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 فصلنامه تاريخ اسالم
 34 - 5ص ، 25، شماره مسلسل 1385 بهارسال هفتم، 

 
 به عالم اسالمدانش پزشكي هنديان انتقال 

 
 *دكتر روح اهللا بهرامي

 هـاي  هاي درخشان علم و تمدن و طـب هنـدي يكـي از شـاخه              هند، يكي از كانون   
يني هنـديان باسـتان و   هاي داين دانش، با آموزه. دار جهان باستان بوده است ريشهعلمي  

طبيعـت،  . ترين صورت خود با جادوگري و خرافـات، در پيونـد بـوده اسـت              در ابتدايي 
منـدي از آن بـراي درمـان طبيعـي و گيـاهي دردهـا و نيـز                  پوشش گياهي متنوع و بهره    

ديني باعث شد كه طب هنـدي در        و  هاي ابتدايي طبابت با مسائل روحي       آميختگي گونه 
اين . جادوگري، روح درماني، طب سوزني و طب گياهي بروز كند         از  هاي مختلفي   شكل
هـاي طبـي    هاي متعدد از طبابت در آن دوره تأثير بسياري بر جاي گذاشـت؛ روش             گونه

هنديان مورد توجه مراكز علمي كهن، از جمله ايران باستان قـرار گرفـت؛ ميـراث طبـي               
علمي نظيـر جنـدي شـاپور     هاي  هنديان، مخصوصاً از عصر خسرو انوشيروان، در كانون       

هاي طبي ايراني، يوناني و بابلي تركيب شد و پس از ظهور            رواج يافت و با ساير مكتب     
ها و مراكز علمي به دست مسلمانان، اين ميراث علمـي بـه جهـان               اسالم و فتح سرزمين   

نويسنده در اين مقاله تالش كرده است تا جايگاه دانش طبي هنديان            . اسالم انتقال يافت  
در بـويژه  نقش اطباي آن ديار را در توسعة نفوذ دانش پزشكي هندي در جهان اسالم،  و  

 .دربار خالفت عباسي، نشان دهد

 
 . تاريخ الحكما،طبقات االطباء. تمدن اسالمي، هند، طب، جندي شاپور :هاي كليديواژه

                                                 
 .استاديار گروه تاريخ دانشگاه لرستان* 
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 مقدمه
ايي درهم آميخته   ها و مسائل ماور   از روزگاران قديم، هنديان، علم طب را با انواع خرافه         

آنان بيماري  . داشتامتزاج  هاي ايشان با عناصر اساطيري و مذهبي          نخستين دانش بودند و   
انـد؛ در زمـان شـيوع         دانسـته   را نشانه خشم خداوند و علـت آن را از حيوانـات پنهـان مـي               

از . انـد   آورده  هاي مهلك، مثل طاعون و وبا ، براي بخشـش، بـه خداونـد پنـاه مـي                   بيماري
ها همراه بوده است و برهمنـان         ها، وردها و انواع طلسم      رو، طب هندي همواره با دعا     همين

 مختلـف بـراي مـردم و خـود           هاي نجات بخش، بـا اوراد و ادعيـه          هندي، در نقش واسطه   
  1.اند شده خواستار شفا مي

البته در طب هندي همپاي اوراد و ادعيه، استعمال گياهي نيز متداول شد و به تـدريج،                 
از اين رو، از هندوستان همـواره بـه         . بندي رواج يافت    ، جراحي و زخم   ابت، استعمال دارو  طب

آصـيبعه در   ابي  ابن  . هاي ظهور دانش پزشكي ياد شده است        عنوان يكي از نخستين كانون    
ـ «داند و در فصـل        هاي دانش طب مي     ، هندوستان را يكي از سرچشمه     تاريخ االطبا   ةكيفي

 :كند بيان مي» دوثها الطب و أول حعةوجود صنا
ذكر كثير من القدما أن الطب ظهر في ثالث جزائر في وسـط االقلـيم الرابـع أحـداها                   «

و بعضهم .  أبقراطتسمي دودس و الثانيه قسمي قنيدس، و الثالثه تسمي قو، و من هذه كان         
 من اهل   ةبعضهم يقول أن المستخرج لهاي السحر     و  . الكلدانيونيري أن المستخرج لهاي     

ن المستخرج لها   و بعضهم أ  .  من فارس  ة من بابل او السحر    ةن و بعضهم يقول بل الحر     اليم
 2»...الهند

هـايي تأسـيس شـده بـه طـوري كـه برخـي از         در هندوستان از قديم االيام بيمارستان   
انـد    انـد و آورده     مورخان تاريخ طب، قدمت آنها را به قرن ششم قبل از ميالد مسيح رسانده             

هند، بودا در قرن ششم قبل از ميالد مسيح، بـراي هـر ده قريـه يـك                  كه براساس ادبيات    
 فرزنـد   3 . و براي ضعفا، بيچارگان و افراد فلج، بيمارستان تأسيس كرده اسـت            طبيب تعيين 
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رعايت نظافت، دادن خوراك    . هايي ساخته است    بودا نيز براي زنان بيمار آبستن، بيمارستان      
ها بوده    هاي اين بيمارستان    نظافتي، از اصول و برنامه    به بيماران و دقت در امور بهداشتي و         

هاي كهـن     كه از دوران  اي  حسنهايران به عنوان همسايه هندوستان، عالوه بر روابط         . است
با اين كشور داشت، به لحاظ مناسبات علمي، به خصوص جذب عناصر طب هندي، نقـش                

ن دانش را به عالم اسالم منتقل       پس از رواج اسالم در ايران، ايرانيان اي       . مهمي داشته است  
 .كردند

دهد كه علـم طـب در آن سـرزمين، از             دقت در آثار مذهبي هنديان به خوبي نشان مي        
 در زبـان    Vid-Vedaدر آثـاري نظيـر      . تـر اسـت     بسياري از مراكـز تمـدني ديگـر، كهـن         

 اند و برهمنان ـ همـان   دانسته سانسكريت به معناي دانش است ـ مرض را خشم يزدان مي 
از ايـن رو، روحـانيون، نخسـتين    . انـد  شـده  طور كه گفته شد ـ پزشكان الهي محسوب مي 

 سال پيش از ميالد مسيح، طب را علمي خـدايي           1600ها در     اند، هندي   طبيبان هندي بوده  
آنان، اصول و ضوابط تعليم و تربيت و شئون اخالقـي خاصـي بـراي اطبـاي     . اند  دانسته  مي

ايـن  از   برخـي    .انـد   اي شبيه سوگند نامه بقراط داشـته        سوگندنامهمعالج لحاظ كرده بودند و      
 :اصول عبارت بودند از

 نظافت و پاكيزگي؛. 1
  و مالطفت؛ييمت، مهربانمال. 2
 پرهيز از معاشرت و شوخي بسيار با زنان؛. 3
 شرط صالحيت اخالقي براي طبيب؛. 4
 حوصله؛. 5
ستورهايي كه به مالزمان و پرستاران خود       هاي بيمار و مراقبت از او با د         برآوردن نياز . 6
 .دهد مي

طبيب، مريض، درمـان و مـالزم       : عبارت است از  » طبابت«در واقع، چهار ركن اساسي      
هنديان قديم براي پرستاران و مالزمان اطباي خـود، اصـول و ضـوابطي، نظيـر                ). پرستار(

 و فداكاري را الزمـه      معرفت و علم به طرز تهيه دارو و تركيب آنها، پاكي روح، پاكي چشم             
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هاي توجه جدي به       به لحاظ رعايت بهداشت و درمان نيز اولين نشانه         4 .اند  پرستاري دانسته 
 .شود اين امور در طب هندي ديده مي

ــم طــب، هندوســتان را يكــي از   از ايــن ــاريخ عل رو بســياري از مورخــان و مؤلفــان ت
صيبعه از مسافرت   ابن ابي اُ  . اند  هاي اصلي ظهور دانش طب و داروشناسي دانسته         سرچشمه

ين هند و فارس خبر     و ارتباط اسقلبيوس، باني دانش پزشكي، و استادش، هرمس، به سرزم          
 5 .دهد مي

ي موجود در كتاب نفس پزشك بقراطي را بـا افكـار            هواجورج سارتن، افكار مربوط به      
 صـورت   Jeanfilliozatبه وسيله ژان فيليوزات     كه  مشابه آن در ادبيات قديم سانسكريتي       

متون مربوط به ايـن موضـوع رااز آثـار حكيمـان            ] وي[گويد كه     كند و مي    گرفته، تأييد مي  
 ، ترجمـه و شـرح       (susruta)  و سوسـروته   (Bhela)، بهله   (caraka)هندي، چون چركه    

 خاصيت و فضيلت هوا در تمام طبيعت و در          ة هندي دربار  ةها نظري   در اين متن  . كرده است 
هايي نيز در     ها، اختالف   هاي اين ديدگاه    رغم شباهت   البته، علي .  شده است   زنده بيان  ماجسا
 روايات هندي و يوناني، به احتمال بسـيار، ايـن طـرز       با وجود شباهت  .  دارد   آنها وجود   ميان

ديگر و تنها از طريق مشـاهده و تجربـه بـه       تفكر در هر يك از دو سرزمين، مستقل از يك         
ها در امور طبيعـت، هواهـا، بادهـا و            ي از مطالعه و مداقه هندي      آمده كه اين امر ناش      دست

 .هاست سرزمين
هاي هند و اروپايي، به خصـوص سانسـكريت           ، ريشه در زبان    طبي هاي  بسياري از لغت  

 و حتي برخي    6رفته  هاي رايج در هندوستان به شمار مي        طب اخالطي، يكي از نظريه    . دارند
اند، ايـن    نظريه را از بيگانگان گرفته ند كه يونانيان، اينا از مورخان تاريخ طب بر اين عقيده      

 7 .اي بسيار كهن داشته و متداول بوده است نظريه، در ايران قديم و هندوستان ريشه
 

 طب هندي در مكتب جندي شاپور
هـا، اعـم از       كننـدگان ادويـه طبـي، بـه سـاير حـوزه             هندوستان همواره يكـي از صـادر      
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هـا در طـب، از     دست بوده است؛ بسـياري از آثـار فكـري هنـدي           جوار يا دور    هاي هم   كشور
طريق مراكز مختلف به صورت مستقيم و غير مستقيم بر دانش طبابـت و داروسـازي دوره               

طب . اند  قديم تأثير گذاشت؛ ايران، مصر، بابل و يونان از مراكز عمده جذب اين دانش بوده              
 هند باستان، عمدتاً از ميـان معبـدها و          هندي همواره با الهيات آميخته بوده است و طبيبان        

 بسياري  هاي فوق الذكر در قرون بعدي تأثير        هندي از راه    طب  . اند  رهبران مذهبي برخاسته  
بر طب اسالم بر جاي نهاد، مخصوصاً از طريق مكتب پزشـكي ايـران، بسـياري از آثـار و                    

 ايراني و هنـدي      طب 8 .هاي طبابت و داروشناسي هنديان به جهان اسالم منتقل شد           روش
اند و عالوه بر قرابت نژادي، هندوسـتان و ايرانيـان داراي              اي با هم داشته     پيوندهاي ديرينه 

پـس از جـدايي دو شـاخه نـژاد هنـد و             . انـد   هاي واحد ابتدايي در زمينه طبابت بوده        تجربه
 آمـده   هاي ايرانيان   در اسطوره . ايراني، ارتباطات اين دو گروه نژادي هم چنان محفوظ ماند         

، پـدر گرشاسـپ، بـوده    )Thrita( پرداخته تريته كه به درمان مي    ياست كه نخستين پزشك   
اين ارتبـاط علمـي و     9 .شده است كه روش او عالوه بر هند، در ايران نيز به كار گرفته مي     

 طب تداوم   ة كهن تا عصر درخشان خسرو انوشيروان، به خصوص در شاخ          ةفرهنگي، از دور  
هاي فكري و مـذهبي       ها و تعصب    با ظهور تناقض  . ران به اوج خود رسيد    يافت و در اين دو    

در سـاحل   ) بيـزانس (هاي مسيحي ساكن در نواحي تحت تسلط روم شـرقي             در ميان فرقه  
 شرقي مديترانه، جنوب آسياي صغير و شمال سوريه، مدارس علمي و فلسفي ايـن منـاطق               

، از شهرهاي قديم شمال     »الرها«يا  » دساا«تعطيل شدند و بسياري از نسطوريان از مدرسه         
 بود، رانده شـدند و بـه         سوريه و جنوب آسياي صغير كه در كنار رودخانه فرات واقع گرديده           

خسرو انوشيروان، پادشاه دانش دوست و انديشمند ايرانـي، از ايـن            .  ايران پناه آوردند    قلمرو
ري به عمـل آورد و بـا         و استقبال گرمي از علما، اطبا و فيلسوفان فرا         10فرصت سود جست  

 در شـهر    اي    وي، مدرسه .  مكتب افالطوني جديد شد    ةتكريم آنها، پشتيبان حكما و فالسف     
. جندي شاپور تأسيس كرد كه به مركز ثقلي براي علما و دانشـمندان فـراري تبـديل شـد                  

برخي از مراكز ديگـر تحـت سـلطه         دانش و معارف يوناني، ايراني و هندي در اين مكان و            
از اين رو، جندي شاپور واسـطه انتقـال بسـياري از           . ان، درهم آميختند و بارور شدند     ساساني
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فلسـفه، بـه دنيـاي      و   حسـاب    ،معارف دوره باستان، به خصوص در سه شاخه طب، نجـوم          
 .اسالم شد

در واقع، طب ايران در عصر ساسانيان و در مكتب جندي شاپور، تلفيقي از سـه مكتـب                  
 :طبي ذيل بود

 ندي؛مكتب طب ه. 1
 مكتب طب ايراني؛. 2
 .مكتب طب يوناني. 3

 لذا  اي پيدا كرد،    طب هندي، به خصوص از عصر انوشيروان در ميان ايرانيان نفوذ عمده           
اي يافـت و طبيبـان         جايگـاه و مقـام ويـژه       اپورهاي طبي هنديان در جندي ش       آراء و نظريه  

 و  11 .حت تأثير خود قرار داد    بزرگ مكتب جندي شاپور را اعم از ايراني، يوناني و سرياني، ت           
 در كليلـه و دمنـه       12 .اطباي بزرگ ايراني، چون برزويه طبيب و ديگران از آن سود جستند           

 :ها در طب هندي اشاره شده است بهرامشاهي باب برزويه هند، به برخي از اين نظريه
 باشد، هر آينـه تلخـي انـدك كـه           چون از لذات دنيا با چندان وخامت عاقبت آرام نمي         «

شيريني بسيار ثمر دهد از شيريني اندك كزو تلخي بسيار زايد و اگر كسـي را گوينـد صـد                    
كننـد    سال دائم در عذاب روزگار بايد گذاشت چنانكه روزي ده بار اعضاي تو از هم جدا مي                

برند، تا نجات ابد يابي، بايد آن رنج اختيار كند و اين              و به قرار اصل و تركيب معهود باز مي        
ميد نعمت جاويد بر وي كم از ساعت گذرد، پس اگر روزي صبر بايد كرد در رنـج                  مدت به ا  

عبادت و بند شريعت، عاقل از آن چگونه سرباز زند و آن را ظفري بـزرگ و كـاري دشـوار                     
شناخت كه اطراف عالم، پربال و عذاب است و آدمي از آن روز كـه در رحـم                  ببايد  شمرد  و    

شـود    ز آن آفت نرهد كه در كتب طبي چنين يافته مـي           نطفه گردد تا آخر عمر يك لحظه ا       
كه آبي كه اصل آفرينش فرزند آدم است چون به رحم بپيوندد و به آن زن بياميزد، تيـره و                    
غليظ شود باز پيدا آيد و آن را در حركت آرد تا همچون آب پنير گـردد پـس ماسـت شـود                       

روي دختر سوي شكم مادر     آنگاه اعضاء قسمت پذيرد و روي پسر سوي پشت مادر باشد و             
بـه  (و دستها بر پيشاني و زنخ بر زانو و اطراف چنان فراهم و منقبض كـه گـويي در صـره                
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زند، زبر آن  بستستي و نفس به حيلت مي) كيسة چرمين است  و فتح و تشديد راء،       ضم صاد 
 و  گرمي و گراني شكم مادر و زير او انواع تاريك و تنگي، چنانكه به شرح آن حاجت نباشد                 

چون مدت و رنگ او سپري شود و هنگام وضع حمل و تولد فرزند باشـد، بـادي بـر رحـم                      
مسلط شود و قوت حركت در فرزند پيدا آيد تا سر سوي مخرج گرداند و از تنگي مخرج آن         
رنج بيند كه در هيچ شكنجه آن صورت نتوان كرد و چون به زمين آيد اگر دستي نـرم بـه                     

وي وزد، درد آن با پوسـت بـاز كـردن برابـر باشـد در حـق                  روي نهند يا نسيمي خنك بر       
بزرگان و آنگاه به انواع بال مبتلي گردد، در حال گرسـنگي طعـام و در تشـنگي آب نتوانـد                     
خواست و بستن و گشـادن و تنگـي گهـواره را خـود نهايـت نيسـت و چـون ايـام رضـاع                         

ز و مضـرت درد و      دارو، پرهيـ    به آخر رسيد مشـقت تعلـم و تـأدب و محنـت            ) شيرخوارگي(
بيماري افتد و پس از بلوغ، غم مال و فرزند و اندوه و خطر و شره كسب در ميان آيـد و بـا     
اين همه چهار دشمن متضاد از طبايع با وي همـراه بلكـه همخـواب و حـوادث و آفـات و                      

خـراب و ويـران     (عوارض چون مار و كژدم و سباع و گرما و سـرما و بـاد و بـاران و هـدم                      
و صواعق در كمين و عجز و پيري        ) به فتح اول و سكون دوم ناگاه گرفتن       (تك  و ف ) كردن

و ضعف اگر بدان منزلت بتواند رسيد خود بر همه راجح و با اين همه رنج قصد خصـمان و                    
ها خودگير كه اين معاني هيچ نيستي و با او شرايط و عهـود در                 بدسگالي دشمنان بر اثر آن    

ت، فكرت آن ساعت كه ميعـاد اهـل اجـل فـراز آيـد و                فتستي كه به سالمت بخواهد زيس     
هاي تلـخ كـه آن روزگـار تجـرع افتـد              فرزندان و اهل نزديكان را بدرود بايد كرد و شربت         

واجب كند كه محبت دنيا را بر دلها سرد كند و هيچ خردمند تضييع عمر در طلب آن جـائز                   
 عيبي باشد، باقي را به      و عظيم ) زيان و خسارت در خريد و فروش      (نشمرد چه بزرگ غبني     

فاني و دائم را به زائل فروختي و جان پاك را فداي تن نجس داشتن، خاصه در اين روزگار              
تيره كه خيرات بر اطالق روي به تراجع نهاده اسـت و همـت مردمـان از تقـديم حسـنات                     

 13 »...قاصر گشته با آنچه ملك عادل انوشيروان بن قباد را 
شناسانه و ديني، طب      چند شاخه مهم خود، چون طب روان      به طور كلي، طب هندي در       

 طب گياهي و گياه درماني در جندي شاپور مسلط بوده چنان كه آثار ايـن گونـه                  14سوزني،
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 .طب كه اغلب در هند متداول بوده از اين راه به دوره اسالمي انتقال يافته است
كليلـه  .  ايراني درآمد  آثار هندي، در جندي شاپور خصوصا در طب و داروسازي، به زبان           

ابـن نـديم از ترجمـه كتـاب هنـدي           . از جمله يادگارهاي ترجمه در اين عصر است       و دمنه   
اين كتاب، دربارة طب هندي بوده كه از زبـان          : گويد  كند و مي    در اين عهد ياد مي     السيرك

خسرو، برزويه طبيب را بـراي آوردن آثـار هنـدي،           . پهلوي به زبان عربي ترجمه شده است      
صوصا در زمينة طب، به هندوستان اعزام كـرده كـه شـرح و تفصـيل سـير و سـياحت                     مخ

هاي مختلف، به ويـژه در مقدمـة كتـاب            برزويه در هندوستان و انتقال آثار هندي در كتاب        
 15 .، ترجمة ابن مقفع، آمده استكليله و دمنه

 در  جمعي از اطباي هنـدي نيـز در ايـن زمـان، بـه دربـار خسـرو انوشـيروان آمدنـد و                      
هايي كـه در عهـد خسـرو انوشـيروان تشـكيل              ها و مناظره    هاي علمي و نيز مباحثه      انجمن

 عالوه بر اين، آثار طبي هند از طريق مصر نيز به جهان اسالم         16 .كردند  شد، شركت مي    مي
قفطي، دربارة يحيي نحوي اسـكندراني در روزگـار عمروعـاص، فـاتح مصـر،               . انتقال يافت 

ه گرچه محققان و مورخان، با داليل متعدد نقلـي و عقلـي آن را رد                كند ك   داستاني نقل مي  
اي سـاخته و پرداختـه شـده در     هاي علمي و فلسفي را قصه كرده و حكايت سوزاندن كتاب    

، از يـاران بطلميـوس فيالدلفـوس كـه          »زميره«اند، اما نقل داستان       هاي بعدي دانسته    دوره
هاي مختلف، مانند هندوستان      لسفي سرزمين هاي علمي، طبي و ف      آوري كتاب   اقدام به جمع  

، واقعيتي تاريخي است كه نشان دهندة انتقال دانش طبي هنديان به مصـر و از آن                 17كرده
خود اعراب نيز، هم در روابط تجاري       . باشد  جا به يونان و سپس به حوزة تمدن اسالمي مي         

پور، در انتقال طب    حوزة علمي ايران، به خصوص مكتب جندي شا       با  و هم از طريق ارتباط      
 .اند هندي به جهان اسالم مؤثر بوده

 هانـد، حـارث بـن كلـد         كرده  از جمله اطباي عرب كه در مراكز علمي ايران تحصيل مي          
شاپور در   اين دو در عهد درخشش مركز علمي جندي       . اند  ثقفي و احتماالً نضربن حارث بوده     

اطبـا و دانشـمندان هنـدي كـه در          اند و قطعاً در اين حوزه بـا           اين مكتب علم طب آموخته    
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اند؛ لذا طـب سـاده و گيـاهي هنـديان،           اند، آشنا بوده    اي داشته   جندي شاپور فعاليت گسترده   
توانست توجه ايشان را جلب كند، مخصوصا هنگامي كه بدانيم ميان طب هندي و طب                 مي

 دربـاب بهداشـت و طبابـت، قرابـت        ) ص(هاي حضـرت نبـي        آغازين اسالم، در اثر توصيه    
 .خاصي وجود داشته است

در همان دورة صدر اسالم، حارث بن كلده، شاگرد مكتب جندي شـاپور كـه بـه دربـار                   
او و پسرش، نضر بن حـارث، در انتشـار          . يافته بود به عربستان بازگشته بود     كسري نيز راه    

 توصيه حارث بـن كلـده بـه         18 .اند  علم طبابت و درمان بيماران در عربستان اقداماتي كرده        
عاويه درباب سالمتي نشان دهندة تأثير طب رياضت طلبانة هنـديان و آثـار آن در افكـار                  م

آورده كـه   » ابـوعمرو «: نقل كرده اسـت   تاريخ الحكماء   قفطي در   . اين طبيب عرب است   
امر كرد  : گويد] وي. [حارث بن كلده، در اول اسالم فوت شد و اسالم او به صحت نپيوست             

رود و اسـتعالج    » حـارث «را كـه نـزد      » سعدبن ابي وقاص   «آلهاهللا صلي اهللا عليه و        رسول
كند بـر آن كـه        نمايد از وي درباب مرضي كه او را طاري شده بود و اين حديث داللت مي               

جايز است مشاوره با اهل كفر در طب اگر  از اهل آن باشد و حارث بـن كلـده عودنـوازي                      
 معاويه از وي    .زندگاني كرد » معاويه«آموخته بود و تا زمان      » فارس«كردي و آن را نيز در       

مـراد از ازم جـوع اسـت و         ! ازم يا معاويـه   : پرسيد كه چيست طب يا حارث؟ در جواب گفت        
 19 .كنايت است از كم خوردن

عالقة هندوان به طب گياهي و سنتي باعث شد كه حتي هندوان مسلمان آن چـه كـه     
معـروف  » طـب النبـي  «ه و به در اسالم دربارة بهداشت و طبابت به سبك قديمي بيان شد  

است از سنن و احاديث استخراج و به انضمام مختصر قانونچه ابن سـينا در اوان تحصـيل                   
 طب هندي از اين لحاظ در داروسازي اسالمي نقش مـؤثري            20 .علم پزشكي، مطالعه كنند   

در هند قديم به دليل برخورداري از نعمـت فـراوان گيـاهي و تنـوع آن، از                  . ايفا كرده است  
معروف است كه هنـديان بـراي رفـع         . شده است   بسياري انواع گياهان دارويي، استفاده مي     

 طب گياهي و سوزني     21 .اند  شناخته  ميدارويي   نوع گياه    107امراض و دفع سموم مختلف،      
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 .هند هم از طريق ايران، و هم به طور مستقيم، بر طب اسالمي تأثير مهمي گذاشته است
 اسالميانتقال طب هندي به عالم 

تمام اطالعات و علوم هندي كه از قديم بـه ايـران راه يافتـه بـود در مراكـز علمـي و                       
فرهنگي عصر خسرو منسجم و نمودار شد، به خصوص طب هندي در مركز علمي جنـدي                

اطالعات زيـادي دربـارة گياهـان دارويـي         . شاپور و بيمارستان معروف آن متمركز شده بود       
آوري شده بود و تدريس طب هندي يكـي از دروس رايـج               جمعمفيد هنديان در اين مركز      
احتمـاالً  . آثار طبي هنديان از سانسكريت به پهلوي ترجمه شد        . علمي آن مكتب بوده است    

اي رايـج در جنـدي شـاپور، نظيـر سـرياني، يونـاني و فارسـي، زبـان              هـ  در كنار ساير زبان   
، وجـود آثـار هنـدي يـا     دليل ايـن مطلـب  . توجهي داشته است خور  نفوذ در سانسكريت نيز   

 .هاي بعدي است ترجمة آنها به زبان فارسي و عربي در قرن
هاي جالبي درباب سالمت تـن ارائـه          عالمان هندي با حضور در مجالس خسرو، ديدگاه       

چنـان  . توجه اطباي هندي بوده است    در خور   اند؛ رابطة ميان تن و روان از جمله آراي            داده
تـرين    انوشيروان در پاسخ به سؤال خسرو دربـارة بـزرگ         كه يكي از اطباي هند در مجلس        
هاي جسمي كـه بـا دردهـاي          بيماري«: شود، گفته است    مصيبتي كه انسان به آن دچار مي      

» .شـود   باشد، بزرگترين بدبختي و مصيبتي است كه انسان به آن دچـار مـي               روحي ضميمه 
 ميـان جسـم و روح       اين پاسخ به نحوي بيانگر تفكر اطباي هندي در درك ارتبـاط عميـق             

ديگـر در انديشـة هنـدوان و مكتـب طـب              است و پيوند امراض روحي و جسمي را با يـك          
 .دهد هندي نشان مي

هندي، حتي پس از تصرف مراكز علمي و فرهنگي ايرانيان بـه دسـت              پزشكان  ارتباط  
هايي از سرزمين سند و هند،        اعراب قطع نشد، بلكه با فتح اين سرزمين و حتي فتح قسمت           

داشتند و با شروع نهضـت ترجمـه و    ايران ارتباط طبا و علماي هندي هنوز با مراكز علمي     ا
توجه خلفا، اميران و بزرگان بني عباس به علم، به ويـژه طـب، نجـوم و حسـاب، علمـاي                     

يكي از اطباي هندي جنـدي  . هندي نيز با مراكز علمي و فكري جهان اسالم ارتباط يافتند 
 چنـد   وي كه از هندوستان به ايران آمـده و ظـاهراً          . ي بوده است  شاپور، كنكه يا منكه هند    
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كتاب را نيز از سانسكريت به پهلوي ترجمه كرده بود،مدتي را نيز در جندي شـاپور اقامـت                  
آثـار وي بعـدها از زبـان        . هايي نيز با خود آورده بـود        اين دانشمند هندي آثار و كتاب     . گزيد

عالمان هندي ديگري در ايران و مراكـز علمـي          . پهلوي و سانسكريت به عربي ترجمه شد      
هاي فرهنگ دوست ايرانـي ،        آن بودند كه به تشويق وزرا و خاندان برمكي و ديگر خاندان           

در ترجمه و ترويج علوم هندي در جهان اسالم، نقـش مهمـي ايفـا كردنـد كـه ذيـالً بـه                       
 .كنيم ادند، اشاره ميهايي كه از آثار طبي انجام د  و ترجمهچگونگي ارتباط آنها با اسالم

هـاي    در دربار خالفت عباسيان، عالوه بر توجه به طب ايراني، يوناني و سـرياني، روش              
سرياني، پزشكان   و   طبابت هندي نيز متداول بود وعالوه بر استفاده از دانش اطباي يوناني           

مند   شاپور، از خدمات اطباي هندي نيز بهره        هاي علمي، چون جندي     ايراني مستقر در كانون   
هـايي كـه بـه زبـان پهلـوي و فارسـي               شدند و معارف طبي هنديان نيز از طريق كتاب          مي

از آثار قديم طب هندي، به عربي ترجمـه كـرده           درآمده بود و يا مسلمانان، آنها را مستقيماً         
مسـلمانان و پزشـكان دورة خالفـت عباسـي، از آثـار       . بودند، به جهان اسالم انتقال يافـت      

،  و كتـاب  سسـرد ، كتـاب  عـاقير از شاناق، كتاب   سموم  ب، نظير كتاب    هنديان در علم ط   
كه از آثار مهم طب     ...  و   التوهم في االرض   و كتابي بنام      السكر ، كتاب عالجات الحبالي 

 22 .هندي بودند، استفاده بسياري كردند
مسلمانان، از طريق برخي از پزشكان هندي بيمارستان جنـدي شـاپور، بـا آثـار طبـي                   

هـا از     اصول و تعاليم طب هندي و معالجة بيماران بر اسـاس آن روش            . نا شدند هنديان آش 
زماني كـه   . عصر ساساني در آن جا آغاز شده بود و اطباي هندي به طبابت اشتغال داشتند              

خلفاي عباسي براي عالج بيماري به طب روي آوردند، بـراي بـه خـدمت گـرفتن اطبـاي                   
لـذا در مـواردي كـه       . مند شدند   ي و نصراني عالقه   هندي همانند ديگر اطباي ايراني، سريان     

هـا و دردهـاي آنـان نبودنـد، از پزشـكان              پزشكان ايراني و سرياني قادر به درمان بيمـاري        
هاي درماني متفاوت، براي بهبودي آنهـا تـالش           خواستند تا با به كارگيري روش       هندي مي 

 .كنند
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هـاي درمـان آنهـا در         ه روش  بنام هندي بودند ك    نهال و شاناك از پزشكا      كنكه، سنگ 
آنان، عالوه بر درمان بيماران، به تـدوين آثـار          . دربار خلفاي عباسي بسيار در خور توجه بود       

 23 .علمي در طب اقدام نمودند و برخي از آثار هندي را به عربي ترجمه كردند
هـايي كـه دربـاب        هاي طـب هنـدي، بـه ويـژه كتـاب            پزشكان مسلمان، آثار و ترجمه    

. كردنـد   هاي مختلف بـود، مطالعـه مـي         ي، داروهاي گياهي، داروشناسي و بيماري     شناس  گياه
انـد و     شناسان بزرگ مسلمان، نظير ابن جلجل، با آثار داروشناسي هنـديان آشـنا بـوده                گياه

مسلمان، اغلب از طريق هنديان اين دانش را به كار بستند و از انواع گياهان بـراي                 طبيبان  
اكثـر گياهـاني كـه كـاربرد درمـاني داشـت، از             . استفاده كردند هاي مختلف     درمان بيماري 

شناسـي و     كردند بـه گيـاه      شد و طبيباني كه داروهاي گياهي تجويز مي         هندوستان وارد مي  
آوري شود تا با آنها       هند جمع از  دادند تا اين گياهان       سازي گياهي پرداختند و دستور مي       دارو

 .ندداروهاي مورد نياز بيماران خود را بساز
. خاندان برمكي در تشويق و ترويج علم پزشكي هنديان همت زيادي بـه خـرج دادنـد                

يحيي ابن خالد برمكي از جمله كساني بود كه دستور داد پزشـكان و داروسـازان مسـلمان،     
هاي سانسكريت، يوناني و فارسـي        هايي درباب داروشناسي و داروهاي گياهي از زبان         كتاب

 24 .به عربي ترجمه كنند
ها اين علم در اسـالم توسـعه درخشـاني پيـدا كـرد و طبيبـان، داروسـازان و گيـاه                        دبع

علـم نبـات    ... شناساني، هم چون ابن بيطار، ابن جلجل، ابوحنفيه دينوري، ابـن سـوري و               
 25 .شناسي را به اوج خود رساندند

برمكيان ضمن تشويق و ترغيب اطباي هندي براي آمدن به بغداد، به تقويت پزشـكي               
 آنان در بغداد بيمارسـتاني دايـر كردنـد          26 .ي در مقابل طب مسيحي و يوناني پرداختند       هند

عالقة . شد و طب داروسازي هندي متداول بود        كه در آن به اطباي هندي توجه زيادي مي        
پرداختنـد؛ بـر     خاندان برمكي گاهي چنان بود كه عيناً به حمايت از نظر پزشكان هندي مي             

 ابن دهن، پزشك معروف هندي را به رياست بيمارسـتان خـود             ،اين اساس، خاندان برمكي   
رفـت، بـه      هاي علـم پزشـكي بـه شـمار مـي            نابغهاز  ابن دهن كه    . در بغداد انتخاب كردند   
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هاي فارسي، عربي و سانسكريت تسلط داشت و آثاري از زبان سانسكريت بـه عربـي                  زبان
 27.ترجمه كرد

 
 پزشكان هندي در دربار خالفت عباسي

تـاريخ  صـيبعه و    ابـن ابـي اُ    طبقـات االطبـاي     در كتاب ابـن نـديم،       چه  س آن بر اسا 
كردنـد و      قفطي نقل شده، اطباي هندي به دربار خالفت عباسي رفت و آمد مـي              الحكماي

 :اند، برخي از پزشكان معروف آنها عبارت بودند از گاه از منزلت وااليي نيز برخوردار بوده
بوده و به سـه زبـان       ... م هند در علم طب، فلسفه و        از دانشمندان بنا  :  الهندي ةمنكـ  1

منكه در دورة خالفـت هـارون الرشـيد و تحـت     . عربي، فارسي و هندي تسلط داشته است     
وي، آثاري  . حمايت برمكيان به عراق آمد و در دربار خالفت مقام و منزلت خاصي پيدا كرد              

الرشـيد     زماني كه هارون   به فارسي و عربي ترجمه كرده است،      ) سانسكريت(از زبان هندي    
به يك بيماري صعب العالج دچار شد منكه خليفه را درمان كرد و به سبب اين خدمت، به                  

ابن ابـي   . اي براي وي در نظر بگيرند       دربار وي راه يافت و خليفه دستور داد تا مقرري ويژه          
 ان الرشـيد    »الرشـيد   هاروناخبار  «و نقلت من كتاب     «: دربارة اين واقعه آورده است    صيبعه  أ

فقال له أبو عمراالهجمي بالهنـد      . ةقه افا ت فعالجه االطباء فلم يجد من عل      ةصعب ةعلاعقل  
طبيب يقال له منكه و هو أحد عبادهم و فالسفتهم، فلو بعث اليـه أميرالمـؤمنين فلعـل أن            

، فقدم و عـالج      تعينه علي سفره   ةبصلقال فوجه الرشيد من حمله و وصله        .  علي يده  الشفاء  
 28»ةفي كا رزقاً واسعاً و أمواالًةعلرشيد فبرأ من ال

از جملـه آثـاري كـه وي از         . باشـد    داراي آثار بسياري اعم از تاليف و ترجمه مـي          ةمنك
شـناس و    گيـاه ؛ پزشـك، )شـاناك (سانسكريت به فارسي ترجمه كرد، كتاب معروف شـانقا          

معروف است، دربارة    سموم و پنج مقاله   اين كتاب كه به نام      . داروساز معروف هندي است   
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يـك بـار،    . ها از فارسي به عربي ترجمه شد        اين كتاب بعد  . باشد  انواع زهرها و پادزهرها مي    
ابوحاتم رازي به دستور يحيي ابن خالد برمكي و بار ديگر، عباس بن سعيد جوهري، غـالم                 

 29 .مأمون، به دستور صاحبش، اين كتاب را به عربي ترجمه كردند
هاي گونـاگون مهـارت       هان و خواص دارويي آنها براي رفع مرض       منكه در شناخت گيا   

بسيار داشته و در ترويج اين علم در ميان اطباي مسلمان، نقش بسيار مـؤثري ايفـا كـرده                   
 .است
هاي بسياري داشته و افراد زيـادي         از طبيبان مشهور  هندي بوده كه تجربه       : اناق ش -2

شـاناق، در علـم     . نيز تبحـر داشـته اسـت      . ..وي در حكمت، نجوم و      . را معالجه كرده است   
، بـه سـموم اختصـاص       پنج مقالـه  سموم و پادزهرها متخصص بوده و كتابش، معروف به          

ترين اثر در ميان اطباي مسلمان بوده است، شاناق، احتماالً به دربـار               يافته است كه شناخته   
 آثـار و     عباسي نيامـده، زيـرا وي از پيشـگامان اطبـاي هنـدي بـوده اسـت، ولـي                   خالفت
اند و اطبـاي مسـلمان از آنهـا         هاي وي در مكتب جندي شاپور به فارسي ترجمه شده           كتاب

 :برخي از آثار مشهور اين طبيب هندي عبارتند از. اند كرده استفاده مي
  كه پنج مقاله است؛السمومكتاب ) الف
 ؛منتحل الجوهركتاب ) ب
 .في علم النجومكتاب ) ج
 اطباي معروف هند بوده كه برخي از آثارش به فارسـي            از ديگر ): صنجهل(ـ سنجهل   3

وي، عـالوه بـر طـب، در    . يا عربي ترجمه شده و مورد استفادة مسلمانان قرار گرفته اسـت        
 30.علم نجوم نيز تبحر داشته است

رود كه در علـم نجـوم     حكيمان و طبيبان معروف هندي به شمار مياز جمله : ـ كنكه 4
 :صيبعه دربارة وي آورده استأبي ابن ا. نيز مهارت داشته است

 عـة  نظر في صـنا    حكيم بارع من متقدمي حكماء الهند و أكابرهم، و له         : كنكه الهندي «
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ـ الطب و قوي األدويه و طبائع المولدات و خواص الموجودات، و كان من أعلم الناس                  ةبهيئ
العالم و تركيب األفالك و حركات النجوم و قال أبو معشر جعفـربن محمـدبن عمرالبلخـي                 

ان كنكه هوالمقدم في علم النجوم عند جميـع العلمـاء مـن الهنـد، فـي                 : في كتاب األلوف  
 31.»سالف الدهر

توان بـه آثـار       از جمله آثار و تأليفات كنكه كه مورد توجه مسلمين قرار گرفته است مي             
 :ه كردذيل اشار

 كتاب النمودار في االعمار؛. 1
 كتاب أسرار المواليد؛. 2
 كتاب القرانات الكبير؛. 3
 كتاب القرانات الصغير؛. 4
 كتاب الطب و هو يجري مجري كناش؛. 5
 كتاب في التوهم؛. 6
 .كتاب في أحداث العالم و الدور في القران. 7
هـاي طـب    باشد كـه بـه روش    از ديگر اطباي تواناي هند مي     : ـ صالح بن بهله هندي    5

هاي جالبي از وي دربارة اعمال و كاربست تجربيـات و             هندي كامالً تسلط داشته و حكايت     
وي تحـت حمايـت خانـدان       . هاي مورخان علوم اسالمي ذكر شده است        معالجات در كتاب  

برمكي بوده و در ايام هارون الرشيد به دليل معالجه ابراهيم بن صـالح پسـرعم خليفـه، از                    
جعفـر بـن يحيـي برمكـي در         . زلت و جايگاه خوبي در دربار هارون برخوردار شده اسـت          من

كـرده    هاي طب هندي حمايت مي      هاي طب رومي از وي در به كارگيري روش          مقابل شيوه 
هارون الرشيد براي معالجة ابراهيم بن صالح، به پيشـنهاد جعفـربن يحيـي برمكـي                . است

 32 . عمش را معالجه كندمتوجه بهله شد و از وي خواست تا ابن
هاي درمـاني وي در ميـان مسـلمانان تـأثير فراوانـي بـه جـا                   هاي طبي و روش     نظريه

او . هاي ايراني و رومي شـد       هاي طب هندي با روش      گذاشت و باعث در هم آميختن روش      
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هـاي    از وي آثار و تأليفاتي بر جاي نمانده، اما نظريـه          . به خصوص طب سوزني را رواج داد      
 . اسالمي تأثير گذار بوده استوي بر طب

دربارة صالح بن بهلـه هنـدي و روش وي در طبابـت، ايـن               تاريخ الحكما   القفطي در   
 :حكايت را از عملكرد وي در حضور هارون الرشيد ذكر كرده است

هـا هنگـامي كـه موايـد پـيش          روزي از روز  » رشـيد «و عجب خبر وي آن است كـه         «
كه طبيب خاص خليفه بـود، كـرد و او حاضـر            » عجبرئيل بن بختيشو  «آوردند، چون طلب    

خليفـه  . حاضـر شـد  » جبرئيـل «بر وي خشم گرفت و او را نفرين كرد، در اين حـال،         . نبود
او عرض كرد كه اگر خليفه به جـاي آنكـه           . پرسيد كجا بودي؟ و بر عدم حضور دشنام داد        

يد همانا اليقتر بـه     ابن عم خود بگر   » ابراهيم بن صالح  «فرمايد بر     مملوك خود را عتاب مي    
چيست؟ عرض كـرد    » ابراهيم بن صالح  «خليفه برآشفت كه خبر     . مقتضاي مقام خواهد بود   

وقت عشا درنگذرد كه وفـات      كه از وي به حالي مفارقت كردم كه ظن من آن است كه از               
. اين خبر خليفه را به جزع آورد و فرمود تا موايـد برداشـتند و گريسـتن آغـاز نمودنـد                    ! يابد

طب او بـر    . طبيبي است » جبرئيل«! وزير، عرض كرد كه يا اميرالمؤمنين     » ربن يحيي جعف«
است در معرفـت    » جبرئيل«نظير  » هند«در معرفت قوانين    » صالح بن بهله  «قوانين روم و    

» ابـراهيم «را بفرستم تا مالحظه احـوال       »صالح بن بهله  «، اگر فرمان باشد،     »روم«قوانين  
را روانه كرد و بعد از      » صالح«. يفه اذن داد و جعفر بيرون آمد      پس خل . نموده خبري باز آورد   

آمده، خليفـه     رفت و اينك باز   » صالح«به عرض رساند كه     » جعفر«باز آمد،   » صالح«زماني  
و چون خبر پرسيدند عـرض كـرد كـه يـا اميرالمـؤمنين تـو امـام و                   . بفرمود تا او را آوردند    

و آنچـه تـو بـدان حكـم         ! شـود   رمان تـو مـي    و عقد واليات قضات، و حكام به ف       ! مقتدايي
گيرم بر نفس خويش هـر        و من گواه مي   ! فرمايي، نرسد حاكمي ديگر را كه فسخ آن نمايد        

» صـالح بـن بهلـه     «كسي را كه حاضر مجلس اميرالمؤمنين است بر آنكه هر مملوك كـه              
باشـند،  ) فوق(راست، همگي آزادان باشند، لوجه اهللا تعالي، و هر دابه كه وي را بود حبس                

 كه او راست،    ةسبيل اهللا و هر مال كه او را باشد، آن صدقه است بر مساكين، و هر امرأ                  في



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 25، شماره مسلسل 1385           سال هفتم، بهار
 

21

را امشب، يا از اين علت كه       » ابراهيم بن صالح  «مطلقه و تطليقات سه گانه البته، اگر آنكه         
 !وي را عارض است، فوتي روي دهد

بـر غيـب    ! »صالح«يا  : فترا از شنيدن اين سخن و اين سوگند عجب آمده گ          » رشيد«
 خوري؟ ميقسم 
حاشا كه من بر آنچه از من در غيب باشـد، قسـم يـاد               ! يا اميرالمؤمنين : گفت» صالح«

كنم، ليكن غيب آن چيزي است كه بر وي دليل نباشد، و اينجا دليل بين و نشـان واضـح                    
 فرمـود   اين وقت، اندوه خليفه زوال پذيرفت، و خاطرش منبسط گرديد و رغبت طعام            . است

درآمد ناگـاه از جانـب      ) وقت عشا (رب آن مشغول شد، اما چون       و نبيذ حاضر كردند و به ش      
 .وفات يافت» ابراهيم بن صالح«مكتوبي به خدمت خليفه رسيد كه ) بغداد(صاحب بريد، از 

فرسـتاد   آورد و لعنـت مـي   » جعفربن يحيي «خليفه استرجاع كرد و روي به لوم و توبيخ          
و اسوأتا چه گويند كـه ابـن  عـم مـن آنجـا تجـرع                 : گفت  شان را و مي   را و طب اي   » هند«

پس فرمود تا قدري نبيذ با      ! ام  كرده باشد و من به شرب نبيذ مشغول بوده          غصص موت مي  
چندان كه هر طعام و شراب كـه        . كرد  آشاميد و قي مي     آب نمك ممزوج كردند، و از آن مي       

. گرديد» ابراهيم بن صالح  « شد، متوجه خانه     صبحدر اين روز خورده بود، برگردانيد و چون         
خدام آنجا خواستند كه خليفه متوجه رواقي گردد كـه سـريرها و مسـندها و متكاهـا در آن                

ه خوشـنما   در مصيبت احب  : بايستاد و گفت  . اقبالي نفرمود و بر شمشير خود تكيه كرد       . بودند
 !اها راد و متكننيست كه آدمي جز به فراش نشنيد بر چينيد اين مسا

را كه در اوقات مصـايب      » بني العباس «و از آن روز سنتي شد       . و بر روي فرش نشست    
استاده نه او و نـه غيـر او هـيچ           » رشيد«در برابر   » صالح بن بهله  «بر روي فرش نشينند و      

صـالح  «اين وقـت    . ة مجمرها بلند گرديد   حبودند، تا آنكه راي     كس به هيچ كلمه متكلم نمي     
. مـن ازدواج  از آنكه حكم كني به طـالق        ! يا اميرالمؤمنين ! آورد كه اهللا اهللا   آواز بر » بن بهله 

يــا ! و اهللا اهللا. پــس تــزويج كننديشــان را كســان، و حــال آنكــه حــالل نباشــند ايشــان را
آنكـه مـرا حنثـي الزم شـده           از آنكه بيرون آري مرا از نعمتي كه در آنم، بـي           ! رالمؤمنينيام

ابـراهيم  «و اهللا كه    ! از آنكه ابن عم خود را زنده دفن نمايي        ! ؤمنينيا اميرالم ! اهللا اهللا . باشد
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 .اين قدر مرا رخصت فرماي، تا بروم و در وي نظري كنم. نمرده» بن صالح
اين سخنان را چند بار بـه       » صالح«باشد و     اما از خليفه التفاتي به سخن وي ظاهر نمي        
زماني . داخل شد» صالح«و چون . اخل شودآواز بلند به ادا رسانيد، تا خليفه فرمان داد كه د         

بيـرون  » صـالح «بلند شد و    ) كه بر سر ابراهيم حاضر بودند     (برنيامده صيحه تكبير جماعت     
 !ترين امري مشاهده فرمايي برخيز تا عجيب! يا اميرالمؤمنين: دويد تكبير گويان و گفت

كه با خـود    سوزني  » صالح«برخاست و با جماعتي از خواص داخل شد و          » رشيد«پس  
ديدنـد كـه    . داشت، بيرون آورد، در ميان ناخن ابهـام دسـت چـپ و گوشـت آن فـرو بـرد                   

 .دست خود باز كشيد» ابراهيم«
يـا  : كنـد و ديگـر گفـت        ميـت احسـاس وجـع مـي       ! يـا اميرالمـؤمنين   : گفـت » صالح«

پس خوف آن دارم كه اگر بر اين حال او را معالجه كنم و او با خويشتن آيد،                  ! اميرالمؤمنين
. خود را در كفن و يا رايحة حنوط ببيند دلش بترقـد و آن وقـت بـه مـردن حقيقـي بميـرد           

و در شستن بـدن او از آثـار حنـوط،           . مصلحت آن است كه بفرمايي تا كفن از وي باز كنند          
آن وقت بر من است     . هاي معتاد پوشانيده در خوابگاه معتاد بخوابانند        و جامه . مبالغت نمايند 

 او را در حضور اميرالمؤمنين، چنانكه در ساعت با اميرالمؤمنين بـه سـخن               كه معالجت كنم  
 !در آيد
گفت » صالح«مرا فرمود تا جميع آنچه      » رشيد«راوي اين حكايت گويد كه      » ابوسلمه«

بعـد از ايـن   . به عمل آورم، از نزع كفن و پوشاندن ثياب معهود و نقل وي به خوابگاه معتاد     
آمـد و   » ابـراهيم «مسرور و من در خدمتش بودم، تا به بـالين           روان شد در نهايت     » رشيد«
و منفخه بياوردند و از آن كندس در بيني وي          » كندس«بفرمود تا از خزانه قدري      » صالح«

اي بـزد و   پس عطسه. بدميد و به قدر سدس، ساعتي بيش برنيامد كه بدنش به حركت آمد         
خليفه سرش  ). يش افتاد ر دست و پا   د(راست بنشست و چون خليفه را بر بالين خويش ديد،           

 !از حال خود ما را خبر ده: در كنار گرفت و گفت
دانم كه مـرا خـوابي گرفـت خـوابي كـه هرگـز                يا اميرالمؤمنين بيش از اين نمي     : گفت

اما در خواب ديـدم كـه سـگي متوجـه مـن             . بخاطر ندارم كه بدان لذت خوابي كرده باشم       
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ابهام دست چپ مرا بگزيـد، همچنانكـه        . ش دور كنم  دستي بر او افشاندم كه از خود      . است
كـنم و     به آن گزيدن بيدار شدم و طرفه آنكه وجع آن را اكنون كه بيدارم، نيز احساس مـي                 

 .سوزن در آن فرو برده بود» صالح بن بهله«اشاره كرد به همان انگشت كه 
عباسـه بنـت     «تـزويج . بعد از اين قضيه، زماني دراز زندگاني يافـت        » ابراهيم«بالجمله  

، جمله اينها، وي را بعد از اين قضيه واقع شـد و             »فلسطين«و  » مصر«و حكومت   » مهدي
 33.»عاقبت در مصر وفات يافت و قبر وي در آنجاست

از جملـه   «: دربارة اين حكايـت چنـين آورده اسـت        مختصر الدول   ابن عبري در كتاب     
ه براي رشـيد غـذا آوردنـد او    پزشكان زمان رشيد، صالح بن بهله بوده است، كه يك روز ك      
را او  دسـتور داد او بيايـد امـا         . طبق عادت منتظر بختيشوع بود كه در سر سفره حاضر شود          

گفـت    اشت بد مي  گفت همان طوري كه او د       كرد و به او بد مي       رشيد او را لعنت مي    . نيافتند
و چنـين   بختيشوع وارد شد، رشيد پرسيد كجا بودي او خبر بدي را براي رشـيد نقـل كـرد                   

بهتر است اميرالمؤمنين از بد گفتن من خودداري كند و براي پسـرعمويش ابـراهيم               : گفت
هنگام نماز  : رشيد موضوع مربوط به ابراهيم را پرسيد، بختيشوع گفت        . ابن صالح گريه كند   

عشاء از نزد ابراهيم بيـرون آمـده اسـت در حـالي كـه ابـراهيم مختصـر رمقـي داشـته و                        
رشيد اظهـار نـاراحتي كـرد و دسـتور داد تـا             . گذرانده است   ود را مي  هاي آخر عمر خ     ساعت

 خواسـت كـه آن پزشـك        اش زياد شد و از جعفربن يحيـي برمكـي           سفره را بردارند و گريه    
او رفت و پـس از معاينـه        . هندي را براي  ابراهيم بفرستد و نبض او را بگيرد و معاينه كند             

به طـور قطـع و يقـين        ] من[رد تمامي زنان    اگر او به اين مرض بمي     : برگشت و چنين گفت   
سه بار مطلقه باشند، چون شب هنگام نماز عشـاء رسـيد قاصـدي آمـد و خبـر درگذشـت                     

رشيد شروع كرد به لعنت و نفرين فرستادن به هر چه هندي  و هر               . ابراهيم را به رشيد داد    
را زنـده بـه     از خدا بترسـيد و او       : صالح به حضور رشيد آمد و گفت      . چه پزشك هندي است   

بيا تا امر عجيبي را بـه تـو نشـان بـدهم،             . خاك نسپاريد به خدا پسرعموي تو نمرده است       
صـالح سـوزني    . رشيد و گروهي از خواص او به همراه پزشك بر بالين ابراهيم حاضر شدند             



 
 
 
 
 

 
 
 

  به عالم اسالمدانش پزشكي هنديان انتقال 

 
24

كه همراه داشت  بيرون آورد و آن را زير ناخن انگشت ابهام دست چپ ابراهيم فرو برد در                   
صالح خطاب به   . اهيم دست خود را عقب كشيد و مجدداً به طرف بدنش دراز كرد            نتيجه ابر 

آنگـاه  . كنـد   اي اميرالمؤمنين آيا مرده نيـروي حـس دارد و درد احسـاس مـي              : رشيد گفت 
مقداري از انفيه در بيني او پاشيد و حدود يك ششم سـاعت صـبر كـرد آنگـاه بـدنش بـه                       

و بـا رشـيد صـحبت كـرد و دسـت او را              حركت و اضطراب درآمد و عطسه كرد و نشست          
خوابيده بود و هيچ به ياد ندارد كـه         : رشيد موضوع را از او پرسيد، او در جواب گفت         . بوسيد

تا كنون چنين خواب خوبي كرده باشد و به اين خوبي توانسته باشـد بخوابـد و نيـز خـواب            
د سـگ انگشـت     كن  ديده است كه سگي به او حمله كرد او با دست سگ را از خود دور مي                

ابهام دست چپش را گاز گرفته و او متوجه آن انگشت شـد كـه هنـوز در آن احسـاس درد                      
ها زنـده بـود و        ابراهيم پس از اين واقعه مدت     . كرد و محل سوزن را به رشيد نشان داد          مي

 34 ».حاكم مصر شد و در آنجا مرد و قبر او همانجاست
ر عباسيان و يكي از مترجمان آثار هندي         او از اطباي معروف هند در دربا       :ـ ابن دهن   6

ابن دهن از پزشكان تحت حمايت خاندان دانش پرور برمكيان بـود، وي             . آيد  به حساب مي  
 سـند سـتاق   و كتـاب    اسـتانكرالجامع   عالوه بر اين كـه آثـاري از طـب هنـدي، ماننـد               

.  كـرد   به عنوان يك پزشك مبرز عمل      35سكريت به عربي برگرداند،   نرا از سا  ) النجح  ةصفو(
 آورده، او مسئوليت بيمارستان بزرگ برمكيان را نيز در          الفهرستبنا بر آن چه ابن نديم در        
هاي معروف عراق بوده كـه         اين بيمارستان از جمله بيمارستان     36 .بغداد برعهده داشته است   

اي كه به فرهنگ و دانش ايراني و           و به سبب عالقه    37 .خاندان برمكي تأسيس كرده بودند    
 .كردند از اطباي ايراني و هندي استفاده نمايند اشتند، سعي ميهندي د

 .طبيب و فيلسوف معروف هندي كه از طبيبان حاذق دورة خويش بوده است            : ـ جودر 7
از جملـه   . وي با آثار و تأليفاتي كه از خود به جا گذارده، بر طب اسالمي تأثير گذاشته است                

 . استليدالمواب آثار او كه به عربي ترجمه شده، كتا
گذار بر طب اسالمي كه برخي نيز به دربار خلفـا و مراكـز                از ديگر پزشكان هندي تاثير    
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 :كردند، عبارتند از اسالمي رفت و آمد مي
 باريكر؛= باركهر . 8
 راحه؛. 9

 ؛ةصك. 10
 قليرفل؛= انكرزنكل. 11
 جبهر؛. 12
 اندي؛.13
 جاري؛. 14
 داهر؛. 15
 آنكو؛. 16
 سندباز؛. 17

انـد،    هايي دربارة طبابت و داروسـازي اسـالمي بـوده           نشمندان كه داراي تأليف   از اين دا  
اند و فقط به نام آنان        آثاري بر جاي نمانده يا مورخان اسالمي از آن ذكري به ميان نياورده            

 38 .اشاره شده است
 

 فهرست آثار طبي هنديان كه به جهان اسالم انتقال يافت
هاي قديم، به خصوص در عصر ساسـانيان،           از زمان  ارتباطات نزديك ايرانيان و هنديان    

باعث شد كه آثار طبي هنديان و پزشكان هندي براي مراكز علمي ايـران پـيش از اسـالم         
 در دورة خسرو انوشيروان     .وارد ايران گردد  هاي آنها     ها و روش    اي از تجربه    آشنا باشد و پاره   

و بيمارستان معروفش توانست    كه جندي شاپور به عنوان يك مركز علمي و طبي برجسته            
هاي پزشكي دربار شـاهان ساسـاني عضـويت           برخي از اطباي هندي را جذب كند؛ انجمن       

هـم چنـين، آثـاري از       . هاي آنها در اين خصـوص اسـتفاده كنـد           آنان را بپذيرد و از ديدگاه     
ميراث جندي شاپور مسير ارتباطي مهمي بود كه زمينـة          . سانسكريت به فارسي ترجمه شد    
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پس از آن كه ضرورت توجه بـه علـوم   . قال دانش طبابت هنديان را به بغداد فراهم نمود  انت
بيشتر شد، اين ميراث مورد توجه خلفاي عباسي قرار گرفت و طب هندي و پزشـكان هنـد     

بنـابراين،  . به عنوان يكي از اجزاي اصلي مكتب پزشكي جندي شاپور به بغداد انتقال يافت             
، از  نخسـت : اغلب از دو طريق و با دو زبان صورت گرفتـه اسـت            ترجمة آثار طبي هنديان،     

طريق مراكز علمي ايران و زبان فارسي و دانشمندان ايراني كه به عنوان رابط ميـان طـب                  
هندي با طب اسالمي و يوناني عمل كردند و جندي شاپور در رأس آن مراكز قرار داشـت                  

نسكريت انجام شد؛ ترجمة آثار هنـدي       و دوم، از طريق ارتباط مستقيم و به وسيلة زبان سا          
. به عربي به همت پزشكان هندي يا ايرانياني كه به آن زبان مسلط بودند، صورت پذيرفت               

هاي زيادي از هندي و فارسي كه هر دو انتقال دهنـده دانـش طـب     از اين رو، آثار و تاليف     
پزشـكان بـزرگ    گيـري آراء      اين آثـار بعـدها در شـكل       . هنديان بودند، به عربي ترجمه شد     

شناسي بسيار مؤثر افتـاد و       اسالمي، به ويژه در طب گياهي، داروشناسي، طب سوزني و سم          
هاي بزرگ طبي، چون يوناني، رومي، ايرانـي و مصـري در    طب هندي در كنار ساير مكتب     

 39 . المعارف نويسان بزرگ طب اسالمي، چون رازي و ابن سينا، تجلي پيدا كردةآثار داير
 هندي كه از زبان سانسكريت يا فارسي به دنياي اسالم راه يافتـه و               ةار عمد برخي از آث  

 :باشد مياند، به شرح ذيل  بر طب اسالمي تأثير گذار بوده
 ؛ و سمومهاةرأي الهند في اجناس الحيا. 1
 ؛التوهم في االمراض و العلل. 2
 ؛السكرالهند. 3
 شده است؛در علم پزشكي كه به وسيلة منكه ترجمه سسرد كتاب . 4
؛ اين كتاب اثر جامعي دربارة گياهان دارويي و خـواص درمـاني             اسماء عقاقير الهند  . 5
الرشـيد     بوده و منكه آن را براي اسحق بن سليمان بن علي الهاشمي، در روزگار هارون               آنها

 .به عربي ترجمه كرده است
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تان ؛ ايـن كتـاب  را ابـن دهـن، پزشـك هنـدي و رئـيس بيمارسـ                    الجامع استانكر. 6
 .برمكيان، به خواهش آنان به عربي ترجمه كرده است

 .؛ اين اثر را نيز ابن دهن به عربي برگردانده است النجحةصفو. 7
هاي زنان و روش مـداواي آنهـا          ؛ اثري دربارة بيماري   عالجات الحبالي للهند  كتاب  . 8
 .باشد و نام مترجم آن معلوم نيست مي

؛ اين اثر نيز كـه نـام متـرجم آن مشـخص             اءرؤسا الهند في عالجات النس    كتاب  . 9
 .نيست، دربارة امراض زنان و چگونگي معالجه آنها بوده است

شناسي و آثـار دارويـي      ؛ كتابي است كه دربارة گياه     مختصر الهند في العاقير   كتاب  . 10
 .آنها تاليف شده و معلوم نيست چه كسي آن را ترجمه كرده است

 پزشكي بوده كـه ابتـدا ايرانيـان آن را بـه فارسـي                در ؛ اثري سيرك الهندي كتاب  . 11
 .ترجمه كردند و بعداً عبداهللا بن علي آن را از فارسي به عربي ترجمه كرد

هاي مختلف و طرز معالجه آنهـا؛ ايـن اثـر بـه دسـتور                 كتابي در تشخيص بيماري   . 12
 .سكريت به عربي ترجمه شده استنيحيي ابن خالد برمكي از سا

؛ اثـري   ف فيه الروم و الهند في الحار و البـارد و قـوي االدويـه              مااختلكتاب  . 13
 نظرهاي اطباي هندي، يوناني و رومي دربارة گرمـي و سـردي و داروهـاي                 دربارة اختالف 

 .گياهي شفا بخش بوده است
عالوه بر آثار فوق، آثار ديگري نيز از هندي به عربي ترجمه شده اسـت كـه فهرسـت                   

هاي گوناگوني    صيبعه، فهرست اُ ابن ابي     و  ابن نديم، قفطي   40تدقيقي از آنها در دست نيس     
گيري از تكـرار آن اسـامي و اشـتباه نكـردن در             براي جلـو  . اند  هاي طبي ارائه داده     از كتاب 

تـر    هاي ديگر كامل    ه با فهرست  تطبيق آنها، فهرست آثار طبي كتاب ابن نديم كه در مقايس          
 .آوريمبود را در ذيل مي

، از آثار طب هندي كه به زبان عربي ترجمه شده و مـورد              الفهرستب  ابن نديم در كتا   
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 :برد اند به شرح ذيل نام مي توجه علماي طب در اسالم قرار گرفته
 ؛سسردكتاب . 1
 ؛استانكردكتاب . 2
 ؛سيرككتاب . 3
 ؛سندستاقكتاب . 4
 ؛مختصر للهند في العاقيركتاب . 5
 ؛عالجات الحبالي للهندكتاب . 6
 ؛قشتلتوكتاب . 7
 ؛ في عالجات النساءةيرؤساء الهندكتاب . 8
 ؛عشر مقاالتكتاب . 9

 ؛لسكر للهندكتاب . 10
 ؛اسماء عقاقير الهندكتاب . 11
 ؛ رأي الهند في أجناس الحيات و سمومهاكتاب. 12
 41 .التوهم في األمراض و العلل لتوقشتل الهنديكتاب . 13
 

 نتيجه
مختلف علمـي در    هاي  حوزهم و درخشان در     هاي مه   سرزمين هندوستان يكي از كانون    

دار علمـي آن ديـار        هاي ريشه   دورة باستان بوده است و دانش پزشكي هندي يكي از شاخه          
ترين صـورت     در ابتدايي و  هاي ديني هندوان،      از قديم االيام با آموزه    كه  آمده    به حساب مي  

و جغرافيـايي   حيطـي   هاي طبيعـي، م     ويژگي. خرافات پيوند داشته است   و  خود با جادوگري    
عث   هاي نخست با    مندي از پوشش طبيعي و گياهي متنوع، از همان دوره           هندوستان و بهره  
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هاي جادوگري، روح درمـاني، طـب         هايي از طب هندي شد كه به صورت         گيري گونه   شكل
هاي مختلف از طبابت در دوران باستان، از هنـد            اين شكل . سوزني و طب گياهي بروز كرد     

ها و مراكز علمي كهـن   هاي فكري و فرهنگي نفوذ كرده از جمله اين كانون     ونبه ساير كان  
طبـي  ميـراث   . النهـرين بـود     اي وسيع داشـت، ايـران زمـين و بـين            كه با هندوستان رابطه   

هاي بزرگ علمي     ها، به ويژه از دورة ساسانيان و حكومت خسرو انوشيروان به كانون             هندي
هـاي طبـي رايـج در         ها و مكتب    ر  راه يافت و با شاخه      ايرانيان، از جمله مكتب جندي شاپو     

تـوان آثـار      اين مدرسه تلفيق پيدا كرد يا بر آنها تأثير گذاشت؛ به طوري كه به خـوبي مـي                 
 .بابلي و ايراني بازشناختنفوذ طب هندي را بر مكاتب طبي يوناني،

انان از  منـدي مسـلم     با ظهور اسالم و گسترش قلمرو فتوحات اسالمي، عالوه بر بهـره           
هـاي    هاي تحت نفوذ طب هندي، با فتح هند نيز آثار و انديشـه              طريق كانون اين دانش، از    

ها به دربار خالفت اسالمي راه يافت، اما انتقال ميراث طبي هنديان، به ويژه از                 طبي هندي 
 .هاي علمي ايران باستان، مخصوصاً جندي شاپور بسيار مؤثر بود طريق كانون

هاي دورة باسـتان      دي و پايدار مكتب جندي شاپور، انتقال اكثر دانش        يكي از تأثيرات ج   
هاي مختلف و عمده علم؛ يعني رياضي، نجوم، فلسفه           پيوند دادن شاخه  . به عالم اسالم بود   

هاي مفصلي دارد، امـا انتقـال دانـش     و طب، و چگونگي انتقال هر يك از آنها خود حكايت   
آوردهاي اين مكتب بـراي جهـان         كي از دست  طب هندي از طريق  مكتب جندي شاپور، ي        

هاي مختلف دانش پزشكي      اسالم و دانش پزشكي اسالمي بود و باعث رشد و رواج صورت           
هنديان، نظير طب گياهي، طب سوزني و طب روحي در ميان مسلمانان شد، لـذا ايـران از                  

ن زمـين از     ايـرا  .آيـد   ندي به جهان اسالم به شمار مي      دانش طب ه  انتقال    هاي مهم   كانون
، پيوند عميقي به لحاظ نژادي، تاريخي و سياسي با سرزمين هندوستان داشته و               كهن دورة

ديگـر    هر دو حوزة تمدني ايرانـي و هنـدي، تـأثيراتي متقابـل و پايـدار بـر فرهنـگ يـك                     
شـاپور در جنـوب ايـران و از زمـان             اند، هم زمان با تأسيس مكتـب علمـي جنـدي            گذاشته

هايي    جندي شاپور شاهد حضور جدي دانشمندان هندي بود و شاخه          خسروانوشيروان، حوزة 
 و دانشـمندان    از علوم هندي، از جمله نجوم و طب هندي سـخت مـورد توجـه پادشـاهان                
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هـاي حكيمانـه      اش بـه طـب و داسـتان         خسرو انوشيروان به سبب عالقـه     . ايراني واقع شد  
 طبيب به هندوستان فرستاد تـا       هنديان، جمعي از دانشمندان ايراني را به سرپرستي برزويه        

ر نتيجـه    د .هاي درماني، به ويژه طب گياهي و سوزني آنان را مطالعه و بررسي كننـد                شيوه
اين سفر، جمعي از دانشمندان و طبيبان هندي راهي ايران شدند و برخي از آثار علمـي آن                  

اليـت علمـي   آن علما در حوزة علمي جندي شـاپور مشـغول فع        . ديار نيز به ايران آورده شد     
اين نسل از . هاي درماني آن، در جندي شاپور شدند        شدند و باعث رونق طب هندي و شيوه       

و پس از   . اطباي هندي تا فتح ايران به دست مسلمانان، هم چنان در آن مركز باقي ماندند              
مند شدند، طب هندي و       آوردهاي علمي مكتب جندي شاپور بهره       آن كه مسلمانان از دست    

از زمان  . ز همپاي طب ايراني و يوناني، مورد توجه خلفاي مسلمان قرار گرفت           اطباي آن ني  
هاي طب هندي كه در مكتب جندي شاپور رايج بود، به دربـار خلفـاي                 هارون الرشيد شيوه  

 العقـد انتقـال طـب هنـدي بـه عـالم             ةسـط عباسي راه يافت؛ بدين سبب، جندي شاپور وا       
. وران بـزرگ پزشـكي خلفـاي عباسـي شـدند         اسالمي گرديد و پزشكان متعدد هندي، مشا      

كردنـد و     هاي بزرگي، ماننـد برمكيـان، از دانشـمندان طبيـب هنـدي حمايـت مـي                  خاندان
هـاي    ستودند؛ از اين رو، آثـار زيـادي از طـب هنـدي از زبـان                 هاي درماني آنها را مي      شيوه

اسـطة  سانسكريت و پهلوي ساساني، به عربي ترجمه شد و بدين ترتيب، دانش طب، بـه و               
 .مكتب جندي شاپور، سهم مهمي در شكوفايي علم پزشكي عالم اسالمي ايفا كرد
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