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مقاله اصیل پژوهشی
(تاريخ پزشكی)

بررسی نقش پیشرانی حکیم سیّد اسماعیل جرجانی در انتقال طب ایرانی
از سدههای میانه به دورههای بعد

سهیل نصری رودسریالف ،محبوبه شرفیب* ،جواد هروی

الف

الفگروه تاریخ ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
بگروه تاریخ ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مركزي ،تهران ،ایران

چکیده
سیّد اسماعیل جرجانی ( 434تا  135ه.ق) ،در میان دانشمندان طب ایرانی ،جایگاه و نقش ممتازي دارد .از آن جهت كه آثارش ارزشمند و بر پزشکان پس از او
تأثیرگذار است و از سویی دیگر او سنت نگارش كتاب طبی به زبان فارسی را به حد كمال رساند .معرفی این حکیم بزرگ ایرانی ،میتواند آغازگر پژوهشهاي
نوین دربارۀ شخصیت و آثار این چهرۀ درخشان و بهرهمندي از آثار گرانسنگش بهویژه در عرصۀ علم پزشکی باشد .روش تحقیق در این پژوهش ،روش
تاریخی با رویکرد توصیفیـتحلیلی و شیوۀ گردآوري مطالب بهصورت كتابخانهاي با تکیه بر كتب ذخیرۀ خوارزمشاهی ،االغراض الطبّیه و المباحث العالئیه،
یادگار ،خُفی عالیی و زبده الطب و سایر منابع دانشمندان طب ایرانی و منابع معتبر تاریخ پزشکی انجام شده و بر آن است تا به نقش سیّد اسماعیل جرجانی در
تحول طب ایرانی و انتقال این میراث گرانبها به نسلهاي بعدي بپردازد .سیّد اسماعیل جرجانی در میانۀ راه پرفرازونشیب طب ایرانی قرار دارد .نتیجۀ این
پژوهش نشان می دهد كه بسیاري از دانشمندان طب ایرانی كه پس از جرجانی پا به عرصۀ وجود گذاشتند متأثر از آثار و شیوۀ نگارش او هستند .با توجه به نگاه
كلینگر و دقتِنظر این دانشمند ایرانی ،چهبسا با مطالعات دقیق تر در آثار او و كشف ذخایر علمی مربوطه و مقایسۀ آن با متون علمی طب رایج ،بتوان افق
جدیدي فرا روي محققان گشود و مطالب جدیدي در درمان بیماريها ارائه كرد.
کلیدواژهها :تاریخ پزشکی ،طب ایرانی ،طب سنتی

تاریخ دریافت :دي 0411
تاریخ پذیرش :اردیبهشت 0410

طب ایرانی با قدمت چندهزارساله ،به همت حکیمان

برجستۀ ایرانی یعنی علیبنربّن طبري ،محمّدبنزكریاي رازي،

بزرگی چون علیبنربن طبري ،محمدبنزكریاي رازي،

علیبنعباس مجوسی اهوازي ،شیخالرئیس ابوعلی سینا و سیّد

علیبنعباس اهوازي مجوسی ،اخوینی بخاري ،ابوعلی سینا،

اسماعیل جرجانی هستند .از نتیجۀ مطالعه و تحقیق و تفحص

سیّد اسماعیل جرجانی در دوران تمدن اسالمی به اوج

پزشکان ایرانی ،صدها كتاب و رسالۀ طبی ارزنده نگارش یافت

شکوفایی خود رسید؛ طبی كه برگرفته از طب یونانی است و

كه بسیاري از آنها به زبان التین و سپس به دیگر زبانهاي

بقراط حکیم و جالینوس از مصادیق اصلی آن هستند .اطباي

اروپایی ترجمه شد و جهان پزشکی غرب را نیز شکوفا كرد.

ایرانی با تفکر و تدبّر و اجتهادي منحصربهفرد ،در مکتب

ایران یان ،طب پراكندۀ یونانیان را مرتب و تکمیل كردند

یونانی شاگردي كرده ،اما به هیچ عنوان تقلیدي كوركورانه

و مخصوصاً پزشکی را از جنبۀ نظري بیرون آورده و كاربرد

نداشتند و حتی به رفع نواقص طب یونانی پرداختند .از این

عملی به آن بخشیدند .آنگاه كه ظرف زبان فارسی تاب

مجموعه كه میراث مکتوب دانشمندان طب ایرانی است ،طبی

تحمل اندیشه ها ي واالي پزشکی را پیدا كرد ،در ایران

ایجاد شد كه به «طب ایرانی» معروف است هرچند اكثر

مطالب پزشکی به زبان فارسی نگاشته شد كه از این میان،

تألیفات در این زمینه به زبان عربی ،كه زبان رایج علمی آن
* فرد مسئول مكاتباتsharafi@iausr.ac.ir :

گوي زر ین را سیّد اسماعیل جرجانی ( 431تا  135ه .ق) ،با
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مقدمه:

دوران بوده ،نگارش شده اما استادان برجستۀ آن پنج دانشمند

بررسي نقش پيشراني حكيم سيّد اسماعيل جرجاني...

نوشتن كتاب ذخیرۀ خوارزمشاهی ربود و طب ایران ،طب

المباحث العالئیه و یادگار و خفی عالیی و زبده الطب و نیز

فارسی شد .جرجانی ،كتاب ارزشمند ذخیرۀ خوارزمشاهی را

سایر منابع د انشمندان طب ایرانی و همچنین نرم افزار جامع

در ده جلد در سال  1۰4ه .ق به نام قطب الدین محمد

نور ،بهره گرفته شده است .همچنین از منابع و مأخذ معتبر

خوارزمشاه (حک 4۹۰ :تا  1۲5ه .ق) تألیف كرد .این كتاب

تاریخی و تاریخ پزشکی چون :عیون االنباء فی طبقات

درحقیقت دایره المعارف طبی است كه به زبان فارسی

االطباء اثر ابن ابی اصیبعه ،مُعجم البلدان اثر یاقوت حموي،

نگاشته شده و از قانون ابوعلی سینا الهام بسیاري گرفته كه

كشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون اثر حاجی خلیفۀ

جرجانی سنت نگارش كتاب طبی به زبان فارسی را در آن

چلبی ،تتمۀ صوان الحکمه اثر ابوالحسن علیبن ابی القاسم

به حد كمال رسانده است .جرجانی ،ذخیره را تخلیص كرد

زید البیهقی ،نزهه االرواح و روضه االفراح از شمس الدین

و در فاصلۀ  1۲۲تا 13۰ه .ق از آن كتاب االغراض الطبیه را

محمدبن محمود شهرزوري ،چهار مقاله نظامی عروضی

تهیه كرد  .همچنین به خواهش عالءالدین آتسز خوارزمشاه

سمرقندي ،تاریخ پزشکی ایران و سرزمین هاي خالفت

(حک 1۲5 :تا  115ه .ق) ،كتاب عظیم ذخیره را كامالً

شرقی و طب در دورۀ صفویه اثر سیریل الگود ،طب اسالمی

خالصه كرد و به كتاب جیبی رساند و آن را خفی عالیی نام

اثر ادوارد براون ،تاریخ طب در ایران پس از اسالم اثر

نهاد (.)۲ ،5

محمود نجم آبادي ،تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران تألیف

هرچند در گذشته پژوهش هایی دربارۀ شخصیت و آثار

حسن تاجبخش و سایر آثار استفاده شده است.

سیّد اسماعیل جرجانی صورت گرفته ،لیکن به نظر می رسد

 .1زندگی و زمانۀ سیّد اسماعیل جرجانی

به طور شایسته ،جایگاه علمی او مورد شناسایی و تحقیق

جرجانی ،اسماعیلبن حسین ،طبیب و نویسندۀ ایرانی

واقع نشده است .از تحقیقات ارزشمندي كه صورت گرفته

قرن پنجم و ششم ه .ق كه به ویژه آ ثار پزشکی مهمی به زبان

می توان به آثار پژوهشگران تاریخ پزشکی ایران ،دكتر

فارسی تألیف كرد ،در حدود سال  434ه .ق در شهر گرگان

محمود نجم آبادي در كتاب تاریخ طب در ایران و دكتر

یا جرجان ،در شمال شرقی ایران كنونی متولد شد .مدتى از

حسن تاج بخش در جلد دوم كتاب تاریخ دامپزشکی و

عمر خود را در خراسان و مدتى را نیز در خوارزم گذراند.

پزشکی در ایران و در پیشگفتار كتاب االغراض الطبیّه كه

در علوم گوناگون استاد بود ( .) 3او سپس به مرو رفت و در

آغازي بود بر شناسایی آثار ارزشمند این حکیم و به

آنجا مقام كرد .او از ا فراد برجستۀ زمان خود بود .او از

پژوهش هاي فریبرز معطّر و گلپر نصري و محمدرضا

ابوالقاسم قشیري استماع حدیث و از كتاب اربعین قشیري

محرّري و علی اكبر والیتی اشاره كرد .در برخی مقاالت

نقل حدیث كرده و اجازۀ نقل حدیث به ابی سعد سمعانی

منتشرشده هم تنها به تکرار نظرات سیریل الگود ،پزشک و

داد ( .) 4علم طب را از ابن ابى صادق نیشابورى فراگرفت.

دست اوّل و با نگاهی نو بر آن است كه به نقش بیبدیل

است .بخشی از اطالعات دربارۀ زندگی جرجانی از البهالي

حکیم سیّد اسماعیل جرجانی در انتقال میراث طب ایرانی از

آثار متعدد خودش بهدست میآید .مهمترین اثرش ذخیرۀ

سده هاي میانه به دوره هاي بعد بپردازد.

خوارزمشاهى نام دارد كه در  1۰4ه.ق آن را به نام قطبالدین

این تحقیق مطالعه اي در زمینۀ تاریخ پزشکی ایران با

محمدبنانوشتکین خوارزمشاه به فارسى نوشته است .دیگر

رویکرد توصیفی ـ تحلیل ی ،مبتنی بر منابع كتابخانه اي است

آثارش عبارتاند از :خُفّی عالیی ،الطبّ الملوكی ،االغراض

كه با بررسی متون و كتب تاریخی طب ایرانی انجام شده

الطبیه و المباحث العالئیه ،یادگار ،التذكره االشرفیه فی الصناعه

است .از منابع مکتوب طب ایرانی ،به ویژه از آثار سیّد

الطبیه ،كتاب فى التحلیل ،كتاب فی القیاس ،رسالۀ المُنَبِّهه و

اسماعیل جرجانی :ذخیرۀ خوارزمشاهی ،االغراض الطبیه و

زبده الطب .سید اسماعیل جرجانى در  135ه.ق در مرو
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مورخ انگلیسی ،اكتفا شده است .این مقاله با استفاده از منابع

از زندگی سیّد اسماعیل جرجانی آگاهی اندكی در دست

نصري رودسري و همكاران

درگذشت ( .)3حاجی خلیفۀ چلبی تاریخ وفات سیّد اسماعیل

چکمه جا میگرفته است .معادل امروزي این كتاب ،كتاب

جرجانی را در سال  13۰ه.ق ذكر كرده است ( .)1براساس

جیبی است.

آنچه ابوالحسن علیبنابیالقاسم زید البیهقی در كتاب خود

سومین كتاب جرجانی ،االغراض الطبیه و المباحث العالئیه

تتمه صوان الحکمه از او نقل میكند ،بهنظر میرسد تاریخ

است كه در مطب اطباي قدیم دستنوشتهاي از آن براي مراجعات

وفات  135ه.ق به حقیقت نزدیکتر باشد« :او را در سنۀ احدي

ضروري و مطالعۀ دائم وجود داشته است .او این كتاب را در زمان

و ثلثین و خمس مائه [ 135ه.ق] دیدم در سرخس و او آنچه

حکومت ابوالمظفر اَتسِزبنمحمد ،پادشاه خوارزمشاهی و فرزند

خالصه بود از عمر گذرانیده بود .جهان از تصانیف او ماالمال

قطبالدین محمد و بنا به سفارش مجدالدّین ابومحمد

دانش بود و امام زینالدین اسماعیل جامع همۀ فضایل و لطف

صاحببنمحمد بخاري ،وزیر اتسز ،تألیف كرد ( .)3االغراض

معاشرت و حسن اخالق و كرم نفس بود» ( )7 ،6و آثار

الطبّیه یکی از منابع اصیل واژگان و تركیبِ كلمات زبان فارسی،

حسنهاي در طب به زبان فارسی نگاشت ( .)8از افاضل اطباء و

چه پزشکی و چه غیر پزشکی است .جرجانی براي بسیاري از

اعاظم حکماي اوایل مائۀ ششم هجریه كه خلفاي عباسیین

اصطالحات پزشکی و نام گیاهان و داروها ،لغات قابلدرک

زمان مستظهر و مسترشد و راشد را درک نموده ،در صناعت

فارسی را انتخاب یا وضع كرد و آنها را یکدست نمود (.)55

طبّیه در دورۀ اسالمیه مقنّن قانون و مجدّد رسوم بود (.)۹

چهارمین كتاب او یادگار نام دارد كه حاوي مطالب

 .2آثار سیّد اسماعیل جرجانی

ضروري دربارۀ طب عمومی ،بهداشت و اطالعات عمومی و

بزرگترین و جامعترین كتاب جرجانی ،ذخیرۀ

الزم طبی میباشد ( .)۲یادگار با وجود حجم كوچک مطالب

خوارزمشاهی است كه ده بخش دارد .هركدام از مجلدات

مفیدي در درمان بیماريهاى گوناگون دارد چنانكه در آن

دهگانۀ ذخیره حاوي چند گفتار و هر گفتار مجموعهاي است از

حدود یکصدوبیست بیمارى یاد شده و براى درمان و بهبود

چند باب و بهطوري تنظیم شده كه كار مطالعه و دسترسی به

آنها ،حدود یکهزاروهفتصد مادّۀ دارویى و غذایى پیشنهاد

مطالب موردنیاز را براي اهل فن آسان كرده باشد (.)۲

گردیده است (.)5۲

در ابتداي كتاب اول ذخیره آمده« :اندر یادكردن حدّ طب:

حاصل سخن اینکه سید اسماعیل جرجانی پس از نگارش

طب صناعتی است كی طبیب از وي از حالهاي تن مردم و

ذخیرۀ خوارزمشاهی اقدام به خالصهكردن این دایرهالمعارف

درستی و بیماري او نگاه كند تا چون مردم تنِ درست داشته

طبی خود كرده و كتابهاي االغراض الطبیه و المباحث

باشد بصناعتِ طب تندرستی بروي نگاه دارد و چون بیمار گردد،

العالئیه ،یادگار و خفی عالیی را كه هركدام آنها خالصهاي

به تدبیرهاي صواب وي را به حال تندرستی بازمیآرد» (.)5۰

موجز از كتاب اصلی و در عین حال دربرگیرندۀ مباحث اصلی

عالءالدوله قزل ارسالن ولیعهد شاه حسامالدین ،عالیی نامیده

لذا اگر جرجانی را از ابداعكنندگان هنر خالصهنگاري آثار

شده است و جرجانی در آغاز كتاب به آن اشاره كرده؛ كتابی

پزشکی بنامیم ،سخنی به گزاف نگفتهایم .قبل از او شاید میتوان

است فهرستگونه و خالصهاي از ذخیره كه طبیبان را بر بالین

از محمدبنزكریاي رازي نام برد كه كتاب طب منصوري را ،كه

بیماران یا به هنگام سفر بهكار میآمده است و از آن جهت آن

كتابی مجملتر از الحاوي است ،نگاشته اما حکمایی چون ربن

را خفی خواندهاند كه خف به معنی جیبی بوده كه در چکمه

طبري ،علیبنعباس اهوازي و ابوعلی سینا و سایرین چنین

می دوخته اند و آنقدر كوچک و قابل حمل بوده كه در جیب

رویکردي در آثارشان نیست.
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كتاب دیگر او خفی عالیی یا خف عالیی كه به نام

كتاب ذخیره میباشند ،به رشتۀ تحریر درآورده است (شکل)5؛

بررسي نقش پيشراني حكيم سيّد اسماعيل جرجاني...

شکل .5مقادیر تقریبی كتابهاي خالصهشدۀ اغراض الطبیّه ،یادگار و خفی عالیی از منبع اصلی (ذخیرۀ خوارزمشاهی)

امّا زبده الطب كه برخالف دیگر آثار جرجانی به زبان

این جداول تقریباً تمام كتاب را شامل میشود .جرجانی در

عربی نگارش یافته در قالبی مجدول ،خود شاهکار دیگري از

جداول جداگانه هر عارضه را در چهار ستون آورده كه شامل

طب ایرانی است .این شیوه با طبقهبندي مطالب و نظم خاص،

مرض ،سبب ،عالمت و عالج است كه این امر خود نشانۀ نبوغ

سعی در انتقال بهتر مفاهیم طبی به خواننده دارد ،بهطوريكه

و ذهن پیشرو و مبتکر اوست (.)53

این شیوۀ نگارش در قرنهاي بعدي در آثار عقیلی خراسانی،
حکیم مؤمن تنکابنی و غیره استمرار مییابد.

آثار طبی سیّد اسماعیل جرجانی ،موضوعات موردبحث و
ویژگی خاص هر كتاب در جدول 5آورده شده است.

جدول .5آثار طبی سیّد اسماعیل جرجانی ،موضوعات موردبحث و ویژگی خاص هر كتاب
آثار طبی جرجانی

موضوعات موردبحث

ويژگی خاص

كتاب اول ذخیره

شناختن حد علم طب و منفعت آن و شناختن گوهر تن

مبحث تشریح

كتاب دوم ذخیره

تندرستی و بیماري ،نشانیهاي بیماريها و علل آنها

جنین ،نبض ،قاروره (ادرار) ،عرق ،مدفوع و خلط سینه

كتاب سوم ذخیره

تدبیر نگاهداشتن تندرستی (حفظ بهداشت)

كتاب چهارم ذخیره

شناخت ( )Diagnosisو سیر بیماري ()Progression
بحران ( )Crisisو پیشآگهی ()Prognosis

توجه به بهداشت فردي و محیط ،مسکن ،هوا ،آب ،اغذیه،
ورزش و ارائۀ طب اطفال ،سالخوردگان و مسافران
مطالب مفید در درمان بیماريهاى گوناگون

كتاب پنجم ذخیره

شناختن انواع تب ،اسباب و عالج آنها

كتاب ششم ذخیره

شرح و عالج بیماريهاي اندامهاي مختلف از سر تا پا

كتاب هفتم ذخیره

انواع آماسها (ورمها) ،ریشها (زخمها) ،جراحتها

شکستهبندي و ارتوپدي ،شناخت و درمان سرطانها

كتاب هشتم ذخیره

زینت و آراستگی و پاكیزگی سر تا پا

بهداشت و بیماريهاي پوست و مو و درمان آنها

كتاب نهم ذخیره

شناخت مسمومیتها و انواع زهرها

تریاق ،مارگزیدگی و هاري

كتاب دهم ذخیره

مباحث مربوط به قرابادین (داروهاي مركب)

بررسی منافع اعضاي حیوانات و داروهایی با منشأ حیوانی

خالصهاي از كتاب ذخیره و دربرگیرندۀ مباحث اصلی

دایرهالمعارف متوسط طبّی

كتاب یادگار

خالصهاي از كتاب ذخیره

مطالب ضروري دربارۀ طبّ عمومی و بهداشت

كتاب خفی عالیی

خالصهاي از كتاب ذخیره

فهرستگونه و كتاب جیبی

كتاب زبده الطب

ترجمۀ كتاب اول و دوم ذخیره به زبان عربی

داراي جداول (شامل مرض ،سبب ،عالمت و عالج)

المباحث العالئیه
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كتاب االغراض الطبیه و

شناخت بیماريهاي واگیر ،آبله و حصبه و عالج آن

نصري رودسري و همكاران

پس از چند قرن كه مجموعههاى بزرگ پزشکى همچون

 .3سیّد اسماعیل جرجانی بنیانگذار طب فارسی
در ایران با ظهور جرجانی و پیدایش آثار و تألیفات

كامل الصّناعه علىبنعبّاس مجوسى اهوازى ،الحاوى و

ارزشمند او به زبان فارسی ،دوران تجدد طب ایرانی آغاز

المنصورى محمّدبنزكریّاى رازى و قانون ابنسینا به زبان

گردید و از زمان او طب ایرانی ،طب فارسی شد (.)54

عربى در دسترس جویندگان علم پزشکى بود ،آثار جرجانى با

جرجانی بسیاري از اصطالحات پارسی را در این علم ،كه تا آن

زبان شیرین فارسى جلوهاى خاص به خود گرفت و آنان كه

عهد وجود داشت و ممکن بود بهتدریج از میان برود ،در كتب

عربى نمىدانستند ،بهآسانی توانستند از این آثار نفیس بهرهمند

خویش گرد آورد .بر اثر اهمیتی كه ذخیره در عالم پزشکی پیدا

شوند .جرجانى براى اینکه كار را بر جویندگان علم دشوار

كرد ،ترجمهاي از آن به عبري و سپس ترجمۀ دیگري به تركی

نسازد كوشید تا در آثار خود ،اصطالحات عربى را همپایۀ

(بهدست ابوالفضل محمدبنادریس الدفتري  ۹8۲م) انجام شد

مصطلحات فارسى بیاورد و در آغاز ذخیره تصریح مىكند:

(.)51

«اگرچه این خدمت به پارسى ساخته آمده است ،لفظهاى تازى

تحلیل آثار جرجانی نشان میدهد كه او بر آثار پیشینیان

كه معروف است و بیشتر مردمان معنى آن دانند و به تازىگفتن

آگاهی داشته و از ایشان اثر پذیرفته است .جرجانی به آثار

سبکتر باشد آن لفظ هم به تازى یاد كرده آمد تا از تکلّف

اطباي یونانی چون بقراط ،ارسطو ،جالینوس و دیسقوریدوس و

دورتر باشد و بر زبانها روانتر» (.)5۲

اهرن و سایرین اشاره كرده و از پزشکان دورۀ اسالمی به عیسی

به گفتۀ باینوم ،ذخیره یک دایرهالمعارف پزشکی جامع در

صهاربخت ،ابنماسویه ،ابنالقریش مسیح ،جورجیس بختیشوع،

ده كتاب بود كه مشاهدات بالینی زیادي از مشاهدات خود

ماسرجویه و نیز به تذكره الکحالین علیبنعیسی كحّال و یوحنّا

نویسنده داشت و نهتنها موضوعات اصلی طب دورۀ اسالمی

سرافیون ،ثابتبنقرّه ،شاپوربنسهل ،كندي ،محمدبنزكریاي

قرون وسطی را پوشش میداد ،بلکه موضوعاتی مانند اینکه چرا

ابنسینا،

پزشکان بر اثر بیماري میمیرند را نیز پوشش میداد .موفقیت

ابوالقاسمبنابیصادق ،ابوالحسن طبري ترنجی ،احمد فرّخ و

او از آن جهت بود كه توانست یک روش استاندارد معتبر براي

دیگران اشاره كرده است .آثار جرجانی از جنبۀ اصطالحات

نگارش پزشکی به زبان فارسی ابداع كند (.)56

رازي،

علیبنعبّاس

مجوسی

اهوازي،

طبّی فارسی ،منبع بسیار ارزندهاي است بهطوريكه اگر او این

دربارۀ اهمیت كتاب ذخیرۀ خوارزمشاهی ،سیریل الگود بر

اصطالحات را ذكر نمیكرد ،پیشینۀ آنها در طول زمان از بین

این باور است كه در میان كتب بزرگ درسی (پزشکی) قانون

میرفت (.)55

ابنسینا متداولترین آنهاست ،درحالیكه كتاب ذخیرۀ جرجانی

از الحاوي رازي و قانون ابنسینا قرار دارد .مؤلف ذخیره از این

نظر سبک بین قانون و الحاوي قرار دارد .افزون بر این ،ذخیره

دو كتاب و همچنین مدارک دیگر پزشکی زمان بهخوبی بهره

برخالف قانون كتاب كسلكنندهاي نیست .او همچنین از

برده و با اتکا به تجربیات خود تألیفی نو ،كه همۀ دانستنیهاي

بیمارستانی در جرجان به نام بهاءالدوله نام میبرد كه جرجانی

پزشکی زمان را در برمیگیرد ،بهوجود آورده و آن را به وجهی

مدتی بر آن ریاست میكرده است .در آنجا بود كه جرجانی از

روشن و منطقی بر زبان فارسی عرضه داشته كه این زبان

زیادي بیماران شکایت داشت و میگفت از وقتی كه در آنجا

منحصربهفرد است و در طب مشرقزمین در جوار قانون ،پایگاه

به خدمت پرداخته ،تعداد بیماران چنان زیاد شده كه فرصت

بلندي دارد .جرجانی در ذخیره از قانون ابنسینا الهام گرفته و

تکمیل آثار خود را ندارد ( .)57ذخیره از نظر جامعیت و غناي

بهجاي خود از آن نام برده ولی ذخیره ،ترجمۀ قانون نیست،

علمی آن از میان متون مختلف پزشکی دورۀ اسالمی تنها با

بلکه مکمل آن كتاب و سایر نوشتهجات پزشکی است (.)5

قانون ابنسینا قابلمقایسه است .جرجانی منشأ بهوجودآمدن
سال سيزدهم ،شمارۀ اول ،بهار 5 ---0410
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ذخیرۀ خوارزمشاهی از جهت اهمیت علمی در مقامی پس

احتماالً دومین كتاب موردعالقه بوده است و كتاب ذخیره از

بررسي نقش پيشراني حكيم سيّد اسماعيل جرجاني...

مکتبی مهم در پزشکی ایران است .این مکتب ،نگارش آثار

بد و مردابی یا آب عفن و همچنین بخاراتِ بد كه در برخی از

پزشکی به زبان فارسی است كه تا پیش از جرجانی بسیار

زمینها و گورستانها ایجاد میشود ،آلوده و اصطالحاً وبایی

اندک بوده است (.)5۹ ،58

میشود .دانشمندان طب ایرانی «هواي وبایی» را عامل ایجاد

آثار پزشکی موجود پیش از جرجانی به زبان فارسی

طیفی از بیماريهاي واگیر از جمله وبا و طاعون ،آبله و غیره

عبارتاند از :هدایه المتعلمین (تألیف نیمۀ دوم سدۀ چهارم

كه جملگی آنها را «تبهاي وبایی» مینامیدند ،میدانستند (،۲۲

ه.ق) ،كهنترین پزشکینامۀ فارسی ،نوشتۀ ابوبکر ربیعبناحمد

 .)۲3جرجانی مانند ابنسینا ،براي درمان تبهاي وبایی ،داروي

اَخَوینی بخاري؛ االبنیه عن الحقایق االدویه (تألیف سدۀ چهارم

تركیبی شامل «صبر زرد ،زعفران و مر» را معرفی میكند (.)۲4

ه.ق) ،نوشتۀ ابومنصور موفقبنعلی هروي؛ دانشنامۀ حکیم

مالکی ترات از دانشگاه علوم بهداشتی راجیو گاندي،

مَیسَري (تألیف  37۰ه.ق) ،نور العیون فی امراض العین و

كارناتاكا ،بنگلور در سال  ۲۰55در رسالۀ ارزیابی تریاق وبایی

اسبابها و عالجاتها (تألیف  48۰ه.ق)؛ كهنترین

(زعفران ،صبر و مُرّ مکی) بهعنوان محرک سیستم ایمنی

ابوروح

سالمندان ،نتیجه گرفت كه تریاق وبایی (زعفران ،صبر و مُرّ

محمدبنمنصوربنابوعبداهلل جرجانی مشهور به زریندست و

مکی) میتواند بهعنوان تحریکكنندۀ سیستم ایمنی سالمندان

چند رسالۀ كوتاه از ابنسینا ،از جمله رسائل رگشناسی و

اثربخش بوده و همچنین بهدلیل دارابودن فعالیت آنتیاكسیدانی،

حفظ الصحه؛ درحالیكه ،ذخیرۀ خوارزمشاهی شاخههاي دانش

اثرات درمانی داشته باشد (.)۲1

چشمپزشکینامۀ

فارسی،

نوشتۀ

پزشکی را شامل شده و از نظر وسعت و دامنۀ مطالب نیز بسیار
گسترده است (.)3
بیتردید ،انتقال طب به زبان فارسی بهطور صحیح توسط

دربارۀ پاکسازي و تصفیۀ آب ،سیّد اسماعیل جرجانی
شیوههاي نوینی را معرفی و ابداع كرده و از شیوههایی چون
تقطیر و بهكارگیري پنبه و پشم پاكیزه نام برده است (.)۲4

این طبیب انجام گرفت .نگرامی ،پژوهشگر تاریخ پزشکی

سیّد اسماعیل جرجانی در باب دهم از گفتار پنجم كتاب

شبهقاره ،احتمال میدهد كه اگر جرجانی این كار را نکرده بود،

دوم ذخیرۀ خوارزمشاهی عالئم دیابطیس ،گرمی گرده (كلیه)،

انقالبات زبانی ،طب یونانی را ریشهكن میكرد (.)۲۰

غلبۀ تشنگی و زود بیرونآمدن آب (پرادراري) را ذكر میكند

اهمیت آثار جرجانی بهگونهاي است كه نظامی عروضی در

كه مطابقت فراوانی با یافتههاي پزشکی نوین دارد (.)۲6

كتاب چهار مقاله از هر چهار اثر طبی جرجانی به نیکویی نام

جرجانی نیز دربارۀ طاعون چنین میگوید« :طاعون آماسى

برده و آنها را مناسب آموختن مشتاقان علم طب دانسته است

است گرم و بر جایگاه نرم و نازک پدید آید و لون او سیاه بود

(.)۲5

یا بنفش یا به سبزى گراید و با سوزش و خفقان و غشى همراه

 .4ديدگاههای سیّد اسماعیل جرجانی در طب

بود» ( .)5۲سیّد اسماعیل جرجانی در عین حال ،شرح كاملی از

جرجانی در كتاب هفتم ذخیره از سرطانها ،مؤثربودن

انواع بیماري یرقان ارائه كرده و یرقان انسدادي را بهخوبی

درمان در ابتداي بروز آنها ،جراحی غدۀ سرطانی و انتشار آن
میگوید (.)۲3 ،۲۲

سید اسماعیل جرجانی در خفی عالیی به بیان احتباس
ادراري پرداخت و علل آن را بیان كرد .جرجانی با آوردن

جرجانی گروهی از بیماريها از جمله وبا ،طاعون ،آبله و

لغات مشابه (اسر) به معنی انسداد ادرار و (عسر) براي كاهش

سرخک و غیره را مسري شناخت و انتقال آنها را از راه هوا،

و دشوار آمدن ادرار ،به خوبی نبود دفع ادرار را از كاهش آن

آب آلوده و غیره دانست .قابلذكر است هواي وبایی ،هوایی

افتراق داده و تفاوت آنها را بیان داشته است .او عالوه بر بیان

آكنده از عوامل بیماريزاست .هوا بهواسطۀ آمیختهشدن با زمین

انسداد هاي مکانیکی ،با آوردن عبارت «ضعف قوۀ دافعه» از
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در اندامی دیگر (متاستاز) ،در صورت عدم اقدام بهموقع سخن

توصیف میكند (.)۲3

نصري رودسري و همكاران

اختالالت دستگاه ادراري آگاهی داشته است (.)۲7

باعث هالكت بیمار شود (.)3۰

جرجانى در كتاب ششم ذخیره به مبحث سنگهاى مجارى

او در باب دهم از گفتار نخستین كتاب دوم به انواع

ادرارى اشاره كرده است و ذكر مىكند كه باید ابتدا با استفاده

بیماريهاي ارثی اشاره میكند كه از جملۀ آنها شش بیمارى

از داروها درمان را شروع كرد ،ولى اگر درمانهاي دارویی

سل ،نقرس ،برص ،جذام ،كَلْى (كچلى) و اصلعى (ریختن موي

سودمند نباشند در این صورت باید جراحى را انجام داد (.)۲8

جلوي سر) است و در باب بیماريهاي واگیر چنین میگوید:

در عین حال به مخاطرهآمیزبودن جراحی از ناحیۀ كمر براي

«آنچه از یکدیگر بگیرند خاصه اگر خانهها تنگ باشد و بخارها

خارجكردن سنگ كلیه اذعان نموده و بر خروج سنگ از طریق

اندر هواي خانه گرفته شود[ ،اینها] هم شش بیماري است،

مثانه تأكید میكند ( .)۲8او در جزء سوم از گفتار هجدهم

یکی سل ،دوم برص ،سوم جذام ،چهارم آبله ،پنجم درد چشم،

ذخیرۀ خوارزمشاهى ،بیاختیاري ادراري (سلس البول یا تقطیر

ششم تبهاي وبایی» (.)۲6

البول) را شرح داده و علل بهوجودآمدن آن را ذكر میكند
(.)۲8

بیماري سالک (لیشمانیوز) كه بهوسیلۀ یک انگل تکیاخته
داخل سلولی به نام لیشمانیا بهوجود میآید و ناقل آن برخی

جرجانی از آتشک یا بیماري سیاهزخم ( )Anthraxیاد

انواع پشه خاكی هستند ( ،)35توسط حکماي طب ایرانی

كرده است و علت آن را تیزي خون یا به تعبیري عفونت

شناخته شده بود .این زخم پوستی در بسیاري از نقاط

میداند ( .)55او در كتاب ششم ذخیره بیماري سل و زخمهاي

گرمسیري و معتدل دنیا انتشار داشته و اكثراً به نام همان منطقه

ریه را شرح میدهد و درمانهاي آن را بیان میكند (.)۲8

نامگذاري میشد مانند :حبۀ بغداد (جوش شهر بغداد) ،حبۀ

جرجانی باال نگهداشتن عضو جراحتدیده را براي بندآمدن

حلب ،دمّل النیل ،دمل الشرق و غیره ،اما بهدلیل شیوع آن در

خون مؤثر دانسته و همچنین گچگرفتن را در درمان جراحت و

منطقۀ بلخ ،در بیشتر متون طبی قدیم به نام ریش بلخی یا بلخیه

خونریزيها مفید میداند ( )۲۲و در كتاب نهم ذخیره موضوع

مشهور بوده است و براي مداواي آن ،درمانهاي گیاهی متداول

مفیدبودن خون سگ هار در درمان هاري را ،كه قبالً توسط

بود و اطباء از اینکه این بیماري از گزیدن پشه پدید میآید،

ابوعلیسینا بیان شده است ،یادآور میشود (.)۲۹

مطلع بودند (.)۲6

ضروري میداند كه با انجام آن میتوان به دفع مواد زائد و

است« :ریش بلخى ریشى بود كه از سطح گوشت دور فرو

جلوگیري از انباشت (امتالء) آنها كمک كرد .از طرفی

نرود و پهن باز مىشود و با خفقان بود و باشد كه غشى آرد و

ورزشكردن (ریاضت) را جایگزینی مناسب براي مصرف دارو

باشد كه با تَب بود و باشد كه بىتب بود و این ریش اندر

میداند چراكه« :اندر هر دارویى نوعى از مضرت است .پس

نواحى بلخ بیشتر باشد و آن را بدین سبب "ریش بلخى"

هیچچیزي نیست كه نگذارد كه فضله اندر تن گرد آید تن را

گویند و به رِباط دهستان نیز بسیار بود و اهل بلخ آن را

روز به روز از آن پاک مىكند جز ریاضت ،پس حاجت مردم

"پشهگزیدگى" گویند و به رِباط دهستان "سِناخَر" گویند»

به ریاضت حاجتى ضرورى است» (.)۲4

(.)3۲ ،۲۲

سیّد اسماعیل جرجانی ،طبیعت بدن انسان و بیماري را

جرجانی علت پدیدآمدن كزاز ( )Tetanusرا كشیدهشدن

دشمن یکدیگر معرفی میكند و بهترین فرجام را دفع بیماري

عضالت و اعصاب گردن كه مانع از حركت جانبی گردن و

میداند .اگر طبیعت بر بیماري غلبه كند« ،بحران نیک» حاصل

خواب بیمار میشود ،دانسته است ( ،)۲8همچنین او میافزاید:

میشود و در صورت عجز طبیعت در نابودي بیماري و غلبۀ

«عصبها و عضالت سخت شود و دندانها بر هم نشیند و

بیماري بر بدن ،حالت « بحران بد » را توصیف می نماید كه

بیمار خندان نماید و خندان نباشد و سبب آن كشیده شدن

سال سيزدهم ،شمارۀ اول ،بهار 7 ---0410
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سیّد اسماعیل جرجانی ،ورزشكردن (ریاضت) را امري

جرجانی به آندمیکبودن  leishmaniasisاشاره كرده

بررسي نقش پيشراني حكيم سيّد اسماعيل جرجاني...

عضلۀ رخساره باشد » (  .) ۲8جرجانی شا یع ترین عالمت

جرجانی در اعمال جراحی باالخص به دوختن محل زخم

بالینی كزاز را كه امروزه بهعنوان تریسموس ()Trismus

توجه خاص مبذول میدارد .او با دقت تمام به شرح این كار

«سختی فک» میشناسیم در آثار خود شرح داده و از آن با

پرداخته و حتی شکل بخیهها را هم ترسیم میكند .او بهعنوان

عنوان «دندانها بر هم نشیند» ،یاد میكند .همچنین ،اسپاسم در

نخ بخیه ،عالوه بر ابریشم ،از موي خرگوش استفاده مینماید.

عضالت دهان و صورت را كه در طب رایج «خندۀ شیطانی»

توجه به سالمتی بدن و بهویژه كمكردن وزن اضافی كه امروزه

( ،)Risus sardonicusنامیده میشود بهخوبی شناخته و آن را

از مباحث پرطرفدار است ،از موضوعاتی است كه در كتاب

با عبارت «بیمار خندان نماید و خندان نباشد» توصیف كرده كه

ذخیره مورد بحث قرار گرفته است .جرجانی در كتاب ذخیره،

اصطالحی مقبولتر از عبارت «خندۀ شیطانی» در طب رایج

در مورد تحریک زایمان بهوسیلۀ داروها یا اسباب طبی ،شرح

است (.)33

جالبی ارائه و نکات ارزندهاي را یادآوري میكند (.)38

جرجانی در انواع جراحیها متبحّر بود؛ جراحیهاي چشم،

این حکیم ایرانی را باید یکی از پیشگامان طب اطفال نیز

آبآوردن چشم ،ناخنۀ چشم ،جراحی گلو ،میلزدن مجراي

بنامیم .او به خاصیت پادزهري شیرهاي تازه اشاره میكند

ادرار در عالج دشواري ادرار (عسر بول) ،سختزایی و

(.)۲4

دملهاي چركین ،جراحیهاي مختلف و شکستهبندي و

 .5پزشكانی که بعد از جرجانی به او استناد کردهاند.

ردیفكردن استخوانها از دیگر موارد هستند ( .)55جرجانی

در میان پزشکان و داروشناسان ایرانی در دوران تکوین

در كتاب اصلی خود ،ذخیره ،روشها و ابزارهاي مختلف

دانش پزشکی در ایران ،فخرالدّین رازي به هنگام تألیف رسالۀ

جراحی را بهگونهاي معرفی كرد كه نشان از مهارت و عمق

حفظ البدن از جرجانی نام برده و بهاءالدوله رازي در خالصه

تجربۀ او دارد .او درمان انسداد مجاري هوا با تراشه ،درمان

التجارب در برخی موارد از آراي پزشکی جرجانی یاد كرده

مشکل در ادرار با كاتتریزاسیون را توضیح داد (.)34

است .رستم گرگانی ،پزشک همشهري جرجانی كه در اواسط

جرجانی در فصل بیماريهاي گلو ،براي نخستین بار رابطۀ

قرن دهم به هند مهاجرت كرد ،كتاب خود در معرفی انواع

بین اگزوفتالمی (جلوآمدن كرۀ چشم) و گواتر را كه «پاري» در

داروهاي مفرد و مركب را به تقلید از ذخیرۀ خوارزمشاهی،

سال  58۲1م بیان كرده ،مطرح نموده است ( .)57الگود

ذخیرۀ نظامشاهی نام نهاد (.)3

همچنین به كارآمدي شیوههاي جراحی سیّد اسماعیل جرجانی

نجمآبادي بر این باور است كه از قرن ششم هجري به بعد،

پرداخته است ( .)31جرجانی در ارتباط با علل نازایی عدم

در آثار حکیمان بعد از جرجانی نظیر تحفۀ حکیم مؤمن تألیف

قابلیت امتزاج بین منی مرد و تخمک زن را بیان كرده است

محمد مؤمن دیلمی تنکابنی و مخزن االدویه و مجمع الجوامع

(.)36

تألیف محمدحسین علوي خراسانی شیرازي و امثال آنها

و در گفتار دوم ذخیرۀ خوارزمشاهی به چشمپزشکی پرداخته و

مؤلفان اغلب كتب طبی پارسی و در شبهقارۀ هندوستان

نوشته است كه از تذكره الکحالین عیسی كحال و ادویه العینِ

بسیاري از كتابهاي پزشکی از مؤلفات طبی جرجانی كمک

جالینوس و بیش از همه از ابوعلی سینا تأثیر گرفته است .او به

گرفتهاند (.)3۹

چراییِ «ارزق» بودن چشم مردم صقالب (اسالوها) و دوربینی

برخی محققان تاریخ پزشکی شبهقاره همچون نگرامی از

و نزدیکبینی اشاره كرده است .همچنین در كتاب االغراض

تأثیر دانشمندان طب ایرانی (از جمله جرجانی) بر آثار

الطبیه و المباحث العالئیه ،به تشریح چشم ،بیماريها و شیوۀ

دانشمندان شبه قاره و پاكستان سخن گفتهاند ( )۲۰بهطوريكه

درمان آنها پرداخته است (.)37

در سده هاي پس از او ،بسیاري از مؤلفان از او الهام گرفتند؛
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اسماعیل جرجانی در چشمپزشکی هم نوآوريهایی داشته

تأثیرپذیري از كتاب ذخیره كامالً مشهود است .در كشور ما

نصري رودسري و همكاران

براي مثال غیاثالدین محمدبنعالءالدینبنهبهاهلل سبزواري

كتاب دهم ذخیره یعنی منافع االعضاي حیوانات بهرۀ فراوان

معروف به غیاث طبیب ،پزشک معروفی بود و كتاب قوانین

برده است .سید محمدحسین عقیلی خراسانی در قرابادین در

عالج را در سال  875ه.ق بر مبناي بخش دوم كتاب اغراض

چندین مورد ،نسخههاي جرجانی را با ذكر نام مؤلف آنها شرح

نگاشت .پسر محمدبنعالءالدّین كه غیاثبنمحمد متطبّب

داده است (.)5

اصفهانی نام داشت ،در سال  8۹6ه.ق كتاب مراه الصحه (آیینۀ

مطالعۀ متون طب ایرانی نشان میدهد كه تعداد حکمایی كه

تندرستی) را در اصفهان به نام سلطان بایزید عثمانی ( 5347تا

پس از جرجانی به او استناد كردهاند ،بسیار فراتر از مواردي بوده

 538۹م) تألیف كرد .او براي نگاشتن این اثر ،مطالب بسیاري

كه در دانشنامۀ جهان اسالم ذكر شده است ،بهطوريكه محمود

را از كتاب ذخیره اخذ كرده و درحقیقت ذخیره را به نوعی

چغمینى در قانونچه فی الطب ،بهاءالدولۀ رازي در خالصه

خالصه كرده است .البته در جاهایی از آن شرح كاملی از

التجارب ،عقیلی علوي شیرازي در خالصه الحکمه و هر دو

داروها را آورده و از استادان خود و گاهی از جرجانی ،صاحب

جلد قرابادین كبیر ،حکیم ارزانی در طب اكبري و مفرح القلوب،

ذخیره نام برده است .علی افضل ،پسر محمدامین قزوینی

عمادالدین شیرازى در رسالۀ افیونیه ،محمدبنیوسف هروي در

مشهور به قاطع در كتاب فواید افضلیه كه در حدود  5۰7۰ه.ق

عین الحیاه و بحر الجواهر ،اعظمخان چشتی در اكسیر اعظم و

تألیف شده نیز از ذخیرۀ خوارزمشاهی بهره گرفته است.

نیّر أعظم ،و كمالالدین شیرازي در تریاق فاروق ،به آثار حکیم

حمداهلل مستوفی قزوینی در نزهه القلوب تألیف  74۰ه.ق از

(جدول.)۲

سیّد

اسماعیل

استناد

جرجانی

كردهاند

جدول . ۲طبیبان ایرانی كه در آثار خود به سید اسماعیل جرجانی استناد كردهاند.
نام طبیب

آثاری که در آنها به کتابهای جرجانی استناد شده است

محمود چغمینى

قانونچه فی الطب

بهاءالدولۀ رازي

خالصه التجارب
خالصه الحکمه

عقیلی علوي شیرازي

قرابادین كبیر (جلد )5
قرابادین كبیر (جلد )۲

حکیم ارزانی
عمادالدین شیرازى
محمدبنیوسف هروي
اعظمخان چشتی

مفرح القلوب
رسالۀ افیونیه
عین الحیاه
بحر الجواهر
اكسیر اعظم
نیّر اعظم
تریاق فاروق

بحث و نتیجهگیری:

شروع دوران تازهاي در طب ایران میباشد .جرجانی سنت نگارش

آثار سیّد اسماعیل جرجانی درحقیقت نقطۀ عطفی در تاریخ

كتب طبی به زبان فارسی را در آثار خود به حد كمال رساند ،راه

طب ایران بهشمار میآید؛ زیرا از یکسو بر نوشتهها و تجارب

پیشرفت و تعالی طب ایرانی را گشود و توانست آن را به آیندگان

عالمان پزشکی پیش از وي استوار است و از دیگر سو نمایانگر

تحویل دهد .آثار طبی جرجانی عالوه بر جایگاه رفیع پزشکی ،از

سال سيزدهم ،شمارۀ اول ،بهار 9 ---0410
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كمالالدین شیرازي

طب اكبري

بررسي نقش پيشراني حكيم سيّد اسماعيل جرجاني...

نظر ادبی هم بسیار حائز اهمیت است؛ از آن جهت كه او توانست

آن با متون علمی طب رایج ،بتوان ایدههاي جدیدي در درمان

براي بسیاري از اصطالحات پزشکی ،معادل فارسی آنها را بهكار

بیماريها ارائه كرد.

برد و این امر براي افرادي كه به زبان عربی آشنایی نداشتند ،بسیار

تضاد منافع:

راهگشا بود .جرجانی آثار طبی خود را در حجمهاي مختلف ارائه

در این مقاله تضاد منافعی براي گزارش وجود ندارد.

كرد تا افراد بتوانند براي نیازهاي فوري ،از اشکال مختصر و در
دسترس استفاده كنند .با بررسی آثار طبیبانی كه بعد از جرجانی پا
به عرصه وجود گذاشتند ،مشخص شد كه زبان رایج در نگارش
آثار حکمایی چون عقیلی خراسانی ،حکیم ارزانی ،مؤمن تنکابنی،
بهاءالدوله رازي ،حکیم میسري ،اعظمخان چشتی و غیره ،زبان
فارسی بوده و بسیاري از طبیبان ایرانی و هندي نیز در كتابهاي
خود به آثار او استناد كردهاند .با توجه به نگاه كلینگر و دقتِنظر
این دانشمند ایرانی ،چهبسا با مطالعات دقیقتر در آثار او و مقایسۀ

این مقاله هیچگونه حامی مالی ندارد.

تشكر و قدردانی:
این مقاله برگرفته از پایاننامۀ سهیل نصري رودسري ،دانشجوي
دورۀ دكتري تخصصی تاریخ ایران پس از اسالم ،با عنوان «تداوم و
دگرگونی دانش پزشکی در تاریخ میانۀ ایران (از قرن سوم تا هفتم
ه.ق)» دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران است.
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