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Extended Abstract
Effective factors in the dynamics of science and publication, and the
enhancement of the knowledge and achievements of a nation or civilization; is
the association of scientists with each other and the exploitation of
achievements and information. Meanwhile, with the range of Muslim territories
and the geographical distance of the center of the Islamic caliphate with the
land of India; The ambiguity in this study is based on; how Islamic medicine
used Indian medicine and how Indian medicine influences the Islamic world,
and what routes and methods have been transmitted. How can the Iranian
people, as officials and scholars, play a role in understanding and
understanding Muslims of Indian medicine in the Islamic era? With the
approach to this ambiguity, by studying existing documents and evidence and
analyzing historical sources information, the present researched achieved to
these results: Thus, with Muslim rule in the Sassanid kingdom, Hindu
medicine, were attracted to the Muslims; together with Iranian scholars. of
course, Iranian ministers and medicine had a special contribution to combining
Islamic medicine with Indian medicine.
Keywords: Indian medicine, Islamic medicine, Iran, Iranian physicians,
Barmakids
1. Introduction
India is a great land in the Southeast Asia with a large population enjoying
ancient civilizations, various regions, and different religions. It is reported that
Indians have always been pioneers in science and technology by historians and
tourists. The scientific exchanges between Iran and India continued in the
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Islamic era by the Arabs’ conquests and the expansion of Islamic territory to
India, which had a very close relationship with Iran. After the appearance of
Islam, the Indian teachers and students connected with the capital of Islamic
government through Iran and their own participations in the Sassanid territory.
This connection has led to the fact that most parts of Islamic works of
historians and geographers have belonged to Indian history.
Considering Indian science and technology, the expansion of knowledge
and medical achievements of this territory among the ancient civilizations in
addition to the popularity of Indian knowledge in Islamic era; this research
intends to find out what benefits Islamic medicine has received from the Indian
one by studying the features and positions of Indian medicine in the ancient
world. Additionally, this study is to find out how the combination of Islamic
and Indian medicine has occurred generally, and which factors have been
impressive in Muslims familiarity with the Indian medicine. Also, the
important issue of Iranians’ role in introducing Indians’ culture and knowledge
to the Islamic world is going to be studied.
The impression of Indian medicine on the “Islamic medicine” and its
importance and value can be inferred from the answers of the above questions.
Taking into consideration the interferences of various people and countries in
the foundation and glory of Islamic civilization; therefore, it seems crucial to
study the role of India and its medicine achievements in the construction of
Islamic medicine, and the role of Iran, its high positions and scholars in the
transition of Indian medicine knowledge to the Islamic territory in the studies
of Islamic civilization.
2. Research methodology
This research following library methodology firstly recognized the existing
documents, then prioritized the resources based on their significance and
credibility. In the following, the information were assembled through flash
cards and the contents were scientifically analyzed by the use of descriptiveanalytic methodology.
3. Discussion
Indian medicine was mostly integrated with prayers, incantations, and any kind
of spells, and each of the gods was associated with a disease, in other words,
accounted as a specific disease repellent (Rig Vada, 1993: 480, 475-79).
Meanwhile, the Indian medicine achieved a significant progress before the
other civilizations achieving such great products. In fact, Vedict doctors found
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methods for facing a variety of diseases. They believed that diseases were
mostly rooted in heredity although they themselves expressed that the cause of
some diseases was seasonal changes. Interestingly, they expressed that some
other diseases produce very small creatures in body (Renan, Bita; 278), also
they were familiar with diabetes and analyzed the disease by tasting the sick’s
urine (Khazar Akavi, 2000;50). Such an improvement in Indian medicine led to
its popularity in the ancient world, as most of historians and authors of
medicine history works accounted India as one of the principal cornerstones in
medicine and pharmacology (Ibn Abi Osaybe, 1970: 35). It is worth
mentioning that in the ancient India, surgery and autopsy improved
significantly, while surgery was taught to medicine students (Rana, 1987,120).
Political and cultural relationships between Iran and India have been reflected
in documents as in the eras of Achamenian, Parthian, and specially in Sassanid
the exchanges between the two countries were highly posited (Nak: Kavyani
Pouia, 2015, 97: 105). As in Gondishapur (Bit Lapat), which was one of the
biggest medical centers in the world before Islam, a group of Indian doctors
were always teaching Indian medicine beside the other ones (Abbott, 1968: 71;
Taylor, 2010: 8-9). After the Sassanid era in the Islamic one, Islamic historians
and geographers have discussed the exchanges between Iran and India in which
Indian products being very practical in medicine, enjoyed a high position (Ibn
Balkh, 1995: 455-449, 286-299). Indian medicine became specifically popular
as one of the three principles of Islamic medicine by the entrance of Indians to
the Muslims’ capital. Different factors were involved in transition and
prevalence of Indian treatment and medicine methodology in Islamic medicine.
Among them, Indian medicine was brought directly into the Islamic capital
firstly by the Indian doctors who studied medicine in Iran and Gondishapur
scientific centers, meanwhile the support of Barmecide ministers and their
actions were significantly impressive. Additionally, Iranian doctors in Islamic
era played very important roles in transition of Indian medicine knowledge to
the Islamic world by translating the Indian works. Therefore, most of the Indian
works, treatment methods, and pharmaceutics transited to the Islamic world
(Jurji zaydan, 1993: 549). The Iranian doctors like: Rabn Tabari, Zakaria Razi,
Abu Mansur Ibn Heravi, and Abu Rayhan Biruni defended the Indian medicine
methods against the Greek one and they tried their bests in order to integrate it
with the Islamic one even much better than the Indian doctors.
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4. Results
Islamic medicine is a combination of medical sciences in ancient civilizations
in which the Indian medicine and scholarship has been one of the three main
principles in the Islamic era. In addition, Indian medicine became famous very
soon in this era and Indian treatment methodology enjoyed proper attention as a
practical one since Indian medicine included leading treatments and
pharmaceutics. In fact, the Indian medicine succeeded in having access to
various treatment methods especially in surgery and autopsy hundred years
before Christ Birth. Based on the direct relationships with Iran and the
establishment of the greatest scientific-medical centers in Sassanid era, Indian
doctors travelled to Iran and were admitted in the scientific centers, then Indian
medicine enjoyed a great popularity beside the Iranian and Greek ones in the
Sassanid era. By the downfall of the Sassanid and especially in the Abbasi
period, Indian doctors beside the Iranian ones entered the Islamic territory
while in this entrance Barmecide family and other high positions of Iran played
significant roles since this family encouraged the Indian and Iranian scholars in
translation and transfer of the Indian science to the Islamic capital. Therefore,
because of the previous connections between Iranians and Indians and Iranians’
familiarity with the Indian medicine, doctors, and pharmacists, Iranians tried
their bests to advertise and use the Indian medicine even more than Indians did.
Actually, the first works in medicine in the Islamic era including Indian
medicine and drugs were authored by Iranians, this works led to Indian
medicine to compete with the popular medicine of that time, especially the
Greek one.
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طب هندی و نقش ایرانیان در انتقال آن به دوران اسالمی
حمید کاویانی

پویا 1

چکیده
از عوامل مؤثر بر پویایی علوم و نشر و اعتالی دانش و دستاوردهای علمی یککم ملک

یککا تمککدن،

ارتباط دانشمندان با یکدیگر و بهرهوری از دستاوردها و معلومات هم اس  .در این بین با گسککترۀ
قلمرو مسلمین و گسیختگی و فاصلة جغرافیاییِ مرکز خالف
شرقی ،ابهام موجود در این پژوهش بر این مبناس

اسالمی با سککرزمین هنککد و ممالککم

که :طب اسالمی ،از طب هنککدی چککه بهککرهای

برده و نفوذ و نشر طب هندی در عالم اسالمی ،چگونه و از چه مسیرها و روشهایی میسککر شککد.
همچنین برای ایرانیان در مقام صاحبمنصبان و دانشمندان چه سککهم و نقشککی در یشککنایی و در
مسلمانان از طب هندی در عصر اسالمی میتوان قائل بود؟ با رویکککرد بککدین ابهامککات ،پککژوهش
موجود با مطالعة اسناد و شواهد موجود و تجزیهوتحلیل اطالعات منابع تاریخی بدین نتککاین نائککل
یمد که با سلطة مسلمانان بر قلمرو ساسانیان ،طب هندی و اطبای هندی نیز به همککراه دانشککمندان
ایرانی جذب دارالخالفة مسلمین شده و البته وزرای ایرانککی از عوامککل بنیککادین در یشککنایی دنیککای
اسالم با فرهنگ و علوم هندی شدند .افزون بر این ،دانشمندان و اطبای ایرانی سهم ویککژهای را در
تلفیق طب اسالمی با طب هندی داشککته و بککه نحککو مطلککوبی در معرفککی و دفککا از طککب هنککدی
کوشیدند.
واژههای کلیدی :طب هندی ،ایران ،طب اسالمی ،پزشکان ایرانی ،برمکیان
 -1مقدمه
هند ،سرزمینی اس

در جنوبشرقی یسیا با پهنهای بسیار وسیع و جمعیتی انبوه کککه ایککن ویژگککی

سبب شده عنوان شبهقاره را دریاف

کند .این سرزمین ،با قدم

 .1دانشیار گروه تاریخ ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
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اقلیم متنو و ادیان مختلف بوده و همچنککین بککه گککزارش مورخککان و سککیاحان ،در علککوم و فنککون
پیشگام بودهاس  .با فتوحات اعراب و گسترش قلمرو اسالمی هندوستان که ارتباط بسیار نزدیکی
با ایرانزمین داشته و فارغ از دورانهای متمادی که در زمرۀ قلمرو ایرانیان باسککتان قککرار داشک

و

دستاوردهای علمی این خطه با علوم و دانش ایرانی همراه و همگام بککوده و تبککادالت علمککی بککین
ایران و هند تا دوران اسالمی همچنان برقرار بود .پس از ظهور اسالم نیز معلمان و متعلمان هندی
از طریق ایران و با توجه به حضور و فعالی

خویش در قلمرو ساسانی با مرکز حکوم

اسککالمی

ارتباط یافتند .این یشنایی به نحوی بود که همواره بخشی از یثار مورخان و جغرافیدانان اسککالمی
به تاریخ و اساطیر و دانش و فنون هندیان اختصاص دارد.
 -1-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
با توجه به علوم و فنون هندیان و گسترش دانش و دستاوردهای طبی ساکنان این قلمککرو در بککین
تمدنهای باستانی و همچنین معروفی
اس

دانش هندی در دوران اسالمی ،پژوهش پککیشِرو درصککدد

با بررسی ویژگی و جایگاه طب هندی در دنیای باستان ،دریابد طب اسالمی چککه بهککرهای از

طب هندی گرفته و رسوخ ،نفوذ و بهطورکلی تلفیق طب هندی با طب اسککالمی چگونککه صککورت
پذیرفته و چه عواملی در یشنایی مسلمین با دانش طبککی هنککدیان مککؤثر بککود و مسککملة مهککم اینکککه
ایرانیان در معرفی فرهنگ و دانش هندیان به عالم اسالمی چه نقش و سهمی را عهدهدار بودند؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
با پرداختن و پاسخگویی بدین مسائل و ابهامات مذکور ،میتوان تأثیرپککذیری طبککی کککه بککا عنککوان
«طب اسالمی» معروف اس

را از دانش طبی هندیان دریاف

و اهمی

و اعتبار طب هنککدی را در

دوران اسالمی مشخص کرد؛ بدینسان با توجه به اینکه در بنیاد و شکوفایی تمدن اسککالمی ملککل،
اقوام و تمدنهای مختلف دخیل بودهاند ،سهم هند و دستاوردهای طبی ایککن شککبهقاره در سککاختار
طب اسالمی و همچنین نقش ایران زمین و صاحبمنصبان و دانشککمندان ایرانککی در انتقککا دانککش
طبی هندیان به قلمرو اسالمی در مطالعات تمدن اسالمی ضرورتی اجتنابناپذیر اس .
 -3-1روش پژوهش
در پژوهشِ مذکور با رویکرد پژوهشمحورانهای ابتدا منابع مورد شناسایی قرار گرفتککه ،سک س بککا
اولوی بندیِ منابع بر مبنای اهمی

و اعتبار ینها ،اطالعات موجود فیشنویسی و مطالب یافتهشده
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مورد چیککنش و پککردازش علمککی قککرار گرفتهاسک  .در پایککان بککا تجزیککهوتحلیل دادههککا بککهمنظور
پاسخگویی به مسملة اصلی ،مباحث به شیوۀ توصیفی-تحلیلی تدوین شدهاس .
 -4-1پیشینة پژوهش
با وجود برخی پژوهشها درخصوص تاریخ هند ،پژوهشی که دانش هنککدیان را در دوران باسککتان
مورد بررسی قککرار دهککد ،کمشککمار بککوده و بککهویژه درخصککوص دانککش طبککی هنککدیان اطالعککات
جستهگریختهای وجود دارد .در این بین تأثیر طب هندی در طب اسککالمی و عوامککل معروفیک
شناخ
اس

مسلمین از دانش طبی هندیان مسملهای اس

و

که موجب پیشبرد این مقاله شد .البته گفتنی

که :دربارۀ انتقا طب هندی به قلمرو اسالمی ،مقالهای با عنوان «انتقا طب هندی به جهککان

اسالم» نگاشته شدهاس

(محمدی و الهوئی )363-351 :1391 ،که در ین بککه پزشکککان هنککدی در

قلمرو اسالمی و ترجمة برخی یثار هندیان و همچنین سهم یونانیان در این انتقا اشاره شدهاس .
از طرفی مقالهای با عنوان «انتقا دانش پزشکی هندیان اسالم» در کنار شرح مختصر طککب هنککدی
تنها به پزشکان هندی و یثار ایشان در عصر اسالمی پرداخته شدهاس

(بهرامی)29-6 :1385 ،؛ اما

پژوهشهای مذکور به نقش ایرانیان (ازجمله صاحبمنصبان) و مهمتر از ین داروشناسان و اطبککای
ایرانی در این انتقا اشارهای نکردهاند .بدینسان مقالة پیشِرو بککا بررسککی طککب هنککدی در عصککر
باستان و بهویژه بازتاب طب هندی در یثار پزشکان اسالمی سککهم و نقککش ایرانیککان را در معرفککی
طب هندی و تلفیق طب اسالمی با دانش درمانی-دارویی هندیان را مورد بررسی قرار دادهاس .
 -2نگرشی به طب هندیان در عصر باستان
به سبب اقلیم و طبیع

پیچیده و کمترشناختهشدۀ هند ،باورهای مختلفی کککه یمیختککه بککا رازهککا و

رمزها بود در هند و زندگی هندوان راین شده و در این بین ،درمانگری و رویکرد به بیماریها نیز
تح تأثیر سحر و مسائل ماوراءالطبیعه قرار داش

و فیلسوفان هنککدی در مجمککع عمککومی سککاالنه

بیماریها را همچون خشکیها و بارانهککا پیشککگویی میکردنککد (دیککودور سیسککیلی)158 :1384 ،؛
بنابراین طب هندی در دوران باستان همواره با دعاها ،وردها و انوا طلسککمها همککراه بودهاسک

و

هریم از خدایان در ارتباط با یم بیماری و به عبارت بهتر عامل دفع بیمککاری خاصککی محسککوب
میشدند و برهمنان هندی در نقش واسطههای نجاتبخش ،با اوراد و ادعیة مختلف برای مککردم و
خود ،از ایزدان مختلف خواستار شفا میشدند (ریککگ ودا480-475 ،80-79 :1372 ،؛ نجمیبککادی،
 (36-35 :1/1371با این حا این امر سبب نشد که درمانگری در مراحل ابتدایی و خرافی بمانککد،
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بلکه بهتدرین و البته با سرعتی درخور ،همانگونه که اقلیم هند سبب رواج باورها و اعتقاداتی گاه
خرافی شده بود ،طبیع

هند در درمان بیماریها بککه یککاری یدمککی یمککده و هنککد در داروسککازی و

داروشناسی و گیاهان دارویی جایگاه قابلمالحظهای یاف .
درواقع ینگونه که اسناد و شواهد گواهی میدهند ،طب هنککدی در دوران باسککتان از جایگککاه و
اهمی

خاصی برخوردار بود و این خطه از جهانِ متمدن ،در سیر کشف بیماریهککا و راهکارهککای

درمانگری ،به دستاوردهای قابلمالحظهای نائل یمده بودند؛ بدینگونه که از متون کهککن برمیییککد،
در هزارۀ نخس ِ پیش از میالد ،پزشکان هندی  1120نو بیماری را شککناخته و مککرد قنککد را بککا
چشیدن ادرار شخص مبتال تشخیص میدادند (فنتزمر .)49-50 :1366 ،همچنککین با بیماری دیاب
یشنا بودند و با چشیدن طعکککم شیرین و عسلی ادرار ،دربککارۀ بیماری صاحب ادرار ،اظهارنظکککر
طبکی میکردند (خضرعکاوی .)50 :2000 ،پزشکان ودایی روشهایی برای مقابله با انوا بسککیاری
از بیماریها یافتند .ینها باور داشتند که بیماریها اغلب علتی مککوروثی دارنککد؛ گرچککه خککود یککاد
می دادند که بعضککی از امککراد نیککز ناشککی از تغییککرات فصککلی اسک  .جالککبتر اینکککه میگفتنککد
بیماریهای دیگری مولود موجودات ریزی داخل بدن هستند (رنان ،بیتا)278 :؛ بدین سککان گویککا
ینچه ما نظریة میکروبى بیمارى مىنامیم ،ینها مسلّم مىدانسککتند (نککم :دورانک -601/1 ،1376 ،
.)604
باری هرچند در مراحل نخستین و ینگونه که در اساطیر هندویی مندرج اس  ،بیماری معلککو
وجود عل های مختلفی بود که از ین جمله میتوان به نقش موجوداتی خبیث از طایفکة دیککوان و
اجنه در تولید بیمککاری اشککاره کککرد (ریککگ ودا456 :1372 ،؛ جککال نککائینی)172 :1384 ،؛ امککا در
ییورودا این فکر که بیماری همانا عدمتعادلی در بدن اس  ،مضمونی کلیککدی اسک  .برایناسککا
درمان بیماری ،فرایندی دوسویه اس  :امحای اجزایی که موجب عدم تعاد شدهاند و جککایگزینی
ینها با اجزای هماهنگ .در اینجا درکی از دستگاه گککوارش بککه چشککم میخککورد .غککذا وارد بککدن
میشود ،س س میسوزد و تبدیل به خون ،ماهیچه ،چربی ،مغز ،استخوان یا اس رم میشود و شککاید
همین نگرش بود که منشأ فکر معالجة بیماری از طریق حذف و تعویض مواد زیانیور شد( .رنان،
بیتا .)279 :همچنین در طب هندی ،چهار رکن اساسی «طباب » عبارت بککود از :طبیککب ،مککریض،
درمان و مالزم (پرستار) .به واقع هندیان قدیم برای پرسککتاران و مالزمککان اطبککای خککود ،اصککو و
ضوابطی ،نظیر معرف

و علم به طرز تهیة دارو و ترکیب ینها ،پاکی روح ،پاکی چشم و فککداکاری
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را الزم دانستهاند (نجمیبادی)43 :1371 ،؛ بنابراین طب هندی از هزارۀ نخس ِ پیش از مککیالد ،بککه
شکل منسجمی ترتیب یاف

که بهنام طب ییور ودا (علم زندگی) شناخته میشد و تا به امروز نیککز

در طب سنتی مورد ارجا اس .
بدینسان با پیشرفتی که علم طب در هند یاف  ،یوازۀ ایککن سککرزمین در دنیککای باسککتان چنککان
پیچید که حتی بسیاری از مورخان و مؤلفان تاریخ علم طب ،هندوستان را یکککی از سرچشککمههای
اصلی ظهور دانش طب و داروشناسی قلمداد کردند؛ بهطوریکه ابککن ابککی اعصککیبعه ( )35 :1349از
مسافرت و ارتباط اسقلبیو  ،بانی دانش پزشکی و استادش هرمس ،به سرزمین هند و فار

خبر

میدهد و البته این شهرت بیپایه نبود و تأثیر طب هنککدی را در طککب دنیککای باسککتان بککه وضککوح
میتوان معترف بود .چنانکه پژوهشگران غربی نیز به تأثیر یموزههککای هنککدی در یثککار بزر تککرین
اطبای یونانی (همچون بقراط و کتاب نفس وی) تأکید دارند که بازتاب یموزههای پزشکان بککزر
هندی همچککون :چرکککه ( ،)carakaبهلککه ( )Bhelaو سوشککروتا ( )suṡrutaاسک
 .)399نکتة جالب اینکه حتی پژوهشگران ،طب اخالطی را که پایه و اسا

(سککارتن:1346 ،

طککب بقراطککی اسک ،

یکی از نظریههای راین در هندوستان و بریمده از این خطه میداننککد (الگککود .37 :1371 ،کاویککانی
پویا.)85 :1393 ،
دربارۀ پیشرف

طب هندی و مهارت پزشکان هندی ،همین بس کککه طبیبککان هنککدى ،در قککرن

ششم ق.م ،رباطها ،انوا بخیه ،جهاز لنفى ،شبکة عصبى ،نیام ،باف هاى چربى و عروقى ،غشاهاى
بلغمى و زاللى و نیز عضالنى را بیش از ینچککه امککروزه از روى هککر جسککدى مىتککوان نشککان داد،
وصف کردند .پزشکان برجستة هندى در این دوران و حتی تا سدههای نخستین میالدی به شکککل
بارزی در درمانگری درخشیده و کتبی دربارۀ درمانگری و جراحککی نگاشککتند کککه مککورد توجککه و
استفادۀ اطبای دیگر ملل و تمدنها قرار گرف  .در این بین یمدهاس
دانشگاه بنار

دربارۀ نظام تشخیص و درمان ،کتابى به زبان سانسکری

که «سوشککروتا» اسککتاد طککب
نوش

که مفککردات ین را

از استادش «دنونترى» اخذ کرده بود .وی در کتابش از جراحى (از قبیل تشریح یبمروارید چشم)
مامایى ،پرهیز ،استحمام ،دارو ،تغذیه و بهداش

نوزاد و یموزش پزشکى مشروحاً بحککث مىکنککد.

(دوران « )754/2:1367 ،چرکه» (سدۀ دوم میالدی) کتاب «سمهیتا» (یا دانشنامة طککب) را تککألیف
کرد که هنوز در هند از ین استفاده مىشود .سوشروته بسیارى از اَعما جراحى ،مثل یبمرواریککد،
فتق ،دریوردن سنگ ،سزارین و مانند اینها و  100تککا  121ابککزار جراحککى از قبیککل :انککوا نشککتر،
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سوند ،فورس س ،میل و س کولوم براى مهبل و مقعد را شرح مىدهد (فنتزمر .49 :1366 ،دوران ،
 .601-604/1 :1376خضر عکاوی2000 ،م .)50 :همچنککین در متنککی از هنککد باسککتان چنککد عمککل
جراحی از قبیککل یبمرواریککد و فتککق شککرح داده شدهاسک  .دربککارۀ کالبدشناسککی ،تنکارشناسککی
(فیزیولوژی) و یسیبشناسی توضیحاتی داده شده و بککیش از  700گیککاه طبککی معرفککی شدهاسک .
(دام ی یر)26 :1371 ،؛ بنابراین جالب اس
زیبایی و گاهی اوقات نیز برای ساخ

دس

بدانیم که در هند باستان گاهی اَعمککا جراحککی بککرای
و پای مصککنوعی انجککام شدهاسک

(فنتزمککر:1366 ،

 )50-49و در این میان یموزشهای پزشکی عمل جراحی نیز به طالبان دانش پزشکی یموزش داده
میشد ( .)Rana, 1987: 120درواقع خالصهای از  suštrataشامل بخشهای بسیاری از یمککوزش و
عمل جراحان (اقدامات جراحان) اس
متصور میشوند که هنوز عل

و جراحان بهعنوان گروهی مجزا از پزشکان و گیاهدرمانککان
( .)Wajestyk ,2003;16بککه هککر روی ،هککر

این امر مشخص نیس

ینچه بود ،جراحی در هند تاریخ متفاوتی از دیگر بخشهای پزشکی سککنتی دارد و مهککم ینکککه در
جایجای متون دینی نیز در تمثیلها به اعضککا و سککاختار مختلککف بککدن انسککان اشککاره شدهاسک
(اوپانیشادها.)112-111 :1387 ،
 -3ارتباط طب هندی با طب ایرانی در عصر باستان
روابط سیاسی و فرهنگی ایران و هند از دیرباز در اسناد منعکس یافتهاس  .سوای حضور سککفرای
هندی در دربار واپسین شککهریارِ مککاد (گزنفککون ،)64-63 :1383 ،بنیککاد دولک

هخامنشککی و فککتح

سکرزمین بلخ ،افغانستان ،پنجاب و سند باعث پیوند اقتصادی و سیاسی در شبهقاره شکککد تککا ینجککا
که حتی بعد از سقوط هخامنشیان ،این پیونککد تککداوم یافک  .بدینسککان میتککوان گفک
هخامنشی (کوروش بزر ) ،نخستین قدرت غیرهندی بود که از غرب به هند

بیانگککذار

رسید ( Majumdar,

 .)2001: 39- 41داریوش نیز در سا  518ق.م ،هندوستان را تا کرانة رودخانه سند تصککرف کککرد
(بروسیو  )20 :1388 ،و در این بین هند که با عنککوان « »Hinduدر کتیبککهها و بککین سککاترا های
هخامنشی نمایان میشود ( )Kent, 1953: 214بهسبب ثروت سرزمین هندوستان و اینکه بککه گفتککة
هردوت از همة اقوام جهان جمعی

بیشتری دارند ،مالیات بسیار زیادی را که معاد یمسوم کککل

مالیککات سککاترا های هخامنشککی بککود ،بککه دول ک
.)Meadows, 2005: 210

مرکککزی میپرداخ ک

(هککردوت22 :1386 ،؛
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به هر روی ،در عصر هخامنشیان این پیوند با هند و قلمرو هند در زمینککههای مختلککف تککداوم
یاف

تا اینکه مناطق فتحشده پس از سقوط هخامنشیان و در زمان چاندراگوپتای موریایی ،مجککدداً

به تصرف هندیان درمییید ()Thapliyal, 1979: 11؛ اما هیچگاه ارتباط سلسلههای ایرانی و جامعة
ایرانی با هند گسسته نشد ،بلکه در عصر اشکانی روابط سیاسی و بکهویژه در حوزههککای مختلککف
اقتصادی و فرهنگی این ارتباطات تداوم داش
داش

و سکهها و محصککوالت پککارتی در هنککد گسککترش

و از هند که به گزارش مورخان پوشیده از انوا درختان میوه ،دشک های حاصککلخیز و بککه

سبب رودهای فراوان دارای مقدار زیککادی ارزن ،سککبزیجات گونککاگون ،بککرنن ،دانککههای خککوراکی
(مانند بوس ور و دِمِتر) و میوه بککود (دیودورسیسککیلی .153-152 :1384 ،یریککان )205 :1388 ،نیککز
محصوالتی که مصرف طبی داش  ،مانند :ادویه ،فلفککل ،زنجبیککل ،زعفککران ،عطریککات و داروهککای
گیاهی چون :سنبلالطیب ،صند  ،مشم ،دارچین ،خشل ،جسر زرد و روغنهای نبککاتی بککه ایککران
وارد میشد و مورد استفاده قرار میگرف

(.)Thapliyal, 1979: 44-48; Ohja, 1968: 96-99

در روزگار ساسانیان که تجارت دریایی با هند به اوج خود رسیده و برخککی بنککادر مهککم ماننککد
جزیرۀ سیالن) در حوزۀ قدرت ایران بود ( ،)Tenet, 1860: 580این روابط بهویژه در حوزۀ علمککی
و فرهنگی بیشتر شد (نم :کاویانیپویا .)105-97 :1394 ،ساسککانیان کککه خککود را بریمککده از هنککد
می دیدند و معتقد بودند پنن نسل پیش از ساسان را اجککداد اردشککیر بابکککان در هنککد بهسککربردهاند
(فردوسی ،)1019 :1385 ،پس از تثبی

قدرت ،نگرش مطلوبی به علوم و بهخصوص طب هنککدی

کردند .درواقع پادشاهان ساسانی نیز بهخوبی از اهمی
بودند و به این امر و نیز به علم پزشکی که با سالم

سالم

و تندرستی فردی و جمعککی یگککاه

جامعه در ارتباط بود ،اهمیک

فوقالعککادهای

میدادند .ینان نیز همانند پادشاهان دیگرِ سلسلههای ایرانیِ پیش از خود ،اقککدامات مفیککدی انجککام
دادند؛ چنانکه در دورۀ ساسانیان بیش از دورههای دیگر شاهد احیککای روزافککزون دانککش پزشکککی
هستیم (نم :کاویانیپویا )291-284 :1393 ،و به ورود و حضور پزشکان هندی در دربار ساسانی
و مراکز علمی-درمانی بهکرات برمیخوریم (مسکویه)139/1 :1369 ،؛ چنانکه برخی نواحی ایران
(مانند شوش) ،حتی در عصر اسالمی وارث طب هندی قلمداد شدند (طبری.)605 /2 :1352 ،
برایناسا

در جندیشاپور (بی

الپات) ،یکی از بزر ترین مراکز طبی قبل از اسالم در دنیا،

همواره عدهای از پزشکان هندی در کنار دیگر اطبا وجود داشتند که به تعلیم اصککو طککب هنککدی
میپرداختند ()Abbott, 1968: 71. Taylor, 2010: 8-9؛ ازاینرو ایککن ایالک

یکککی از بزر تککرین
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مراکز مذهبی ایران و از مهمترین مرکزهای تجمع علمای عیسوی و محککل تعلککیم طککب یونککانی و
یمیزش ین با طب ایرانی و هندی شد.
 -4طب هندی و پزشکان هندی در عصر اسالمی
روابط گستردۀ ایران و هند در عصر باستان ،در دوران اسالمی پس از گسس

کوتاهمدتی ،دوبککاره

یغاز شد و کاالها و محصوالت هندی به ایککران سککرازیر شککد .مورخککان و جغرافیدانککان اسککالمی
درخصوص مبادالت بین ایران و هند به تفصیل گف وگو کردهانککد کککه در ایککن بککین محصککوالت
هندی که در حوزۀ پزشکی نیز کاربرد فراوانی داش  ،جای خاصی دارد (ابن بلخی-449 :1374 ،
 455و  .)286-299درواقع با سقوط ساسانیان و پیوس

قلمرو ایرانی به ام راتوری اسالمی و نفوذ

ایرانیان و هنر و دستاوردهای ینان به دنیای اسالم و تلفیق با جهان عرب ،طب ایرانی و به عبککارتی
طب اهل ذِمّه توانس

در دوران بنیامیه نیز مجککالی بککرای حضککور و خودنمککایی بیابککد و پککس از

گسستی که با یورش و جنگهای اعراب پیش یمده بود ،اند پیوس

و پیوندی با گذشتة خویش

برقرار کرد .به عبارتی در دوران اسالمی ،طب و شیوۀ طبابتی شرو به رونککق گرفک

کککه البتککه در

عصر عباسی و دس کم پس از صد و اندی سا به پویایی و شکککوفایی رسککید و بککا عنککوان طککب
اسالمی معروف و شناخته شد .طبی که از سه منبع مهم و اساسی دنیای پیش از اسالم و مقارن بککا
ظهور اسالم برخوردار بود -1 :طب ایرانی  -2طب یونانی -3طب هندی.
باری طب هندی ،بهعنوان یکی از سه رکن مهم طب اسالمی بهتدرین معروفیک
یاف ؛ بهگونهای که یعقوبی ،از مورخان بزر

خاصککی نیککز

اسالمی ،دربارۀ پزشکی هندیان مینویسد« :هنککدیان

اهل دانش و اندیشه و بر همة مردم در هر دانش برتری دارند ،سخن ینها در پزشکی نیز از همککه
پیش و کتاب پزشکیشان بهنام «سسککرد» بککر نشککانههای بیماریهککا و راه درمککان و داروهککای ینهککا
مشتمل اس » (یعقوبی)115/ 1 :1343 ،؛ اما دربارۀ این مسالة مهم که طب هندی چگونه و از چککه
طریق به طب دوران اسالمی منتقل شده و با ین دریمیخته ،گفتنی اس

که چنانچه بررسی اسککناد و

شواهد موجود اذعان دارند ،در انتقا و شیو درمانگری و متد طبی هندیان در طب اسالمی ،چند
عامل دخیل بودهاند و در این بین ،طب هندی در دوران اسالمی در وهلة نخس

توسککط پزشکککان

هندی و بهطور مستقیم وارد دارالخالفه و سبب یشککنایی مسککلمانان بککا روش طبککی هنککدوان شککد.
پزشکانی که البته در ایران و مرکز علمی جندیشاپور تعلیم یافته و س س در قلمرو اسالمی مطرح
شدند و رسوخ کردند؛ بنابراین این اطبای هندی بودند که بککا نگککارش یثککار خککود سککبب یشککنایی
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هرچهبیشتر دنیای اسالمی از راهکارها و شیوههای درمانی هندیان شدند و پرواضح اس

که سککهم

ایرانیان و ایرانزمین و مراکز علمی ین نیز بهعنوان عامل بنیادین در انتقا طککب هنککدی بککه قلمککرو
اسالمی نقش تعیینکننده و اصلی ایفا میکند .بککه هککر روی ،در بککین پزشکککان مطککرح هنککدی و از
اطبای مشهور جندیشاپوری ،میتوان از کنکه ( /)Kanakaکبکه یککا منککة هنککدی (قفطککی:1371 ،
 )365نام برد که با حمای

وزرای برمکی به دربار خلفای عباسی راه یاف

منزلتی یاف  .وی در طب و نجوم مهارتی داش

و در نزد هارونالرشید

و به زبان فارسی ،عربی و هندی مسلط بود (ابن

ندیم360-305 :1381،؛ صفا .)88 /1 :2536 ،کنکه که ابوریحان بیرونککی وی را بککا عنککوان «کنگککه
هندی» منجم هارون برمیشمارد (بیرونی ،)204 :1389 ،چند کتاب طبککی و نجککومی بککه مباشککرت
مترجمان از هندی به پهلوی یا عربی دریورد؛ بنابراین از نخستین اطبای هندی بود کککه بککا ترجمکة
متون هندی ،موجب یشنایی مسلمانان با طککب هنککدی شککد .از ین جملککه اسک

«کتککاب السککموم»

منسوب به «شاناق» یکی از دانشمندان و پزشکان قدیم هند (صفا .)88/1 :2536 ،این کتککاب بککرای
یحیی بن خالد برمم به پهلوی به کمم «ابوحککاتم البلخککی» برگردانککده شککد و عبککا

بککن سککعید

جوهری از موالی مأمون این اثر را به عربی برای مأمون ترجمه کرد (ابککن نککدیم .378 :1381 ،ابککن
ابی اصیبعه 474 /1 :1349 ،و 475؛ کاتب چلبی ،بیتا .)1425/2 :از دیگر یثار و تألیفات کنکه ،کککه
مورد توجه مسلمین قرار گرف  ،میتوان به یثار زیر اشاره کرد :سسرد (کعناشککی در طککب) ،کتککاب
النمودار فی االعمار؛ کتاب االسرار الموالید (اسرار نوزادان)؛ کتاب القرانات الکبیر؛ کتاب القرانککات
الصغیر؛ کتاب الطب و هو یجری مجری کناش؛ اسما عقاقیر الهند کککه بککرای اسککحق بککن سککلیمان
تفسیر کرد (قفطی367 :1371 ،؛ ابن ندیم.)536 :1381 ،
از معاصران کنکه و یکی دیگر از مترجمان هندی «ابن دهن» بود کککه متعهککد امککور بیمارسککتان
برامکه بود و کتبی از هندی به عربی نقل کرد (ابن ندیم536 :1381 ،؛ صفا .)89/1 :2536 ،در کنار
این پزشمِ مترجم« ،بهله هندی» را در زمرۀ طبیبان هندی میتوان برشمرد که بککه همککراه گروهککی
دیگر به بغداد یمد .به گفتة جاحظ بهنقلاز «معمر بن االشعث» هنگامی که یحیی بن خالد برمکککی،
طبیبان هند همچون منکه ،بازیکر ،قلبرقل ،سندباد و دیگران را از هند فراخواند ،بهله نیز در شککمار
ینان بود (جاحظ95/1 :1423 ،؛ قیروانی ،بیتا .)145/1 :طبککق ایککن مطلککب ،بهلککه طبیبککی حککاذق و
مشهور و عالوه بر ین ادیبی بود که به مرکز خالف

اسالمی دعوت شد .پس از این پزشم هندی،

فرزندش «صالح بن بهله الهندی» پزشم نامدار دیگر هندی و از پزشکان دربار هارونالرشید قککرار
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قوانین و اصو هندیان درمانگری میکرد (قفطی.)300-299 :1371 ،

در دنیای اسالمی به اطبایی میتوان برخورد که به روش هندیان درمانگری کرده و حتی گاهی
همچون مورد مذکور با عملکرد خویش توانمندی و برتری طب هندی به طب یونککانی را در نظککر
خلیفه و دیگران به اثبات میرساندند؛ طبی که البته مدتها در ایرانزمین شککناخته شککده و کککاربرد
داش  .جالب اینکه برخی از این پزشکان بهصورت خانوادگی همچون خاندان بختیشو و ماسویه
به درمانگری مبادرت ورزیده و پاسدار یموزههای طب هندی بودند .از این قرار بود خانککدان بهلککه
هندی که پس از وی و پسرش ،نوۀ وی حسن بن صالح هندی نیککز بککه شککغل خککانوادگی طبابک
اشتغا داش

(مبارکفوری95 :1398 ،؛ ابن ابی اصیبعه )422 :1349 ،و در دربار خلفا بککه خککدم

مشغو بود.
از اطبای دیگر هندی که با درمانگری و یثار تألیفی و ترجمهای خود در انتقا طب هنککدی بککه
قلمرو اسالمی تأثیرگذار بود ،میتوان به «صنجهل /منهجل هندی» اشاره داش
طب و نجوم در عهد هارون و مأمون بود و تألیفاتی در این زمینککه داشک

که از مشاهیر علککم

کککه برخککی از ینهککا در

منابع یادشده و مشتملاند بر :شر الهندی :این کتاب به فارسی بود و بککه عربککی برگردانککده شککد،
«موالید الکبیر و کتاب اسرار المسائل» (ابن ندیم487 :1381 ،؛ ابن ابی اصیبعه:1349 ،
برایناسا

در یم نگاه کلی میتوان گف

.)473

با حضور این پزشکان هندی در عالم اسککالمی نیککز

برخی کتابهای طبی هندی در دوران اسالمی در ایران و جهان اسالم مورد استفاده قککرار گرفک .
طبق لیستی که ابن ندیم از این یثار ارائه میدهد ،کتب هندی عبارتاند از :کتاب سسرد ککه منکککه
به دستور یحیی بن خالد برمکی تفسیری بر ین نوش  ،کتاب استانگر الجامع (به تفسیر ابن دهککن،
از پزشکان عصر برمکی) ،کتاب سیر ترجمة عبداهلل بن علککی از فارسککی بککه عربککی (پیشتککر در
روزگار خسرو انوشیروان از هندی به پهلوی برگردانده شده بود) ،کتاب سندستاق (به معنای زبککدۀ
رستگاریها) به ترجمة ابن دهن (رئیس بیمارستان گماشتة برمکیککان) ،کتککاب مختصککر للهنککد فککی
العقاقیر (دواجات) ،کتاب عالجات الحبالی للهنککد ،کتککاب توقشککتل (کککه در ین صددرصککد درمککان
اس ) ،کتاب روسا (دوینی) الهندیه فی عالجات النساء ،کتاب السکر للهنککد ،کتککاب اسککماء الهنککد
(ترجمة منکه برای اسحاق بن سلیمان) ،کتاب بابی الهندی فی اجنا

الحمیات و سمومها ،کتککاب

التوهم فی االمراد و العلل (تکألیف توقشککتل هنککدی) (ابککن نککدیم532-536 :1381 ،؛ نیککز نککم:
یعقوبی115/ 1 :1343 ،؛ Sezgin, 1967-1984/3;187-202؛ سزگین.)202-187 /3 :1383 ،
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 -5نقش ایرانیان در انتقال طب ایرانی به دنیای اسالمی
 -1-5اطبای ایرانی و رویکرد به طب هندی
در کنار و همسو با پزشکان هندی ،از عوامل اصلی و بنیادین در راهیککابی طککب هنککدی بککه عصککر
اسالمی و بهویژه تلفیق این نو از درمانگری با طب اسالمی ،نقش و سهمی اس

که به ایرانیان و

دانشمندان و اطبای ایرانی باید قائل شد؛ زیرا از طریق مکتککب پزشکککی ایککران ،بسککیاری از یثککار و
روشهای طباب

و داروشناسی هندیان به جهان اسالم منتقل شکد (جرجککی زیککدان.)549 :1372 ،

درواقع پژوهشگران مدرسة جندی شاپور را اصککلیترین واسککطة انتقککا پزشکککی هنککد بککه جهککان
عربیزبان میشمرند و بدون وجود این مرکز ،امکان یگاهییافتن مسلمانان از یموزههککای پزشکککی
هند را در چنین زمان کوتاهی منتفی میدانند (سزگین .)193-192 ،173 /3 ،1383 ،همانگونه کککه
ابن قفطی مینویسد« :ام
سیاس

هند نزد جمیع امککم در طککو زمککان ،معککدن حکمک

و ینبککو عککد و

بوده اند ،لیکن به سبب بعد یمان ما و بالد ایشان ،تصانیف و توالیف ایشان به ما نرسیده و

از علوم ایشان اال قلیلی که از علماء ایشان شنیده باشیم ،چیککزی نککزد مککا نیسک ( ».قفطککی:1371 ،
)367؛ بنابراین قسم
ترجمه هایی اس

اعظم هر ینچه به عالم اسالمی از طب هندی رسیده ،توسککط ایرانیککان و بککا

که ایرانیان از متون طبی ایشان داشتند .در میان دانشککمندانی کککه در ایککن انتقککا

دخیل بودهاند ،میتوان به ماسرجویه یا ماسرجیس (جندیشاپوری) طبیککب و متککرجم سککریانینژاد
(ابن جلجل )133 :1394 ،از مردم اهواز و تحصیلکرده در دانشگاه جندیشاپور اشاره داشک
در روزگار «مروان بن حکم» (64-65ق) میزیس

کککه

و افزون بر اقدامات علمی مهمککی کککه داشک

(نم :ابن العبری151 :1377 ،؛ ابن ابی اصیبعه411/1 :1349 ،؛ ابککن نککدیم ،)528 :1381 ،در طککب
هندی نیز متخصص بوده و داروهای بسیاری را که از خاورزمین مخصوصاً از هنککد وارد میشککده،
میشناخ

و مورد تجویز قرار میداد (الگود.)123 :1386 ،

باری طب ایرانی (خوزی) ،طب هندی و یموزههککای طبککی هنککدیان را نیککز در خککود داشک

و

توسط پزشکان ایرانی به طب دوران اسالمی منتقل شد و با وجود اینکه گفته میشود در سککرزمین
مصر برخی همچون یکی از یاران بطلمیو

فیالدلفو

اقدام به جمعیوری کتابهای علمی ،طبی

و فلسفی سرزمینهای مختلف ،مانند هندوستان کرده و این امر در انتقا طککب هنککدی بککه دنیککای
اسالم (هنگام فتح مصر به دس

اعراب) مؤثر بودهاس

در این بین را به ایرانیان باید داد که با کثرت و جدیّ

(قفطی .)485-484 :1371 ،جایگاه عمککده
قابلمالحظهای به طب هندی در کنار طککب
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که بگوییم سوای عملکککرد و اقککدامات برخککی

دانشمندان و صاحبمنصبان که در ورود اطبای هندی به دارالخالفه نقش اساسی را ایفککا کردنککد و
بدان ها خواهیم پرداخ  ،طب هندی پیش از هندیان و قبل از ورود اطبای هنککدی بککه دارالخالفککه
توسط پزشکان ایرانی و اطبای جندیشاپوری بود که معرفی شد و حتی در کنار اطبای هنککدی کککه
بدانها اشاره شد ،اطبای بزر

ایرانی در دوران اسالمی از افرادی بودند که از طب هندی ،کارکرد

و حتی تفاوتهای ین با طب یونانی و ایرانی مطلع بودند و مهککارتی بسککزا در ایککن طککب داشککتند؛
بهطوریکه حتی بسیار بهتر از اطبای هندی از روشها و شککیوههای طککب هنککدی در مقابککل طککب
یونانی دفا کرده و درصدد رواج و دریمیختگی ین بککا طککب اسککالمی بریمدنککد .در ایککن بککین اگککر
بخواهیم به تعدادی از این افراد که یگاهی قابلمالحظهای از طب هندی داشته و در یثککار خککویش
توجه خاصی به یموزش و بهکارگیری ین داشتند ،اشاره داریم ،میتوان به «ابوالحسن علی بن سهل
بن ربککن طبککری» (حککدود  260-160ه) طبیککب و مککنجم یهککودی (قفطککی ،)321 :1371 ،از اهککالی
طبرستان پرداخ
به دس

که کاتب «مازیار بن قارن» بود و پس از ینکه در سا  224مازیککار در طبرسککتان

عمّا عرب افتاد به ری و س س به بغداد یمد (ابن ندیم527 :1381 ،؛ نیککز نککم :قفطککی،

 .).321-259 :1371ربن طبری با نگارش «فردو

الحکمککه» در سککامرا (در سککا سککوم خالفک

متوکل 236ق) ،نخستین مجموعة طبی در اسککالم را در دسککتر

مسککلمانان قککرار داد .ایککن کتککاب

مشتمل بر سی مقاله و پیش از ظهور رازی ،مهمترین و جامعترین کتاب در فن پزشکی بودهاس .
نکتة جالب و حائز اهمی

در این کتاب ،اینکه در فردو

الحکمه طب بقراطی با معککارف هنککدی

یمیخته شدهاس .
درواقع ربن طبری در  360فصل کتاب خویش خالصهای از رشتههای مختلف پزشکککی یورده
و گفتار چهارم از کتاب را با عنوان «من جوامع کتب الهند» در سی و شش باب به تحقیق در طککب
هندی اختصاص دادهاس

(نصر185 :1359 ،؛ براون .)54 :1337 ،او با توجه بککه کتککاب «سسککرد»

علم پزشکی را دارای هش

شعبه میدانککد؛ ازقبیککل :اطفککالی ،میلککی (=چشککم پزشکککی) ،مبضککعی

(=نیشتری ،جراحی) ،جسمی ،ارواحی (=روانپزشکی) ،تریاقی (=تریاکی ،پادزهر) ،باهی (=تقوی
ب (=برگرداننده جوانی) .در این میان ر زدن و مرهمنهادن (مبضککعی) و طبککی
نیروی مردی) ،مش ّ
که مربوط به درمان چشم اس

(میلی) را مختص جراحی هندیان میداند (ابن ربن طبککری:1928 ،

558؛ محقق .)241 :1378 ،ربن طبری در گفتار چهارم این کتاب ،به مباحککث ابککزاریالت جراحککی
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اشاراتی داشتهاند و دراینباره به ایراد گزارشی از سسرد (سککدۀ ششککم قبککل از مککیالد) و از مکتککب
پزشکی هندی پرداختهاس

(سزگین.)198-197 :1380 ،

بدینسان ربن طبری در تروین و یگاهیبخشی از طب هندی در دوران اسالمی نقش عمککدهای
داشته و این پزشم ایرانی را باید ازجمله دانشمندانی برشمرد که با عالقهمندی به طب هندی ،بککه
یموختن ین پرداخ
پس از فردو

(ابن ندیم354 :1381 ،؛ قفطی32 :1371 ،؛ ابن ابی اصیبعه.)414 :1349 ،
الحکمه و سوای یثار مهمی همچون الحاوی که افزون بر دستاوردهای پزشکان

از بقراط و جالینو

تا حنین بن اسحاق به مؤلفان هندی نیککز پرداختککه و از دسککتاوردهای اطبککای

هندی نیز بهرۀ وافر بردهاس

(بیرونی ،)111 :1383 ،میتوان به «ابومنصور موفّق بن علی هککروی»

طبیب معروف و اثر بسیار مهم وی که طب هندی را بهطور خاصککی دارا بککوده و تککأثیر مهمککی در
طب اسالمی گذاش  ،اشاره داش  .این پزشم ظاهراً اولین کسی اس

که در عهککد منصککور یکککم

سامانی در هرات درصدد تألیف کتابی به فارسی در داروشناسی بریمد .تنها کتککابی کککه از او برجککا
ماندهاس  ،االبنیه عن حقایق االدویه اس

کککه در ین بککه بررسککی ویژگیهککای  561ادویککة مفککرده

میپردازد (المجوسی .)5 :1294 ،او در پیشگفتار کتابش میگویککد کتابهککای «حکیمککان پیشککین و
عالمان و طبیبان محدث» را جس وجو کردهاس  .وی به سبب موقعی

جغرافیککایی نیککز بککا طککب

هندی و طبی که در شرق ایرانزمین رواج داش  ،یشنایی بیشتری از دیگر اطبای ایرانی داشک
گویا خود به هند سفر کردهاس

و

و توانسته بسیاری از روشها و داروها را خککود بککه چشککم ببینککد

(هروی .)9-8 :1346 ،هروی در کنار ذکر پزشکان و یثار مهم یونانی و ایرانی ،توجککه خاصککی بککه
طب هندی داشته و اینگونه برمییید که او به پزشکان هندی عالقهمندتر بودهاس  .چنانکه دربارۀ
یونانیان و رومیان مینویسد« :به غلط افتادهاند ،حکیمان هند بر صککوابند و مککن راه حکیمککان هنککد
گرفتهام ،از ین جه

که دارو ینجا بیشتر اس

ین مردمان باستقصا اندر حکم

بالغترس

و عقاقیر (داروها) ینجا تیزتککر و خککوشتر و همّک
و دیگر هرچه اندر این شش اقلیم یابنککد ،از دارو و از

غذا ،همه به ین یم اقلیم موجود اس » (هروى 1346 ،ه.ش).
در کنار ابومنصور هروی و موازی با اقدامات و کارهای ایککن طبیککب در رواج طککب هنککدی در
عالم اسالمی ،کسی که با ورود به هند توانس
هندیان بهدس

اطالعات عمیقتری نسب به علوم هندی و دارویی

یورده و در اعتالی طب اسالمی و غنیساختن ین گککام مهمککی بککردارد ،ابوریحککان

بیرونی ( 440-362ق) اس  .وی نخستین مسلمانی بود که در فلسفة هند تحقیق عمیقی کککرد کککه
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این امر در طی لشکرکشیهای محمود به هند که بیرونی در برخی از ینها همککراه لشکککریان بککود،
صورت گرف

و برایناسا

کتاب «تحقیق ماللهند» را در سا 1030م به پایککان رسککاند (بیرونککی،

 .)17 :1383درواقع سفر ابوریحان به هند و تأثیر ین در علم پزشکی ،بهگونککهای اسک

کککه حتککی

برخی برینند که« :مبادلة علوم و دانش و هنرهاى اسالمى ،بهخصوص علوم پزشکى بککین شککبهقاره
هند و ایران ،از قرن چهارم هجرى با سفر ابوریحان بیرونى به هند یغککاز شککد کککه اهمیک

زیککادى

دارد» (یوسفی هروى .)9 :1391 ،ابوریحان تسلطی بر زبانهککای ایرانککی (فارسککی و خککوارزمی) و
زبانهای یونانی ،هندی و عربی داش  ،بدینسان یخرین اثرش «الصیدنه فی الطب» کککه بککه عربککی
تألیف شد ،تلفیقی بود از علوم پزشکی و شیوههای گیاهپزشکی ملل ایککران و هنککد و یونککان (نککم:
بیرونی 13 :1383 ،و .)57
باری با رویکرد ایرانیان به طب هندی و بهویژه یثار مهم داروشناسان بزرگی چککون ابومنصککور
هروی و ابوریحان بیرونی ،طب هندی بیشازپیش با طب اسالمی دریمیخته و همین امککر بککود کککه
میبینیم در یثار پزشکان غرب اسالمی توجه به طب و داروهای هنککدی جلککوهای خککاص مییابککد؛
بهطوریکه ابوجعفر الغافقی مبتکرتککرین داروشککنا

مسککلمان در کتککابش بککهنام جککامع المفککردات

(االدویه المفرده) بسیاری از مفرداتی را که در طب هندی و ایرانککی مککورد اسککتفاده بککود ،گنجانککد
(نصر )203-105 :1359 ،و یم قرن بعد ،نویسندۀ اندلسی دیگری بهنام ابن البیطار (متولککد ،)646
بهعنوان نمایندۀ یخرین چهرۀ برجسته از گیاهشناسان و داروشناسککان اندلسککی ،در اثککر خککود بککرای
داروهای هندی و اهمی

ینها جایگاه خاصی را اختصاص داد.

 -2-5دخالت ایرانیان (وزرا و پزشکان) در ترجمة متون هندی و انتقال آن به عالم اسالمی
دس یافتن مسلمانان به تألیفات یونانی ،ایرانی و هندی ،توسط مترجمککانی بککود کککه غالبکاً از ملککل
غیرعرب ،ازجمله ایرانیان و مسیحیان بودند؛ مانند :سککریانیان ،یعقوبیککان و نسککطوریان و همچنککین
خاندانهای مهمی ازجمله خاندان بختیشیو  ،ماسویه و حنین که سهم فرهنگککی مهمککی در دنیککای
اسالم داشتند (حنا الفاخوری .)554 :1378 ،در این بین غیر از ایککن خانککدانهای سککریانی-ایرانککی،
خاندان های ایرانی نومسلمان مانند برامکه و سهل و نوبخ
یگاهی به علوم توانستند این نهض

را باید برشمرد که با تککدبیر و علککم و

را پیش ببرند و باعث شوند در قککرون بعککد ترجمککه گسککترش

زیادی داشته باشد.
درحقیق

خاندان برمم نهتنها در عرصة سیاس

و عمران و دانشمندی ،بلکه افرادی همچون:

خالد و جعفر و فضل در پشتیبانی از پزشکان ایرانی و انیرانی و هموارساختن انتقا علوم طبی بککه
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عالم اسالمی مشهور بودند .این خاندان در جلب پزشکان هندی نیز کوشا بککوده و درصککدد بودنککد
پزشکان ایرانی و حتی اقوام و ملل غیرایرانی که در گندیشاپور پیشترها یا دوران اسالمی فعالی
داشتند را به دارالخالفه جلب کککرده و از دانککش ایشککان بهککره گیرنککد .درواقککع در عصککر اسککالمی،
مسلمانان به هند و دستاوردها و فراوردههای هندی نگرش خاص داشتند؛ بهگونهای کککه گردیککزی
دربارۀ ینها مینویسد «...و علم طب اس

ایشان را که اندر دیار مسلمانى کس چنان ندیدهاسک .

و دعویهاى ایشان اندر طب فراوان اس

از نگاهداشتن تندرستى و بریدى بیمارى و تأخیر پیککرى

و زیادت ق ّوت باه و جز از ین بازداشتن بیماریهاى کهن ،چنانکه بعضى از دوستان ما دیککدهانککد و
بعضى شنیدهایم چیزهاى عجایب» (گردیزى .)616 :1363 ،بدینسبب تالش برمکیان فتح بابی بود
در هندشناسی و بهکارگیری علوم هندیان .گویا اهتمام برمکیان در هندشناسی سبب شد ،اطالعات
گردیمده در اثری با عنوان کتابٌ فیه ملل الهند و ادیانها جمع شود و همچککون روزگککار ساسککانی و
عصر انوشیروان (ثعالبی203 :1368 ،؛ نیز نم :تاراچند )152 :1352 ،عالقة یحیککی بککه هندشناسککی
موجب شد تا کسانی را به هند فرستد تا برخی از گیاهان سودمند و داروهای مؤثر ین سامان و بککه
عبارتی عقاقیر ین مملک

را جمعیوری کرده ،همراه بیاورد (بیرونی .)161 :1383 ،یحیککی برمکککی

از تشویق مترجمان عرب برای ترجمة کتب یونانی و فارسی و هندی دریغ نمیورزیککد و بککه ایککن
دلیل در زمان خالف

هارون کار ترجمه نضن و رونقی عظککیم یافک  .وی مکککرر علمککا ،فالسککفه،

حکما و اطبای ین مملک

را به محضر میخواند (نککم :بککووا )66 :1336 ،و در ایککن بککین طبیبککی

هندی بهنام «منکه» را مأمور کرد که یثار پزشکی هندی را به عربککی ترجمککه کنککد (بلعمککی:1373 ،
1207/4؛ ابن ندیم .)536-360 :1381 ،همچنین چنانچه پیشتر ذکر شد ،گفته میشود جعفککر بککن
یحیای برمکی طبیبککی هنککدی بککا نککام «صککاحب بککن نهککاال /صککاحب بککن بهلککه الهنککدی» را نیککز از
جندیشاپور به بالین رشید یورد (ابن العبری182 :1377 ،؛ قفطی.)299 :1371 ،
درخصوص دالیل رویکرد خاص برمکیان به علوم هندی ،افزون بر روحیة دانشدوستی اگر به
گفتة ابن الندیم که دربارۀ ابوسهل نوبختی مینویسد« :در کتاب النهمطان خود معتقککد بککوده ،علککوم
ازجمله طب و نجوم در زمان زرتش

و به توصیة او از ایران به هند انتقا یافتهاس » (ابن نککدیم،

 )436-437 :1381باور داشته باشیم ،میتوان گف

این تأکید وزرای ایرانی و ازجمله برمکیککان در

انتقا علوم هندی به عالم اسالمی را باید بازگرداندن و احیای علوم ایرانی در نککزد ایشککان قلمککداد
کرد .امری که در دوران ساسانی بهعنوان یم ایککدئولوژی پذیرفتهشککده و براسککا

ین اکثککر علککوم
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موجود در هند و چین و یونککان و روم را برگرفتککه از علککوم ایرانککی و ترجمککه و بازنشککر ینهککا را
ضرورت میشمردند (نم :بینام50 :1383 ،؛ گوتا 57 :1381 ،؛ تفضلی.)66 :1383 ،
 -6نتیجه
طب اسالمی تلفیقی اسک

از دانککش طبککی تمککدنهای باسککتانی و در ایککن بککین نکتککة مهککم اینکککه

دانشمندان هندی و طب هندی بهعنوان یکی از سه رکککن اساسککی علککوم پزشکککی دوران اسککالمی
مطرح بوده و طب هندی با توجه به قابلی

برجستهای که در درمانگری و شناخ

داروهای طبککی

داش  ،بهزودی در عصر اسالمی نیز شهرت یافته و شیوۀ درمانگری هندیان بهعنوان متدی خطیککر
و کاربردی ،توجهی درخور یاف  .درواقع طب هندی صککدها سککا پککیش از مککیالد و بککا اقککدامات
پزشکانی مانند سوشروتا ،چرکه و حتی دینساالرانی همچون بودا ،در دنیای باستان مطرح شککده و
بهسبب رویکرد مطلوبی که به درمانگری در یموزههککای دینککی و فرهنککگ هنککدیان وجککود داشک ،
پزشکان هندی در دستیابی به شیوههای مختلف درمانی و بهویژه جراحی و کالبدشکافی به کامیابی
و مهارت بسزایی نائل یمدند .بر این مبناس

که در جریان ارتباطات مستقیم با ایرانیان و با برپککایی

بزر ترین مراکز علمی-درمانی در عصر ساسانی ،پزشکان هندی روانة سککرزمین ایککران و جککذب
مراکز علمی ایرانی شدند و طب هندی در عصر ساسانی در کنار طب ایرانککی و یونککانی ،مطککرح و
شهرتی بسزا یاف  .با سقوط ساسانیان و بهویژه در دوران عباسی ،در کنار طب ایرانککی کککه توسککط
دانشمندان ،اطبا و صاحبمنصبان وارد قلمرو اسالمی شد ،پزشکان هندی نیز به قلمرو اسالمی راه
یافتند که البته در این راهیابی باید برای صاحبمنصبان برجستهای همچون خانککدان برمکککی سککهم
ویژهای قائل شد؛ زیرا بزرگان این خاندان با تشککویق و تحریککم دانشککمندان هنککدی و ایرانککی بککه
ترجمه و انتقا علوم هندی به مرکز خالف

اسالمی ،در تروین و شناسایی فرهنگ و علوم هنککدی

خوش درخشیدند؛ بدینروی و البته به سبب پیشینة ارتباطات ایرانیان و هندیان و یگککاهی ایرانیککان
از طب هندی ،پزشکان و داروشناسان ایرانی ،حتی بیش از هندیان در تبلیغ و بهکارگیری متد طبی
هندیان و بهرهوری از داروهای هندی کوشیدند و درواقککع نخسککتین یثککار تکألیفی طبککی در عصککر
اسالمی که حاوی طب و داروهای طبی هندی بود ،توسط ایرانیان نگاشته شد و به نوعی از طریککق
یثار پزشکان ایرانی بود که طب هندی وارد رقاب

بککا طککب رایککن در ین روزگککار و بککهویژه طککب

یونانی شد.
 -7منابع
 .1یریان ،لشکرکشی اسکندر ،ترجمة محسن خادم ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.1388 ،
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 .2ابن ابی اصیبعه ،عیون االنباء فی طبقات االطباء ،جلد او  ،ترجمة سید جعفر غضبان ،محمککود
نجم یبادی ،تهران :دانشگاه تهران.1349 ،
 .3ابن العبری ،مختصر تاریخالدول ،ترجمة عبدالمحمد ییتی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگککی،
.1377
 .4ابن بلخی ،فارسنامة ابن بلخى ،شیراز :بنیاد فار شناسی.1374 ،
 .5ابن جلجل ،سلیمان بن حسان االندلسی ،طبقات االطباء و الحکماء،ترجمکة سککید محمککدکاظم
امام ،تهران :دانشگاه تهران.1394 ،
 .6ابن ربن طبری ،علی بن سهل ،فردوس الحکمه فی الطب ،برلین :چا محمدزبیر صدیقی.1928 ،
 .7ابن مسکویه ،ابوعلی ،تجارب االمم ،جلد  ،1ترجمة ابوالقاسم امامی ،تهران :سروش.1369 ،
 .8ابنندیم ،کتاب الفهرست ،ترجمة محمدرضا تجدد ،تهران :اساطیر.1381 ،
 .9الگود ،سیریل ،تاریخ پزشکی ایران و سرزمینهای خالفت شرقی ،ترجمة باهر فرقانی ،تهران:
امیرکبیر 1371 ،و .1386
 .10براون ،ادوارد ،تاریخ طب اسالمی ،ترجمة مسعود رجبنیا ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
.1337
 .11بروسیو  ،ماریا ،شاهنشاهی هخامنشی از کوروش بزرگ تااا اردشاایر اول ،ترجمکة هایککده
مشایخ ،چا

او  ،تهران :نشر ماهی.1388 ،

 .12بلعمی ،ابوعلی ،تاریخنامة طبری ،جلد  ،4تحقیق محمد روشن ،تهران :انتشارات البرز.1373 ،
 .13بووا ،لوسین ،برمکیان ،بنا بر روایات مورخین عرب و ایرانی ،ترجمکة عبدالحسککین میکککده،
تهران :شرک

انتشارات علمی و فرهنگی.1336 ،

 .14بهرامی ،روحاهلل ،انتقال دانش پزشکی هندیان اسالم به عالم ،فصلنامة تاریخ اسالم ،دورۀ ،7
شمارۀ  ،1صص  ،5-34دانشگاه باقرالعلوم(علیهالسالم) :بهار .1385
 .15بیرونی ،ابوریحان ،الصیدنة فی الطب ،ترجمه (از روسی) باقر مظفککرزاده ،تهککران :فرهنگسککتان
زبان و ادب فارسی.1383 ،
 .16ککککککککککککککک  ،آثار الباقیه ،ترجمه اکبر دانا سرش  ،تهران :امیرکبیر.1389 ،
 .17بینام ،اوپانیشادها ،ترجمة مهدی جواهریان ،پیام یزدانجو ،تهران :نشر مرکز.1387 ،
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 .18بینام ،راسته آموزه بزشکی مغان ،گزارش رهککام اشککه و مسککعود میرشککاهی ،تهککران :اسککاطیر،
.1383
 .19بینام ،ریگ ودا ،به تحقیق و ترجمة سید محمدرضا جاللی نائینی ،تهران :نشر نقره.1372 ،
 .20تاراچند ،هجرت افسانه و داستانهای هندی ،ییینه خند ،سا  ،10شمارۀ .1352 ،3
 .21تفضلی ،احمد ،تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ،تهران :انتشارات سخن.1383 ،
 .22ثعالبی ،ابو منصور عبدالملم بن محمد بن اسککماعیل ،غرر اخبار ملااوا الفاارس و ساایرهم،
ترجمة محمد فضائلی ،تهران :نشر نقره.1368 ،
 .23جاحظ ،عمروبن بحککر ،البیان و التبیین ،جلککد  ،1تحقیککق علککی بککوملحم ،بیککروت ،دارالمکتبککة
الهال  1423 ،ق.
 .24جرجی زیدان ،تاریخ تمدن اسالمی ،ترجمه علی جواهر کالم ،تهران ،امیرکبیر.1372 ،
 .25جال نائینی ،محمدرضا ،ثنویان در عهد باستان ،اصفهان :طوبی.1384 ،
 .26حنا الفاخوری ،تاریخ ادبیات زبان عربی ،ترجمة عبدالمحمد ییتی ،تهران :تو .1378 ،
 .27خضر عکاوی ،رحاب ،الموجز فی تاریخ الطب عند العرب .بیروت :دار المناهل2000 ،م.
 .28دام ی یر ،تاریخ علم ،ترجمه عبدالحسین یذرنگ تهران :انتشارات سم .1371 ،
 .29دوران  ،ویل ،تاریخ تمدن (مشرقزمین؛ گاااهوارۀ تماادن) ،جلککد  ،1ترجمکة احمککد یرام و
دیگران ،چا

 ،5تهران :علمى و فرهنگى.1376 ،

 .30دوران  ،ویل ،تایخ تمدن ،جلد  ،2ترجمة احمد یرام و دیگران ،تهران :انتشککارات و یمککوزش
انقالب اسالمی.1367 ،
 .31رنان ،کالین ا ،تاریخ علم کمبریج ،ترجمة حسن افشار ،تهران :نشر مرکز ،بیتا.
 .32سارتن ،جورج ،تاریخ علم ،علککم قککدیم تککا پایککان دورۀ طالیککی ،ترجمککة احمککد یرام ،تهککران:
انتشارات امیرکبیر.1346 ،
 .33سزگین ،فواد ،تاریخ نگارشهای عربی ،ترجمه ،تدوین و یمادهسازی مؤسسه فهرسککتگان ،بککه
اهتمام خانة کتاب ،تهران :سازمان چا

و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1383 ،

 .34سیسیلی ،دیودور ،ایران و شرق باستان در کتابخانة تاریخی ،ترجمة حمید بیکس ،اسککماعیل
سنگاری ،تهران :جامی.1384 ،
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 .35صفا ،ذبیحاهلل ،تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی ،جلد  ،1تهران :امیرکبیر.2536 ،
 .36طبری ،محمدجریر ،تاریخ طبری ،جلد  ،2ترجمة ابوالقاسم پاینده ،تهران :بنیککاد فرهنککگ ایککران،
.1352
 .37فردوسی ،ابوالقاسم ،شاهنامه ،براسا

نسخة ژو مککل ،بککه کوشککش عبککداهلل اکبریککان ،تهککران:

انتشارات الهام.1385 ،
 .38فنتزمر ،گرهککاد ،پنج هزار سال پزشااکی ،ترجمککة سککیاوش یگککاه ،تهککران :اتشککارات علمککی و
فرهنگی.1366 ،
 .39القفطی ،جما الدینابوالحسن ،تاریخالحکما ،بهکوشش بهمن دارایی ،تهران :دانشککگاه تهککران،
.1371
 .40قیروانی ،ابراهیم بن علی ،زهر اآلداب و ثمر االلباب ،جلد  ،1بیروت :دارالجیل ،بیتا.
 .41کاتب چلبی ،مصطفیبنعبداهلل ،کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنااون ،جلککد  ،2بغککداد:
مکتبه المثنی ،بیتا.
 .42کاویانیپویا ،حمید ،تاریخ بیمارستانها و مراکز درمانی در ایران ،تهککران :انتشککارات المعککی،
.1393
 .43کککککککککککککک  ،تعامل و تبادالت علماای-فرهنگاای ایااران و هنااد در روزگااار ساسااانیان،
مطالعات شبهقاره ،سا  ،7شمارۀ  ،25صص  ،108-93دانشگاه سیستان و بلوچستان :زمسککتان
.1394
 .44گردیزى ،ابى سعید عبد الحى بن الضحا بککن محمککود ،زیاان االخبااار ،مصککحح :عبککدالحى
حبیبى ،تهران :دنیاى کتاب.1363 ،
 .45گزنفون ،کورشنامه ،ترجمة رضا مشایخی ،تهران :شرک

انتشارات علمی و فرهنگی.1383 ،

 .46گوتا  ،دیمتری ،تفکر یونانی ،فرهنگ عربی ،ترجمة محمد سعید حنایی کاشانی ،چا

او ،

تهران :مرکز نشر دانشگاهی.1381 ،
 .47مبارکفوری ،قاضی ابوالمعالی اطهر ،رجال السند و الهند الی القرن السابع ،قاهره :داراالنصککار،
چا

نخس .1398 ،

 .48المجوسی ،علی بن عبا  ،کامل الصناعه الطبیه ،الجزء االو  ،قاهره.1294 ،
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 هزار و پانصد یادداشت در مباحث لغوی و ادباای و تاااریخی و فلساافی و، مهدی، محقق.49
.1378 ، دانشگاه مم گیل: دانشگاه تهران، تهران،کالمی و تاریخ علوم در اسالم
 مجلکة طککب، انتقال طب هندی به جهان اسالم، زهرا، الهوئی نظری، بدریه، محمدی بلبانیباد.50
 فرهنگستان علوم پزشکی جمهککوری،364-351  صص،3  شمارۀ،3  سا،سنتی اسالم و ایران
.1391  پاییز:اسالمی ایران
.1371 ، نشر دانشگاه تهران: تهران،1  جلد، تاریخ طب در ایران، محمود، نجمیبادی.51
، انتشککارات خککوارزمی: تهککران، ترجمکة احمککد یرام، علم و تمدن در اسالم، سید حسککین، نصر.52
.1359
.1386 ، دنیای کتاب: تهران، ترجمة وحید مازندرانی، تواریخ، هردوت.53
،1  جلککد،) األبنیة عن حقائق األدویة (روضة األنس و منفعااة الاانفس، موفق بن على، هروى.54
.1346 ، دانشگاه تهران:تهران
 بنگاه ترجمه و: تهران، ترجمة ابراهیم ییتی،1  جلد، تاریخ یعقوبی، احمد بن یعقوب، یعقوبی.55
.1343 ،نشر کتاب
.1391 ، المعى: تهران، او

 چا،1  جلد، ریاض االدویه، یوسف بن محمد، یوسفى هروى.56
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