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1394زمستان ، چهارمي  شماره، ششمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ي مجلّه 

 
 سهم دانشمندان ايراني در تأليف نسخ خطي عربي طب اسالمي 

 
 بفاطمه وفايي ، *الف نجال حريري

 
 دانشيار گروه علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، ايران الف

 تهران تحقيقات و علوم واحد اسالمي، آزاد دانشگاه شناسي، دانش و اطالعات علم ارشد كارشناسب 
 

 چكيده
بر كسي پوشيده نيست، اما به دليل اين كه نگارش متون علمي در آن دوران بـه   در دوران پس از اسالم ايرانيانهر چند كه خدمات علمي برجسته  :سابقه و هدف

از همـين  رو  . زبان عربي بوده است، تفكيك سهم ايرانيان و اعراب در رشد و توسعه طب سنتي اسالمي بدون انجام پـژوهش هـاي دقيـق ممكـن نخواهـد بـود      
  .مي پردازدخطي عربي در طب اسالمي سهم دانشمندان ايراني در تأليف نسخ  حاضر به بررسي پژوهش

موجـود در سـازمان   عنوان نسخه خطي عربـي   4000 شامل پژوهش جامعه آماريتحقيق به روش مطالعه كتابخانه اي و توصيفي انجام گرفت و  :مواد و روش ها
سـياهه  ) 19-7مجلـدات  (انه ملي جمهوري اسـالمي ايـران   خطي عربي كتابخ هاي با استفاده از فهرست نسخه .اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران است

براي اثبات ايرانـي  . تهيه شد) ليف، موضوع، كاتب و زمان كتابتأعنوان، مؤلف، زمان ت(خطي تاليفي درطب اسالمي به زبان عربي به تفكيك  هاي وارسي از نسخه
سپس اطالعـات بدسـت آمـده توسـط نـرم        .گرديدلفين و دانشمندان شرح حال تهيه بودن مؤلفين و دانشمندان به منابع و كتب رجال شناسي رجوع شده و از مو

  .افزارهاي اكسل و اس پي اس اس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
 اسالمي طب موضوع هاي در )درصد 7/4(عنوان  186 ايران، تعداد ملي كتابخانه عربي خطي هاينسخه فهرست شده بررسي نسخه عنوان 4000 ميان از :افته هاي

 بـه  ايرانـي  غيـر  مولفـان  توسـط  درصد 9/26 با برابر منبع 50 مقابل در و شده نگارش ايراني مولفان توسط درصد 6/58 برابر منبع 109 از اين تعداد، بوده است و
سخ خطي عربي طب اسالمي موجـود  ن )6/37(بيشترين درصد . است بوده نامشخص از نسخ مورد بررسي، مليت مؤلف 5/14 در مورد .است درآمده تحرير رشته

 .تأليف شده استقرون ششم  تادر سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران كه توسط دانشمندان ايراني تأليف شده، 
. انـد  اي داشته شاخص و برجستهدانشمندان ايراني در ايجاد نسخ خطي و پيشبرد علم در طب اسالمي در دوره تمدن اسالمي نقش  به نظر مي رسد كه :گيرينتيجه

ايراني را به عنوان شـالوده   -چنين پژوهش هايي مي توانند زمينه هاي تقويت خودباوري در جامعه پزشكي كشور را فراهم آورند و پيشينه علمي پرافتخار اسالمي
 . .محكمي براي آينده درخشان دانش پزشكي در كشور مطرح نمايند

 .جمهوري اسالمي ايرانكتابخانه ملي سازمان اسناد و  ،خطي عربي، طب اسالمي هاي دانشمندان ايراني، نسخه :ها كليد واژه
 

 
 :مقدمه

ميراث مكتوب ما كه به زبان عربي نوشـته شـده    بدون شك
ميراثي اسالمي جهاني است، به اين معنا كه دانشمندان اسـالمي  

و در  انـد  عظـيم را بوجـود آورده   در طول اعصار، ايـن ميـراث  
عربي زبان فرهنگ و ادب  جهت تكوين آن در عصري كه زبان

خــدمات مســلمانان و در  ).1( انــد و فكــر بــوده گــام برداشــته
اول ايرانيان در علـوم گونـاگون ماننـد منطـق، فلسـفه،       ي درجه

رياضيات و علوم طبيعي، مخصوصـا علـم پزشـكي، بـر كسـي      
از جهل و تاريكي به  اي غرب در هاله كه زماني. پوشيده نيست

برد، دانشمندان مسلمان، پرچمدار علوم و فنون بودنـد و   سر مي
اگـر تمـدن را بـه      ).2( دادنـد  كاروان علمي را به جلو سوق مي

معني مجموعه معارف و آثار آن در زنـدگي مـادي بشـر تعبيـر     
ــدانيم    ــوي ب ــادي و معن ــدگي م ــده زن ــيش برن ــيم و آن را پ كن

ان ايراني بلكه فرد فرد ايرانيان اعـم از دانشـمند و غيـر    دانشمند
تـوان   دانشمند در تمدن اسالمي سهم بسزائي دارنـد، بلكـه مـي   

 گفت اساس تمدن اسالمي را در ميان ايرانيان بايد جستجو كرد
)3.(                

94فروردين: افتيدر خيتار
 94آذر : تاريخ پذيرش
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 هـاي  طب اسالمي يكي از مشهورترين و شناخته ترين جنبه
علم است كه مسـلمانان در   هاي اخهتمدن اسالمي، و يكي از ش

اين مكتب پزشكي، كه بعد . اند آن درخشندگي فراوان پيدا كرده
از تاريخ اسالم به وجود آمد، نه تنها از لحاظ ارزش ذاتي خـود  

كه پيوسته  نيز حائز اهميت است اهميت دارد، بلكه از آن جهت
). 4( ارتباط نزديكي با ساير علوم و بالخاصه فلسفه داشته است

هر چند دانش و نظريات علمي مرتبط با طب اسالمي عموماً به 
اند، با اين حال بسـياري از پزشـكان در    زبان عربي نگاشته شده

متولد قرن (دنياي اسالم از جمله برجسته ترين آنان مانند رازي 
) دهم م/قرن چهارم هجري(، اهوازي )نهم ميالدي/سوم هجري
ايراني بـوده  ) نهم ميالدي/جريمتولد سده چهارم ه(و ابن سينا 

تاريخ پزشكي در ايـران بـه انـدازه تمـدن ايـن كشـور       ). 5(اند 
و ) 6(قدمت دارد و تا دوران پيش از اسالم قابل رديابي اسـت  

بيمارســتان جنــدي شــاپور بــه اعتقــاد برخــي مورخــان اولــين  
مي توان گفـت  ). 7(بيمارستان آموزشي در تاريخ پزشكي است 

رخشان تاريخ فكري و عقالني اسـالم، وارد  كه يكي از فصول د
ساختن، جذب و تحليل انديشه دنياي قديم در فرهنگ اسالمي 

هـاي   اي اسـت از سـنت   طب اسالمي در واقع آميـزه . بوده است
پزشكي يوناني بقـراط قـرن چهـارم و پـنجم پـيش از مـيالد و       

هاي علمـي   ها و جنبه جالينوس قرن دوم ميالدي همراه با نظريه
ها و هنديان كه در متن كلي اسـالم بالنـده شـده     ايراني پزشكي
                ). 5(است 

 جهـان  بـه  مايه پر كتبي توانستند ايرانيها مخصوصا مسلمين
با توجـه بـه نقـش فعـال دانشـمندان      ). 8(دارند  تقديم پزشكي

ايراني در طب اسالمي، الزم است با بررسي نسخ خطي موجود 
ايران، سهم دانشمندان ايراني در گسترش طب در كتابخانه ملي 

ــردد  ــالمي مشــخص گ ــان   .اس ــه ايراني ــالمي گرچ در دوره اس
قسـمت   انـد،  را بـه عـالم بشـريت نمـوده     هـا  بزرگترين خدمت

سهم آنان در علم و دانش متاسفانه به حسـاب اعـراب    ي عمده
گذاشته شده و اين بيشتر به دليل اين است كه ايرانيـان بعـد از   

شـتر كتـب علمـي و فلسـفي خـود را بـه زبـان عربـي         اسالم بي
نوشتند تا رواج سريعتر و بيشتري در عالم اسالم بـه دسـت    مي
  ).9( آورد

 پـس  دوران در ايرانيـان  برجسته علمي خدمات كه چند هر
 چنـان كـه اشـاره شـد، بـه      اما نيست، پوشيده كسي بر اسالم از

 عربـي  زبـان  بـه  دوران آن در علمـي  متون نگارش كه اين دليل
 توسـعه  و رشـد  در اعـراب  و ايرانيـان  سهم تفكيك است، بوده
 ممكـن  دقيـق  هـاي  پـژوهش  انجـام  بـدون  اسالمي سنتي طب

ي خطـي  هـا  چه تعداد از نسخهسؤال اين است كه . بود نخواهد
دانشمندان  نقش و ؟استتأليف دانشمندان ايراني  طب اسالمي

خطـي   هاي سخهايراني در زمينه توليد و گسترش علم طب در ن
 است كـه  ايران فالت" ايران، منظوراز پژوهش اين درچيست؟ 

 از قسـمتي  و قفقـاز  و افغانسـتان  و تركسـتان  از قسـمتي  شامل
 و تمـدن  آغـاز  در واقـع  در كـه  اسـت  امـروزي  عـراق  و تركيه

 بـوده  دخيـل  جهـان  از ديگـر  اي هرنقطـه  از بـيش  آن پيشرفت
نسـخه خطـي    اين پژوهش با بررسـي چهـار هـزار   ). 9( "است
موجــود در ســازمان اســناد و كتابخانــه ملــي جمهــوري  عربــي

اسـالمي، از   طـب  ايرانـي را در  دانشـمندان  اسالمي ايران، سهم
 .مشخص نمايد ايشان تأليفات ميزان و تعداد طريق بررسي

 
 :مواد و روش ها

پژوهش بـه روش مطالعـه كتابخانـه اي و توصـيفي انجـام      
 هـاي  ازده مجلد فهرست نسـخه يجامعه آماري پژوهش . گرفت

الـي   7كه شامل جلـدهاي   است) 10(خطي عربي كتابخانه ملي
مجمـوع   در مـدخل اسـت كـه    300است و هر جلد داراي  19

منظور از دانشمندان       .شود عربي را شامل مي يخط  نسخه 4000
محل تولد آنهـا  ) 1 دانشمنداني است كه ايراني در اين پژوهش،

، و محل وفات آنها در ايران بـوده اسـت   )2ا ، يايران بوده است
و در ايـن كشـور    اند دانشمنداني كه در ايران زندگي كرده )3يا 

   .اند افتهيرشد علمي 
  :به شرح زير اجرا گرديدمرحله  3در  پژوهش

 هاي خطي عربي طب تهيه گرديـده، و  ابتداء فهرست نسخه
ـ   شـامل  چـك ليسـتي   در نرم افزار اكسلسپس  ف، عنـوان، مول

منـابع   تاريخ تأليف، موضوع كتابت، كاتب، تاريخ و زمان كتابت
روايـي صـوري و محتـويي آن توسـط      .مورد بررسي تهيه شـد 

شناسـان و اعضـاي    متخصصان، خبرگان نسـخه خطـي، نسـخه   
 ؛هيات علمي كتابخانه ملي به تاييد رسيد
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مورد بحث از طريـق سـرعنوانهاي موضـوعي     هاي موضوع
پزشكي دوره اسـالمي، سـرعنوانهاي موضـوعي كتابخانـه ملـي      
ايران و برنامه نرم افزار رسا و منابع مرجع كه در بخـش مرجـع   

هاي خطي كتابخانه ملي ايران موجود بود ماننـد فهرسـت   نسخه
و فهرســت ) الذريعــه(هــاي خطــي آقــا بــزرگ تهرانــي نســخه
كتابخانـه آيـةاهللا مرعشـي نجفـي و غيـره و       خطـي  هـاي  نسخه

خطـي پزشـكي و    هـاي  مشترك نسـخه  ي همچنين با فهرستواره
 ، بررسـي و صـحت  از نظـر ايـران   هاي علوم وابسته در كتابخانه
 ؛مورد تائيد قرار گرفت

براي اثبات ايراني بـودن   هاي يادشده، بعد از گردآوري داده
كتـاب مسـتند   بررسـي  ا مؤلفين و دانشمندان، ابتدا نام مولفين ب

و مشاهير پزشكي دوره اسالمي و مستند مشاهير كتابخانه ملـي  
سپس بـا مراجعـه بـه منـابع و كتـب رجـال شناسـي از جملـه         
و  پزشكان برجسته در عصر تمدن اسالمي، پزشكان نامي پارس

تهيه شرح حال مختصـر از مـؤلفين و   غيره و همچنين از طريق 
بطور منظم و بر  wordنرم افزار و در  مستند گرديددانشمندان، 

و بر اساس آن ايراني يا غير ايرانـي   اساس كنيه و لقب وارد شد
  .گرديدبودن مؤلفين مشخص 

پس از گردآوري اطالعات، از نـرم افـزار اس پـي اس اس    
به سـواالت پـژوهش    واستفاده شده  ها براي تحليل آماري داده

 .تپاسخ داده شده اس
 

 :يافته ها
ــي موجــود   : پرســش اول ــزان از نســخ خطــي عرب چــه مي

درسازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايـران كـه در   
 حوزه طب اسالمي هستند، متعلق به دانشمندان ايراني است؟

 
 برحسب نسخ خطي عربي طب اسالميتوزيع فراواني  .1جدول 

 مليت مولف

 درصد فراواني مليت مؤلف

 6/58 109 مولف ايراني

 9/26 50ايراني مولف غير

 5/14 27 نامشخص

 %100 186 جمع

نسخه خطي  186از مجموع  حاكي از ان است كه 1جدول 
درصد توسط مولفان ايرانـي   6/58منبع برابر  109، مورد بررسي

درصـد توسـط    9/26منبع برابر بـا   50نگارش شده و در مقابل 
ضـمن ايـن كـه     .مولفان غيرايراني به رشته تحرير درآمده است

  .درصد نامشخص بوده است5/14منبع برابربا  27وضعيت مليت
نسخ خطي عربي موجود در سـازمان اسـناد و   : پرسش دوم

از طـب   هـايي  كتابخانه ملي جمهوري اسالمي در چـه موضـوع  
  اسالمي بيشتر بوده است؟

 
برحسب  نسخ خطي عربي طب اسالميتوزيع فراواني  .2جدول 

 موضوع
درصد يفراوان موضوع
 8/82 154 پزشكي

 9/5 11پزشكي سنتي، يوناني و رومي

 5/0 1 روان پزشكي

 5/0 1 دندانپزشكي

 1/9 17 داروسازي و گياهان دارويي

 5/0 1 بهداشت

 5/0 1 مكتوبات پزشكي

 100 186 جمع

 
 186شـود از مجمـوع    مشاهده مي 2 در جدول همانطور كه

درصـد در موضـوع    8/82بـا  مورد برابر  154منبع مطالعه شده؛ 
موضوع دارو سـازي و   و پس از آن پزشكي نگارش شده است

 .قرار دارددرصد  1/9 با و گياهان دارويي
 

تأليف  نسخ خطي عربي طب اسالميتوزيع فراواني  .3جدول
 موضوع  دانشمندان ايراني برحسب

موضوع نسخ خطي تأليف 
 دانشمندان ايراني

درصد فراواني

 3/85 93 پزشكي
 3/7 8 پزشكي سنتي، يوناني و رومي
 6/4 5 داروسازي و داروهاي سنتي

بهداشت، (پزشكي  هاي ساير موضوع
  )روانپزشكي و مكتوبات پزشكي

3 8/2 

 %100 109 جمع
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از درصــد  3/85 نشــان مــي دهــد 3 همــانطور كــه جــدول
در موضـوع پزشـكي   تأليفات دانشمندان ايراني در طب اسالمي 

درصد در رابطـه بـا پزشـكي سـنتي،      93/7. نگارش شده است
ــي،   ــاني و روم ــازي و و   6/4يون ــوع دارو س ــد در موض درص

 هـاي  درصـد مربـوط بـه سـاير موضـوع      8/2سنتي و  هاي دارو
   .بوده است) روان پزشكي، بهداشت و مكتوبات(پزشكي 

ميزان نسخ خطي عربي طب اسـالمي موجـود   : پرسش سوم
مهـوري اسـالمي ايـران كـه     در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج

هـايي بيشـتر    توسط دانشمندان ايراني تأليف شده، در چـه دوره 
  بوده است؟

 
تأليف  نسخ خطي عربي طب اسالميتوزيع فراواني  .4 جدول

 قرن تأليف به تفكيك مليت مولف دانشمندان ايراني برحسب
 جمعنامشخصمولف غير ايرانيمولف ايراني قرن تأليف

%)3/26(  49%)0( 0 %)0/16( 8%)6/37( 41قرن ششم و كمتر
%)6/30( 57%)7/3( 1%)0/44( 22%)2/31( 34 قرن هفتم تا دهم

%)7/9( 18%)8/14( 4 %)0/4( 2%)0/11( 12قرن يازدهم تا سيزدهم
%)3/33( 62%)5/81( 22%)0/36( 18%)2/20( 22 نامشخص
%)100( 186%)100( 27%)100( 50%)100( 109 جمع

 
 عربـي  خطـي  نسخدرصد  6/37 نشان مي دهد كه 4جدول 

در قرن ششـم و كمتـر از    ايراني دانشمندان تأليف اسالمي طب
 11درصد بين قرن هفـتم تـا دهـم،     2/31. آن تأليف شده است

ضمن اين كـه   .انددر قرن يازدهم تا سيزدهم تأليف شدهدرصد 
درصـد كـه توسـط     2/20منبع برابر بـا   22وضعيت قرن تأليف 

در . دانشمندان ايراني نگارش شده است نامشخص بـوده اسـت  
, بخش منابعي كه توسط دانشمندان غير ايراني تأليف شده است

درصد در قرن ششـم و كمتـر تـأليف شـده      16مورد برابر با  8
 2درصد در قـرن هفـتم تـا دهـم و      44مورد برابر با  22. است

دهم تا سـيزدهم تـأليف شـده    درصد در قرن ياز 4مورد برابر با 
درصد  36منبع برابر با  18است ضمن اين كه در اين بخش هم 
  .تاريخ تأليف منبع نامشخص بوده است

نقش دانشمندان ايراني در تأليف نسخ خطي : پرسش چهارم
هـاي   مختلف طب اسـالمي در چـه دوره   هاي عربي در موضوع

   تاريخي بيشتر بوده است؟

 اسالمي طب عربي خطي موضوع نسختوزيع فراواني  .5جدول 
 به تفكيك قرن تأليف ايراني دانشمندان تأليف
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 جمع

27111993 36 پزشكي

6118 0 يوناني و رومي. پزشكي سنتي

داروسازي و داوهاي سنتي و ساير 
  پزشكي هاي موضوع

5 1028

41341222109 جمع

 
كه در بين تأليفات دانشـمندان   شود مي مشاهده 5در جدول 

ايراني، موضوع پزشكي در كليه قـرون مـورد بررسـي بـيش از     
 .ساير موضوع ها بوده است

 
چه ميزان از نسخ خطي عربي طـب اسـالمي   : پرسش پنجم

تأليف دانشمندان ايراني موجـود در سـازمان اسـناد و كتابخانـه     
  ؟استملي جمهوري اسالمي داراي كاتب و تاريخ كتابت 

 
برحسب  نسخ خطي عربي طب اسالميتوزيع فراواني  .6جدول 

 وجود كاتب به تفكيك مليت
وجود كاتب به 
تفكيك مليت

 جمع نامشخصمولف غير ايرانيمولف ايراني

%)8/32( 61 %)0( 0%)0/38( 19%)5/38( 42 كاتب دارد
%)2/67( 125%)100( 27%)0/62( 31%) 5/61( 67 كاتب ندارد
(%) 100 186%)100( 27%)100( 50%)100( 109 جمع

 
از مجمـوع   قابـل مشـاهده اسـت،    6همانطور كه در جدول 

درصـد   5/38منبع تأليف شده توسـط دانشـمندان ايرانـي     109
در منابع . درصد فاقد كاتب بوده است 5/61وداراي كاتب بوده 

درصد داراي كاتـب و   38تأليف شده توسط مولفان غير ايراني 
  .استدرصد فاقد كاتب بوده 62
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 برحسب نسخ خطي عربي طب اسالمي توزيع فراواني .7جدول 
 دارا بودن تاريخ كتابت به تفكيك مليت مولف

 
 به كتابت تاريخ
مولف مليت تفكيك

 جمعنامشخصمولف غير ايرانيمولف ايراني

%)7/59( 111%)3/33( 9%)0/66( 33%)3/63( 69تاريخ كتابت دارد
%)3/40( 75%)7/66( 18   %)0/34( 17%)7/36( 40تاريخ كتابت ندارد

%)100( 186%)100( 27%)100( 50%)100( 109 جمع
 

منبـع   109از مجمـوع   نشـان مـي دهـد    7چنان كه جـدول  
درصـد داراي تـاريخ    3/63تأليف شده توسط دانشمندان ايراني 

در منـابع  . اسـت  بـوده تاريخ كتابت فاقد درصد  7/36 وكتابت 
 كتابـت درصد تـاريخ   66تأليف شده توسط مولفان غير ايراني، 

  .درصد تاريخ كتابت نداشته است 34داشته و 
 

 :بحث و نتيجه گيري
خطي عربـي طـب    هنسخ 186از مجموع  ،تحقيق نشان داد

اسالمي موجود در سـازمان اسـناد و كتابخانـه ملـي جمهـوري      
درصد توسط مولفان ايراني  6/58منبع برابر  109اسالمي ايران، 

درصـد توسـط    9/26منبع برابر بـا   50نگارش شده و در مقابل 
ضمن ايـن كـه    ؛مولفان غير ايراني به رشته تحرير درآمده است

ـ  27وضعيت مليت  درصـد نامشـخص بـوده     5/14ا منبع برابر ب
كه بـه   استاين نتيجه، هم راستا با نتايج پژوهش ايماني . است

مولفان آثار عربي موجود در  از درصد8/76اين نتيجه رسيده كه 
ايـن مقايسـه نشـان     ).11( كتابخانه ملي مولفان ايرانـي هسـتند  

نسـخ خطـي و   توليـد  دهنده اين است كه دانشمندان ايراني در 
علـوم اسـالمي در دوره تمـدن     هاي در تمامي زمينه پيشبرد علم

     .اند اسالمي نقش بسياري داشته
يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهـد نقـش دانشـمندان    
ايراني در توليد نسخ خطي طب اسالمي بسيار برجسته و تعيين 

به گـواه معتبرتـرين مورخـان دانـش بشـري      ". كننده بوده است
ــا  ــويژه ايراني ن ســهم چشــمگيري در پيشــبرد و  مســلمانان و ب
-ها و سبكها و جرياناند و ديدگاهگسترش دانش بشري داشته

جهـان چنـدين   ). 12( "انداي به معرفت بشري افزودههاي تازه
بزرگي كه بدست پزشكان مسلمان ايرانـي   هاي قرن از پيشرفت

اروپاييان با استفاده از اين سرمايه . حاصل گرديده بود، بهره برد
ه اعتالي دانش و فن گام نهادند و تجديد حيات پزشـكي  در را

 ). 13( در اروپا بر پايه پزشكي دوران اسالمي بنا گرديد
 109از مجمـوع  بر اساس ساير يافته هاي پژوهش حاضـر،  

درصـد در موضـوع    3/85مورد برابـر بـا    93منبع مطالعه شده؛ 
درصـد در   93/7مـورد برابـر بـا     8. پزشكي نگارش شده است

مـورد برابـر بـا     5رابطه با پزشكي سنتي، يوناني و رومي بـوده،  
 3سـنتي و   هـاي  درصد در موضـوع دارو سـازي و و دارو   6/4

پزشـكي   هـاي  درصد مربوط به ساير موضـوع  8/2مورد برابر با 
بـا توجـه بـه    . سـت بوده ا) روان پزشكي، بهداشت و مكتوبات(

مي به طور كلي به اين كه بيشترين درصد نسخ خطي طب اسال
موضوع پزشكي اختصاص داشته است، نتايج مربوط به درصـد  
باالي موضوع پزشكي در تأليفات ايرانيان، يافته مـورد انتظـاري   

  .است
نسـخ خطـي عربـي     ازدرصد  6/37ها،  يافتهبر اساس ساير 

طب اسالمي موجود در سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري 
انشمندان ايراني تأليف شده، در قـرون  اسالمي ايران كه توسط د

ايـن يافتـه هـا بـا سـاير        .تأليف شده اسـت ششم و كمتر از آن 
 )1391(كثيـري  و چلونگر هاي انجام شده مانند پژوهش بررسي
 اسـالمي  تمدن دوره شكوفايي و پيشرفت دهد اوج مي كه نشان

، )14(اســت  بــوده قمــري هجــري هفــتم تــا چهــارم قــرن در
نسخ خطي عربي علوم  در مورد ژوهش ايمانيپ .همخواني دارد

نشان  ، برخالف پژوهش حاضراسالمي موجود در كتابخانه ملي
درصـد   2/20درصد مولفان ايراني در قرن سـيزدهم و  4/25 داد

بـر اسـاس آن   . )11( اند در قرن يازدهم آثار خود را تأليف كرده
مولفان ايراني بيشتر در قرن سيزدهم آثار علوم اسالمي پژوهش، 

 حاضـر نشـان داد  پـژوهش   حال آن كه. اند خود را تأليف كرده
تـأليف   كـه  موجـود در كتابخانـه ملـي   طب اسـالمي  بيشتر آثار 

بيشـتر در قـرون ششـم و كمتـر از آن      دانشمندان ايراني است،
مندان به نظر مي رسد با گذشت قرون، تـالش دانشـ   .استبوده

ايراني در ساير زمينه هـاي علـوم اسـالمي افـزايش پيـدا كـرده       
  .است

نسخ  درصد 5/38 پژوهش حاضر حاكي از آن بود كه نتايج
درصد فاقد  5/61و داراي كاتب  خطي تأليف دانشمندان ايراني
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تأليف شده توسط مولفان غيـر ايرانـي    نسخدرصد  38، و كاتب
به نظر مي رسد . استدهدرصد فاقد كاتب بو 62داراي كاتب و 

نسـخ خطـي عربـي طـب     از نظر دارا بودن كاتب تفـاوتي بـين   
در . تأليف دانشمندان ايراني و غيرايرانـي وجـود نـدارد   اسالمي 

 از نسخ خطي درصد 3/63بررسي تاريخ كتابت مشاهده شد كه 
 7/36 وتأليف شده توسط دانشمندان ايراني داراي تاريخ كتابت 

تأليف شـده   نسخ خطيدر . است بودهبت تاريخ كتافاقد درصد 
 34داشـته و   كتابـت درصد تاريخ  66توسط مولفان غير ايراني، 

 .فاقد تاريخ كتابت بوده استدرصد 
توجه به يافته هاي پژوهش حاضر، سهم بـزرگ ايرانيـان را   

ميراث علمـي پرافتخـار   . در اعتالي طب اسالمي نشان مي دهد
رفت علـوم بشـري موجـب    ايرانيان و نقش سازنده آن در پيشـ 

مباهات ايرانيان است و پژوهش در اين زمينه روشنگر جزئيات 
غرورآفريني است كه در عين حال، به مسؤوليت بزرگ ايرانيان، 
در تداوم بخشيدن به اين گذشته علمي برجسته و افتخـارآفرين  

دانش پزشكي كه به يك تعبير از تقدسـي ذاتـي   . اشاره مي كند
دوران هــاي تاريــك بشــريت، از ســوي برخــوردار اســت، در 

دانشمندان اسالمي كه بخش بزرگي از آن ها ايرانـي بـوده انـد،    
رشد بي بديلي يافته و آوازه دانشـمندان مسـلمان ايرانـي را در    

مكتب انسان ساز اسالم  البته تأثير. اقصا نقاط عالم پراكنده است
ايرانيـان در طـب اسـالمي     توانمندي هاي علمـي در شكوفايي 

بايد ناديده گرفته شود؛ زيرا فرهنگ ايراني در تركيب با آمـوزه  ن
هاي اسالمي، توان مضاعفي يافت كه اين نيز منجر به پيشـرفت  

  . هاي علمي برجسته ايرانيان در طب اسالمي گرديد

 بـه  راه گشودن اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه براي
 ناپـذير  اجتنـاب  امـروز  شناخت و ديروز به نگرش فردا، سوي
 آوري فـن  روزافـزون  تغييـرات  و ها دگرگوني به توجه با. است
 به گيري همه نياز, جهاني سطح در علوم گوناگون هاي زمينه در

 تـاريخ  از آگـاهي  در كنوني تيزبين هاي نسل و جوانان بين ويژه
 هزارسـاله،  چنـدين  ي پيشينه با فرهنگي ايران ي گستره در علوم
 ايـن  از كشـور  پزشـكي  علوم تاريخ. شود مي احساس خوبي به

 و تـاريخي  گذشـته  از جانبه همه هاي آگاهي. نيست جدا مقوله
 برنامـه  در توانـد  مـي  پزشـكي  علوم ي حوزه در فرهنگي ميراث
در راسـتاي  ). 15(مورد اسـتفاده قـرار بگيـرد     امروز هاي ريزي

يافته هاي پژوهش حاضر پيشنهاد مـي شـود، مسـؤوالن حـوزه     
دانشمندان ايرانـي در   توليدات علميشناساندن شور، پزشكي ك

جامعـه   را وجهه همت خـود قـرار دهنـد و    اسالمي سنتي طب
طـب سـنتي اسـالمي ترغيـب     در  پـژوهش به  را جوان پزشكي

چنين پـژوهش هـايي مـي تواننـد زمينـه هـاي تقويـت        . نمايند
خودباوري در جامعه پزشكي كشور را فـراهم آورنـد و پيشـينه    

ايراني را بـه عنـوان شـالوده محكمـي      -خار اسالميعلمي پرافت
. براي آينده درخشان دانـش پزشـكي در كشـور مطـرح نماينـد     

عالوه بر آن، الزم است افتخارات علمي ايرانيان در زمينه طـب  
سنتي اسالمي با برگزاري همايش هاي بين المللي هر چه بيشتر 

 .در معرض شناخت جامعه جهاني قرار بگيرد
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  .)١٩– ٧مجلدات (خطی عربی  های هرست نسخهف: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران .١٠

عنوان نسخه خطی سازمان اسناد  ٤٠٠٠بررسی سهم دانشمندان ايرانی در تأليف متون قديمی عربی در علوم اسالمی با استناد به : شهين ايماني، .١١
تحقيقات  دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم: همدان. پايان نامه كارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش شناسي. و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ايران

   ١٣٩١.همدان

 . ١٣٩١تهران،  اميرکبير، انتشارات به وابسته جيبی کتابهای سهامی شرکت .اسالم جهان و ايران در پزشكي :اکبر علی واليتی، .١٢

ويژه نامه اخالق  .)مجله ديابت و ليپيد ايران(مجله ديابت و متابوليسم ايران . وليد دانش و پزشکی دوران اسالمیت: زاهدی، فرزانه و ديگران .١٣
  .٨-١: صص. ٢٤سال هفتم، شماره پياپی  ١٣٨٦: پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی : اصفهان. تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران در حوزه پزشكي: کثيری، مسعود ،چلونگر، محمدعلی .١٤
 .١٣٩١. درمانی استان اصفهان

 دندانپزشکی انتشارات .١.ج. اسالمی دوره و باستان ايران نخست دفتر .معاصر تا گذشته از اناير دندانپزشکی تاريخ در سيری :اسمعيل يزدی، .١٥
 .١٣٨٨ايران، تهران،  اسالمی جمهوری پزشکی علوم فرهنگستان

 
 


