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 چكيده
در  يار مهمـ يكـه نقـش بسـ   ، »شاپور يدنج«با نام  ين مركز آموزش پزشكياول، رسد يش از اسالم ميران به دوران پيدر ا يخ پزشكيتار

ران همچنان ين دانشگاه پس از حمله اعراب مسلمان به ايا. ان ساخته شديدر زمان حكومت ساسانن علم داشته، ين ايو تكو يريگ شكل
ن يـ ن پرشـك ا يان، با انتقال اوليكارآمدن حكومت عباس ي،اما بعد از دو قرن آشوب و هرج و مرج و با روبرخوردار بود ياز رونق علم

از  يپس از اسالم با امتـزاج چنـد مقولـة علمـ     يپزشك.ن دانشگاه به مركز جهان اسالم منتقل شديا يعمل دستاوردهامركز به بغداد در 
كه كـم   يطور شرفت كرد، بهيد و مأمون پيالرش وقت از جمله هارون يت امرايت؛ و با حمايتقو ينوسيو جال ي، بقراطيونانيجمله طب 

. شكل گرفت يجامع و كل يها المعارف صورت دائره ن قدم بهيمستقل بپردازند؛ اول يآثار طب فيكم پزشكان جهان اسالم توانستند به تأل
ن يـ از ا ييهـا  شاخه يريگ و شكل يشدن پزشك يتخصص ينه براين سلسله  زميمردان ا غ دولتيدر يت بيه و حمايبا ظهور دولت آل بو

از  يـي گرا بـر تخصـص   ير و تحـوالت مبتنـ  ييـ ه بر تغيبا تكويه در زمان آل ب يبر همين اساس شناخت جايگاه پزشك .علوم فراهم شد
سامان يافتـه  دوره آل بويه كدامند؛ يپزشك يها تخصص: كهن سوال يبراساس ا يسزايي برخوردار است؛ اين شناخت و بررس اهميت به

 .است

موجبات ارتقاء سـطح بهداشـت و درمـان    خصوص عضدالدوله  هبويه ب آل يدريغ امرا يب يهاحمايتنتايج تحقيق، بيانگر آن است كه 
بود كـه بـدون توجـه بـه مشـكالت       يابرجستهمتخصص فوق، جذب دانشمندان و پزشكان  عاملاست؛ پيامد جامعه را به همراه داشته

جمـه  تر و ليفأخود از طريق تهيه كتاب و حفظ آنها به صورت ت يانتقال اطالعات طب يو حت يگوناگون، به بهترين وجه به امر پزشك
 ..گذاشتند يجااز خود به  يكارنامه درخشان

 
 .ي، داروسازياه پزشكي،گي، چشم پزشكي، جراحي،روان شناسيپزشك ،بغداد ،بويهآل :ها كليد واژه

 

 
 :مقدمه

شـود،  يمـ  ايران بر زبان آورده يهرگاه سخن از تاريخ پزشك
-يدر اذهان نقش م يشاپور، دانشكده پزشكيدرنگ نام جنديب

كه با تالش و كوشـش چنـدين سـاله پزشـكان و      يبندد؛ شهر
ــع   ــال جم ــدين س ــد از چن ــان، بع ــب  يآورطبيب ــدوين كت و ت

را علــم پزشــكي  ميــراث چنــدين هــزار ســاله در ،اينيپزشــك
 .منتقل كردبه مسلمانان بخشيده و سپس آن را  يپرورانده، تعال

ـ ين ايبا حملة اعراب به سرزم ن رفـتن حكومـت   يران و از ب
پرابهام تاريخ علم در سرزمين ما آغاز  يهااز دوره ييك يمركز

حكومـت  سراسـر دوران  كـه در   يشد؛ چرا كه جنـگ و آشـوب  
مفتوحـه حـاكم    يهـا از سـرزمين  يبر ايران به عنوان يكامويان 

-اندوزي بـاقي نمـي   پروري و علم براي دانش يميدانديگر ، بود

بـه   ينتوانند بـه راحتـ  باعث شد دانشمندان و اطباء گذاشت؛لذا 
 يو برتـر  ينگـرش طبقـات  گريد ياز سو. بپردازند يمسائل علم
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اما . افزود ين مسئله ميدوران، بر شدت ان يدر ا عرب بر عجم 
 يو برتـر  يان رفته رفته تفكـرات طبقـات  يبا آغاز حكومت عباس

ان بـه  يـ رانيشتر خلفا به حضور اين رفت و بيعرب بر عجم از ب
شـتر  يدا كردنـد و ب يل پيژه دانشمندان و پزشكان در دربار تمايو

در ن علـم  يـ امـا ا . سپرده شد يرانيمناصب وزارت به پزشكان ا
ها و تعصـبات متوكـل    يريگ به علت سخت يزمان متوكل عباس

 .افتيژه پزشكان، افول ير مسلمانان به ويو غ يل مذهبيدر مسا

 گرفتتازه  يدوباره جان يه، علم پزشكيكار آمدن آل بو يبا رو
خـود چـون گذشـته     يت پزشـك يـ گـر پزشـكان بـه فعال   يو با د

صـورت   بـه  ن زمـان هرچنـد  يـ كـه در ا  يمسئله مهم. پرداختند
ــدا   ــد، ه ــرح ش ــدود مط ــك يمح ــه پزش ــو  يت جامع ــه س  يب

ــص ــيگرا تخص ــار  ي ــت؛ ابتك ــت   ياس ــه  در دوران حكوم ك
بـه خـاطر انتخـاب     يدر قرن چهـارم هجـر   يهيعضدالدوله بو

صـورت   يمارسـتان عضـد  يب يل كادر پزشـك يتكم يب،برايطب
 يتكميـل كـادر پزشـك    ين راستا عضدالدوله بـرا يدر ا.  گرفت

چـون چشـم پزشـك، جـراح،      ييهـا  خصصبا ت يخود پزشكان
شده تـا بـه    يدر اين مبحث سع. كرد يبند را استخدام م شكسته

 .در اين دوره پرداخته شود يچند شاخه از علم پزشك
، شـامل  يپزشـك  يهـا  تخصـص مطالب اين مقاله با عنوان، 

چشم پزشـكي، جراحـي،   ، روان پزشكيچون  ييهازيرمجموعه
 .پردازد يم يريگ جهيت به نتينهاشناسي و دارو سازي، و در  گياه

 
 :پزشكي  روان
. دارد ياي طوالنپزشكي هم مانند تاريخ پزشكي سابقه روان

 يمــاران روحــيديــدگاه مــردم در دوران مختلــف، نســبت بــه ب
زده و جادوشده به آنهـا داده و  ها عنوان جنيمتفاوت بود؛ بعض

ديگر حلول  ياسپردند و عدهيبيماران را  به دست جادوگران م
دانسـتند و  يمـ  يشيطان و ارواح خبيثه در جسم را عامل بيمـار 

درمان  بيمـار، او را  شـكنجه كـرده و  يـا از  اجتمـاع و         يبرا
راندند؛ و يا چوندوران قـرون وسـطي آنهـا را زنـده     ها ميشهر

هـاي  كـه بيمـاري   ياولـين كسـ  ). 1(سوزاندند يزنده در آتش م
دربـارة صـرع، افسـردگي و     يبود، حترواني را شناخت، بقراط 

 ). 1(نوشت يهيستري نيز مطالب

بعد از گذشت چند قرن، پزشكان جهـان اسـالم نيـز چـون     
هاي جـان   كردند از بيمارييبقراط همچنان كه به جسم توجه م

و تن و روان و ارتباط آن با امراض جسماني نيز غافل نبودند و 
. دانسـتند يگر نمـ به همين علت طب و فلسفه را جدا از يكـدي 

مصداق سخن، اكثريت قريب بـه اتفـاق طبيبـان بعـد از عصـر      
ترجمه تا قرن ششم وهفـتم اسـت كـه از فيلسـوفان زمـان نيـز       

شوند؛ در بعضي از آنها پزشـكي بـر فلسـفه غلبـه     يمحسوب م
در  يداشت و در بعضي ديگـر عـالوه بـر داشـتن علـم پزشـك      

 .فلسفه نيز تبحر داشتند
و فيلسوف و ) 2(فيلسوف پزشكي ناميده اين دوره را، دوره

تداخل طب و فلسفه چنـان  . پزشك هر دو حكيم خوانده شدند
چـون   يوجود آورد كه اديبان و بزرگـان  در معالجات به يجذابيت
 .، كارها و شيوه درمان بيماران را به نظم و نثر درآوردندينظام

به درمان انسان  يفلسف يبا ديد يپزشكان قرون اوليه اسالم
روحاني اثـر رازي،   از جمله الطب يپرداخت و به دنبال آن آثار

. الطب و االحداث النفسانيه، ابوسعيد بن بختيشوع نگاشـته شـد  
ابن سينا كتاب فلسفه خود را شفا ناميد، تا به آينـدگان بفهمانـد   

امـا در زمـان حاضـر، نگـرش     . كه اين دو از هـم جـدا نيسـتند   
اني از جسم، آفتـي اسـت   معيوب، يعني جدا انگاشتن مسائل رو

 ).3(است كه به جان پزشكي نوين افتاده
، دقـت و  يروان يهايابوعلي سينا سردمدار معالجات بيمار

ــخيص     ــته و ارزش تش ــبض داش ــر روي ن ــي ب ــي عجيب بررس
، چنانكه در زمـان حاضـر   )1(است العاده براي آن قائل بوده فوق

نـبض   سـنج از تـاثير هيجـان بـر    نيز براي ساختن دستگاه دروغ
 يدر چهار مقالـه، داسـتان   يعروض ينظام). 1(استاستفاده شده

سـينا  يعلـ از طريـق نـبض توسـط ابـو     ياز طريقه درمان بيمار
سـينا بـه گرگـان    كه ابن يشود به زمانياست، كه مربوط م آورده

از  يشان را خواست تـا يكـ  يرفت و قابوس با شنيدن شهرتاو، ا
بودند درمان  ه او ناتوان شدهنزديكانش را كه ديگر اطبا از معالج

نبض او را  يدريافت هرگونه علل بيمار يكند؛ ابوعلي سينا برا
و برزن اين شـهر بـه يـافتن     يبردن هر محله و كو گرفت با نام
كـه ضـربان نـبض     يسينا زمانيعلابو). 4(پرداخت يعلت بيمار

 ييافت، او به عمق مشكل روحـ يشدت م يهمراه با شنيدن نام
سپس روي به معتمـدان قـابوس كـرد و    . برد يم  يبيمار بيشتر پ
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گفت اين جوان در فالن محلـت و در فـالن كـوي و در فـالن     
سراي بر دختري فـالن و فـالن نـام عاشـق اسـت و داروي او      

 ). 4(وصال آن دختر است و معالجت او ديدار او است
ديگر اقدام روان درماني كه از ابـوعلي سـينا روايـت شـده     

كـرد   ياز آل بويه كه فكـر مـ   يا مان ماليخوليا است؛ شاهزادهدر
شدن را داشت و پيوسـته   است، تقاضاي كشتهتبديل به گاو شده

مـرا بكشـيد كـه از گوشـت مـن      « شد كهبه ديگران متوسل مي
كار بدانجا رسيد كه از خوردن هم خودداري . »هريسه نيكو آيد

سـينا  از بـوعلي . )4(كرد و پزشكان از درمانش عاجز ماندنـد مي
آن جوان «گويد كه يخواهند كه او را مداوا كند؛ در جواب ميم

، او بـا ايـن   »را بشارت دهيد كه قصاب همي آيد تا تو را بكشد
طبيـب  . كنـد كار به درهم شكستن بيماري و هذيان استفاده مـي 

پذيرد و خود با قبول نقـش قصـاب و بـا    هذيان بيمارش را مي
شدن اسـت، بـه بيمـار     استه بيمار كه كشتهپذيرفتن باالترين خو

-يكند؛ با صـداي بلنـد مـ   ينزديك شده و اعتماد او را جلب م
آن جـوان چـون گـاو    . اين گاو كجاست تـا او را بكشـم  : گويد
بـه ميـان سـراي    «علي گفـت  كرد، يعني كه اينجاست، ابو يبانك

اينجا يك احسـاس مثبـت    »آريدش و دست و پاي او را ببنديد
مراسم كشتن گـاو و دسـت و پـا را    .  آوردوجود مي بهدر بيمار 

بسـتن و كـارد بـر كـارد ماليـدن و اداي قصـاب را درآوردن را       
كند و درست در هنگامي كه بيمـار خـود را بـراي    فراموش نمي

وه اين چه گـاو  «كند كه  كند، او اعتراض ميشدن آماده مي كشته
 ».شـود  الغري است اين را نشايد كشتن علف دهيدش تا فربـه 

ودر اين زمـان از خـانواده بيمـار بـراي مـداواي بيمـار كمـك        
: پيش او بريد و او را گوييدآنچه فرمايم « :سپس گفت گيرد، مي

چنـان كردنـد و خواجـه اشـربه و      ).4(»يبخور تا زود فربه شو
ادويه الزم را براي درمان او بفرمود و او همي خورد تا بهبودي 

توانسـت بـا اسـتفاده از تلقـين او را     سـينا  بدين گونه ابن. يافت
-و همه اهل خرد دانند كه ايـن چنـين  معالجـت    « معالجه كند

تمـــام  يكامـــل و علمـــ  ينتـــوان  كـــرد، االبـــه فضـــل   
از آگاهي دقيـق طبيبـان    ياين، نشانه بارز). 4،1(»راستيوحدس

اسالمي از فن روانشناسي بوده، كه بيماران را به شيوه و درمـان  
چنانكه ويل دورانت نيز بـه  . اندكردهمي مخصوص خود معالجه

دارد كـه در كتـاب    يبه روانشناسـ  يتوجه خاص جامعه اسالم

خود آورده كـه مبتاليـان امـراض روحـي در معـرض مراقبـت       
خــاص بودنــد و معالجــه ايشــان بــا رأفــت و انســانيت انجــام  

از اين  يمطالب بسيار يكه خوشبختانه در آثار اسالم) 5(شد مي
 .است آمده گونه معالجات

 
 :پزشكي چشم
پزشـكي كـه در ايـن دوران بـه      يها تخصصاز ديگر يكي 

در ميان روميان  بود كه پزشكي اوج شكوفايي خود رسيد، چشم
هـاي ايـن دو   مسـلمانان دانسـته  ؛ و يونانيان چندان پيشرفته نبود

مطالـب  ملت را از طريق ترجمه به دست آورده و سپس بر آنها 
ديگـر از عوامـل    يالبتـه يكـ  . افزودند خود را يهاو دست مايه

در ايـن زمـان، كثـرت و شـيوع انـواع       يپزشـك  پيشرفت چشـم 
هاي چشم در مناطق واقع در قلمرو اسالم بود كه سـبب  بيماري

پزشـكي و علـوم    عمده در جلب توجه اطبـاء اسـالم بـه چشـم    
 ). 6(وابسته بدان بود

يـا كحـال ديگـر،     يپزشك كم در ميان اعراب كلمه چشمكم
هاي جالينوس مانند گذشته معني مبتذل و پستي را كه در نوشته
پزشـكان   .)7(و ديگر نويسندگان سلف را دارا بـود، را نداشـت  

را بـرده آنهـا    يپچشم  يهاياز بيمار بسياريكم توانستندبه كم
چنـان   .پيـدا كننـد  درمان آنها را يهاسپس روشو تشريح كرده 

هـاي  ماسـويه در خصـوص بيمـاري     م ابنكه در اوايل قرن سو
). 8(هايي بـه عربـي نگاشـت   نگاريچشم و اصول پزشكي تك

تـرين  جز ابن ماسويه، شاگردش حنين بن اسحق نيـز قـديمي   به
از ديگر پزشكان اين ). 6(پزشكي نگاشت رساله را در باب چشم

 ) .9(كرديدوره جبرئيل كحال بود كه در دربار مأمون خدمت م
كحال يا متخصص  يتوجه بويه نيز با تعداد قابلدر زمان آل

مهمترين پيش كسـوت ايـن   . ميكن يهاي چشم برخورد مبيماري
بـه   يعيسي بغـدادي بـود كـه در بيمارسـتان عضـد     بنفن، علي

-يمـ  يپزشـك  تدريس پرداخت؛ و از آنجايي كه بيشتر به چشم
 .دادند يپرداخت لقب كحال به و

ــم   ــرين چش ــزگين او را بزرگت ــك س ــته   پزش ــرب دانس ع
دربارة چشـم را تحـت    ي، كه نخستين رسالة تخصص)10(است

اين كتاب يكي از معتبرتـرين  . الكحالين تآليف كردعنوان تذكره
بيمـاري چشـم    130هاي چشم پزشكي بود كه در وصف  كتاب
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نگارش يافت؛ او واكنش مردمك را در برابر نور براي تشخيص 
نسبت به روش تشـخيص  عمل مطرح كرد، كه  مرواريد قابل آب

پزشكان يوناني و رومي كه گشادشـدن مردمـك يـك چشـم را     
دانسـتند  وقتي چشـم ديگـر بسـته شـود مـالك تشـخيص مـي       

 ).11(تر بودپيشرفته
عبـداهللا،  بـن ديگر از چشم پزشكان اين دوره بايد از جبرئيل

اي نيز دربـارة چشـم   پزشك عضدالدوله ياد كرد كه رسالهچشم
مد طبري از طبيبان دورة آل بويه و پزشـك  محبناحمد. نوشت

-البقراطيه خويش بخـش او در المعالجات. الدوله بود دربار ركن

هايي مربوط به چشـم را تـدوين كـرده كـه بـه گفتـه سـزگين        
هاي چشم كـامالً ناشـناخته مانـده    تعاريف اين طبيب از بيماري

مرواريـد را بـا   در بخش عملي اين اثر، معالجـة آب ). 10(است
). 10(سل به جراحي، روشن مختصـر و مفيـد دانسـته اسـت    تو

همچنين در جهت معالجه مجراي اشك  ياحمد بن محمد طبر
پزشكان  ديگر از چشم). 7(گذراندن ميل طبي را متداول ساخت
چشـم پزشـك بيمارسـتان     يدوره آل بويه بايد به ابونصر الدحل

 ). 12(اشاره كرد يعضد
در زمينـه  كـه   يشمگيرهاي چپزشكان اين دوره با پيشرفت

ــتند جراحــي چشــم  ــد توانس در عمــل جراحــي  كســب كردن
هـا مـورد    تا سـال يابند كه دستروش ابداعي مرواريدنيز به  آب

هـاي  ، از جملـه در خصـوص روش  استفاده پزشكان غربي بـود 
هـايي نگـارش    مرواريد هم كتاب درمان و جراحي ناخنك و آب

پزشـكان تنهـا    شـم و مورد استفاده قرار گرفـت، البتـه برخـي چ   
استفاده از سوزن بدون برش اوليه با نيشتر را قبول داشتند مثـل  

عيسي تأكيد زيادي داشت كه  بندر حالي كه علي) 11(ابن سينا
آب مرواريد، بيمار تا هفت روز پس از عمـل   يدر عمل جراح

اين طبيب در هنگام عمل دست بيمار . همچنان به پشت بخوابد
آن در هنگام عمل با مهرباني با بيمار سـخن  را بسته و عالوه بر 

 ).11(گفت تا ترس او برطرف شوديم
نيز غافل نبـود، چنـان كـه     يحسيپزشك مسلمان از ب چشم

اين كـار اسـتفاده    يعيسي از مصرف شيوة خشخاش برابنعلي
بـه او  « خوابانـده سـپس  كرد، او در اين روش انسـان را مـي  يم

مهـر گيـاه و تريـاك و از آن    كننده بـدهي ماننـد    داروي بيهوش
 ). 10(»قبيل

 :جراحي
گرفـت؛  طور ساده صورت مـي  هاي جراحي بهدر ابتدا عمل

هايي به انجام جراحي در زمان حضرت رسول نيز چنانكه اشاره
را در اين  يهاي وسيعاما مسلمين توانستند گام). 13(شده است

روش  پزشـكان . گيرنـد بر يونان نيز پيشي يزمينه برداشته و حت
. ماننـد روش كنـوني ماسـت    يكار بردند تا حـدود  علمي كه به

كه هنوز بسياري از داروهاي آنهـا مـورد اسـتفاده قـرار      يطور به
 ).14(رديگ يم

و  "يـد "با تعبيراتي چون  يدر پزشكي اسالمي عمل جراح
و  "االعمال بالحديد"و "الحديدعالج"و كلماتي چون  "حديد"
بـه  . همـان جراحـي امـروز اسـت    همراه است، كـه   "اليدعمل"

داشته باشد، جراح يـا جرائحـي و    يپزشكي كه به اين فن آگاه
به پيشـرفت   يدر دورة آل بويه جراح). 13(گفتنديا دستكار مي

ــل ــه قاب ــان    يا مالحظ ــن از طبيب ــه دو ت ــان ك ــود، چن رســيده ب
آور زمـان   از جراحـان نـام   يچهارگانة بيمارستان عضـد  و بيست

ابوالحسن  يچون ابوالخير و ديگر ين جراحاناز آنا يبودند، يك
ديگر از جراحان مشهور اين دوره ابو مـاهر  . )12(بن نفاح است

 يبن يوسف سيار است، كه بايد گفـت او اولـين پزشـك    يموس
 يكتاب نوشته و از اعمال جراح ياست كه در بارة آالت جراح

 ). 15(است سخن به ميان آورده
جراحان نيز از نظـر چـابكي و تردسـتي مـورد      يبه طور كل
بطـالن در ضـمن داسـتاني    گرفتند؛ چنان كه ابنيامتحان قرار م

سپس گفت نيشترهايت را به مـن نشـان بـده، مـن     : كندنقل مي
من بنماي،   يك دست نيشتر بيرون آوردم، نرمي انگشتانت را به

من دست خود را بيـرون آوردم، او گفـت ايـن انگشـتان بـراي      
 ).  15(آيد رفتن رگ به كار نميگ

 
 :شناسي و داروسازي گياه
 ياز همان روزگار با يكديگر پيوستگ يو داروشناس يپزشك

ايرانيـان  . نمود يتمايز ميان آنها غيرممكن م يتام داشتند كه گاه
در داروسازي از حدود گياهان طبي تجاوز كردند و به داروهاي 

هاي ناميدافزودند كه سولفاهاي شيميايي خود تعداد متنابهي دوا
اسـتفاده از  ). 7(رونـد  امروز وارث و جانشين آنها به شـمار مـي  
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دارو در دوران خالفــت عباســيان نيــز پيشــرفت بســيار كــرد و 
هـا رسـاالت متعـددي نوشـته شد؛نخسـتين      دربارة تركيب دارو

به نـام   يمؤلف بزرگ در اين دانش، شاپور بن سهل بود كه كتاب
 .)16(را تاليف كرد "البيمارستانات القراباذين في "

را ترجمـه  )گياهـان (اسحق كتاب اعشـاب بنحنينبعد از او 
 ةمـه را نوشـت و دربـار   كالحطبري كتاب فـردوس ربنابن، كرد

 ةهـايي دربـار  كندي فيلسوف نيز كتاب.كاربرد دارو سخن گفت
 .خوراك و داروهاي مهلك،ادويـه شـفابخش و سـموم نوشـت    

عنـوان   ها تجربه كرد آنرا بهرازي پس از آنكه جيوه را در ميمون
 ).7(مسهل تجويز كرد

نيز تـاثير دارو بـر جسـم انسـان را      يبن عباس مجوس يعل
هـا بسـته بـه    و دربـارة هركـدام از دارو  ) 17(تشريح كرده است

اهميت و كاربرد آن دارو و اين كه آيا طبيعت سرد دارد يا گـرم   
خدمات ابن سينا در علم داروشناسـي  ). 15(استصحبت كرده 

اي كـه در  سينا نه تنهـا از ادويـه  ابن. نيز بر همگان روشن است
راند برد، بلكه از داروهايي سخن مينزد عامه متداول بود نام مي

آيـد، او ضـمن وصـف هـر      كه از طريق شيميايي به دست مـي 
ابـن سـينا   . )3(نويسددارويي شيوه تهيه و استعمال آن را نيز مي

 ).3(از خواص پلشت زدايي الكل نيز خبر داشت
 

 :يريگ جهينت
ــهي ــا افت ــا يه ــژوهش بي ــن پ ــ ي ــه پ ش از يانگر آن اســت ك
ان يه و بـا ظهـور حكومـت عباسـ    يـ حكومـت آل بو  يريگ شكل

 يعلمـ  يد و مأمون به علت وجود فضايالرش خصوص هارون به
علـوم بـه   شرفت يپ يبرا يط مناسبي، محيحاكم بر جامعه اسالم

ر ييـ بـا تغ  يط علمـ ين محـ يـ فراهم آمد؛ امـا ا  يخصوص پزشك
دچـار رخـوت و    يش تعصـبات مـذهب  يو افـزا  يعباسـ  يخلفا
 يهو تسـلط بـر فضـا   يحكومت آل بو يريگ شكل. شد يخمود

ــان اســالم، فضــا ياســيس ــ يجه ــرا ينســبتاً مناســب علم  يب
مختلف به خصـوص پزشـكان بـه وجـود      يها دانشمندان رشته

مـذهب   يعين حكومت شيكه موجب شد ا يعاملن يآمد؛مهمتر
د يـ نـه بـردارد، با  ين زميدر ا يهرچند كوتاه، اما محكم يها گام

خصوص علـم   آل بويه به علوم به يابتدا به عالقه و اهتمام امرا
آل بويـه   يامرا ياشاره كرد؛ رفتار دور از تعصب مذهب يپزشك

فايي در با پيروان ساير اديان، عامل ديگر پيشرفت دانش و شكو
چنان كـه اهـل ذمـه بـا احتـرام در ميـان       . حكومت آل بويه بود

از آنـان هـم توسـط اميـران      يكردند و بعضيم يمسلمان زندگ
ان دانشـمندان هـم از   ين ميرسيدند، در ايبويه به مقامات باال م

، بـزرگ  يبن عباس مجوسـ  ينبوده، چنانكه عل ين امر مستثنيا
ن خانـدان  يـ ت ايـ قـرن چهـارم تحـت حما    يمرد عالم پزشـك 

ن مسـائل عمـران و   يـ در كنـار ا .توانست بر تارك علم بدرخشد
ز حـرف اول را در  يـ ه را نيسرزمين تحت تابعيت آل بو يآبادان

ن تشكيل مجالس بحث و مناظره يزد، همچنرشد پايه علمي مي
علـم و ادب مسـلمان و    يهـا  هاي چهـره و حضور تمامي فرقه

ين مجالس علمي، به جذب علما و دانشـمندان  غيرمسلمان در ا
ن عوامل دسـت بـه دسـت هـم     يا يتمام. در اين دوره ختم شد

وجـود   ران بـه يـ ا يخ طـب سـنت  يدر تار ييك دورة طاليداده و 
 . آورد
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