكتب نحوهر در 

 ةفلسفي پيشوايان مكتب مهم و قابل بررسي است كه در نتيج
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ها  كارگيري واژه تفكر و ذهنيت و به ةها، نحو اين نگرش
يز مكتبي از ديگر اي براي تما شود و وجه مشخصه متفاوت مي

فلسفي، يكي از  ة). برخورداري از پشتوان20شود ( ها مي مكتب
به اين  ،رود شمار مي هاي يك مكتب طبي به عناصر و ويژگي

معنا كه هر يك از مكاتب طبي به فراخور نظام فلسفي داراي 
). 24( هستندبيني خاص با برهان و استدالل عقلي  نوعي جهان

س يك تفكر منطقي و فلسفي شكل يك مكتب همواره بر اسا
مكتب طب چيني بر اساس تفكر تائو  عنوان مثال به ،گيرد مي

) صورت 26) و مكتب طب هندي بر اساس تفكر ودا (25(
هاي فلسفي هستند. مباني  داراي پشتوانه مكاتبگرفته كه اين 

هاي فلسفي استوار شده است و  مايه نظري طب ايراني نيز بر بن
اي كلي تفسير از جهان و طبيعت را تشكيل اصول فلسفي مبن

). هستي موجودات در اين عالم به امور طبيعيه 27دهد ( مي
ها نباشد، بنياد بدن انسان و ساير  است و اگر يكي از آن استوار

وجود بيايد. بر اساس اعتقاد  تواند به موجوات مادي نيز نمي
كان ند از: ارا نظران امور طبيعيه عبارت بسياري از صاحب

). در 28(عناصر)، امزجه، اخالط، اعضاء، ارواح، قوا، افعال (
عالم بر عناصر چهارگانه دانسته شده است.  ةباورهاي كهن پاي

موجودات زنده از نباتي و حيواني از تركيب اين چهار  همة
هاي جهان  تئوري عناصر از نظريه أاند. منش وجود آمده عنصر به

هاي  نه بخشي از فرضيهاخالط چهارگا ةصغير است. فرضي
اخالط چهارگانه در كتب مقدس  ةجهان صغير است. فرضي

اما ايرانيان اين  ،رسد سال قبل از ميالد مي 2000هنديان به 
نظريه را بسط و گسترش دادند. به اين معني كه هر چيزي در 

بنابراين طب  ،)29آيد ( وجود مي جهان از عناصر چهارگانه به
چهارگانه شكل گرفته است كه از  ايراني بر اساس عناصر

 . استبنيادهاي فلسفه 
هاي عميق فلسفي به اين نتيجه  كنكاش ةفيلسوفان در نتيج

اي به نام عنصر تشكيل شده  اند كه جهان ما از مواد اوليه رسيده
است. عنصر بر اساس تعريف حكما، جسم بسيطي است كه 

يك ميليون تجزيه است. به اين معني كه اگر عنصر را  غيرقابل
ها با ديگري تفاوتي ندارد؛  يك از قسمت بار قسمت كنيم، هيچ

 تعريف، اتم ها ساختاري يكسان دارند. با اين  قسمت ةيعني هم

 به هر حال .)24آيد، نه بسيط ( شمار مي جسمي مركب به
علم كلي است و علوم جزيي مانند طب وابسته و محتاج  ةفلسف

دي خود نيز محتاج فلسفه به آن است و طب براي اثبات مبا
بنابراين بايد مباحث فلسفي براي درك بيشتر مطالب طبي است 

 ). 30(تبيين و بيان شود 
عناصر  ةتفصيل نظري ، بهقانونسينا در كتاب پنج جلدي  ابن

نظري آن يعني اين همان عالم كبري و عالم  ةاربعه و همبست
 ةن مرحلكند و اصول طب را آخري صغري را تبيين و تفسير مي

كند و اين اصول را كليد فهم  شناسي خود معرفي مي جهان
داند. به باور وي، علم پزشكي از يك  انسان يا عالم صغير مي

ها و قوا  رشته مفاهيم اساسي از جمله عناصر، اخالط، مزاج
اند  منظم شدهاي  تشكيل شده است كه در انسان به بهترين شيوه

را از ورود به مباحث  يبطبقانون ). وي همچنين در كتاب 31(
ها را در  و مسائل فلسفي بر حذر داشته و جايگاه اثبات آن

داند. او ضمن توجه به جدايي مسائل فلسفي و طبي،  فلسفه مي
دانسته است و آن را  نياز نمي طب را هرگز از مباني فلسفي بي

علم كلي به نام فلسفه قلمداد  ةعلم جزئي تحت سيطر ةبه مثاب
شان براي  طبي هاي كتابدر  طبيبانبنابراين  ،)32(كرده است 

اند.  آن بوده بنيادهايبيان مباني طبي متأثر از فلسفه و اصول و 
طب در گذشته نيز جزو فلسفه بوده است و اصطالحات طبي با 

 فلسفه آميخته است. 
 . آموزش پزشكي 2

گرفت. از  جواني صورت مي ةتحصيل پزشكي در سنين اولي
نا تحصيالت پزشكي خود را در يازده سالگي آغاز سي جمله ابن

هاي نظري و عملي  آموزش پزشكي شامل درس ).5كرد (
(تئوري و باليني) بود و دانشمندان مسلمان تدريس آن را 

عهده داشتند. براي  شده به ريزي صورت منظم و برنامه به
ضرورت داشت.  ههاي پاي پزشكي دانستن دانش ةداوطلبان رشت

شدند.  د پيش از ورود به بيمارستان با اين علوم آشنا ميها باي آن
باليني شامل دروس نظري علم تشريح، علم  هاي پيش درس

ها را زير  شد كه دانشجويان آن وظايف اعضا و داروشناسي مي
شناسي و  گذراندند. همچنين شيمي، سم نظر يك استاد مي

 ويان عالوه ها بود. دانشج اين درس ةاستفاده از پادزهرها از جمل
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از جمله  ،گرفتند مي بر مطالب پزشكي دروس ديگري را فرا
اي از علوم طبيعي است؛ علم هندسه،  زيرا شاخه ،علم طبيعي

ها؛ علم  براي شناخت ساختمان اعضا و تعيين شكل جراحت
ها و علم كهانت  حساب، براي ميزان تركيب داروها و تجويز آن

 ). 5( و فراست
هاي درسي و منابع پزشكي كه از همه  ترين كتاب از مهم

كه از  الفصول بقراطند از: كتاب ا تر بودند عبارت رايج
شامل كلمات  بود كهدر پزشكي نظري  ها تأليفترين  معروف

 ينالطب للمتعلم يالمسائل فقصار او در هفت مقاله است؛ 
ال و جواب بوده ؤصورت س اسحاق كه اصل آن به بن حنين

فصل  29رازي در  هاي كتابترين  از مهم المرشداست؛ كتاب 
هاي درسي سال دوم از  كه اقتباس از كتاب بقراط است. كتاب

كتاب  ،قره بن ثابت علم الطب يف يرهالذخاين قرار بوده است: 
حجم نزديك به  رازي كه اين كتاب كم الطب يف يالمنصور

پانصد سال پس از رازي نيز براي تربيت پزشكان كاربرد داشته 
 يرةذخ ،از اخويني بخاري الطب يف ينالمتعلم يههدا ،است

كامل پزشكي  ةاثر جرجاني كه شامل يك دور يخوارزمشاه
 ةپاي نظري و عملي به فارسي است كه نظامي عروضي آن را هم

رازي، كتاب  الطب يف يالحاو، ييناالسكندران  جوامعكتاب 
ينا س ابن قانونابوسهل مسيحي و  يهالصناعه الطب يالمائه ف

دانسته و جزء منابعي معرفي كرده است كه دانشجويان براي 
هاي  رسيدن به مدارج عالي پزشكي بايد بخوانند. كتاب

، ييعال يو خف يادگار، يهالعالئ  و المباحث يهالطب  االغراض
نيز از جمله دروس دانشجويان  يهالطب  الصناعه  كاملو  يالحاو

كه  اي اهميت است اين). آنچه كه دار34 ،5پزشكي بوده است (
پزشكي يونان را نيز مطالعه  هاي كتابدانشجويان طب بايد 

بسا  شد و چه ها محسوب مي كردند و جزء دروس آن مي
هاي يوناني را مورد بحث و نقد قرار  پزشكاني بودند كه كتاب

عباس اهوازي در كتابش به انتقاد  بن عنوان مثال علي دهند. به
تاب بقراط، جالينوس پرداخته است و هاي طبي از جمله ك كتاب

هاي پزشكان قديم و  حال در بين نوشته من تا به«گفته است 
جديد، كتاب جامعي نيافتم كه براي آموختن علم طب 

بقراط خيلي مختصر «دهد:  و ادامه مي» كننده باشدارضا
نويسد و بسياري از اصطالحاتش روشن نيستند و به تفسير  مي

لينوس هم چندين كتاب نوشته است كه هر احتياج دارند... جا
اند و تكراري هستند و  اي از هنر پزشكي كدام فقط شامل تكه

حتي يك كتاب هم از اين شخص نيافتم كه كامل و براي 
ها  ؛ بنابراين او يكايك كتاب»تدريس طب عملي متناسب باشد
 ،)28پرداخته است ( ها كتابرا بررسي كرده و به انتقاد از اين 

راين طب ايراني از تجربيات و منابع ساير مكاتب طبي از بناب
) ولي خود 35جمله مصر، يونان، هند و چين بهره گرفته است (

 هاي يوناني نيست.  منطبق بر گفته هويتي مستقل دارد و كامالً
طبيبان و ايراني در خالل مطالب خود مكرر به طبيبان 

 203 الحكمه ردوسفاند. طبري در  يوناني استناد كرده فيلسوفان
بار، اخويني بخاري در كتاب  136 الشكوك، رازي در كتاب بار

 كاملبار، مجوسي اهوازي در كتاب  36 نيالمتعلم هيهدا
 331در طب  قانونسينا در كتاب  بار، ابن 227 هيالطب الصناعه

بار نام  271 يخوارزمشاه رةيذخبار و حكيم جرجاني در كتاب 
شاگردان مكتب . )1(نمودار اند كردهاد ه و به مطالبشان استندبر

بر كتب آنان  بقراط و جالينوس عالوه بر آنكه شرح زيادى
اند  كردهيونانى پيدا  طبيبانهاى  كامل به نوشته ةاند احاط نوشته

كه در تاريخ طب  اند ها گرفته ايرادات و انتقاداتى جدى بر آن و
  .استو ترقى و سير كامل اين علم بسيار مهم 

به دانشمندان  يرانيا طبيبان هاي كتاب استنادهاي تعداد .1ارنمود
 يوناني

هاي آموزش عملي و تربيت پزشكان  ترين مكان از مهم
ها، دارالشفاها، مدارس (دولتي و  توان به بيمارستان مي

ها اشاره كرد. بيمارستان  و كتابخانه استادان ةخصوصي)، خان
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گسترش يافت.  نخستين مركزي كه علم پزشكي در آن رشد و
بيمارستان كه در جهان اسالم و جهان متمدن از طريق  ةواژ

اي است فارسي. اين نام مركب از دو  شده، واژه  ايران شناخته
معني دردمند و پسوند ستان به معني جايگاه يا  بيمار به ةكلم

). بيمارستان، 36معني بيمارخانه است ( به در مجموعخانه و 
افراد نيكوكار در  ياها  برخي حكومت خانه يا عمارتي است كه

جا پزشكان دولت،  سازند و در آن برخي از شهرها آن را مي
گونه كه در  ). همان11كنند ( طور رايگان درمان مي بيماران را به

هاي يونان، هند و مصر نخستين مركز درمان وجود داشته  تمدن
و داراي  ها داراي مركز درماني بوده آن ةاست، ايران نيز به مثاب

ترين قسمت  بنابراين مهم ،)37است ( بوده قدمتي طوالني
تحصيل پزشكي كارآموزي عملي در بيمارستان بود. از اموري 

طور  بهيكي آنكه وي بايد  بود،كه بر محصل اين حرفه واجب 
و توجه و  كرد ميها سركشي  ها و آسايشگاه به بيمارستان مرتب

آورد.  ميعمل  ان آن بهمراقبت كاملي از وضع و حاالت ساكن
اين حضور و مراقبت بايد با همراهي استادان بسيار ماهر و 

 طور مرتب به. از بيماران بايد شد ميدانشمند طب انجام 
مي كه در آنان ئو عال كرد ميها  هايي راجع به حال آن پرسش

 كرد مييك بررسي  به گذراند و يك ميبروز كرده از نظر دقت 
هاي كامل شامل مباحث  بايد آموزش انحكيم در نتيجه ،)5(

تا با تسلط كامل به درمان  گذراندند ميطب نظري و عملي را 
 بيماران بپردازند. 

براي تدريس پزشكي نظري در مدارس و دارالشفاها 
استادان بزرگي حضور داشتند. استاد در صدر مجلس بر كرسي 

رد وي گ ،ترتيب مقام دايره به نشست و شاگردان به شكل نيم مي
اين  به شدند. شاگردان برجسته در رديف اول بودند و جمع مي

الي علمي ؤشد. اگر س ترين مرتبه رعايت مي ترتيب تا پايين
شد شاگردان موظف بودند كه به آن جواب دهند و  مطرح مي

كرد. روش  دانستند، استاد مشكل را حل مي اگر جواب را نمي
بر آنكه براي چنين بود. رازي عالوه  تدريس رازي اين

 ةدر فاصل كرده ميشاگردانش در بيمارستان و مطب تدريس 
بين بيمارستان و مطب يا منزلش نيز به كار تدريس و رفع 

). دانشجويان 38پرداخته است ( مشكالت شاگردان مي
توانستند با استادان خود به بحث و جدل بپردازند و حتي  مي

استادان رازي است كه اين  ةاشتباه آنان را گوشزد كنند. از جمل
دليل اثبات ادعايش در مباحثه با شاگردانش مبني بر درمان  به

الساعه را نوشته و در آن  ها، كتاب برء بعضي بيماري ةيك ساعت
ها اشاره كرده است  هاي درمان آن هاي مذكور و راه به بيماري

زير نظر يك استاد  طور مستقيم بهرازي پزشكي را . )39(
كتب و نيز تجارب بيمارستاني آن را   ةه با مطالعنياموخته، بلك

فراگرفته و مانند بسياري از طالبان علم به بغداد رفته و از آثار 
پزشكان متقدم مانند بقراط و جالينوس استفاده كرده  ةشد ترجمه

كرد، ابتدا توسط  است. هر مريضي كه در بيمارستان مراجعه مي
، بود پيچيدهه براي آنان شد و اگر مسئل شاگردان او معاينه مي

). 40شد ( به خود او ارجاع مي در نهايتو ارشد به شاگردان 
مطالب  ةهاي همگاني دربار بعضي از پزشكان حتي سخنراني

 كردند ميمندان در آن شركت  دادند كه عالقه پزشكي ترتيب مي
گرفت. پزشكان  ها در مساجد محلي انجام مي كه اين سخنراني

اند.  داده صوصي در منازل خود تشكيل ميهاي خ ديگري كالس
توانستند  دانشجويان نيز از حداكثر آزادي برخوردار بودند و مي

استادان خود را مورد پرسش قرار دهند و حتي اشتباه آنان را 
 ). 5( )1(جدول كننداثبات 

هاي مختلف پزشكي متداول نبود  در رشته تخصص رسمي
ممارست در درمان  ولي برخي از پزشكان با كسب مهارت و

ن اها يا در تجويز داروهاي معين تا حدودي به متخصص بيماري
هاي  سينا در درمان بيماري . از جمله ابنداشتندامروزي شباهت 

عصبي بيش از ديگران مهارت داشت و بنابراين بسياري از 
آنچه بيان شد  از). 5كردند ( بيماران رواني به وي مراجعه مي

تان به دانش پزشكي و تعليم آن توجه داشته ايران از دوران باس
ترين  است و مراكز مختلف پزشكي را داشته است كه از مهم

آموزشي بدل -شاپور است كه به مركز علمي اين مراكز جندي
سوم و چهارم هجري رويكرد جديدي در آثار  ةگشت و در سد

منابع و آموختن  ةايراني ايجاد شد و با مطالع حكيمانپزشكي 
باعث نوآوري در اين زمينه شدند و توانستند طب ايراني  تجربه

 .را وسعت ببخشند
 . پيشروان و آثار طبي3

 ةترين و نخستين پيشروان طب ايراني در دور از مهم
توان از طبري، رازي، اخويني بخاري، مجوسي  اسالمي مي
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  .)2جدول( دارد

 
 آموزش پزشكي هاي . شاخصه1جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

همنبع: نويسند  
 

ايراني و آثار طبي آنان . پيشروان طب2جدول

 استادان نام كتاب ايراني طبيبان رديف
مكان تحصيالت و سفرهاي 

 علمي
 تحصيلي هاي موضوع

تعداد 
 آثار

1 
 طبري  ربن بن علي

 ق) 247تا  160(
 فردوس
 مرو پدر طبري الحكمه

طب، فلسفه، اديان، رياضي، 
 هندسه

12 

2 
  زكرياي بن محمد

 رازي
 ق) 313تا  251(

ي في الحاو
 الطب

پدر رازي، ابوزيد بلخي در 
كه نام  استادانفلسفه و ديگر 

 برده نشده است.
 ري، بغداد، نيشابور

طب، موسيقي، شيمي، 
طبيعيات، فلسفه، 

 داروسازي، شعر، زبان عربي
273 

3 
 اخويني  ابوبكر

 بخاري 
 ق) 371(

 هيهدا
 نيالمتعلم

اسم ابوالق
ابراهيم مقانعي  بن محمد طاهربن

 رازي
 1 طب بخارا

4 
  عباس بن علي

 اهوازي  مجوسي
 ق) 383(

 الصناعه كامل
 1 طب اهواز سيار بن يوسف بن موسي ابوماهر هيالطب 

5 
 سينا  ابوعلي

 ق) 428تا  370(
 قانون در طب

محمود مساح، اسماعيل زاهد، 
ابوعبداهللا ناتلي، ابوسهل 

 ابومنصور يحيي، بن عيسي
 قمري.  نوح بن نسح

جرجان، ري، همدان، بخارا، 
خوارزم، خراسان، قزوين، 

 اصفهان

طب، فقه، فلسفه و منطق، 
 الهيات، رياضيات، نجوم

238  

6 
حكيم اسماعيل 

 جرجاني
 ق) 531تا  434(

 رةيذخ
 يخوارزمشاه

فرخ،  صادق، احمد ابي ابن
 ابوالقاسم قشيري، سمعاني

عراق، مرو، خوارزم، گرگان، 
خوزستان، فارس، قم، نيشابور، 

 ري، فرغانه، خوارزم
 طب، فقه، حديث، تصوف

بيش از 
 تأليف 5

 دهمنبع: نويسن
 
 

 ها ويژگي ها مؤلفه
 اوايل جواني تحصيل پزشكي

، طب علم في الذخيره، المرشد، المسائلبقراط،  الفصولهاي متعدد علمي شامل  كتاب منابع درسي
 عالئي خفي، يادگار، الطبيهاغراض ، يخوارزمشاه ذخيرة، طب في منصوري

 نظري و عملي آموزش پزشكي

 ها ها، دارالشفاء، مدارس دولتي و خصوصي، خانة استادان، كتابخانه بيمارستان هاي آموزش مكان

 مباحثه با استادان، پرسش و پاسخ روش تدريس

 ها، تدوين آثار مرتبط، برگزاري محافل علمي و سخنراني ترجمة كتاب ها برنامه
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 روش علمي باليني. داشتن 4
هاي طبي، روش و  هاي گردآوري داده يكي ديگر از ويژگي

توان  استدالل را مي و نظر ةكيفيت بحث، ارائسبك طبي است. 
در بررسي زندگاني علمي . دانستسبك و روش طبي جديد 

شويم كه هر طبيب در طرح بحث طب  ايراني، متوجه مي طبيبان
. طبري، كتاب گزيند خود روشي خاص را برمي هاي لو استدال
 ،)41را با روش منطقي نگاشته است ( الحكمه فردوس

پيش از خود  طبيباناي كه در تأليف كتابش از نظريات  گونه به
كند. از آثار  نوس، اوريباسيوس نقل قول ميمانند بقراط، جالي

كند.  اسحاق نيز ياد مي بن ماسويه و حنين ماسرجويه، يوحنابن
هايى نيز از  ربن آگاهى بن همچنين شايان توجه است كه على

ها بر اساس منابع طب  معالجات آن ةپزشكى هندى و شيو
 ).42دهد ( دست مى هندي به

اهميت و اعتبار  ،بهرازي نيز براي تجر  زكرياي محمدبن
طوري كه تشخيص بيماري و اعمال  زيادي قائل بوده است به

درماني وي مبتني بر تجربه بوده و به او لقب مجرب داده 
القول باشند  بودند. او معتقد بود آنچه را كه پزشكان بر آن متفق

د، بايد كنيد يو با قياس نيز تطبيق كند و تجربه نيز آن را تأ
). در منابع نقل شده است كه وقتي 38داشت (پيوسته در نظر 

هايي از  تصميم گرفت در بغداد بيمارستاني را بسازد، قطعه
هاي مختلف شهر آويخت و در همان جايي  گوشت در محله

را كه آثار فساد كمتري در گوشت پديد آمده بود، بيمارستان 
هاي روزانه را در  ساخت. وي در مطب و بيمارستان يادداشت

هاي  گزارش ةكرد كه به مثاب يماران خود تنظيم ميمورد ب
 ).43ارزشمندي مورد استفاده قرار گرفته است (

هايش  گونه بر تجربه كردن نسخه رازي اين زكرياي  محمدبن
آنچه ديدم، معجوني از قنه و زوفا و  ةبر پاي«كند:  كيد ميأت

قردمانا و ايرسا و تخم انجره و غاريقون و افتيمون كه از هر 
ها بسرشند  آن ةكدام يك اندازه برابر گيرند و با عسل به انداز

براي درمان بيماري آسم سودمند خواهد بود. وي در همان 
هايم، تخم بنگ، پوست  ها و شنيده ديده ةبر پاي«گويد  كتاب مي

لفاح، گل درياچه، كندر، اقاقيا، تخم رجله، تخم بادروگ،  ةريش
رازي ). 44( »آن قرص بسازيدگلنار و كافور را برگيريد و از 

به هنگام شرح بيماري و چگونگي درمان آن،  يالحاودر كتاب 

 ةهاي پزشكان يوناني و افرادي كه آراء آنان منبع و پاي ابتدا گفته
ها و نتايج  پزشكي اسالمي بوده را يادكرده و سپس ديدگاه

تجربيات خود را بر آن افزوده است. او با اين كار، پزشكان و 
نياز  هاي ديگر بي نندگان اين كتاب را از مراجعه به كتابخوا

هاي رازي معطوف بر پزشكي  )؛ بنابراين دانسته44كرده است (
هايي شد.  پزشكي باعث نوآوري ةجالينوس نبود، بلكه در زمين

فيلسوف انتقادي سراسر  ترين برجستهتوان گفت كه رازي  مي
بعيت از غير بر رود و كمترين تقليد و ت شمار مي اعصار به

 ).45تابد ( نمي
پزشكي مطلع و آگاه از آراي پزشكان بخاري نيز   اخويني

كه در كتاب خود از آراء و نظرات  قديم بوده است چنان
اسحاق،  بن پزشكان بزرگي مانند بقراط، جالينوس، حنين

هايي  ماسويه و كتاب بن صهاربخت، يحيي بن قره، عيسي بن ثابت
 يو منصور ينالعيب ترك، المعرفه در تقدمهنوا، يدميااپمانند 

آزمايش و اصول  ،اما او به تجربه، تحقيق ،برده است هبهر
 هيهدااخويني در كتاب  ).46پزشكي رازي باور داشته است (

ولكن من ترا آن «گويد:  خطاب به فرزندش چنين مي نيالمتعلم
ام مگر آن چيزي كه  چيزها در اين كتاب گويم كه خود آزموده

گويد آن نيازموده باشم اين بدان گفتم تا  ويم فالن چنين ميگ
هاي  گويد من بيماري در جاي ديگري مي). 47( »ترا غلط نيافتد

من است و  ةگويم آزمود ام و هر آنچه مي زيادي را درمان كرده
ندرت آراي  ). او به47كنم ( ام بيان نمي آنچه تجربه نكرده

كند كه  زموده باشد، نقل ميپزشكان مشهور را بدون آنكه خود آ
ضمن تفكيك نظرات » ام نيازموده«در اين موارد نيز با عبارت 

خود، به ديگران توصيه  هاي هو تجرب ها هديگران از مشاهد
ها مدنظر قرار دهند  كند كه جانب احتياط را در استفاده از آن مي

كند تا اين  و در برخي از موارد به خواننده پيشنهاد مي
يه هدا). با توجه به كتاب 46درماني را بيازمايند (هاي  روش

توان گفت كه روش علمي اخويني متكي بر  مي ينالمتعلم
هاي منطقي به بررسي تجربيات  اصول علمي است و با روش

خود پرداخته است. به همين علت است كه او توانسته 
ترين دستاورد اخويني در  هاي زيادي داشته باشد. بيش نوآوري

هاي اعصاب و روان بوده است چنان كه  يماريخصوص ب
علت موفقيت فراوان در درمان بيماري ماليخوليا در زمان  به
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حياتش به پرشك ديوانگان معروف شده است. توضيحات او 
تبديلي نيز خود شاهدي  هاي لبيماري صرع و اختال ةدر زمين

توان گفت كه اخويني  بر تفكر علمي اخويني است. در واقع مي
دليل سبك علمي درست توانسته است در بسياري از  به

هاي نورولوژي و  خصوص بيماري هاي پزشكي و به زمينه
). اخويني در رعايت اصل 48پزشكي پيشگام باشد ( روان

كند  داري و گزارش دقيق تجربيات خود چنان عمل مي امانت
كه در برخي موارد حتي نام بيمار خود و يا همكارش را نيز 

كار بردن داروها  است. عالوه بر اين به دفعات از بهذكر كرده 
يد و يا رد يكند تا خواننده بداند كه تأ ها ياد مي در درمان بيماري

چه ميزان آزمون بوده  ةعملكرد يك دارو از سوي او بر پاي
 ). 47است (

نظم و ترتيبي  الطبيه الصناعه كاملاهوازي با نگارش كتاب 
كتاب  ةگونه كه خودش در مقدم به علم طب داده است. همان

بر اساس مطالعات  با حفظ حرمت دانشمندان پيشين خود
يوناني را مورد انتقاد قرار  طبيبانعميق و استعداد فردي خود 

ويژه در مورد آراء و نظرات بقراط، جالينوس،  داده است. به
سرابيون به  بن اريباسيوس، فولس اجانيطي، اهرن و يوحنا

رازي را نيز   زكرياي محمدبنت تا جايي كه بررسي پرداخته اس
هاي  مورد سؤال قرار داده است. وي معتقد است بيشتر نوشته

بقراط بسيار مختصر است و به همين دليل شكل مبهم و 
غيرقابل فهمي به خود گرفته است. او همچنين در مورد 
جالينوس نوشته است كه در تحرير وي معاني كم و الفاظ 

ورد فولس اجانيطي بيان كرده است كه بسيار است. در م
كالبدشكافي، جراحي، فلسفه، علوم طبيعي، علم تشخيص و 
عوامل بيماري را ناديده گرفته است. همچنين در مورد كتاب 

چه در نوع خود كامل است اما از زباني  گفته است اگر اهرن
  ). 28غيرواضح و مبهم استفاده كرده است (

رازى جايگاه بسيار  زكرياي  بنمحمداهوازي در مقايسه با 
دهد، با اين همه  ترى به اصول و قواعد اختصاص مى گسترده

ها  تنها به نوشته دهند كه او نه بسيارى از مواضع كتابش نشان مى
بلكه همچنين به تجربيات خود در كنار بستر بيماران  ،و ادبيات

  مانده جسارت جا آنچه از پيشينيان به ةمتكى است و در محدود

صراحت  جوان به طبيبانبه  .نظر مستقل را هم دارد اظهار
). 42ها كسب دانش كنند ( كرد كه در بيمارستان سفارش مى

مؤلف در نگارش اين اثر، ابتدا به بيان كليات (اركان،  ةشيو
گاه در بخش عملى  پردازد، آن امزجه، طبايع، اخالط و...) مى

ها و  آن هاي همعالج هاى بدن از سر تا پا و كتاب، بحث بيمارى
مركبه (قرابادين) و خواص  ةمفرده و ادوي ةنيز شناخت ادوي

 شود.  ها را متذكر مى آن
سينا پزشكي را از صورت نظري خارج كرد و پزشكي  ابن

عملي باليني را ارتقا بخشيد. او نيز تجربه و آزمايش را در 
سينا  پزشكي بسيار معتبر دانسته است و تجارب شخصي ابن

سينا در مورد يقيني بودن  ابنذكر شده است.  قانونرا در مكر
ال كند كه چرا تجربه ؤاگر كسي س«گويد:  تجربه چنين مي

گوييم تجربه به معني  كند، در پاسخ آن مي ايجاد حكم يقيني مي
نمايد بلكه اين مشاهدات به  تكرار مشاهدات ايجاد يقين نمي

 »گردد يقين مي قياسي كه به آن مقرون است، منجر به ةضميم
عنوان فيلسوف برجسته از طرفداران  سينا به )؛ بنابراين ابن27(

 هاي خود است.  روش تجربه در مطالعات و پژوهش
توان  شده، در منابع طب ايراني مي با توجه به مطالب بيان

هاي مبتني بر تجربه و  شواهد و مستندات فراواني از آموزه
خدوش نشده و دانشمندان آزمون يافت كه اصول و مباني آن م

اند، بنابراين نشان از  ها پرداخته بعدي فقط به شرح و تفسير آن
ها  هاي تجربي بر آن كه يافتهباشد  ميپايداري مباني طب سنتي 

  ). 43استوار است (
  :گيري نتيجه

كند،  آنچه كه طب ايراني را از ساير مكاتب طبي متمايز مي
اريخي طب ايراني بر طب عالوه بر طرح مباحثي چون تقدم ت

چشم  يوناني، هنر اخذ و تركيب علوم پزشكي در طب ايراني به
ها  فرهنگي ايران با ساير تمدن-خورد زيرا تبادالت علمي مي
شكل  علت موقعيت جغرافيايي خود، در دوران مختلف به به

مستمر وجود داشته است و اين ارتباط باعث انتقال دانش 
شان، به ايران و بعداً جهان  مكتبي مكاتب طبي و دستاوردهاي

هاي طبي كمتر هنر اخذ و  كه در ساير مكتب . درحالياسالم شد
شود زيرا مانند ايران همواره در معرض تهاجم  تركيب ديده مي
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 ها مغولها و  ها، سكاها، ترك اقوام وحشي و بربر، عرب
 ها را هاي ديگر مكتب اند. اطباي ايراني اطالعات و تجربه نبوده

هاي علمي متعدد توانستند  اخذ و سپس با استفاده از اين تجربه
بنابراين  دست به نوآوري بزنند و صاحب ايدة جديدي شوند،

طب ايراني تأثيرپذير از ساير مكاتب طبي يوناني، هندي، چيني 
 و مصري است. 

هاي بين  و تفاوت ها رسد كه با بررسي اشتراك نظر مي به
نيم يك چارچوب كلي براي مكتب توا مختلف، مي هاي تبمك

شرح زير بيان كرد كه يك مكتب طبي بايد بنيان نظري  طبي به
فلسفي جداگانه و استقالل رأي داشته باشد و از  ةو پشتوان

آموزش داراي منابع مستقل،  ة، در حوزكندتقليد صرف پرهيز 
 اساتيد بنام، روش و سبك آموزشي خاصي باشد.

دليل داشتن  وان طب ايراني را بهت ها مي با وجود اين گفته
ها يك مكتب طبي مستقل دانست زيرا عالوه  اين ويژگي ةهم

هاي فلسفي مستقل و مباني نظري خاص،  بر دارا بودن بنيان
سينا، اخويني را داشته كه  چون طبري، رازي، ابن نامياستادان ب

هاي  اثرگذار، داراي حوزه هاي هر كدام عالوه بر داشتن تأليف
 اند.  شي فراگير بودهآموز

توان ادعا كرد كه طب ايراني يك مكتب  به همين دليل مي
هاي ديگر طبي، همچون بغداد، شيراز و  كامل است و حوزه

 ةاند، زيرمجموع نحوي مرتبط با مباني آن بوده خراسان كه به
اين مكتب محسوب شده و بهتر است از اين پس براي طب 

حوزه  ةهاي آن از واژ موعهمكتب و براي زيرمج ةايراني واژ
 استفاده كرد.
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