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چكيده
مقدمه
تاريخ طب احتماالً قديمي ترين شاخه تاريخ علوم است .ابن ابي اصيبعه در كتاب عيوو االبنوا يوي طبقوا
االطبا ذكر مي كند كه طب ميراث مطلوب همه يرزندا آدم است و هر قومي در اين ميراث سهمي دارد؛اما
اگر بپذيريم كه كليترين دانستههاي تئوري پزشکي بهويژه از طريق ترجمه آثار دانشمندا يوناني به دسوت
مسلمانا رسيده است ،بسياري از مسائلي كه پزشکا مسلما در مواجهه با بيماري خود با آ روبرو بودهاند
اختصاص به سرزمين اسالمي و بهويژه شرايط خاص آ داشته است كه در نوشتههاي يوناني از آ ذكري به
ميا نيامده است .بررسيها نشا ميدهد كه دانشمندا ايراني و اسالمي نوآوريهاي بسياري نسبت به طب
يوناني داشتهاند كه ناديده گريته شده است .مشخص نمود سهم اين دانشمندا در پيشبرد دانش پزشوکي
ميتواند زمينهساز تدوين تاريخ صحيح پزشکي ايرا و اسالم شود و سبب بيداري و خودباوري هرچه بيشوتر
مسلمانا شود.
روششناسي
اين تحقيق به روش كتابخانهاي با همکاري پژوهشگرا مختلف علوم پزشکي انجام شد .ابتدا مطالب مورتبط
با موضوع و موجود بر روي موتورهاي جستجوي اينترنتي گردآوري و بررسي شدند .سپس كتب طب سونتي
ازجمله كناشها و قرابادينها و جمعآوري مطالبي كه نويسنده از يايتههاي علمي به نام خود بيا ميكننود،
بررسي شد .همچنين مطالبي كه به نام دانشمند پيشين خود نسبت داده و يا بوا مطالوب طبوي دانشومندا
يوناني مقايسه مينمايد مطالعه شد .آنگاه بررسي سيستماتيك مراجع بر طبق مهمتورين موضووعا طبوي و
توسط صاحبا حرف مختلف پزشکي از نظر تقدم ذكر مطلب و نوآوري بود مطلب و نيز ايزود مطلب بور
مطالب پيشينيا خود انجام شد .مطالب بهدستآمده از نظر سابقه علمي و نوآوري بود توسط متخصصوين
بررسي و داوري شدند .پس از اعمال نظرا گزارش نهايي تدوين و ارائه شد.
يافتهها
در اين گزارش نقطه شروع و مقايسه طب سنتي ايرا و اسالم ،كتب دانشمندا يوناني قورار دارد و مباحو
علوم پزشکي موردتحقيق دانشمندا گذشته به زبا دانش امروزي و قابليهم و دريايت نگارش شوده اسوت.
همچنين نوآوريهاي زيادي كه در زمينههاي مختلف علوم پزشوکي در كتوب گذشوتگا وجوود دارد موورد
غفلت واقع شده بودند كه در اين كتاب براي اولين بار با ذكر منبع مربوطه آورده شده اسوت و در آ تقودم
ذكر مطالب پزشکي رعايت شده است .همچنين مصاديق و يايتههاي جديد در رابطه با مطالب پزشکي سنتي

و نيز واژههاي جديد ،معادل يارسي و عربي آ در دانش مربوطه بيا شده كه اطالعا ذكرشده در مقايسوه
با مطالب دانشمندا پيشين بسيار جامعتر است.
بحث و نتيجهگيري
اين پژوهش بخشي از جايگاه دانشمندا ايراني و اسالمي در پيشبرد دانش علوم پزشکي را نشا ميدهد .از
اين يايتههاي اين پژوهش ميتوا در جهتدهي صحيح بوه تواريخ علوم ،ايوزايش خودبواوري و انگيوزش در
ايرانيا و بهخصوص مسلمانا و تدارك تاريخ پزشکي ايرا و اسالم استفاده كرد.
کليدواژه:نوآوري ،علوم پزشکي ،طب سنتي ،طب ايراني ،طب اسالمي.

