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فرهنگ اسالمی ،مجموعهای درخشان و جامعنگر در

گویای اهميتی است که این بزرگواران برای سالمتی

تمدن انسانی است .نه فقط از آن جهت که تنها در احياء

جسم و جان قائل بودهاند .در حدیثی از اميرالمؤمنين

ابعاد روحانی و معنوی به ميدان آمده است ،بلکه تن و

علی(ع) آمده است...« :وَ اَشَدُّ مِنَ الفاقَهِ مَرَضُ البَدنِ وَ

روان ،و جسم و جان را در ارتباطی متقابل و تنگاتنگ

اَشدُّ مِن مَرَضِ البَدَنِ مَرَضُ القَلبِ ...وَ أفضَلُ مِن سَعَهِ

می بيند و سالمت هر کدام را در گرو سالمت دیگری

المالِ صِحَّهُ البَدَنِ وَ أفضَلُ مِن صِحَّهِ البَدِنِ تَقوَی القَلبِ»؛

میداند .در بسياری از آیات و روایات ،بر توجه همزمان

«و (گرفتاری) بدتر از تنگدستی ،بيماری تن و بدتر از

به جسم و روح تأکيد شده است .خداوند متعال

بيماری تن ،بيماری دل است ...و (نعمت) بهتر از فراوانی

میفرماید« :یا أیهَا الّذینَ امَنُوا کُلُوا مِن طيباتِ ما رَزَقناکُم

مال ،تندرستی بدن و بهتر از سالمتی بدن ،پرهيزگاری (و

واشکُرُوا لِلّهِ إن کُنتُم إیاهُ تَعبُدُون»1؛ «ای اهل ایمان از

صحت) دل است» ( .)2این بيان منقول از موال علی(ع)

[انواع خوردنیها و نعمتهای] پاکيزهای که روزی شما

بهخوبی اهميت سالمت جسم و روح را مشخص میکند.

کردهایم ،بخورید و خدا را سپاس گزارید ،اگر فقط او را

ارتباط متقابل بين جسم و روح از چنان استحکامی

میپرستيد ».در آیهای دیگر میفرماید...« :کُلُوا مِن رِزقِ

برخوردار است که بيماری هر کدام در دیگری تأثيری

رَبِّکُم وَ اشکُرُو لَهُ»2؛ «از روزی پروردگارتان بخورید و

چشمگير دارد.

سپاسگزار او باشيد ».در آیات فوق در کنار توجه به بعد

با مراجعه به کتب فقهی فقها و علمای بزرگ اسالم

جسمانی که برای تأمين سالمت آن به استفاده از انواع

درمییابيم شرط صحت بسياری از عبادات ،به طهارت و

خوردنیها تحت عنوان رزق اشاره شده ،از سالمت ابعاد

نظافت موکول شده است و اساساً بسياری از دورههای

روحانی نيز که نتيجه و حاصل سپاسگزاری از خداوند و

فقهی و رسائل عمليه با بحث طهارت و لوازم آن شروع

عبادت ذات اقدس الهی است ،سخن به ميان آمده است.

میشود .در حدیثی از رسول خدا(ص) آمده است که

در حدیثی از رسول خدا(ص) نقل شده است که «تَداوُوا

«الطُّهوُر نِصفُ االیمان»؛ «پاکيزگی نيمی از ایمان است»

فَإنَّ اهلل عزّوجلّ لَم ینزِل داءً إلّا وَ أنزَلَ لَهُ شفاءً»؛

( .)۱حدیث مذکور و نظایر آن ،نشانگر اهميت طهارت و

« (دردهای) خود را درمان کنيد به درستی که خداوند

نظافت (مظاهر مهم بهداشت) در اسالم است .به هر حال،

عزوجل دردی نفرستاد مگر اینکه با او درمانی را همراه

مسلم است که اسالم و پيشوایان دینی توجه به بهداشت

کرد» ( .)1روایت یادشده و بسياری مانند آنکه از پيامبر

و سالمت جسم و روان را جزء تعاليم خود قرار داده و
در مواقع ضروری نيز آن را به پيروان خود تأکيد

 .1قرآن کریم ،سورهی بقره ،آیهی 1۸2

میکردهاند .بخشهایی از این تعاليم در کتب حدیث،

 .2قرآن کریم ،سورهی سباء ،آیهی 1۸
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من ال یحضر الفقيه (شيخ صدوق) ،وسائلالشيعه (حر

نفس باید در قالبی قانونمند و منظم انجام پذیرند تا از هر

عاملی) ،بحاراالنوار (مجلسی) ،مسند (احمدبنحنبل)،

گونه افراط و تفریط و احياناً انحرافی به دور باشند،

صحيح بخاری ،صحيح مسلم ،سنن ابوداوود ،سنن ابن

بهتدریج مباحث مختلف و تنظيمشدهی (کالسيک) دینی

ماجه و سنن ترمزی اشاره کرد ( .)۴در این نوشته سعی

مانند بيان احکام و تبيين مسائل شرعی رخ نمودند .این

شده است با مروری اجمالی بر منابع موجود به بررسی

مباحث ميان نيازمندیهای مادی ،معنوی ،جسمی و

جایگاه بهداشت و طب در دوران شکوفایی طب اسالمی

روحی مسلمانان ارتباطی تنگاتنگ برقرار میکردند .از

بپردازیم.

همين رهگذر بود که رسول خدا(ص) و ائمهی هدی(ع)،

روش کار

ضمن ارائهی تدریجی مباحث ضروری معنوی و احکام

این مطالعه به صورت کتابخانهای و با مراجعه به کتب

شرعی ،گاهی نيز بهطور مشخص به راهنماییهایی در

تاریخی ذیربط انجام گرفته است .در این روش ،پس از

زمينه ی تندرستی میپرداختند .با توجه به رابطهی متقابل

جمعآوری و مطالعهی نوشتههای مورد نياز ،مطالب

ميان جسم و روح و اینکه سالمت هر کدام (با درجاتی)

براساس اهميت و اعتبار آنها انتخاب شدهاند .این مطالعه

در دیگری تأثير دارد ،رسول خدا(ص) و ائمهی

از نوع مطالعات توصيفی است.

طاهرین(ع) همپای تعادل و سالمت روح ،برای سالمت

طرح بحث و جمعبندي

تن نيز اهميت بسياری قائل بوده و پيروان خویش را به

همانطور که پيش از این گفته شد ،آیات قرآن کریم و
احادیث صحيحهی برجایمانده از رسول خدا(ص) و
ائمهی طاهرین(ع) ،همگی از توجه اسالم به سالمت
روحی و جسمی انسان حکایت دارند و سالمت هر کدام
از دو بُعد یادشده را برای سالمت بُعد دیگر ضروری
میدانند .در این زمينه ،دستورهای الزم را نيز صادر
فرمودهاند؛ اما آنچه مسلم است ،هدف از تشریع و تبليغ
اصول سالمتی توسط دین مبين اسالم ،تدریس درس
طب و بهداشت نبوده ،بلکه تزکيهی نفوس و هدایت آنان
به صراط مستقيم الهی مد نظر بوده است تا انسان بتواند
برای عبور از گذرگاه دنيا و ورود به زندگی جاوید با
سعادت اخروی ،آمادگی الزم را کسب نماید.
 .1قرآن کریم ،سورهی بقره ،آیات 1تا۸

2،1

حفظ سالمت هر دو بُعد دعوت میکردهاند؛ همچنين آنان
با این رویکرد ،به تبليغ و تأیيد علومی که برای حفظ
سالمتی جسم و روح ضروری بود ،میپرداختهاند.
بهگونهای که علم طب و بهداشت ،در ميان عموم
مسلمانان ،بهویژه دانشمندان اسالمی ،به جایگاهی خاص
و واال دست یافت.
با کمی دقت در کنشها و واکنشهای روزمرهی
زندگی خود و دیگران میتوان تأثير متقابل جسم و روان
را بر یکدیگر مشاهده کرد .حاالت هيجانی در انسان با
تغييرات و واکنشهای جسمانی در اعضای مختلف بدن،
بهویژه دستگاههای گوارش ،تنفس و گردش خون همراه
است .در حالت ترس ،هيجان و اضطراب شدید ،رنگ
 .2قرآن کریم ،سورهی جمعه ،آیهی 2
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خشک شده و اشتها کم میشود .در این حالت ،قلب

اواسط قرن هفتم هجری) جزء بهترینهای زمان خود در

شخص به شدت میتپد و گاهی دست و پایش سست

علم طب باشند و با دستيابی به ابداعاتی شگرف در این

میشوند .با رفع عامل یا عوامل ترس و اضطراب ،عالئم

حوزه ،دوران شکوفایی طب اسالمی را رغم بزنند

و واکنشهای پيشگفته نيز تخفيف یافته ،وضعيت

(۳و .)1۱از طرف دیگر ،حکما و اطبای مسلمان با عنایت

جسمی فرد به حالت عادی برمیگردد .بروز حاالت

به این نظر اسالم که فقط خداوند را عليم و خبير مطلق

هيجانی و اضطراب و تنشهای جسمی حاصل از آن ،اگر

میدانند ،به خود اجازه دادند تا اندیشهها و گفتهها و

طوالنیمدت و پرتکرار نباشند ،مخاطرات چندانی برای

نوشتههای دانشمندانی را که تا قرون متمادی ،یکهتاز عالم

جسم فرد پدید نمیآورند؛ اما اگر این هيجانها و

طب و طبابت بودند ،نقد و بررسی کنند و این روش

اضطرابها برای مدت طوالنی ادامه داشته باشند ،منجر به

پسندیده را به عالمان و اندیشمندان پس از خود نيز انتقال

بروز اختالالت جدی در بدن شخص مبتال میشوند که

دهند .محمد زکریای رازی (2۸1تا ۱1۱ه.ق) ،پزشک،

آنها را «اختالالت روانتنی» مینامند .این ناهنجاریها

شيمیدان و فيلسوف مسلمان ایرانی در بخشی از رسالهی

باعث توليد سلسله بيماریهای عضوی در قسمتهای

خود به نام شکوک بر جالينوس که نقد و واکاوی پارهای

مختلف بدن خواهند شد (۸و.)۹

از نظریات اوست ،مینویسد...« :مقام جالينوس بر هيچ

حال با توجه به نقش شگرف اعتقاد به وجود خداوند

کس پوشيده نيست و ممکن است بعضی از کوتهنظران

یکتا و ایمان به معارف دینی و معنوی در ایجاد آرامش

مرا بدین کار سرزنش کنند؛ ولی فيلسوف و حکيم بر من

روحی و روانی ،بهراحتی میتوان اعتقادات خالصانه به

خرده نخواهد گرفت به دليل آنکه در حکمت و فلسفه،

امر معنوی را در سالمت جسم مؤثر دانست .از

تقليد جایز نيست و باید از روی دليل و برهان ،صحبت و

اميرالمؤمنين علی(ع) نقل شده است که «قيامُ الَّيلِ مَصِحَّهٌ

گفتوگو به عمل آید و اگر جالينوس زنده بود ،مرا برای

لِلبَدَنَ»؛ «برخاستن شب (برای نماز شب) باعث سالمتی

این تأليف ستایش میکرد» (.)11

بدن است» ( .)۸افزونبراین ،در حدیثی از امام صادق(ع)

از طرف دیگر ،علم طب و بهداشت نيز مانند دیگر

نيز ،برای نماز شب فایدههایی ذکر شده که دورکردن

علوم بشری در بسياری از جهات تابع شرایط زمان و

بيماری از بدن هم در ميان آنها آمده است ( .)۵احادیث

مکان است و با علوم دیگر ارتباطی تردیدناپذیر دارد .با

ذکرشده و دیگر آثار برجایمانده از اقوال رسول

مطالعهی (حتی اجمالی) تاریخ علوم پزشکی و بهداشت

خدا(ص) و دیگر پيشوایان دینی ،از توجه فراوان دین

بهراحتی میتوان به تفاوتهای شگفتانگيزی که در قرن

مبين اسالم به سالمت پيروان خود حکایت میکند.

معاصر نسبت به قرون قبل در علوم یادشده پدید آمده

با توجه به همين اهميت خاص علم طب و بهداشت

است ،پی برد .این فاصله نيز روزبهروز ،حتی میتوان

در اسالم بود که حکما و دانشمندان اسالمی توانستند در

گفت ساعتبهساعت ،بيشتر میشود؛ بنابراین توقف در

Website: http://ijme.tums.ac.ir

Downloaded from ijme.tums.ac.ir at 13:07 IRDT on Tuesday June 19th 2018

صورت تغيير میکند ،نظم تنفس مختل میگردد ،دهان

دوران تأليف و تصنيف کتب طبی (از اوایل قرن سوم تا

53

مهدي ناطقپور و همکاران :مقدمهاي بر جايگاه بهداشت و طب در دوران شکوفايي طب اسالمي

گذشته به هر صورتی که باشد ،رهگشا نخواهد بود.

اندیشمند اسالمی که پيرامون مسائل طبی و بهداشتی بيان

مطالعه و بررسی ابداعات و کوششهای خستگیناپذیر

شدهاند ،باید جنبههای مختلف زمان و مکان ،امکانات و

حکما و علمای گذشته در ضمن اینکه یک بررسی

حتی افراد مورد خطاب را در نظر گرفت.

ابتکارات جدید نسل جوان مسلمان الگویی مناسب باشد؛

میدهد که پيشتر ،طب و بهداشت بهصورت یک علم

نسلی که میخواهد در زمان خود ،معماری بنای علمی

واحد مطالعه و بررسی میشده و حد و مرز مشخصی

گذشتگان را پيگيری کند .وقتی ما از بهداشت و سالمت

ميان آنها وجود نداشته است .ابنخلدون (۸۱2تا۵۱۵

در ابعاد مختلف آن در دیدگاه اسالم سخن به ميان

ه.ق) ،فيلسوف و مورخ بزرگ اسالمی ،در تعریف دانش

میآوریم ،به دنبال نشاندادن نظریات اصولی و عملی

پزشکی چنين میگوید« :و آن صناعتی است که دربارهی

اسالم ،پيشوایان گرانقدر آن و به تبع آنان ،حکما و

بدن انسان از لحاظ بيماری و تندرستی گفتوگو میکند

دانشمندان اسالمی در این زمينه هستيم؛ ازاینرو میتوان

و دارندهی این صناعت در حفظ تندرستی [بهداشت] و

گفت بهداشت و سالمت جسم و روان ،همواره بهعنوان

بهبود بيماری [درمان] به وسيلهی داروها و غذاها

زیرمجموعهای مهم در مفاهيم دینی مطرح بوده است؛

میکوشد .)1۱( » ...در این ميان ،پرهيز از عوامل

البته این بحث و بررسی ،به این معنا نيست که تمام

بيماریزا ،از اهميت خاصی برخوردار است.

تجویزها و تمهيدات آن بزرگواران را در محدودهی طب

در دوران شکوفایی طب در ميان مسلمانان ،بهداشت

و بهداشت ،در تمام زمانها و مکانها الزماالجراء بدانيم.

و درمان در کنار یکدیگر واکاوی و بررسی میشد .اگرچه

چه اینکه اجراء یک دستورالعمل پزشکی و بهداشتی به

قبل از ظهور اسالم در عربستان و دیگر کشورها ،نوعی

عوامل مختلفی بستگی دارد و حتی در یک زمان ممکن

پزشکی در ميان گروهی از مردم رواج داشت ،پس از

است این دستورالعملها از مکانی تا مکان دیگر متفاوت

اسالم ،با توجه به دستورهای بهداشتی پيشوایان دینی که

باشند .شيخ صدوق(ره) دربارهی برخی احکام فقهی

گاهی با مفاهيم مذهبی درآميخته بودند و با ظهور

نقلشده از رسول خدا(ص) و ائمهی هدی(ع) که به

حکمای بزرگ اسالمی ،این رشته از علوم ،از استحکام،

نوعی جنبههای طبی و بهداشتی دارند ،به شرایط زمان و

غنا ،نظم و ترتيبی شایسته برخوردار شد.

مکان نيز توجه کرده است و مینویسد« :اعتقاد ما در

طب نزد اکثر حکما و اطبای مسلمان به سه بخش

مورد اخبار وارده در [مسائل] طب چند جنبه دارد؛ بعضی

کلی تقسيم میشد :بهداشت (پيشگيری) ،شناخت

از آنها بنا بر هوای مکه و مدینه بيان شدهاند و کاربرد آن

بيماریها و درمان آنها .در بخش اول ،یعنی پيشگيری از

در دیگر هواها [ی مغایر با مکه و مدینه] جایز نيست و

بيماریها ،دقت در نوع غذا و چگونگی غذاخوردن،

بعضی از آنها [نيز] بنا به [اقتضای] طبع سؤالکننده ارائه

اسرافنکردن ،اجتناب از خوردن گوشتهای ممنوعه

شدهاند)12( »...؛ بنابراین به هنگام برخورد با روایات

(گوشت خوک ،حيوانات حرام گوشت و حيوانات مرده)،

مأثوره از پيشوایان عظيمالشأن دینی و سخنان حکما

پرهيز از نوشيدن مشروبات الکلی ،توجه به تميزی و
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استراحت کامل و توجه به بهداشت اعضای مختلف بدن

گذشته ،وضعيت کامالً مستقلی نداشت و بسياری از

در کانون توجه قرار گرفته است .در بخش دوم ،به

مفردات آن ،خالصهی یافتهها و تجربيات حاصل از

بررسی تشکيل نطفه و جنين ،تشریح و وظایف اعضا،

ترجمهی کتابهای حکما و اطبای بزرگی مانند بقراط و

علل بيماریها و عالئم آنها ،روانپزشکی ،رابطهی ميان

جالينوس بودند که مجموعهی نسبتاً کامل آن را در کتاب

بيماریهای جسمی و روانی و بيماریهای بومی هر

الملوکی (الملکی) علیبنالعباس اهوازی میتوان یافت

منطقه پرداخته شده است .باالخره در بخش سوم ،بر

( .)1۹کتاب الملوکی تا چند قرن مرجع مسائل طبی و

درمانهای عمومی ،درمانهای انتخابی و اختصاصی،

بهداشتی مردم بود ،تا اینکه کتاب قانون ابنسينا تأليف

سازش داروها و مواد غذایی با یکدیگر و طرز پرستاری

شد و در ميان مردم انتشار یافت.
دانشمندان اسالمی با تأسی به آیات کریمهی قرآن و

از بيماران تمرکز شده است (.)1۴
اعراب جزیرةالعرب طبق عادت ،معموالً بيماران خود

سنت رسول خدا(ص) ،به هر دانش مفيدی توجه داشتند؛

را با وسایل ابتدایی معالجه میکردند و مداوای بيماران را

بنابراین تعدادی از حکيمان و طبيبان مسلمان که به

با فالگيری و کَهانَت (پيشگویی) در میآميختند؛ بنابراین

زبانهای بيگانه تسلط داشتند با ترجمهی کتب و

عرّافان که سعی میکردند بيماران را از طریق فالگيری یا

نوشتههای یونانی و سریانی و هندی به زبان عربی ،راه

تفسير اوضاع کواکب معالجه کنند ،از جایگاهی ویژه

انتقال علم طب به معنای کالسيک آن را به سرزمينهای

برخوردار بودند .اسالم با ظهور خود به اعمال عرّافان و

اسالمی باز کردند ( .)1۸در این حوزه ،در ميان کشورهای

فالگيران در معالجهی بيماریها خاتمه داد و طرق

اسالمی ،ایران از جایگاهی ویژه برخوردار بود :قبل از

عقلپسندانه ای را به حکما و اطبا پيشنهاد داد .با آنکه

ورود اسالم به ایران ،مرکز علمی «جندیشاپور» از

تعدادی چشمگير از پزشکان صدر اسالم ،مسلمان نبودند،

مهمترین مراکز طبی در زمان خود بود و طبيبان آن به

اسالم از این علم تمجيد میکرد و «علماالبدان» را یکی از

علم طب خدماتی ارزنده ارائه کردند؛ پس از تشرف

علوم مهم به شمار میآورد .بااینحال علم پزشکی ،تا

ایرانيان به اسالم نيز ،طبيبان و حکيمان مسلمان ایرانی

مدتها در انحصار طبيبان یهودی و مسيحی بود؛

جزء پرکارترین و حاذقترین طبيبان زمان خود بودند .در

بهگونهای که بعضی خلفای عباسی ،رئيس طبيبان دربار

دنيای قبل از ظهور اسالم ،چهار حوزهی مهم طبی [و

خود را از ميان پزشکان مسيحی انتخاب میکردند؛ البته

بهداشتی] در جهان وجود داشت که اهم فعاليتهای طبی

وضع بر این منوال باقی نماند و مسلمانان دانشپژوه

و بهداشتی آن زمان در این مراکز انجام میگرفتند .این

توانستند با فرا گرفتن علوم مختلف پزشکی و بهداشت

مراکز عبارتاند از:

چنان پيشرفتی کنند که تا اواسط قرن هفدهم ميالدی از

 .1مرکز علمی «اسکندریه» که پس از تسلط اسکندر بر

استادان برجستهی این فن در جهان به حساب آیند (.)1۸

مصر تأسيس شد و دانشمندان صاحبنامی مانند
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آن مرکز به کار طبابت و تدریس اشتغال داشتند .در ميان

مداوای بيماران استفاده میکردند .کتب قدیمی هند ،علم

حکيمان و طبيبان اسالمی مرکز اسکندریه ،جالينوس از

طب را علمی الهی معرفی کرده و برای اطبا ،صفات

اشتهار بيشتری برخوردار بود؛ بهگونهای که اغلب

خاصی را برشمردهاند که عبارتاند از :نظيفبودن ،لباس

پزشکان مسلمان گذشته ،خود را پيرو آرای طبی

سفيد پوشيدن و با مردم به مالطفت و مهربانی رفتار

جالينوس میدانستند.

کردن ( .)1۳مسلمانان بيشتر از طریق مرکز طبی

 .2مراکز علمی و طبی سریانی که پس از نفوذ مسيحيت

جندیشاپور که تعدادی پزشک هندی در آنجا مشغول به

در سرزمينهای غرب رودخانهی فرات و بينالنهرین

کار بودند با دیدگاههای پزشکی اطبا و حکمای هندی

تأسيس شدند .با توجه به همسایگی سریانیزبانان و

آشنا شدند.

عربزبانان ،پس از گسترش اسالم در مناطق عربنشين،

اصوالً طبی که توسط پزشکان اسالمی طرح و پيگيری

اطبای مسلمان با ترجمهی آثار حکمای یونانی از سریانی

میشد ادامهی بخشهایی از طب ایران ،هندوستان ،یونان

به عربی ،در ترویج علم طب و بهداشت در ميان

و اسکندریه بود که توانستند با ترجمهی کتب مختلف

مسلمانان قدمهایی ارزنده برداشتند .بيشتر ،روحانيان

طبی آنان ،بر غنای علمی و تجربی خود بيفزایند .نکتهی

مسيحی مراکز علمی و طبی سریانی را اداره میکردند و

حائز اهميت دربارهی اطبای اسالمی قدیم این است که

معموالً علوم دینی و طبی را در کنار هم تعليم میدادند.

آنان هيچگاه به اطالعات و تجربيات استادان خود بسنده

 .۱مراکز علمی و طبی ایرانی که «جندیشاپور» از

نکردهاند ،بلکه همواره در پی نوآوریها و تکميل دانش

مهمترین و مشهورترین این مراکز در دوران پيش از

گذشتگان در تشخيص و درمان بيماریها بودهاند و همين

اسالم بود .بعضی محققان ،این مرکز را امتزاج اندیشهها و

موضوع ،رمز ترقی روزافزون آنان تا قرون وسطای

یافته های مراکز علمی اسکندریه ،انطاکيه ،یونان و ایران

اروپایی بود.

میدانند ( .)1۵خاندان بختيشوع ،برای چند نسل متوالی،

از مهمترین امتيازات حکما و اطبای اسالمی در

در بيمارستان بزرگ مرکز علمی جندیشاپور به طبابت

مقایسه با حکمای همزمان خود ،توجه فراوان آنان به

مشغول بودند .بعضی از اعضای خاندان بختيشوع ،طبيب

مسائل بهداشتی و نظافت فردی بود که این نوع توجه و

مخصوص خلفای عباسی بودند ( .)1۱مرکز علمی و طبی

دقت متأثر از اهميت فراوانی بوده که اسالم برای نظافت

جندیشاپور در بالندگی و رشد طبيبان مسلمان نقشی

و بهداشت قائل است .ویل دورانت در تاریخ تمدن

شایان توجه داشت؛ بهطوریکه مورخان مسلمان عموماً

مینویسد« :طبيبان مسلمان به شستوشو مخصوصاً به

بيمارستان جندیشاپور را در شمار بيمارستانهای اسالمی

هنگام تب و به حمام بخار اهميت فراوان میدادند» (.)2۱

ذکر میکنند.

منظور از حمام بخار ،نوعی حمام دوشدار است که از

 .۴مراکز طبی هندی؛ کشور هندوستان نيز ازجمله مناطقی

ابتکارات مسلمانان به شمار میرود .ویل دورانت

است که اقدامات پزشکی در آن سابقهی دیرینه دارد و

همچنين مینویسد« :یکی از ثمرات جنگهای صليبی،
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گرمابههای مسلمانان ساخته میشدند و کليسا با اینگونه

در نزد مسلمانان ،بهویژه در قرون اوليه و ميانی (هجری)

گرمابهها نظر خوشی نداشت».

که دوران شکوفایی طب اسالمی است .مطالب و

مسلمانان و ازجمله اطبای اسالمی به پيروی از احکام

مستندات برجایمانده در این زمينه ،به مراتب جامعتر از

دینی برای جنبههای مختلف بهداشت اهميت فراوان قائل

آن است که در این چند صفحه به رشتهی تحریر درآمد.

بودند .ساختن حمام و استفادهی منظم از آن در ميان

اميد است در فرصتهای دیگری توسط نگارندگان این

مسلمانان رواج بسيار داشت؛ بهگونهای که در قرن

مقاله یا دیگر محققان ،پيگيری شود.

دوازدهم ميالدی در شهرهای عراق و مصر که از مراکز

قدرداني

مهم حکومت اسالمی بودند ،صدها حمام احداث شده

نویسندگان مقاله به این وسيله از همکاریهای مفيد و

بود .آنچه ذکر شد ،تنها یک نمونه از نمونههای فراوانی

ارزندهی آقای رضا سليمی و خانم مریم اميرفتحيان ،در

است که میتوان در تاریخ اسالمی و غيراسالمی یافت.

تهيهی مقالهی حاضر قدردانی مینمایند.

با استناد به تاریخ و در یک بررسی تطبيقی ،بهخوبی
میتوان دریافت که اندیشهها و تجربيات بهداشتی و
درمانی مسلمانان در زمرهی بهترینهای زمان خود بوده
است ( .)21کثرت اطبا در شهرهای مختلف اسالمی در
قرون اوليه و ميانی (هجری) ،خود دليل دیگری است بر
توجه مسلمانان به مسأله طب ،طبابت و بهداشت .چنانکه
در یک سرشماری در زمان المقتدر عباسی در حدود ۵۹۱
پزشک در بغداد متقاضی امر طبابت بودند که باید برای
دریافت پروانهی پزشکی امتحان میدادند؛ البته عدهای
طبيب نيز به واسطهی حسن شهرت یا اشتغال به طبابت
در خدمت خليفه ،جزء سرشماری برای امتحان نيامده
بودند (22و.)2۱
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رواج حمامهای عمومی بخار در اروپا بود که به تقليد از

آنچه گذشت ،مقدمهای بود بر اهميت بهداشت و طب
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Abstract
Islamic culture has a bright and comprehensive history in human civilization. Based on Islamic teachings the
spirit and body are in close relation with a mutual influence on humans’ health. The Holy Qur’an as well as
the Prophet of Islam and his successors (peace be upon them) have paid deep attention to both spirit and
body. Moreover, according to religious scholars’ decree (fatwa) cleanness and neatness has been mentioned
as the main condition for worships to be accepted. The Prophet (PUH) said: “Neatness is half of the faith”.
Therefore, efforts to keep the health of both spirit and body are important to Muslims. Although, in ancient
time, health and medicine were bined together, later they were divided into three sections including health,
clinical diagnosis of disease and treatment. Based on Islamic teachings, Muslim scholars learned medicine
and then began to translate some Greek, Seriani and Indian medical knowledge into to Arabic language,
which has shaped the golden age of Islamic medicine spanning between the 8th and the 15th Centuries.
Among the Islamic countries Iran had a specific place in the field of medical sciences. Jondishapour was one
of the most prominent medical educational centers back then. This article elaborates on the status of
medicine based on historical evidence as well as Muslim physicians in the golden age of Islamic medicine.
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