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 گروه تاريخ پزشكي، دانشكدة طب ايراني، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايرانالف
 

 ؛رانطب سنتي اسالم و اي محترم مجلة سردبير

در مجلة طب سنتي اسالم  شده چاپمن با عالقه مقالة اخير 
 كتاب :ساسانيان پزشكي از يانداز چشم«و ايران با عنوان 

را مطالعه » نقد بوتة در ساسانيان دوران در پزشكي بر يا مقدمه
). در ابتدا از نگارندة اين مقاله دكتر شهرام جليليان، 1كردم (

، كمال سپاس را دارم شاپور يجند استاد ايران باستان دانشگاه
كه دعوت بنده را براي نگارش نقدي علمي و موشكافانه بر 
روي كتاب اينجانب پذيرفتند و با دانش و ريزبيني، نقدي 

نقد دقيق آثار علمي  شك يبارزشمند بر اين كتاب نگاشتند. 
 ژهيو بهي آتي و ها نگارشكمك بزرگي براي بهبود كار در 

خواهد بود و من نيز از اين نقد عالمانه  آنهاي آتي ها شيرايو
ي اين اثر در ها ضعفكردن  برطرفبراي بهبود كار و 

. با وجود اين، ام بردهي آتي آن استفادة بسياري ها شيرايو
ي است ده پاسخ  اينجانب قابل از نگاه واردشدهبرخي نقدهاي 

ة نگريست؛ لذا در اين نوشت آنهاو بايد از منظر ديگري نيز به 
گرفته  اجمالي براي برخي نقدهاي صورت صورت بهكوتاه 

اين مهم، يك مباحثة  شك يب. شود يمداليل و پاسخ آورده 
بسيار ارزشمند بر روي نكاتي است كه از دو منظر علوم انساني 

 ها ليتحلو به تعميق  شود يمنگريسته  ها آنو علوم پزشكي به 
 . دكن يمبراي خوانندگان كمك 

شگفتار، جليليان پيشگفتار نويسنده را چندان در تحليل پي
و معتقد است خواننده  ابدي ينمموشكافانه و با نگاهي ژرف 

بودن نويسندة كتاب را احساس  حوصله يبنوعي خستگي و «
استفاده از اين ادبيات براي يك نقد  كه  آنگذشته از ». كند يم

نتظار علمي چندان پسنديده نيست و از نگارندة اين نقد علمي ا
كه در جايگاه روانكاو به بررسي حاالت روحي  رفت ينم

بودن پيشگفتار كتاب ناشي از نوع  نويسندة كتاب بپردازد! كوتاه
در مورد آن بوده است و اين نقطة اختالف را شايد  مؤلفتفكر 

بتوان در تفاوت مباني نگاه علوم تجربي و علوم انساني دانست. 
اي جامعة تخصصي حوزة تاريخ از نگاه اينجانب، اين كتاب بر

ايران باستان نگاشته شده كه خود مسلط بر حوزة منابع ايران 
باستان هستند و اطناب در پيشگفتار، بيش از آنكه براي خواننده 

ي خواهد بود؛ لذا با در زدگ دلمفيد باشد، موجب خستگي و 
نظر گرفتن دانش خواننده، نكات مهم مورد نظر در تدوين 

انتقال منظور و نگاه نويسنده به مخاطب كتاب در حد 
تخصصي آمده است. همچنين در مورد اشارة نويسندة كتاب به 

در آينده در مباني، اصول درمان، پزشكي  تر قيعمنگارش اثري 
ي بر ا مقدمهي كتاب فعلي به گذار نامو گياهان دارويي و لذا 

پزشكي دوران ساسانيان، جليليان اين مهم را آشفتگي و 
ي برآورد نموده و معتقد است كه زيانگ شگفتيي گو قضتنا

و هدف كتاب  دهد يمفصول كتاب اين موارد را پوشش  اتفاقاً
، تفاوت نگاه يك رسد يمنظر  هم همين است. اينجا نيز به

شأ منمتخصص تاريخ و يك متخصص حوزة علوم پزشكي سر
نگاه استاد تاريخ،  عنوان بهجليليان  عتاًيطباين سوءتفاهم است. 

  1400آذر : افتيدر خيتار
  1400آذر  تاريخ پذيرش:
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 رود ينميك متخصص حوزة علوم پزشكي را ندارد و انتظار 
ي علمي عميق اين حوزه را دريابد. اما از نگاه ها ليتحلمفهوم 

من در جايگاه يك داروساز، تحليل محتواي پزشكي، اصول 
ي تر قيعمدرمان و داروسازي دوران ساساني هنوز به مطالعة 

فتح بابي است بر اين نياز دارد و آنچه در اين كتاب آمده فقط 
حوزه و تحليل عميق محتواي پزشكي كماكان در ابتداي راه 

كه شايستة  چنان آناست و نويسنده اميدوار است اين مهم را 
اي نزديك به انجام  ساساني است در آينده دار شهيرپزشكي 

ذكر  تر كه پيش طور همانهم  استفاده موردرساند. در ذكر منابع 
ده، مخاطب اين كتاب، مخاطب تخصصي شد، از نگاه نويسن

حوزة تاريخ ايران باستان و آگاه به منابع است و لذا ذكر 
ي منابع مورد استفاده در اين كتاب بند طبقهي كوتاه از ا اشاره

 است.  كرده يمكفايت 
در نقد گفتار سوم كتاب، نقد جليليان بر عدم ارائة 

نزد ملل و  مستندات فراوان در بررسي جايگاه پزشكي ساساني
است، اما ذكر اين نكته الزم  قبول قابلاقوام در گذشته گرچه 

ي بر بحث ا مقدمهاست كه از نگاه نويسنده، اين مهم فقط 
 عنوان بهفقط چند نمونه  نجايدر ااصلي اين فصل بوده و 

خود اين موضوع  عتاًيطبمصداق و گواه بر اين مدعا آمده است. 
ش بزرگ ديگري باشد كه موضوع تحقيق و پژوه تواند يم

 اطناب در آن از حوصلة اين كتاب خارج بوده است. 
در مورد تحليل ريشة تعريف پزشكي در دورة اسالمي در 

 ايران تعريف مقايسة به استناد جليليان باستان، پزشكي ايران
 في المتعلمين هدايه در بخاري اخويني كتاب با فقط باستان
داند. اين نقد وارد  نمي كافي موضوع اين اثبات براي را الطب

است، اما دليل آن اشتهار اين تعريف در طب ايراني نزد طبيبان 
دورة اسالمي تا به امروز بوده است؛ لذا نويسنده با اين 

ة ذهني كه اين تعريف در دوران اسالمي بسيار بديهي نيزم شيپ
است، به شرح و ذكر استنادات بيشتر نپرداخته و مثال اخويني 

 عنوان بهز به جهت حلقة وصل آن به دوران پيش از اسالم را ني
نخستين كتاب پزشكي به زبان فارسي در دورة اسالمي ذكر 

 نموده است. 
در مورد خاستگاه طب اخالطي، جليليان انتظار دارد 

به نفع آغاز آن  احتماالًنويسنده براساس منابع، نظر قاطعي (

با ترديد در اعالم نظر توسط ايرانيان) دهد و استدالل نويسنده 
. گرچه نگاه فردي جليليان در جاي خود پسندد ينمقاطع را 

بايد انتظار داشته باشد ديگران در اين موضوع نارزشمند است، 
از  حتماًي زيادي در آن وجود دارد، ظرهان پيچيده كه اختالف

نگاه وي تبعيت نمايند. نويسندة كتاب معتقد است شايد نتوان 
راي اين مهم يافت و تكوين طب اخالطي را بايد نقطة آغازي ب

ايران و يونان دانست و  ژهيو بهي مهم منطقه ها تمدندر بستر 
 گذشته زمان در تاريخي متون به استناد با را نظرها اين اختالف

دهد؛ لذا وجه تسمية طب ايراني براي اين مدل  مي نشان هم
و  در تجميع اين دانش شاپور يجندپزشكي را به نقش 

. همچنين كند يمنمودن آن در ايران ساساني معطوف  يكپارچه
ي طب ايراني، فقدان بينش و دانش كافي گذار نامدر نقد 

باعث شده راه به خطا رود و نتواند  الملل نيبجليليان در حوزة 
كه  است يحال درتحليل مناسبي از اين حوزه ارائه نمايد. اين 

ي ها ليتحلمباحثات و  ي و تحليل اين حوزه كه درگذار نام
امروز در كشورهاي منطقه و نگاه جهاني هم اهميت و مباحث 

ي نياز دارد كه الملل نيبي دارد به اشراف به فضاي ا دهيچيپ
نويسندة كتاب با علم به تمامي اين جوانب در اين موضوع 

 وارد شده است. 
در نقد گفتار چهارم، جليليان درمان با قانون طبيعت را كه 

عدم  ليدل به. اين مهم داند ينمپزشك آمده مفهوم  اشه براي
اين مفهوم  هك يحالآگاهي وي از مفاهيم طب ايراني است. در

شفاف است كه البته بحث  كامالًبراي متخصص اين حوزه 
يك  عنوان به. فقط گنجد ينممفصلي دارد كه در اين نامة كوتاه 

را  قانون در طببه نام  نايس ابني كتاب پزشكي گذار ناماشاره، 
براي تلطيف درك موضوع براي افرادي كه در مباني  توان يم

طب ايراني تخصصي ندارند، ذكر كرد. در مورد نقدي كه بر 
درماني وارد شده، مفهوم نقد جليليان  كارددرماني و داغ

توضيحي كه ايشان ذكر  رسد يمنظر  مشخص نيست و به
نظر  و نقطة اختالفي به يقاً در راستاي متن كتاب استدقاند  كرده

 . رسد ينم
بدفهمي «ي نيز استفاده از ادبياتي چون پزشك اهيگدر مورد 

شايستة متن » زيانگ شگفتي ها استداللو  ها استنباط«و » متون
 نيتر مهم رسد يمنظر  نقادانه علمي جليليان نيست. چنانكه به
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نقطة اختالف در اين قسمت مفصل از كتاب، بحث پيرامون 
جاماسب است و در اينجا نيز فقط استدالل مربوط  شخصيت

به كتاب يادگار زريران مورد اختالف است! لذا عصبيت 
استهزاگونة جليليان در ابتداي اين قسمت و حتي نقد شخصيت 

 ي است. رمنطقيغكلي نامفهوم و  طور بهجاماسب 
نقد جليليان بر موضوع استفاده از عقرب در فتح نصيبين به 

الخبار نيز مستند به اعتراف خود او در تحليل گزارش زين ا
بودن  پيشگفتار كتاب وارد نيست. در اينجا موضوع واقعي

 –ي استا جداگانهكه خود محل بحث  –داستان گرديزي نيست 
ة دهند نشانبلكه صرف انتساب اين روش در متون كهن كه 

وجود اين تفكر بوده است براي محقق تاريخ پزشكي ارزشمند 
 اين ذكر كتاب، تر در تحليل پيشگفتار جليليان پيش چهآناست (

 .ستوده بود!) را حوزه اين در تاريخي متون از برداشت
اشتباه  كامالًدان نيز  جليليان در مورد شيرمك و جرقه

از ادبيات علمي فاصله  متأسفانه. جليليان در اينجا نيز كند يم
ة يك متن ي نقد، به استهزا پرداخته كه شايستجا بهگرفته و 

ي شيرمك و كاربرد آن توسط موزة ملي گذار نامعلمي نيست. 
نظر  قطعاًي صورت گرفته كه شناس باستانايران و متخصصان 

از متخصص تاريخ  تر يقوايشان و همچنين يك داروساز بسيار 
است. گفتني است مشابه چنين ادواتي همين امروز نيز در 

نام  ها يياياسترالآن  و مبدع شود يمبسياري كشورها استفاده 
ي مفصل در مورد ا مقالهكه در آيندة نزديك به نگارش  اند گرفته

دان نيز، مطالعة بسيار  آن خواهم پرداخت. در مورد جرقه
ميداني توسط اينجانب صورت گرفته و  صورت بهمبسوطي 

اً به همين شكل) در بسياري قيدقهمين امروز نيز از اين ابزار (
اي دادن داروي مايع به اطفال استفاده و با از نقاط ايران بر

(مانند كوچ در  شود يمي محلي گوناگوني خوانده ها نام
آن با شمايلي مشابه  تر بزرگخوزستان). گرچه اشكال بسيار 

است، ترديدي در  شده يمي فلزات استفاده گر ختهيرجهت 
در كتاب  ذكرشدهي ها نمونهاستفادة اشكال كوچك آن مانند 

 عنوان بهيز دارو به اطفال وجود ندارد و اين ابزار براي تجو
يادگاري از تاريخ پزشكي ايران ثبت اختراع نيز شده است. الزم 

 دان، اختراع نويسندة كتاب نبوده و  به ذكر است اطالق نام جرقه

(از  شود يماينك در استان فارس اين ابزار با اين نام خوانده  هم
هم از » دادن دان به شتر آب رقهبا ج«دان) و مثالً  ريشة جرعه

 همين ريشه است.
در نقد گفتار پنجم كتاب نيز تحليل جليليان در مورد عدم 
ارتباط موضوع سقط جنين به اخالق پزشكي ناشي از عدم 

اخالق پزشكي است. اين  ژهيو بهآگاهي وي به حوزة پزشكي و 
موضوع از مباحث بسيار پرچالش و داغ در حوزة اخالق 

 . رود يمشمار  مروز بهپزشكي ا
در مورد گفتار ششم نيز جليليان انتظار دارد در مورد 

اطالعات بيشتري در كتاب در مورد جغرافيا،  شاپور يجند
مفهوم واژه و مواردي از اين دست ارائه شود، اما نويسنده 

كه در مقدمة كتاب هم ذكر كرده به هيچ وجه  طور همان
راري نداشته است. اين ي به نگارش اين موارد تكا دهيعق

صورت كپي از هم در كتب و مقاالت  به عمدتاًو  مكرراًمباحث 
و تكراري است.  آور ماللذكر شده و براي خواننده تخصصي 

 شاپور يجنددر اين حوزه به كتاب ارزشمند جليليان در مورد 
اشاره كرد كه بسيار خوب از ابعاد گوناگون به  توان يمهم 

رداخته است؛ لذا ذكر اين مكررات پ شاپور يجندموضوع 
آگاهي جديدي براي خوانندة تخصصي كه به اين موارد 
آشناست و منابع بسيار ارزشمندي در اين مورد در دسترس 

دهد؛ لذا در اينجا سعي شده از نگاهي ديگر  دارد، ارائه نمي
پاسخ شبهات به وجود اين مركز علمي كه در آثاري مانند 

سميت آمده است، داده شود و در خالل كتاب پورمن و ساواژ ا
ي، آشنايي الزم با اين مركز و اهميت آن صورت ده پاسخاين 

كه در مورد كتب پزشكي دورة  داند يم حتماًپذيرد. جليليان 
ساساني هم مستندات چنداني باقي نمانده است و همين ليست 
با اين جامعيت براي اولين بار گرد آمده كه در اين حد مغتنم 

ي ژرف براي يافتن مستندات ها پژوهشدر آينده  حتماًو  است
نياز است. نقد جليليان در مورد فهرست  ها آنبيشتر در مورد 

و درست است و در ويرايش بعدي بهتر است اعالم  جا بهاعالم 
 ي و جدا شوند. بند طبقهبه شكل موضوعي 

آثار مورد استناد، نظر جليليان صائب  تأخردر مورد تقدم و 
 ت. اما جاي تعجب است كه به موضوع مورد اشاره توجهي اس
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 منبعي از بابكان اردشير نكرده است؛ براي مثال، ليست تأليفات
 وي زندگينامة منظور و گرديده استناد شده، اشاره آن به كه

  .شود استفاده تر قديمي منابع از كه است نبوده
راه به  نيز دبستان مذاهبجليليان در مورد استفاده از كتاب 

. جداي از آنكه بسياري از استادان برجستة حوزة رود يمخطا 
نظري مخالف  كامالًتاريخ پزشكي مانند دكتر حسن تاجبخش 

ذكر شد در  تر شيپكه  طور همانوي در استناد به آن دارند، 
ي آن شناس نيداستفاده از اين منابع، موضوع، تحليل محتواي 

ان از وجود اين باور نيست و انتساب يك موضوع پزشكي نش
يا امكان آن ساختار در آن دورة تاريخي است؛ لذا در اين مورد 
هم نويسنده با احتياط فقط به ذكر موارد ساختاري منتسب 

به استناد اين كتاب پرداخته و وارد  ها مارستانيبمانند 
 ي آن نشده است. شناس نيدي ها ليتحل

 يكي  عنوان بهيان در پايان بايد متذكر شوم، نقد شهرام جليل

از استادان و محققان برجستة تاريخ ايران باستان بر كتاب 
بود. نقد اين كتاب كه توسط  باارزشاينجانب بسيار مغتنم و 

پژوهشگري از حوزة علوم پزشكي به رشته تحرير درآمده 
است از سوي پژوهشگر بزرگي از خانوادة علوم انساني بسيار 

كه  دهد يمري از كار را نشان حائز اهميت است و وجوه بسيا
جز در اين بررسي از نگاه ديگر به هيچ روي ممكن نبود؛ لذا 

ي جليليان در بسياري از موارد كه ها برداشترغم سوء علي
عدم اشراف بر حوزة پزشكي و تاريخ پزشكي  ليدل به عمدتاً

رخ داده، اين نقد حاوي نكات بسيار ارزشمندي است كه به 
ي آتي آن و همچنين در ها شيرايوارتقاي نويسندة كتاب در 

. همچنين مطالعة اين نقد كند يمخلق آثار ديگر كمك بسياري 
و پاسخ آن براي مخاطبان، فرصت مغتنمي براي استفاده از اين 

 .كند يمبحث علمي از دو نگاه مختلف فراهم 
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