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چکیده:

تاریخ نگاری اسالمی و به تعبیری تاریخ نگاری مسلمانان به عنوان یکی از ابعاد و مظاهر مهم
فرهنگ و تمدن اسالمی از جایگاه ویژه ای در بین سایر مولفههای آن برخوردار است .در فرایند
تدوین تاریخ نگاری اسالمی؛ افراد ،طبقات و گروههای مختلف از جمله پزشکان ،حکما ،مورخان و...
سهیم بوده داند .با وجود مطالعات و بررسیهای گسترده ای که درباره پزشکان دوره اسالمی انجام
گرفته است؛ مطالعه درباره افرادی که به صورت همزمان به طبابت و تدوین کتب تاریخی پرداختهاند،
کمتر صورت گرفته است.
سوال اصلی پژوهش حاضر این است :پزشکان مورخ چه نقشی را در توسعه تاریخ نگاری اسالمی ایفا
نموده اند؟ این گروه از پزشکان از چه جایگاهی در تاریخ نگاری اسالمی برخوردار بوده اند؟ آیا
پزشکان مورخ به منابع و اسنادی فراتر از سایر مورخان دسترسی داشته اند؟ شیوههای تاریخ نگاری
آنان چگونه بوده است؟و. ...اولین فرضیه ای که میتوان مطرح کرد ،این است ،در بین پزشکان دوره
اسالمی ،مورخان معروفی وجود داشته و آنان با توجه به موقعیت و مناصب شان ،نقش بارزی در تاریخ
نگاری اسالمی ایفا نموده اند و همچنین مورخانی هم بوده اند که عالوه بر تدوین کتب تاریخی ،در
پزشکی نیز دستی داشته و صاحب کتب مهم پزشکی هم بوده اند.در نوشتار حاضر سعی شده است
ضمن پرداختن اجمالی به جایگاه پزشکان مورخ در تاریخ نگاری اسالمی با تکیه بر منابع و استنادات
تاریخی و به روش کتابخانه ای به سواالت فوق و سایرسوالهای مشابه پاسخهای مناسب داده شود.
کلید واژه ها :تاریخ نگاری اسالمی ،پزشکان مورخ ،پزشکی  ،مورخ.
 1استاد ،تاریخ اسالم ،عضو هیات علمی گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان.
 2دانشجوی دکتری رشته تاریخ اسالم گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان.
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 3دانشجوی دکتری رشته تاریخ اسالم گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان.
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مقدمه:
یقینا تاریخ نگاری اسالمی به عنوان یکی از ابعاد و مشخصههای فرهنگگ و تمگدن اسگالمی از
جایگاه ویژه ای در جهان اسالم برخوردار است .چرا که یکگی از مهمتگرین ویژگیهگای تگاریخ ،ارائگه
شناخت به افراد در جامع ه خویش است و این مهم بدون شناخت و دریافت وجوه مختلف هر فرهنگ و
تمدن و دانش هایی که در آن نمود و تکامل یافتهاند ،ممکن نخواهد شد .از این رو ،پگژوهش در بگاره
جنبههای مختلف تاریخ نگاری اسالمی نه تنها برای شناخت روشها و آرای تاریخی مورخان اسالمی
ضروری است ،بلکه به سبب دگرگونی هائی که امروزه در پژوهشها و بینشهای تگاریخی روی داده،
راهی برای بررسی نقادانه منابع تاریخی و مورخان هر دوره به شمار میرود .از آنجگائی کگه در فراینگد
تدوین و تکمیل تاریخ نگاری اسالمی افراد ،طبقات و گروههای متعددی از جمله پزشگکان ،مورخگان،
حکما و ...سهیم بودهاند ،روی این اصل در این مقاله سعی شده است ،ابتدا بصورت اجمالی و تلخگی
شده به بیان شرح حال و زندگی علمی تعدادی از پزشکان و یا مورخانی که در هر دو زمینه پزشکی و
تاریخی دارای تالیفاتی بودهاند ،پرداخت شده و آن گاه ضمن بیان احواالت آنان با سبک و شیوه تاریخ
نگاری پزشکان مورخ و همچنین نقش و جایگاه آنان در تاریخ نگاری اسالمی آشنا شده و در انتها در
بخش نتیجه گیری ،بصورت تلفیقی نقش و جایگاه پزشکان مگورخ در تگاریخ نگگاری اسگالمی مگورد
ارزیابی قرار گیرد .البته این بدان معنا نیست که شرح حال افرادی که در این مقاله آورده شگده اسگت،
انحصارا پزشکان مورخ و یا مورخان پزشک در طول قرون اسالمی بوده اند .چه بسا پزشکان مگورخی
هم بوده اند که آثار و تالیفات شان از گزند روزگار محفوظ نمانده و از آثار آنان در تالیفات بعدی نیز یاد
نشده است و یا پزشکان مورخی که آثاری مدون از خود بر جای نگذاشته اند.
از طرف دیگر از آنجائی که طب اسالمی یکی از مشهورترین و شگناختهترین جنبگههای تمگدن
اسالمی و یکی از شاخههای علم است که مسلمانان در آن درخشندگی فراوان پیگدا کگرده انگد .6ایگن
مکتب پزشکی ،که در آغاز اسالم پدید آمد ،نه تنها به خودی خود ارزشمند است ،بلکه ارتباط نزدیکگی
با دیگر دانشها به ویژه دانش فلسفه (طبیعیات فلسفه) داشته است؛ به همین دلیل است از گذشته در
جهان اسالم مرد حکیم که چهره مرکزی و اصلی انتشار و انتقال علوم بوده ،عموما پزشک نیگز بگوده
است .ارتباط میان حکیم و طبیب چنان زیاد بوده است که فیلسوف و پزشک و مورخ ،را به نام حکیم
میخوانده اند .2این ارتباط نزدیک میان فیلسوف و حکیم و پزشک در مرتبه ای کگه طبیگب عمگال در
اجتماع اسالمی که حضور داشته و نیز در برخورد این اجتماع نسبت به وی تاثیر فراوان داشگته اسگت.
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عموما چنان توقع داشتند که پزشک ،مرد با فضیلت و با تقگوایی باشگد کگه وکگاوت علمگی و صگفات
اخالقی هر دو را دارا باشد و قدرت عقالنی او هرگز سبب آن نشده باشد که از اعتقادات دینی عمیق و
اتکاء به خدای او چیزی بکاهد .9از این رو ،با توجه به انتظاراتی که جامعه اسالمی از پزشکان و حکما
داشته است ،ایجاب میکرد ک ه پزشکان مورخ با توجه به جمیع جهگات از جایگگاه ویگژه ای در تگاریخ
نگاری اسالمی و نهایتا تمدن اسالمی برخوردار بوده باشند .باشد که این گروه از پزشکان مورخ معرفی
شده ،نمونه ای از پزشکان مورخ دوران اسالمی بوده باشند که مبین نقگش و جایگگاه ویگژه آنگان در
تاریخ نگاری اسالمی میباشد .البته ناگفته نماند با توجگه بگه روش اختصگار در ایگن مقالگه ،فقگ بگه
جنبههای علمی مرتب  ،پزشکان مورخ ،در این مقاله پرداخت شده ،چرا که پرداختن به تمام جنبگههای
این شخصیتها نیازمند مقاالتی مستقل میباشد.
حنین بن اسحق (  362-491هجری قمری)

ابو زید حنین بن اسحق العبادی الطبیب در سال  636هجری قمری در یک خانواده مسیحی در
حیره بدنیا آمد .پدرش در آنجا مغازه دارو فروشی داشت .بقول القفطی در تاریخ الحکما ،حنین ،عربی را
در بصره فرا گرفت و از آنجا برای آموختن طب به بغداد رفت .حنین بن اسگحق در بغگداد بگه خگدمت
ی وحنا بن ماسویه ،از اطبای مشهور جندی شاپور در بغداد ،رفت .ولی به دلیگل سگاواالت زیگاد حنگین،
یوحنا از او خوشش نیامد و بر او خشم گرفت .وی را از مجلس درس خود براند که این امگر بگر حنگین
سخت گران آمده وی تصمیم گرفت ،طب را به زبان اصلی آن زمان ،یونانی ،فرا گیرد تگا محتگاج بگه
مت طببان نگردد .به همین فکر ،دو سال از بغداد به اسکندریه رفت و زبگان یونگانی و ادبیگات آن را بگه
نیکی آموخت و نه تنها در پزشکی مهارت فوق العاده ای یافت ،بلکه یکی از چهرههای برجسگته علگم
اسالمی در آن زمان گردید .از این رو ،حنین اعلم زمان خود در زبانهای یونگانی و سگریانی گشگت و
زبان عربی را نیز به خوبی میدانست ،برای کار ترجمه آماده شد .چنانکه غالب دانشمندان بغداد محتاج
او شدند .استادی او در پزشکی و طبابت و مترجمی سبب گردید تا وی به عنگوان یکگی از بزر تگرین
چهرههای تاریخ پزشکی اسالم شناخته

شود6.

شهرت بیشتر حنین در ترجمه کتب طبی یونانی ،خاصگه بقگراط و جگالینوس ،بگوده اسگت .وی
عالوه بر ترجمه کتب متعدد طبی و علمی چندین رساله و کتاب نیز در طگب و تگاریخ و بعضگی علگوم
ادبی تالیف و همچنین قسمتی از کتب جالینوس را تلخی

کرد و رساالتی هم به نحو سوال و جگواب

برای تعلیم اصول طب نوشت .ازجمله ،کتاب تاریخ العالم والمبداء و االنبیاء و االمم و الخلفا و الملگو
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فی االسالم که از خلقت آدم شروع کرده و پس از وکر انبیاء به بیان ملو بنی اسرائیل و یونان و روم
و سپس به وکر ابتداء اسالم و خلفای بنی امیه و بنی هاشم تا عصر حیات خود ،پرداخت .حنگین چگون
در عهد مامون و المتوکل عهده دار ریاست و رسیدگی بگه کگار مترجمگان بگود و کتبگی را کگه سگایر
مترجمان ترجمه میکردند ،مطالعه و اصالح مینمود .به همین سبب گفته میشگود؛ غالگب کتبگی کگه
مترجمانی نظیر االعسم و عیسی بن یحیی به عربی ترجمه کردهاند ،به حنین ابن اسحاق نسگبت داده
شده است.8
ثابت بن سنان

ابوالحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قُرّه حَرّانی صابی ،طبیب و مورخ برجستهی دربار خلفگای
عباسی است .بیشترین اطالع درباره وی مبتنی بر گزارش هایی است که ابن جلجل 1،قفطگی 7و ابگن
ابی اصیبعه در آثار خویش آورده اند و سایر منابع عمدتا همان مطالب را تکرار یا اندکی بدان افزودهاند.
تاریخ دقیق والدت وی معلوم نیست .درباره وی تنها میدانیم هماننگد پگدر و جگدش حرفگه پزشگکی
داشت و در فلسفه ،ریاضی و هندسه تبحر یافت و به سایر علوم نیز پرداخت 3و همراه پدر بگه دسگتگاه
خالفت عباسی راه یافت و از سال 923تا 919هجری پس از پدرش ،به علت مهگارت در پزشگکی ،بگه
عنوان پزشک مخصوص ،در خدمت چهار خیلفه عباسی راضی ،متقی ،مکتفگی و مطیگع بگود 3.ثابگت،
عالوه بر خلفای عباسی به خدمت معز الدوله دیلمی نیز در آمگد و کتگب پزشگکی را بگر او خوانگد64.در
زمان امیر عزالدوله ،ابن تقیه ،وزیر ،را که سکته کرده بود با حجامت درمگان کگرد 66.از شگیوه درمگان
بیماران ،از سوی وی حکایات بسیاری در کتب پزشکی آمده است .ثابت بگن سگنان کتگب پزشگکی از
جمله آثار بقراط و جالینوس در بغداد را تدریس میکرد .مهارت و تسل وی بر کتب پزشگکی و حگل
پیچیدگی ها ،غوامض و مشکالت آنها موجب شد تا کسانی ازجمله احمدبن یونس حرّانگی و بگرادرش،
عمر ،برای فراگیری طب از اندلس به مشرق اسالمی سفر کردنگد و در فاصگله سگالهای  994تگا 986
هجری نزد ثابت به تحصیل طب پردازند 62.با وجگود این ،گفته شگده کگه وی در آمگوختن دانگش بگه
دیگران ،بخل میورزیده است 69.وفات ثابت بن سنان را در  918ولی برخی از مورخان وفات وی را در
 919هجری نوشته اند.خواهرزاده وی ،ابواسحاق ابراهیم بن هگالل صگابی ،تگاریخ مگر وی را 918
هجری وکر کرده

است66.

ثابت بن سنان عالوه بر مهارت در پزشکی ،ریاضیات و فلسگفه بگه نگگارش تگاریخ هگم همگت
گماشته است .التاریخ یا تاریخ کبیر ،مهمترین اثر وی ،که امروزه موجود نیست؛ در منگابع آمگده بگرای
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بررسی اوضاع و احوال قرن چهارم هجری و بنا به گفته بعضی از نویسندگان در خصوص وقایع روزگار
بویهیان در نوع خود بی نظیر است .به گفته ابن اثیر 68که گویا این کتاب را در دست داشته ،التاریخ بگا
حوادث  238آغاز و با حوادث  919هجری پایان یافته است .بنابراین ،این گفتگه ابگن نگدیم مبنگی بگر
اینکه نگارش کتاب تا 918هجری ادامه داشته است ،باید حدود تقریبی پایان تگللیف کتگاب باشگد .بگا
وجود این ،برخی از جمله ،حموی و صفدی61،پایان نگارش التاریخ را  914و به روایتگی 91267هجگری
دانستهاند.
با وجود مفقود شدن کتاب تاریخ کبیر ،قسمتهائی از آن در آثار مورخانی چون ابوعلی مسگکویه،
هالل بن محسن صابی ،سب بن جوزی ،ابن اثیر و وهبی آمده است .بطگوری کگه براسگاس مطالگب
باقی مانده در این گونه آثار میتوان گفت :ثابت بن سنان در این کتاب به رویدادهای مهم سیاسگی گ
اجتماعی ،نظیر فتنه عبداللّه بن مُعتَز در  ،231اعالن دعوت حالج در  ،233آغاز تحرکگات قرامطگه در
 968و فتنه شَلمَغانی و اعدام او در  922هجری پرداخته63و به اخبار و وفیات ادیبان و وزیران و امیران
توجه خاص داشته است 63،با توجه به دانش و مهارت مؤلف در طب ،این کتاب از جهت تاریخ پزشکی
و طرح برخی مسائل این علم و بعضی پدیدههای شگفت عصر ،مانند انسگانهای عجیگب الخلقگه ،نیگز
قابل توجه بوده است24.بطور کلی در خصوص کتاب التاریخ میتوان گفت :این کتاب عگالوه بگر بیگان
حوداث و رویدادهای همزمان با حیات مولف ،به نقل گزارش شاهدان و راویانی چون وزیگر علگی بگن
عیسی ،ابن قرابه ،ابوعبداهلل کوفی و ...که پیشتر جزو طبقه دبیگران و درباریگان بگوده و از نزدیگک بگر
جریان حوادث روز اطالع داشتهاند ،پرداخته است .همچنین از بررسی منگابعی کگه از کتگاب وی بهگره
بردهاند ،میتوان به این نتیجه رسید که او همانند طبری حوادث و رویدادها را به شیوه سالشگمار بیگان
کرده و در هر سال ،بخشی را نیز به شرح حال برخی از شخصیت ها ،بیان اخبگار و رویگدادهای کوتگاه
اختصاص داده و افگزون بگر اخبگار تگاریخی و سیاسگی بگه مسگائل ادبگی و اجتمگاعی نیگز پرداختگه و
گزارشهای او تنها منحصر به جریانات بغداد نبوده ،بلکه در بیشتر مگگگوارد بگه مسگایل خگارجی نیگز
نظگگگر داشته است و همچنین میتوان گفت ،ملخگذ ثابگت بگن سگنان در تگللیف التگاریخ ،گذشگته از
مشاهدات شخصی و اسناد و مدار موجود در دربار خلفا ،اطالعاتی بوده است که شاهگگگدان عینی و
افراد موثق ،از جمله پگدرش ،گرد میآورده اند.
کتاب دیگر ثابت بن سنان ،اخبار قرامطه نام دارد که برنارد لوئیس در سفر به قاهره از دسگتیابی
به نسخه خطی از این کتاب خبر داده که در سال  6487هجری از روی نسخه ای که در سال  877از
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روی نسخه مولف ،استنساخ گردیده است ،نقل کرده است26.به گفته وی ،این کتاب کهنترین ماخذی
است که تشابه فاطمیان و قرمطیان را تایید کرده و در آن هیچگونه خصومتی نسبت به فاطمیان نشان
داده نشده است .این کتاب با اخبار مربوط بگه قرامطگه در سگال 273هجگری آغگاز و در آن از تگاریخ
قرمطیان بحرین ،شام و عراق از زمان پیدایی تا سال 914سگخن گفتگه و از جنگهگای میگان خلیفگه
المعزفاطمی و قرمطیان بحث کرده است22.همچنین در منابع تاریخی ،از دیگگر کتابهگای ثابگت بگن
سنان از جمله اخبار شام و مصر که امروزه در دست نیست و رساله وفیگات مشگاهیر( از سگال  944تگا
914هجری به شیوه سالشمار) وکر شده که در میان مورخان ابن الندیم تنها کسی است که در کتابش
از این رساله به خ مولف نام برده ،وکر نموده است 29.به نظر میرسد تاریخ کبیر ثابت ،تکلمه ای بگر
کتاب طبری است با حوادث سال  238هجری آغاز و تا سال  919ادامه مییابد .شروع اخبگار قرامطگه
وی نیز از سال  273آغار و به سال 914هجری خاتمه مییابد؛ مقایسه میان آن دو با توجه بگه نقطگه
آغازین و پایانی کتابها نشان میدهد که این دو کتاب در پاره ای از سالها با هم تداخل دارنگد و ثابگت
به احتمال قوی در بیان حوادث و رویدادها از سال  273تا  946هجری که بخش نخست اخبار قرامطه
را در بر میگیرد ،بر تاریخ طبری تکیه کرده و در بخش دوم آن یعنی از  986تا  914به وکگر اخبگار و
فعالیتهای قرامطه در روزگار خویش نظر داشته است.
اِبْن جللْجلل

سلیمان بن حسان اندلسى ،ابوداوود معروف به اِبْن جُلْجُل26پزشک و گیاهگدارو شگناس مشگهور
اندلسى سده چهار هجری ،علیرغم شهرتش ،اطالعات دقیقى از زندگى او در دست نیست و مهمترین
منبع در این باره نوشته ابن ابار است که احتماالً آن را از شگرح حگالى کگه ابگن جلجگل خگود نوشگته،
برگرفتگه اسگگت .گفتگگه مگیشگگود ابگگن جلجگلدر قرطبگگه زاده شگگد و از 64سگالگى بگگه تحصگگیل علگگم
پرداخت28.وی از 66سالگى به پزشکى گرایش یافت21.اگر چه از استادان او در این علم در منابع ما یاد
نشده ،اما با توجه به آنچه ابن ابى اصیبعه27به نقل از مقدمة تفسیر اسماء االدویة المفرده ابگن جلجگل
آورده ،مىتوان فهمیدکه وی به مالزمت دانشمندان و پزشکانى که به ریاسگت حسگدای بگن شگبروط
اسرائیلى ،پزشک و وزیر مشهور عبدالرحمان الناصر اموی با نیکالی راهب همکاری مىکردند ،در آمده
و از آنان پزشکى آموخت 23.وی چنان در آن فن پیش رفت که در  26سالگى در پزشکى صگاحب رأی
و نظر شد 23و به سبب همین مهارت در پزشکى و داروشناسى94،منصب طبابگت خگاص خلیفگه هشگام
دوم المؤید اموی یافت 96.درباره تاریخ درگذشت ابن جلجل نیز اطالعى در دست نیست و آخگرین بگار
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که از او یاد شده ،سال 977هجری است که تللیف طبقات االطباء را به پایان برد 92،اما با توجه به تولد
شاگرد او ،ابن بغونش ،در 913هجری و توجه به این نکته که ابن بغونش اگر در حدود 68سالگى یعنى
936هجری به قرطبه نزد ابن جلجل آمده باشد ،مىتوان گفت مر ابگن جلجگل زودتگر از آن تگاریخ
نبوده است.
آثار
.6تفسیر اسماء االدویه المفرده کگه بصگورت تفسگیری برکتگاب االدویگه المفگرده یگا الحشگائش
دیسقوریدس نوشته

است99.

.2مقاله فى وکر االدویه التى لم یذکرها دیسقوریدس فى کتابه ،درباره داروهگایى کگه از آنهگا در
طب استفاده مىشده و چنانکه ابن جلجل خود اشاره کرده ،دیسقوریدس از وکر آنها غفلت کرده یا آنها
را خود ندیده و نیازموده و یا در روزگار او مستعمل نبوده

است96.

.9رساله التبیین فیما غل فیه بعض المتطببین ،درباره اشتباهاتى کگه برخگى از پزشگکان مرتکگب
مىشدهاند 98.از این رساله نسخهای شناخته نشده است.
.6مقاله فى ادویة التریاق.
.8طبقات االطباء والحکماء :مهمترین اثر ابن جلجل که در منابع گونگاگون بگه نامهگای مختلگف
مانند اخبار اطباء االندلس؛ 91اخبار االطباء و الفالسفه97ولى با توجه به آنچه پیش از این گفته شگد ،بگه
نظر مىرسد که طبقات االطباء و الحکماء که ابن ابار از آن یگاد کگرده ،نگامى باشگد کگه خگود مؤلگف
برگزیدهاست .این کتاب حاوی شرح  87تن از پزشکان و فیلسوفان ،از هرمس تا روزگگار معاصگر ابگن
جلجل است .پنج طبقه این کتاب نخست به رومیان و یونانیان و اسکندرانیان پرداخته و طبقه ششم به
حکمای صدر اسالم و مخضرم ،طبقه هفتم در پزشکان و فیلسوفان جهان اسگالم (اعگم از مسگلمان و
غیر مسلمان) ،طبقه هشتم در حکمای غرب جهان اسالم و طبقه نهم در تاریخ حکمای اندلس سگخن
رانده است .ابن جلجل این کتاب را بگه درخواسگت یکگى از بزرگگان انگدلس تگدوین و آن را در سگال
977هجری به انجام رسانید 93.وی در این اثگر از منگابع مختلگف مکتگوب یونگانى و التینگى و نیگز از
شنیدهها و دیدههای خود بهره جسته است.وی همچنین اطالعات گرانبهای دیگری در باب پزشگکان
شرق و غرب جهان اسالم از کسانى چون ابوزکریا یحیى بگن مالگک بگن عایگد معگروف بگه العائگدی
اندلسى 93،ابن قوطیه 64ومحمد ابن عبدون پزشک که ابن جلجل 66شگرح حگال او را در پایگان کتگاب
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آورده ،نقل کرده است .برخى از محققان احتمال دادهاند که این کتاب پگس از تگاریخ االطبگاء حنگین،
کهنترین مجموعه شرح حال پزشکان به زبان عربى است.
ابوجعفر احمد بن ابراهیم بن ابی خالد بن الجزار

ابن جلجل با اینکه معاصر ابن جزار بود ،ولی تاریخ تولد و وفات او را وکر نکرده و منابع بعدی نیز
غالباً متذکر آن نشدهاند .بهرحال آنچه محقق است؛ ابن جگزار در قیگروان زاده شگد .از تگاریخ تولگد او
اطالعی در دست نیست ،اما با توجه بگه اینکگه در هنگگام مگر کمگی بگیش از  34سگال از عمگر او
میگذشت 62،میبایست چند سال پیش از  233هجری متولد شده باشد .پدر و عمویش طبیگب بودنگد.
ظاهراً او نیز پزشکی را از آنان و احتماالً نزد استادان دیگر آموخت و سپس نگزد اسگحاق بگن سگلیمان
اسرائیلی ،طبیب مشهور عبیداهلل المهدی به تکمیل دانش خود

پرداخت69.

ابن جزار پیرو یکی از مذاهب تسنن به احتمال بسیار زیاد مالکی بود .وی از ویژگیهای رفتگاری
برجستهای برخوردار بود .هیچگاه با بزرگان و وابستگان دولت انس نگرفت ،جز با یکی از افراد خانگدان
خالفت ،ابوطالب نام ،که با وی دوستی دیرینه داشت و هر جمعه بگه دیگدارش میرفگت 66.در هنگگام
مر  ،ثروت هنگفتی شامل پول نقد و کتابهای طبی و غیر طبی بسیار از او به جگای مانگد .ابگوحف
عمر بن بریق اندلسی که شش ماه نزد ابن جزار شاگردی کرده بود ،کتاب زادالمسافر او را بگه انگدلس
برد و از این طریق نام ابن جزار را به آن دیار

رسانید68.

آثار :چنانکه از عنوان آثار ابن جزار و نقل و قول نویسندگان و دانشمندان بعگدی برمیآیگد ،ابگن
جزار گذشته از پزشکی که در آن مشهور بود ،به ویژه در تاریخ و نیز در مطالعات جغرافیایی و حکمگت
و فلسفه دستی داشت .کثرت آثار وی ،نشان دهنده آن است کگه ابگن جگزار زنگدگی عزلتجویانگه و
فراغتی را که در سایه ثروت خویش داشت ،به خگدمت علگم و تحریگر آثگاری ارزشگمند درآورده بگود.
کتابهای االعتماد (فی االدویه المفرده)در طب ،زادالمسافر (فی عالج االمراض) یاقوت الحاضر و زاد
المسافر که مشهورترین اثر ابن جزار در طب است 61،سیاسه الصبیان و تدبیرهم ،کتابی است طبگی در
 22باب در تدبیر و طریق نگهداری نوزاد سالم و بیمار و کتاب فی المعگده و امراضگها و مگداواتها ،در6
فصل از آثار چاپی او نام برده میشود .همچنین کتابهگای کتابابگدالالعقاقیر؛ البغیگه یگا کتگاب فگی
االدویه المرکبه؛کتاب الخواص ،در طب؛ طب الفقرا و المساکین؛ طبالمشایخ و حفگ صگحتهم؛کتگاب
فی فنون الطب العطر و کتاب مداواه النسیان و طرق تقویه الذاکره از آثار خطی ابن جگزار بگوده اسگت.
عالوه بر آثار خطی و چاپی ابگن جگزار ،در حگدود  26کتگاب در موضگوعات مختلگف طبگی ،تگاریخی،
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جغرافیایی و ...از وی نام برده شده که هم اکنون در دست نیست و از مهمترین آنها میتوان به کتگاب
اخبار الدوله که اثر مهمی در ظهور عبیداهلل المهدی و تلسیس سلسله فاطمی67در مغرب بگوده اسگت و
کتاب العده لطول المده که ابن ابی اصیبعه آن را بزر ترین کتاب طبی ابن جزار معرفی کرده

است63،

نام برد .گفته میشود بسیاری از آثار مفقوده ابن جزار اهمیت زیادی در موضگوعات مربوطگه داشگته و
مورد استفاده و استناد نویسندگان بعدی نیز قرار گرفته است.
عبدالملک بن حبیب سلمی

به نظر اکثر مورخان ،عبدالملک بن حبیب بن سلیمان بن مرداس سُلَمی البیری قُرطبی (متگوفی
 293یا  293هجری) نخستین مورخ و طبیب اندلسی است کگه بگه تگاریخ انگدلس و مغگرب پرداختگه
است 63.وی در شهر بیره و قرطبه دوران جوانی و تحصیل را گذراند .سپس بگه مشگرق بگه خصگوص
مدینه منوره رفت و در فقه مالکی استاد شد .شهرت او چندان بود که وی را عالم االندلس مینامیدند.
او اولین عرب مؤلف در آثار تاریخی است که در این سرزمین بالیده است .وی آثار زیادی تللیف کگرده
که غالب آنها امروز از میان رفته است ،اما کتاب التاریخ او برجای مانده و نسخه خطی آن در آکسفورد
موجود است.کتاب التاریخ وی از پیدایش عالم آغاز شگده و بگه انبیگاء و سگپس بگه رسگول خگدا (ص)
میرسد .بعد از آن ،تاریخ خلفا را تا فتح اندلس آورده است .سپس از معگادن انگدلس و قصگه هگایی از
امیران و جنگهای آن ناحیه سخن گفته ،سپس از فتح اندلس و فرماندهان آن از قبیل طارق بن زیاد و
موسی بن نصیر یاد میکند ،همین طور از برخی از امرای اندلس در دوره امویان .گفته مگیشگود ایگن
کتاب ،شامل تاریخ عمومی جهان و بخشی راجع به تاریخ فگتح انگدلس ،همگراه بگا فصگلی در بگارهی
فرمانروایان اندلس تا  278است 84.از آنجا که تاریخ فوت ابن حبیب پگیش از تگاریخ برخگی از مطالگب
کتاب ،از جمله وکر نام فرمانروایان اندلس است 86،تعگدادی از مورخگان در انتسگاب کتگاب یگا حگداقل
همین بخ ش به وی تشکیک کرده و معتقدند این کتاب را ابن ابی رَقّاع ،شاگرد ابن حبیب ،بگه نقگل از
استادش نوشته و بخشهایی نیز به آن اضافه کرده است .این دیدگاه کامالً منطقی به نظر میرسد ،امگا
سزگین آن را رد کرده است ،بی آنکه توجیهی برای آن وکر کند .اما کتاب چنان داستان و قص

دارد

که انسان تصور میکند داستان هزار و یک شب میخواند .ابن حبیب بیشگتر ایگن اخبگار را از مشگایخ
مصری خود از قبیل لیث بن سعد (م  )678و عبداهلل بن وهب (م  )637گرفته است و نشگان مگیدهگد
تدوین تاریخی در اوایل سده سوم هجری به شدت متلثر از راویان و فقیهگان مشگرق جهگان اسگالم،
بویژه مصر ،بوده است .که عبدالملک بن حبیب سلمیاز بهترین نمونههای این تلثیر است و در مواردی
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که مولف نام شخصی را نمیآورد ،اشاره میکند که «بعض مشایخ مصر» چنین نقل کگرده انگد .گویگا
مشایخ مصری او ،اندلس را سرزمین عجایب و غرایب میدانسته اند .دکتر محمود علی مکی کگه ایگن
کتاب را بررسی کرده و بخش متعلق به اندلس آن را نشر کرده است ،بر آن است این کتگاب خالصگه
ای از کتاب بزر ابن حبیب است که شاگردی از شاگردان او ،آن را تلخی

و مطالبی بر آن افگزوده

است82.

احمد بن مسکویه

از زندگی احمد بن مسکویه اطالعات زیادی در دست نیسگت .بنگا بگه قگولی وی در سگال 928
هجری قمری به دنیا آمده و در سگال  626وفگات نمگوده اسگت .زنگدگانی طگوالنیش سگبب گردیگد
برحوادث دوران آل بویه وقوف کامل پیدا کند و به همین جهت کتگاب" تجگارب االمگم" مسگکویه از
بهترین و مهمترین منابع تحقیق در باره این حکومت است .بر اثر تالیف همین کتاب است که شهرت
وی به نگارش تاریخ بیشتر از جنبه فیلسوف بودن او بوده است .اسم و لقب او چنین است :احمگد بگن
محمد بن یعقوب و بعضی از مورخان قدیم ،مانند شهرزوی او را یعقوب بن مسکویه گفته اند و بعضی
دیگراز مورخان او را ابوعلی احمد بن محمد مشکویه که عربان آن را مسکویه خواندهاند ،میشناسگند.
کتاب گرانبهای "تجارب االمم" اثری است بزر در شش مجلد در تگاریخ عمگومی عگالم .نخسگتین
مجلدات این اثر ماخوو از دیگران و بر پایه اطالعات و منابع ادوار قدیمی بخصوص نوشتههای طبری
میباشد .ولی در شرح وقایع بعد از سال  944هجری یعنی از مجلد پنجم به بعد ،اثر خود وی ،اصیل و
واجد درجه اول اهمیت است .وی نه تنها از تاریخهای موجود زمان خویش استفاده کرده ،بلکه از اسناد
و بایگانیهای حکومتی نیز بهره گرفته است و برخالف مولفان پیش از خود ،بگه شگرح وقگایع بسگنده
نکرده بلکه کوشیده است معنی و اهمیت وقایع را در و بیان کند .علت اینکه مسگکویه اسگم کتگاب
تاریخ خود را تجارب االمم گذارده ،این است که او اعتقاد دارد انسان بگا گذشگت و تحگگگول زمگان و
تاریخ ،پندهایی میگیرد که او را به راه راست رهنمون میشگود و او را از لغگزش در سیاسگت و سگایر
مسائل حیاتی باز میدارد.
ابن مسکویه در اثر تاریخی خود ،بیشتر استناد به اخبار طبری میکند و وقایع را مانند طبری بگر
حسب سنوات وکر مینماید و از آغاز طوفان نوح تا سال  931هجری را شرح میدهگد .وی در تگدوین
اثر خود بر خالف بسیاری از مورخین که برای وقوف بگر اخبگار ملگل و نحگل رنگج سگفر را برخگگگود
تحمیل میکردند ،به مطالعه کتب اکتفا کرده و می گوید :من از مجگالس امگراء ،وزراء و علمگا اسگتفاده
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کرده ام و بسیاری از بزرگان فکر و صاحبان آراء را مالقات کردم و این امر ،مرا از سفر بگه نقگاط دور
دست بی نیاز کرد و معلم و استاد من کتاب است ،میگوید "اکثر آنچه من حکایت میکنم از منگابعی
است که در صحت آن شک ندارم به مانند اینکه من خود ناظر و شاهد بوده باشم" و آنچگه را وی در
باره تاریخ دیالمه وکر میکند ،مستند و در خور ایقان

است89.

با توجه به رواج علم پزشکی در قرن چهارم هجری در بغگداد و در بگین آل بویگه ،دانشگمندان
زیادی به آموختن علم طب در آنجا میپرداختند .بدیهی است ابن مسکویه که به دربار آمد و شد زیگاد
می کرد ،مطالعاتی هم در زمینه طب داشته باشد .به طوری که القفطی معتقد است مسکویه کتابی بنام
"االدویه المفرده" و کتاب دیگری بنام" ترکیب الباجات من االطمعه" در طب نوشته است .مسگکویه
با دانشمندانی چون ابن سینا ،ابو الفرج طبیب جاثلیق ،محمگد بگن زکریگای رازی ،ابوریحگان بیرونگی،
مباحثات و مشاجراتی در ابواب مختلف مینموده است 86.مسکویه یکی از نویسندگانی است کگه دارای
تالیفات متعددی در فلسفه ،تاریخ ،پزشکی ،ادبیات ،ریاضیات و طبیعیات است .کثگرت تالیفگات و تنگوع
موضوعات ،داللت بر تبحر او در زمینههای مختلف فلسفی و ادبی و تگاریخی و علمگی مگیکنگد .ابگن
خلکان در باره کتاب تاریخی او میگوید"تجارب االمم"کتاب مشهوری است که در تاریخ در دسترس
همگان قرار گرفته است .عالوه بر تالیفات مذکور ،کتب ویل را به ابن مسکویه نسبت داده انگد :الفگوز
االکبر ،فوزاالصغر ،انس الفرید ،ترتیب السعاده ،جاووان خگرد ،الجگامع  ،المختصگر فگی صگناعه العگدد،
العددین فی علم االوائل ،کتاب السیر در اخالق 88.بطور کلی میتوان اوعان نمود ابن مسکویه یکی از
مورخینی است که عالوه بر نگارش تاریخ ،تالیفات متعددی در زمینگههای پزشگکی ،فلسگفه ،ادبیگات،
اخالق و ریاضیات داشته و با به دسترسی ایشان به مراکز آرشیو و بایگانیهای دولتی میتگوان بگرای
وی سهمی قابل توجه در پیشرفت تاریخ نگاری و علوم آن زمان قائل شد ،ولی بیشتر شگهرت وی در
تاریخ و کتاب تجارب االمم است.
نحوه استفاده ابوعلی مسکویه از طبری و ثابت بن سناندر تالیف تجارب االمم:
در میان مورخان ،ابوعلی مسکویه نخستین کسی است در تالیف کتاب تجارب االمم ،بگر کتگاب
تاریخ ثابت بن سنان تکیه کرده و برای بیان وقایع قرن چهارم هجری آن را بگه عنگوان منبگع اصگلی
مورد استفاده قرارداده است .او در سال فاصله سالهای  946تا  996هجری تنها  68و یا  61مرتبه بگا
عباراتی چون "حکی ثابت" "،قال ثابت فی کتابه فی التاریخ" و "وکر ابوالحس" از ثابگت بگه عنگوان
منبع رواتش نام برده است؛ در حالیکه برخی معتقدند ،مسکویه روایات متعددی را از کتگاب ثابگت اخگذ
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ک رده بدون آنکه از وی نامی برده باشد .ولی باید توجه داشت ،استفاده وی از کتاب ثابت تنها رونویسی
از آن نبوده ،بلکه او اصل گزینش و خالصه را به همان گونه ای که در استفاده از کتاب طبری انجام
داده در مورد کتاب ثابت نیز بکار گرفته است .وی در استفاده از تاریخ طبری در بگاب حادثگه واحگدی،
یک روایت را از میان روایات دیگر و در اسگتفاده از تگاریخ ثابگت حگوادث خاصگی را از میگان حگوادث
مختلف که در یک سال اتفاق افتاده ،انتخاب کگرده اسگت .زیگرا طبگری در بگاره یگک رویگداد واحگد،
روایتهای متفاوت و گاهی متضاد از همان واقعه را ارائه کرده اسگت و ابگو علگی یگا یکگی از آنهگا را
برگزیده یا سعی کرده بین روایتهای متفاوتی که در جزئیات با یکدیگر اختالف دارند ،وحدت ایجاد نموده
و گزارش یکدست و واحدی را از آن واقعه بیان کند .از بخشهای موجود تاریخ ثابت میتوان فهمیگد کگه
ثابت ،بر خالف طبری در باره هر رویداد تنها یک روایت را وکر کرده است و ابوعلی نیز یا روایت ثابگت را
کامال آنگونه که هست پذیرفته و یا تماما آن را کنار گذاشته است 56.ضگمنا بگه نظگر نمگیرسگد ابگوعلی
مسکویه در قبول گزارشی که ثابت از یک حادثه ارائه میکند به نقد شواهد بپردازد یا اینکه شواهد دیگری
را بیان کند .در برخی از حوادث ،گزارش ابوعلی مسکویه در مقایسه با گزارش مورخانی چون وهبی و ابگن
جوزی که از ثابت نقل کردهاند ،کاملتر بنظر میرسد .البته با وکر این احتمال که وهبی روایتش را از تاریخ
ثابت مختصر کرده یا آنکه ابوعلی گزارش ثابت را از منابع دیگر تکمیل کرده است .بنابراین میتوان گفگت
ابوعلی روایات ثابت را کلمه به کلمه از تاریخ وی استنساخ نکرده ،ولی سبک نگگارش و عبگارات آن یکگی
است .به احتمال قوی ،مسکویه و وهبی مطابق عالقه خویش به تلخی

تاریخ ثابت پرداخته و آنچه را به

لحاظ تاریخی بنظرشان مهم رسیده از آن اخذ کردهاند ،با این تفاوت کگه وهبگی منبگع سگخنانش را بیگان
کرده ولی ابوعلی مسکویه از هیچ منبعی نام نمیبرد.

در نهایت میتوان گفت ابوعلی ،برای نگارش حوادث سگالهای  946تگا 986هجگری بگیش از
آنچه بنظر می رسد ،از تاریخ ثابت استفاده کرده ولی به ندرت از آن نام بگرده اسگت .ابگوعلی تگا سگال
هجری 996از ثابت و تاریخ اش یاد میکند ولی بعد از آن ،دیگر نامی از وی به میان نمیآورد .کگامال
محتمل است برخی از شاهدان آن دوره از تاریخ عصر ابوعلی مسکویه که با تاریخ عصر ثابگت مقگارن
بوده با هر دو مورخ ارتباط داشته اند .زیرا بوعلی به جای استناد به ثابگت ،برخگی از شگاهدان او را بگه
عنوان منبع روایاتش وکر کرده است .سوالی که در اینجا مطرح میشود این است آیا ابوعلی مسگکویه
برای حوادث سالهای پس از آن از تاریخ استفاده کرده است یا خیر؟ پاسخی که با اسگتناد بگه منگابع
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تاریخی به این سوال میتوان داد ،این است که وی در تدوین تاریخ روزگار خویش تا 986هجگری بگه
احتمال خیلی زیاد از تاریخ ثابت بهره گرفته است.
ابو حامد کرمانی

افضل الدین ابوحامد احمد ابن حامد کرمانی مورخ ،طبیب ،نویسنده ،شاعر و فیلسگوف نامگدار و
برجسته کرمان در قرن ششم و هفتم هجری در حدود سال  894هجری در شهر کرمان و به روایتگی
در کوهبنان به دنیا آمد .از وی به عنوان افضل کرمان یا به کنیه اش ابوحامد یاد میشده است .وی نه
فق پزشکی حاوق ،بلکه مورخی نکته سنج و فیلسگوفی بگزر بگود .نخسگتین و قگدیمیترین تگاریخ
موجود در باره استان پهناور و تاریخی کرمان از آثار او به شمار میآید .وی مدتها در دربار سگلجوقیان
کرمان به شغل دبیری و طبابت اشتغال داشت و افزون بر این ،بگه خگاطر جایگگاه واالیگش در دانگش
پزشکی از یاری و پشتیبانی اتابگگکان یزد و اوالد طغگگرل شاه سلجوقی برخگوردار بگود 87.ابوحامگد بگا
بهره گیری از پشتیبانی این زمامداران در کرمان و همینطور یزد بیمارستانهایی تاسیس نمود و خود در
راس این بیمارستانها به طبابت ،تالیف و آموزش پزشکی اشتغال

ورزید83.

از نوشتهها و تالیفات این پزشک ادیب که رسالههای پزشکی را به زبان فارسگی تگدوین کگرده،
چنین بر میآید ،وی اساسا یکی از نخستین ادیبان و نویسندگان ایرانی بوده که در قرن ششم هجری
از کلمات فارسی مارستان یا مارستانات به جای لغت دارالشفاء که عربی است ،استفاده کگرده اسگت .از
نکات جالب توجه ابوحامد کرمانی ،تاکید ویژه ای است که وی در تالیفات و تقریرات پزشکی خگویش
بر اصل پیشگیری از بیماری و مقدم دانستن پیشگیری بر درمان نموده است ،تا جائیکه میتگوان از او
به عنوان بنیانگذار طب پیشگیری نام برد .به طوری در این ارتباط در رسگاله صگالح الصگحاح معتقگد
است :حف صحت ،یک نیم از جزو عمل است از علم طب ،و نیمه دیگر آن عالج بیمگاران اسگت 83از
این گونه جمالت این دانشمند و پزشک ارجمند کرمانی ،چنگین بگر مگیآیگد کگه وی قرنهگا قبگل از
پزشکان غربی ،بر تقدم نقش پیشگیری از بیماریها بردرمان آنها تاکید و احاطه داشته و بگدین اعتبگار
وی را باید از بانیان اصول بهداشت و طب پیشگیری ،نگه فقگ در کرمگان و ایگران ،بلکگه در جهگان
شناخت و جایگاه شامخ او را در این عرصه ستود و ارج نهاد .از این دانشمند ارجمند آثاری چون" عقگد
العلی للموقف العلی" و" بدایع الزمان فی وقایع کرمان" در جغرافیا وتاریخ کرمان که به تگاریخ افضگل
شهرت دارد ،باقی مانده است .عالوه بر کتب مذکور ،از وی رساله بگزر و پرارجگی بگه نگام "صگالح
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الصحاح "که از مهمترین رسالههای پزشکی تدوین شده در قرن ششم هجری به زبان فارسگی بگوده،
میتوان نام

برد14.

جمال الدین القفطی

جمال الدین ابوالحسن علی بن یوسف بن ابگراهیم بگن عبدالواحگد شگیبانی ،نویسگنده و مگورخ
ووفنون اسالمی در قرن ششم و هفتم هجری در سال  813و به قگولی  874هجگری در وی جبلگه از
بال د یمن به دنیا آمد .خانواده ابن القفطی اصال از اهالی کوفه بوده اند و از آنجا به دیگار مصگر انتقگال
یافتند و در قف صعید ،میان قنا و القصر 16،اقامت گزیدند .بعدها درآنجگا پگدر و جگدش بگه کگار قضگا
مشغول شدند .ابن القفطی پس از کسب تحصیالتی در قاهره در سال  839هجری همگراه پگدرش بگه
بیت المقدس رفت .وی در فاصله سال هایی که در آنجا اقامت داشت ،مواد الزم را برای نوشگتن آثگار
خویش جمع آوری کرد .در سال  833هجری ابن القفطی بر اثر اغتشاشاتی که با مر صگالح الگدین
ایوبی پیش آمد ،مجبور شد به حلب برود .وی در آنجا بار دیگر توانست تحقیقات علمی و ادبی خود را
برای چندین سال ادامه دهد؛ تا اینکه اتابک حلب ،الملک الظاهر ،در سال  169هجری وی را مسگاول
دیوان مالیات کرد .پس از مر الملک الظاهر ،وی از مقام خود استعفا کرد ولی باز سه سگال بعگد بگه
همان مقام انتخاب و تا سال  123هجری در مقام خود باقی ماند .بی تردید ابن القفطی در ایگن دوران
از نفوو خویش در پیشبرد علم استفاده کرده است .به عنوان نمونگه در سگال  122هجگری بگه یگاقوت
حموی که از دست مغوالن متواری بود ،پناه داد و در تالیف فرهنگ جغرافیایی یاقوت ،او را یاری کرد.
وی در سال  123هجری به تقاضای خود از مقام دیوانی کنار گیری کرد ،اما بار دیگگر در سگال 199
هجری توس الملک العزیز به وزارت برگزیده شد و در این مقام باقی بود تا اینکه بسال  161ه .ق در
سن  71سالگی از دنیا رفت 12.ابن القفطی یکی از نویسندگان مبرز در نظم و نثر بوده و به لغت ،نحگو،
فقه ،علوم قرآنی ،اصول دین ،حدیث ،منطق ،حکمت ،نجوم ،هندسه و تاریخ نیز عارف بوده اسگت .وی
یک کتابخانه بزرگی داشته و از دنیا جز کتاب چیزی را دوست نمیداشته و حتی خانه و همسر نداشگته
است 19.گفته شده ابن القفطی آن اندازه کتاب جمع کرد که به شماره نیامد و اهتمگام زیگادی در جمگع
آوری اخبار مفید و کتب نیز داشته است.
ابن القفطی تالیفات زیادی داشته است که از آن جمله نام بیست و شش اثر در مآخذ ترجمه ای
او یاد شده است که بیشتر آنها تاریخی بوده ولی از آن همه کتاب ،امروزه فق  9اثگر بگر جگای مانگده
است:
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 -6المحمدون من الشعراء و اشعارهم  -2انباء الرواه علی انباه النجاه در  9جلد.
 -9تاریخ الحکما  :نام دقیق این کتاب که در باب اخبار فالسفه و منجمان و ریاضی دانان نوشته
شده ،به درستی معلوم نیست .ولی در میان اهل کتاب و مردم بگه تگاریخ الحکمگاء ،تگراجم الحکمگا و
اخبارالعلما باخبار الحکما یا نامهای مشابه مشهور شده است .هر چنگد ابگن ابگی اصگیبعه مکگرر ازابگن
القفطی نقل کرده و حتی سه بار به اسم و رسم از او برده ،ولی نام اصگلی کتگاب وی را وکگر نکگرده
است 16.در همه  61نسخه خطی که از ایگن کتگاب سگراا دادهانگد ،عنگوان آن تقریبگا بگی اخگتالف"
المنتخبات الملتقطات من کتاب تاریخ الحکماء تالیف الوزیر جمال الگدین ابگن القفطگی آمگده اسگت و
همین عنوان را حاجی خلیفه نیز در کشف الظنون عینا یاد کرده است .امروزه محققان تقریبا اتفاق نظر
دارند که اصل کتاب تاریخ الحکماء ابن القفطی از بین رفته است و آنجه از باقی مانده کتگاب مشگهور
گشته ،همین مختصر موسوم به "المتتخبات الملتقطات" که به نام اختصاری تاریخ الحکمگا و گگاه تگراجم
الحکما نامیده میشود .در نهایت اگر از اشتباهات و خطاهای نسبتا جزئی تاریخ الحکما صرف نظگر شگود،
میتوان گفت این کتاب دارای محسنات ویژه ای است که بصورت خالصه به آنها اشاره میگردد:

 -6با آنکه در این کتاب ،هدف اصلی مولف شرح احوال و وکر آثار آن جماعگت اسگت ولگی ابگن
القفطی مانند برخی از مورخان ،در بعضی موارد عقاید حکیمان را نیز نقل کرده و در هر جگا کگه نظگر
حکیمی را با مبانی اسالم ساز گار ندیده ،به آن موارد اشاره کرده است.
 -2هر جا که امری نامعقول و ضد فرهنگی به نظرش رسیده ،از اظهار تعجب خگود داری نکگرده
است .مثال در ترجمه نحوی آنجا که سخن از سانحه سگوزانیدن کتگاب خانگههای مصگر و اسگکندریه
توس عمروعاص به دستور خلیفه دوم به میان آمد ،تاسف عمیق خود را بیان کرده

است18.

 -9در این کتاب ،حکایات لطیف و آموزنده ایی از شیوههای تدبیر پزشکان در معالجگات ،مراسگم
دربارها ،رفتار مردمان با یکدیگر و ...نقل شده نه تنها رغبت خواننده را به مطالعه میافزاید ،بلکگه او را
از میان اجتماعات گذشته و تمدنهای قدیم عبور میدهگد و از اوضگاع روحگی و معیارهگای فرهنگگی
مسلمین در حدود شش قرن قبل باخبر
 -6در باب تشخی

میسازد11.

بیماریها و معالجه و مداوا و جراحی و حتی رژیم غذایی برای کم کردن وزن

حکایات دلنشین و تجربه آموزی را یاد کرده

است17.

عالوه بر موارد مذکور ،مولف اطالعات دقیقی از برخی شهرهای آن زمان مانند حلب ،انطاکیگه،
بغداد ،بصره و الوقیه در کتابش آورده که گویی خواننده عظمت و شگفتیهای آن شهرها را به چشگم
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خود میبیند 13.ابن القفطی در این کتاب از شرح حال  668حکیم و فیلسوف و منجم و چهار دودمگان
اهل علم یاد کرده ،ولی غالب شرح حالها مربوط به اطبگا اسگت .یعنگی از  668نفگر684 ،نفگر طبیگب،
کحال ،جراح و بیطار و دارو شناس؛ 34نفر عالم به علوم اوایل و فلسفه؛  73نفر عالم هیات ،مهندس و
ریاضی دان؛  17نفر منجم و احکام نجوم؛  68نفر ادیب ،مترجم ،شارح و مورخ 6 ،نفگر مگتکلم 9 ،نفگر
شاعر؛ 2نفر خطیب و 2نفر موسیقی دان بوده

اند13.

عالوه بر کتابهای مذکور ،کتب و رسائل منفرده ای نیز از او از آن جمله ،کتگاب اخبگار مصگر
من ابتدائها الی ایام صالح الدین ،بقیه تاریخ السلجوقیه ،االستیناس فی االخبار آل مگرداس ،تگاریخ آل
بویه ،تاریخ محمود بن سبگتگین ،الیمن ،یاد شده است .تک نگاریهای ویگژه ای نیگز از او یگاد شگده
است ولی امروزه ظاهرا چیزی از آنها بر جای باقی نمانده است 74.بطور کلی میتوان گفت بسگیاری از
مولفان هم عصر ابن القفطی و نیز مولفان متاخر از قبیل یاقوت حموی ،ابن ابی اصیبعه و حاجی خلیفه
که از کتابهای او استفاده کردهاند ،همه به فضل بسیار و دقت تالیف وی معترف شده اند.
ابن ابی اصیبعه

موفق الدین ابوالعباس احمد بن قاسم خزرجی معروف بگه ابگن ابگی اصگیبعه ،پزشگک و مگورخ
برجسته ،در سال  831و به قولی  144هجری در دمشق بدنیا آمد .او مقدمات پزشکی را در همان جگا
نزد پدر و عمویش آموخت ،سپس زیر نظر ابن بیطار و پزشکان برجسگته دیگگر در بیمارسگتان نگوری
دمشق مطالعات پیشرفته در پزشکی انجام داد .ابن ابی اصیبعه به علگت هگوش و قریحگهی زیگاد ،بگه
زودی در شناخت و درمان بیماریها مهارت فوق العاده ای یافت و در همان بیمارستان بکار و تدریس
مشغول گردید .وی در سال  196هجری به قاهره رفت و در بیمارستان ناصری به طبابگت و تگدریس
مشغول شد .در سال  192مجددا به بیمارستان نوری دمشق باز گشت و در سال  196به عنوان پزشک
مخصوص امیر عزالدین ایدمور بن علی به صفد ،شهری در هورن رنجز ،رفت .وی در آنجا بقیگه عمگر
خود را به کارهای درمانی و نگارش کتاب گذرانده است  .یادگار مهم ابن ابی اصیبعه کتاب معگروف
" عیون االنباءفی الطبقات االطباء" است که عمدهترین منبع آگاهی ما از تاریخ طب اسالمی تا روزگار
مورخ است .از این کتاب ،دو نگارش بر جای مانده است .نگارش نخست آن که در 169هجری به ابن
التلمیذ وزیر دانشمندالملک الصالح اسماعیل بن احمد تقدیم شده است .پس از آن مولگف همگواره بگه
مطالب کتاب خویش افزوده و نسخه مفصل تری فراهم آورده است .همچنین شاگردان وی مطالبی به
آن افزوده اند .او از آثار پیشینیان از قبیل :طبقات االطباء ابن جلجل و تاریخ الحکمگای القفطگی بهگره
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فراوانی در نگارش کتاب خود داشته است .تقسیم بندی کتاب بر حسب زمان و مکان زندگی ،صاحبان
ترجمهها صورت گرفته است .در ابتدا از پیدایش دانش پزشکی و مراحگل نخسگتین آن سگخن گفتگه،
شرح پزشکان یونان ،پزشکان عرب در آغاز عصر اسالمی ،پزشکان سریانی در اوایگل عصگر عباسگی،
مترجمان کتابهای پزشکی از یونانی به عربی ،پزشکان عراق و جزیره و دیار بکر ،پزشکان بالد عجم
،هندوستان ،مصر و شام در پی آن آمده است.
ابن ابی اصیبعه با گردآوری مطالب بسیار در باره زندگی و آثار و کار پزشگکان روزگگار خگویش،
گام بز رگی در راه روشن ساختن زندگی علمی آن عصر ،به ویژه تاریخ پزشکی برداشته اسگت .گرچگه
پژوهشهای نوین ،نادرستی بعضی از گزارشهای او را در زمینهی طگب یونگانی آشگکار کگرده ،ولگی
مطالبی که در باره طب یونانی و هندی بیان کرده ،برای عصر وی منحصر به فرد بوده اسگت .عیگون
االنباء همچنین شامل نقل و قول هائی از کتابهای دیگران مانند جالینوس ،حنین ابن اسگحاق ،ابگن
جلجل و ...است که اصل آنها از بین رفته است .مولف ،سخنان شفاهی بسیاری از پزشکان را نیز نقگل
کرده و در پایان شرح حال پزشکان زیادی ،در حدود 934تن ،که اغلب دقیق و مفصگل نیگز اسگت ،را
آورده که اغلب این کتابها از بین رفتهاند ،عیون االنبا ،یگانه منبگع آگگاهی مگا در بگاره آن کتابهگا
است .این کتاب به دور از شیوههای پیچیده ادبی ،بسیار ساده و نزدیک به شیوه سخن عامیانه نگاشته
شده و گاه نیز عبارت هایی به لهجههای محلی مصر و شام در آن دیده میشود .ابن ابی اصیبعه آثگار
دیگری نیز داشته که از آنها در عیون االنباء و دیگر منابع نام برده شده است ،ولی بعدها از میان رفتگه
اند از آن جمله میتوان از کتابهای حکایات االطباء فی عالجات الدواء ،اصابات المنجمین و التجارب
والفوائد ومعالم االمم نام

برد76.

ابن العبری

گرگوریوس 6ابوالفرج ابن العبری در سال  129هجری در شهر ملیطه بدنیا آمد .پدرش چگون در
فرزند خویش نشانههای هوشمندی یافت ،او را به فرا گرفتن ادبیات و علوم متداول عصر تشویق کرد.
گرگوریوس نخست به تحصیل زبان یونانی و سریانی و عربی پرداخت ،آن گاه به فرا گرفتن فلسگفه و
الهوت روی آورده و نزد پدر و دیگر پزشکان مشهور زمان ،پزشکی نیز آموخت .در سال  166هجگری
ابن العبری به همراه پدرش به انطاکیه رفت .وی در آنجا طریق زهد و انزوا پیش گرفت ،ولگی پگس از
چندی مجددا به زندگی عادی برگشت و از آنجا به طرابلس رفت تا در آنجا به تکمیگل علگوم ادبگی و
Grgorius

1
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پزشکی خویش پردازد .سرانجام ابن العبری پس از شصت سال زندگی در سال  183هجگری در شگهر
مراغه ،دیده از جهان فرو بست .وی بیش از سگی کتگاب بگه زبانهگای عربگی و سگریانی در مسگائل
الهوت ،شرح و تفسیر کتب مذهبی ،فلسفه ،طب ،تاریخ ،نحو ،شگعر و فکاهیگات تگالیف کگرده اسگت.
مهمترین اثر وی ،تاریخ مختصر الدول یا مختصرالتاریخ الدول ،کتابی است درباره تاریخ جهان از آغگاز
تا زمان مولف که حاوی مطالب مهمی در باره ایران باسگتان ،اسگماعیلیان ،خوارزمشگاهیان و مغگوالن
است .این کتاب را مولف از تاریخ مفصل خود که به زبان سریانی نوشته بود ،ترجمه و تلخی

کرده و

مطالب ارزنده ای را از تاریخ جهانگشای جوینی به آن افزوده است 72.در باب کتاب تگاریخ الگدول ابگن
العبری ،برادرش برصوما گوید :چون زندگی او در نینوا به دشواری کشید ،از او خواستند به مراغه رود و
در آنجا ،پاره ای از بزرگان از او خواستند تاریخی را که به زبان سریانی نوشته است و به عربی ترجمگه
کند .او نیز این دعوت را پذیرفت و دست به تالیف تاریخ عظیم خویش زد .این کتاب از حیث اشاره به
نویسندگان و ادبیات اسالمی که در متن سریانی آن نیست ،بسگیار وسگیع و کامگل اسگت .چگون ابگن
العبری پزشک شهیری نیز بود و فرمانروایان مغول در ایران (ایلخانان ) به وی اعتماد کرده و حرمت و
سپاس او را داشتند ،طبیعتا توجه بسیاری نسبت به امور پزشکی در آن کتاب مبذول داشته اسگت 79.از
لحاظ سبک و سیاق تاریخنگاری این کتاب را میتگوان در حگوزه کتگب تگواریخ عمگومی جگای داد و
نویسنده در تاریخ نگاری خویش از جغرافیا نیز استفاده کرده است ،کاری که کمتر مولفی در عصر وی
بدان توجه داشته است و از این حیث میتواند دارای اهمیت باشد .از مفصلترین بخش کتاب او بخش
نهم یا دولت نهم مربوط به اعراب است .البته ابن العبری در وکر تاریخ پادشاهان و علماء دچار نقگ
هائی نیز شده است که خود نیز از این نق

آگاه بوده و گفته است ،مراد او وکر نام دانشمندان و حکما

و تاریخ صحیح آنان نیست ،بلکه هدف استفاده از سخنان و معارف ایشان است.
خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی

خواجه رشیدالدین فضل اهلل بن ابی الخیر در سال  163هجری در همدان در خانواده ای یهودی
که پیشهی اصلی افراد آنان پزشکی بود ،متولد شد 76.وی پس از تحصیالت مقدماتی ،در زادگگاه خگود
به علم پزشکی پرداخت .در باره چگونگی ورود رشیدالدین به دربار ایلخانی آگاهی ویگژه ای در دسگت
نیست وگفته میشود وی به دلیل یهودی بودن نخست"رشید الدوله"خوانده میشد و پس از مسگلمان
شدن ،نامش به "رشیدالدین" تغییر یافته است و در دستگاه ایلخانان مغول پیشرفت شایانی نمگود .در
بارهی ترقی خواجه در دستگاه ایلخانی گفتهاند ،او در عهد اباقاخان مورد توجه ایلخان قرار گرفت و در
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شمار پزشکان معتبر در آمد 78.بعد از چندی پزشک مخصوص وی گردید .وی در آغار کگار عگالوه بگر
طبابت ،بعضی از امور دیوانی را نیز بر عهده گرفته و به سرعت در دستگاه ایلخانی جزو افگراد صگاحب
نفوو گردید.
خواجه رشید الدین از همان آغاز به کارهای فرهنگی توجه و عالقه خاصی نشان میداد ،چنانکه
بنا به نوشته خگودش ،در دوره حکومگت اباقاخگان بگرای سگفارت و بررسگی گیاهگان داروئگی و آوردن
نمونههای نایاب به ایران ،رهسپار هند گردید 71.وی در سال  137هجری در عهد غازان خان ،به اتفاق
اتفاق سعد الدین ساوجی وزارت غازان را پذیرفت .اوج ترقی رشید الدین فضل اهلل در همین عهد بگود.
زیرا وی عالوه بر وزارت و تولیگت موقوفگات غگازان خگان در شگنب غگازان تبریگز ،ماموریگت تگالیف
کتاب"جامع التواریخ" را بر عهده داشت .نگارش کتاب ،جامع التواریخ ،از مهمترین کارهای فضگل اهلل
همدانی بود .در واقع کتاب جامع التواریخ یکی از مهمترین کتابهای تگاریخ و جغرافیگا اسگت کگه بگا
استفاده از منابعی که تا آ ن زمان در اختیار کسی نبود ،تگدوین گردیگده و یکگی از منگابع دسگت اول و
مستقیم پژوهشگران و عالقمندان برای اطالع از دوره پایانی عصر مغول قلمداد میشود.
بعد از در گذشت غازان خان ،در دوران الجایتو خواجه رشگیدالدین بگه اتفگاق سگعدالدین سگاوجی
همچنان وزارت الجایتو را بر عهده داشت .اما پس از مدتی ،اختالفاتی بین دو وزیر پگیش آمگد کگه در
نهایت منجر به مر سعدالدین شد 77.الجایتو ،تاج الدین علیشاه را بگا رشگیدالدین در وزارت شگریک
کرد ،اما پس از مدتی میان آن دو نیز اختالفاتی بروزکرده ولی تا مر الجایتو و به سلطنت رسیدن ابو
سعید  62ساله ،دو وزیر مشترکا به اداره امور کشور میپرداختند ،اما اختالفات آنگان همچنگان تشگدید
می گردید؛ تا جائی که با تحریک عده ای از بزرگان ،خواجه رشیدالدین از وزارت عزل و از سلطانیه بگه
تبریز بازگشت و گوشه انزوا برگزید .ولی پس از چندی به اصرار امیر چوپان ،امیر االمرای لشکر مغول،
به خدمت او در آمد .این بار نیز اختالفات خواجه رشیدالدین و تاج الدین علیشاه بگا تحریگک دشگمنان
عمیق تر شد و در نهایت خواجه رشیدالدین به اتفاق پسگرش کگه شگربت دار الجگایتو بگود ،بگه اتهگام
مسموم کردن و قتل الجایتو محاکمه و در سال  763هجری به امر سلطان ابو سعید به قتگل

رسگید73.

خواجه رشیدالدین که به مدت 22سال در دربار ایلخانان منشاء خدمات مهمی در ایگران گردیگده بگود،
عالوه بر اینکه سیاستمداری زرنگ و با تدبیر بود ،اهل علم و ادب و دانش نیز بود و تالیفگات بسگیاری
از خود بر جای گذاشته است که مهمترین آنها "جگامع التگواریخ"اسگت .وی عگالوه بگر کتگاب جگامع
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التواریخ ،دایره المعارفی طبی نیز تالیف کرد .رشیدالدین سخت از دانش و دانشمندان حمایگت و سگعی
میکرد میان قسمتهای مختلف جهان اسالم همچنان ارتباط علمی پابرجا

بماند73.

از مهمترین کارهای خواجه رشیدالدین عالوه بر اقدامات صدر الذکر ،احداث مدارس ،بیمارستان
و کتابخانههای متعدد بوده است ،که در این راستا یکی از محلههای شهر تبریز بنام وی"ربع رشیدی"
نام گرفت .به طوری که گفته اند در آن زمان در این قسمت از شهر 26،کگاروان سگرا 6844 ،کارگگاه،
9444خانه و باغها و مغازهها و آسیا بها و ...موجود بوده است 34.درآن شگهر ،گروههگای تخصصگی و
صنوف گوناگون از جمله پزشکان ،قاریان قرآن ،روحانیان ،علما و...که هر یک وظایف خاصی بر عهده
داشتند ،اسکان یافته بودند .رشیدالدین عالوه بر تمام خدمات و فعالیتها و تالیف تاریخی خگود بگه نگام
جامع التواریخ که یکی از منابع اساسی و دست اول در دوره ایلخانان مغول میباشد ،آثار مهم دیگگری
را نیز به رشته تحریر در آورده است که در میان آنها چندین کتاب طبی نیز موجود است .ولی اهمیگت
کتاب تاریخی او به قدری است که سایر آثار او را تحت الشعاع قرار داده است .رشگیدالدین بگه منظگور
حف آثار خود برای نسلهای آینده قسمتی از ارثیه خود را جهت نسخه برداری از آنها اختصگاص داده
بود .او کتب فارسی خویش را به عربی و کتب عربی خود را به فارسی ترجمه کگرد .حتگی دسگتور داد
نسخه هایی از آثارش را به زبان چینی ترجمه کنند ،ولی با وجود تمام این تالشها بیشتر نوشگتههای
او از بین رفته و هیچیک از آثار وی بطور کامل باقی نمانده

است36.

ابن خطیب اندلسی

اِبْن خَطیب ،ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل ...بن احمد سگلمانی (771 –769هجگری) ،مشگهور بگه
ووالوزارتین(ریاست شمشیر و قلم یا وزارت و کتابت) و ملقب به لسان الدین ،وزیر ،طبیب ،ادیب ،مورخ
و فقیه مالکی اندلسی است 32.خاندانابنخطیب درپی فتح انگدلس بگه دسگت مسگلمانان در سگده دوم
هجری بدانسرزمینکوچیدندوبهبنیوزیر مشهورشدند 39.بنیوزیر بدنبال حادثه ربض(سرکوب شورشیان
در دوره حکم بن هشام) در سال  242هجری از قرطبه به طلیطلعه مهگاجرت کردنگد36و پگس از یگک
ونیم قرن ،جد بزر ابن خطیب،سعید ،در پی خطر حمله از سوی مسیحیان به شهر به لوشگه 38رفگت.
ابن خطیب در لوشه به دنیا آمد 31.وی در خردی با پدرش به غرناطه رفت و در آنجگا علگم و ادب فگرا
گرفت ،چون در نظم و نثر و ترسل سرآمد همگنان شد ،به خدمت سلطان ابوالحجاج درآمد و در دیوان
انشاء به کار پرداخت 37و در 763هجری کاتب السّر(منشی مخصوص) و وزیر ابوالحجگاج شگد 33و بگه
رغم جوانی ،گذشته از وزارت ،ریاست لشکر و بیتالمال را نیز در دست گرفگت 33.در  23رمضگان 714
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هجری در پی شورشی در دوره الغنی باهلل که وی ،به سگلطان مغگرب ابوسگالم مرینیپناهنگده

شگد34،

دستگیر و زندانی شد ،ولی سرانجام با شفاعت سلطان ابوسالم از بند رسگت و بگه مغگرب رفگت 36و تگا
719هجری در مغرب ماند.در همین دوران بود که وی با دانشمندان و صاحب منصبان مغگرب ،ماننگد
ابن خلدون آشنا و به نوشتن بعضگی آثگار منظگوم و منثگور خگود پرداخگت 32.چگون الغنگی بگاهلل در24
جمادیالثانی  719هجری مجدداً بر تخت سلطنت در غرناطه نشست ،ابن خطیب را بگه خگدمت بگاز
خواند 39.بدینساندوره دوم اقتدار ابنخطیب آغازو نزدیک به 64سالادامه یافت .دراواخر این دوره ابن
خطیب بعلت سعایت اطرافیان از وی در نزد سلطان 36،تنها راه نجات خود را دوری گزیدن از سیاسگت
دید 38.از این رو در نهان ،با جلب پشتیبانی عبدالعزیز ،سلطان مغرب 31،بگا بهانگه بازرسگی از مرزهگای
باختری مملکتاز الغنی باهلل اجازه گرفت و تا حدود جبل الفگتح رفگت و بگا ارائگه نامگه سگلطانمغرب
باکشتیمغربیازجبلالطارقبهسَبتهدرآمد(اولجمادیاالول 779هجری) .او ازسبته به تِلمسگان بهحضگور
عبدالعزیز رفت 37.دشمنان ابن خطیب درغرناطه ،چون او رادور یافتنگد ،بگه انگواع دسگتاویزها متوسگل
شدند ،تا الغنی باهلل را به کشتن او برانگیزند 33.دشمنان با استناد به عباراتی از کتاب روضه التعریگف او
که به شیوه اهل تصوف نگاشته شده بود ،او را حلولی مذهب شمرده33و سلطان را بگه صگدور دسگتور
قتل وزیر پیشین واداشتند،ولی عبدالعزیز نه تنها درخواست مجازات ابن خطیب را نپذیرفت ،بلکه بیش
از پیش بر انعام خود به وی افزود644.سرانجام با درگذشت سلطان عبدالعزیز در ربیعاالخر 776رقابتی بر
سر جانشینی وی درگرفت که نتیجه اش به تیرگی روابگ مغگرب و غرناطگه و زنگدانی و مگر ابگن
خطیب در سال 771هجری انجامید 646.پس از خفه شدن ابن خطیب از سوی دشمنان ،جسگد او را در
باب المحروق به خا

سپردند اما روز بعد جسد را از خا بیرون آوردند و بر آتش گذاشتند و بار دیگر

به قبر بازگرداندند؛ 642بر اثر این رفتار بود که ابن خطیب را ووالمیتین و ووالقبرین خواندهاند 649.امروزه
مقبره او را نوسازی و نامش را بر بیمارستانی که در کنار مزار اوست،

نهادهاند646.

ابن خطیب نه تنها در شعر ،ترسل و طب بلکه در تاریخ ،سیاست ،فقه و تصوف آثار زیادی دارد.
کثرت و تنوع نوشتههای وی شگفتانگیز است .او ،خگود ،در االحاطگه بگیشاز  28عنوانازنوشگتههای
خود را نام برده است .مقری نوشتههای بعد از االحاطه رانیزبرآنافزودهوبهاینترتیبدرحدود  14تگللیف
از او وکر کرده است 648.توفیق ابن خطیب در پدید آوردن اینهمه آثار علمی ،به رغم گرفتاریهای اداری
و سیاسی اش ،بیشتر حاصل کمخوابی و دو دوره پناهندگی او به مغرب بوده است .او با همه تجربهاش
در طبابت ،از مداوای بیخوابی خود ،عاجز بود و بیشتر آثار خود را شبها مینوشت .ازاین رو به او لقگب
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«ووالعمرین» دادهاند 641.آثار ابن خطیب به طور کامل امروزه موجود نیست ،ولی برخگی از نوشگتههای
موجود او که نسخههای شناختهای دارند ،چاپ و منتشر شدهاند .آثار ابن خطیب را بگر پایگه اطالعگات
موجود و با استناد به منابع تاریخی میتوان به شرح ویل بیان کرد:
آثار چاپی .6 :آداب الوزاره ،این اثر با نام االشاره الیادبالوزاره  .2االحاطه فی اخبگار غرناطهیگا
االحاطه بتاریخ غرناطه ،که بلند آوازهترین اثر ابن خطیب است .این اثر ،گونهای دائره المعارف مربگوط
به غرناطه در تمام دوره اسالمی تا زمان مؤلف و از مهمترین مراجع تاریخ اندلس شمرده

میشگود647.

کتاب دو بخش دارد :بخش اول حاوی آگاهیهای جغرافیایی و بخش دوم مربوط به رجال و تگاریخ بگه
ترتیب طبقات و حروف ابجد است 643،این کتاب به صورت کامل به دست ما نرسیده است .ابنخطیگب
در این اثر بزر  ،ملخذ اطالعات خود را به دست میدهد و گذشته از کتابهگای دیگگر بگه بسگیاری از
مشاهدات و رواب شخصی و اسناد رسمی استناد میکند .9 643.اعمگال االعگالم فگی مگن بویگع قبگل
االحتالم من ملو

االسالم و مایتعلق بذلک من الکالم .قسگمت اول ایگن کتگاب (تگاریخ مشگرق) و

قسمت سوم(تاریخ افریقای شمالی و سیسیل ،ناتمگام) وقسگمت دوم آن بگه تگاریخ اسگپانیای اسگالمی
میپردازد که مهمترین بخش کتاب را تشکیل میدهد .مؤلف در آخگر قسگمت دوم اعمگال ،بگه اخبگار
سالطین قشتاله پرداختهاست  .6اوصاف الناس فی التگاریخ و الصگالت .8 .جگیش التوشگیح .1 .خطگره
الطیففیرحلهالشتاءوالصیف .7 .دیوان الصَیّب و الجّهام و الماضی و الکّهام .3 .رقگم الحلگل فگی نظگم
الدول .3 .روضه التعریفبالحبالشریف،در تصوف ،که بعضی عبارات آن دستاویز اتهام علیه ابن خطیب
شد .64 664.ریحانه الکتابونجعه المُنتاب ،در مجلداتی چند که شامل نمونگههای بسگیاری از نامگههای
سلطانی و خطبههای بعضی کتابهای مؤلف که در موضوع خود بینظیر است .66 .الکتیبه الکامنه فگی
شعراء (ادباء) المائها لثامنه .62 .کناسه الگدکان بعگد انتقگال السگکان .69 ،اللمحگه البدریگه فگی الدولگه
النصریه .66مُثْلَی الطریقه فی وم الوثیقه .61 .معیار االختیار فی وکر المعاهد و الدیار.
آثار خطی.6 :االکلیل الذاخر فی من فضل عند نظم التاج من الجواهر .2 .بستان الگدول .9 .التگاج
المُحَلّی فی مساجله القِدحالمُعَلّی .6.تخلی

الذهب .8 .الحلگل المرقومگه .1 .السگحر و الشگعر.7.طرفگه

العصر فی دوله بنینصر .3 .عمل من طب لمن حب.3 .قصیده فیمدح خیر البریه .64 .ما کتب به عگن
السلطان الی التربه المقدسیه حیث قبر رسول اهلل(ص) .66منظومه فی الطب  .62منظومه فی الطبایع و
الطبوع و االصول .69االصول لحف الصحه فیالفصول .عالوه بر آثار چاپی ابن خطیب در موضگوعات
مختلف که از سوی محققان اخیر چاپ و انتشار یافته و آثار خطی باقی مانده ،بیش از 94اثگر منتسگب
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به وی در منابع وکر گردیده است .شهرت ابن خطیب در همان عصر به انگدلس غیراسگالمی هگم راه
یافت و او را در تواریخ قشتاله به نام ابن خطبن و به عنوان دانشمندی بزر و فیلسوف و وزیر غرناطه
میشناختند 666.مقری به مالحظه عظمت شخصگیت و آثگار ابگن خطیگب  9جلگد ( )7 ،1 ،8از نوشگته
تاریخی معروف خود ،نفح الطیب ،را به احوال و آثار او اختصاص داده است .عنان مقایسهای میان ابگن
خطیب و دوست نامدارش عبدالرحمان ابن خلدون انجام داده و هماننگدیهای چنگدی میگان حگوادث
زندگی آن دو یافته است .به نظر عنان ،اگر ابن خطیب در زمینه زبان و بیگان ادبگی برتگری دارد ،ابگن
خلدون در شیوه تاریخی بر او پیشی میجوید .بطوری که شهرت ابن خطیب به عنوان مگورخ و ادیگب
بر شخصیت علمی او به عنوان یک طبیب سایه انداخته است ،امگا تعگدد آثگار طبگی او و پیونگدش بگا
طبیبان بزر آن عصر غرناطه 662پژوهشگران را به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه فرامیخواند.
طوری که این همه نوشتههای فراوان و گوناگون حاکی از جامعیت علمی ابن خطیب است .عالوه بگر
افراد مذکور که به صورت تلخی

شده به زندگانی و شرح حال ،اقدامات و تالیفات آنان پرداخته شد و

در بیان شرح و حال شان ،تلویحا چگونگی سبک و روش تاریخ نگاری و جایگاه مورخان پزشگکان در
بین سایر مورخان و نیز نقش آنان در توسعه تاریخ نگاری اسالمی و نهایتا" تمدن اسگالمی مگورد ارزیگابی
قرار گرفت که در ادامه به صورت ترکیبی نیز به آن پرداخت خواهد شد ،میتوان از افراد ویل نیز به عنوان
پزشکان مورخ که هریک به نوعی در پیشبرد تاریخ نگاری اسالمی نقش داشتهاند ،نام برد.

 ابوعبداهلل محمدبن احمد بن سعید تمیمی مقدسی ،از پزشکان مورخ دوره خگود در مصگر بگودهاست که بنا به گفته جمال الدین قفطی ،جد محمد بن احمد بن سعید تمیمی پزشک بود و مصاحب احمگد
بن ابی یعقوب موالی ولد عباس .تمیمی که خود پزشک بود و از زادگاه خویش یعنگی بیگت المقگدس بگه
مصر منتقل شد و آنجا سکونت گزید و در حدود سال 934هجری در قاهره بدرود زندگی گفگت ،در کتگاب
"حبیب العروس و ریحان النفوس" به واسطه پدر و جدش مکرر از یعقوبی روایت کرده

است669.

اسامه بن منقذ(  836-633هجری) صاحب کتاب معروف االعتبار که وی از یک سو ،جنگگاور وشهسواری اس ت که بیشتر عمر خود را در جنگ بر ضد صلیبیان گذارنده و نامش را به عنوان یکگی از
قهرمانان جنگهای صلیبی در کتب تاریخی به ثبگت رسگانده ،از سگوی دیگگر شگاعر و ادیبگی اسگت
برحسته که در شعر و ادب آوازه ای بلند مرتبه یافته و از او به عنوان یکگی از شگاعران و نویسگندگان
بزر سدههای پنج و ششم هجری نام برده شده است ،همچنین مگورخی اسگت کگه کتگاب معگروف
االعتبار و دیگر کتب باقی مانده از خود را به یادگار گذاشته است که کتاب االعتبار وی یکی از عمگده
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ترین و مستندترین مآخذ تاریخی مصر و شام در روز گار فاطمیان و ایوبیگان بگه شگمار مگیرود و درعین حال گفته شده است که وی پزشکی بود حاوق که حتی پزشک صگالح الگدین ایگوبی نیگز بگوده
است .البته شخصیت و جایگاه شهسواری و جنگاوری و در عین حال ادبی و تاریخی وی بر شخصگیت
پزشکی اش سایه افکنده است.
 ابن خلکان (  136 -143هجری) صاحب کتاب معروف "وفیات االعیان و انباء ابناأ الزمان" نیزاز مورخینی است که در پزشکی نیز دستی داشته است.
نتیجه گیری

با استناد به منابع تاریخی و بررسی اجمالی شرح و حال پزشکان مورخ و نقش و جایگاه آنان در
تاریخ نگاری اسالمی میتوان به نتایجی به شرح ویل دست یافت.
 پس از ظهور اسالم ،به تدریج دانشمندان جهان اسالم هریک از شاخههای علوم را در ارتباطیتنگاتنگ و نزدیک با سایر دانشها آموخته و بکار میبستند .به طوری که در جهان اسالم آن روز مرد
حکیم ،پزشک نیز بوده و فیلسوف ،مورخ ،طبیب و پزشک را با نام حکیم میخوانده اند و گفته میشود
که بیشتر پزشکان دوره اسالمی ،در عین پزشک بودن فیلسوف هم بوده اند .طوری که گفته میشگود
بیشتر فیلسوفان مسلمان ،خود پزشکانی متبحر نیز بوده اند .ولی در این میان ،تعدادی از پزشکان هم
بوده اند که همزمان با طبابت و تالیف کتب پزشکی ،دست به تگدوین تگاریخ و تگالیف کتگب تگاریخی
مهمی زد ه اند ویا مورخانی بوده اند که همزمان با تالیفات تاریخی دست بکگار طبابگت و تگالیف کتگب
طبی نموده اند که بسیار در جای خود حائز اهمیت میباشند .این گونه تواریخ در بسیاری از مواقع ،جزء
بهترین و مهمترین و مستندترین کتب تاریخی دوره خود بوده و جایگاه ویگژه ای در تگاریخ نگگاری
اسالمی داشته اند.
 تفکیک اینکه هریک از دانشمندان و حکما اسالمی در یک حوزه تخصصی کارکرده و به سگایرقسمتها و حوزهها توجهی ننموده است ،بسی دشوار مینماید .معمگوال چهگره مرکگزی انتقگال علگوم
همان مرد حکیم بوده است ،بیشتر دانشمندان جهان اسالم با توجه به تبحرشگان در اکثگر شگاخههای
علوم چهره جهانی یافته بودند ،ولی تعدادی از آنان نیز در شاخههای محدودی فعالیت مگینمگوده انگد.
هر یک از دانشمندان مسلمان که چهره جهانی داشتهاند ،هر کدام علیرغم اشراف بر سایر قسمتهای
علوم در یک حوزه تخصصی نیز سرآمد روزگار خود و حتی زمانها و ادوار متاخر بوده اند.
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 از آنجایی که پزشکان مورخ در بیشتر مواقع به عنوان پزشک مخصوص خلفگاء ،امگراء و سگایرافراد شاخ  ،درمی آمدند و تعدادی از پزشکان مورخ نیز به عنوان وزیر ،خزانه دار و یگا در مشگاغل و
مناصب مهم دولتی مشغول فعالیت بودند ،لذا این گروه از پزشکان مورخ ،عالوه بر اینکه امکانات فوق
العاده ای جهت تدوین کتب تاریخی خود در اختیگار داشگتهاند ،بگه اسگناد و مکاتبگات و دولتگی حتگی
محرمانه دسترسی داشته اند که بسیاری از مورخان دیگر دسترسی به همچون اسنادی محگروم بگوده
اند .با توجه به موقعیت آنان کتب تاریخی تالیف شده از سوی پزشکان مورخ در موارد زیادی از مستند
ترین ،مهمترین کتب یک دوره بخصوص بوده است که به نمونههای از آن در متن مقاله اشاره گردید.
البته ناگفته نماند که پزشکان مورخ با توجه به اینکه در بعضی مگوارد ،کتگب تگاریخی خگود را بنگا بگه
درخواست خلفاء ،امراء و ...تدوین میکردند ،میتوان گفت که این گروه از پزشکان مورخ بگرای حفگ
موقعیت و مناصب دولتی شان در کتابهگای خگود تمجیگدهایی از امیگران خگود مگینمودنگد .الجگرم
کتابهای آنان از تمجید و ستایش نیز خالی نبوده است .البته این نوع ضعف در سایر کتب تاریخی نیز
امکان پذیر است .روی این اصل علی رغم اینکه آثار و تالیفات پزشکان مگورخ در بیشگتر مگوارد جگزء
منابع و کتب دست اول و مستقیم تاریخی محسوب میشود ،ولی با در نظر گرفتن این نوع ضگعف در
مراجعه به آن کتب ،بایستی با وسواس بیشتری از مطالب آن منابع استفاده نمود.
 با دقت درمتون تاریخی پزشکان مورخ ،همچنین میتوان به این نتیجه نیز دسگت یافگت کگهپزشکان مورخ با توجه به جایگاه شان در جامعه و انتظارات مردم و جامعه از آنان به عنوان پزشگک،
در مقایسه با سایر مورخان از جایگاه ویژه ای در تدوین تاریخ نگاری اسالمی و نهایتگا نقگش مهگم و
ارزنده ایی در توسعه تمدن اسالمی داشته اند.
 همچنین گفته میشود در صورت درمان یکی از خلفا و یا فرزندان و نزدیکان آنان و یگا مگردمعادی که دیگر پزشکان از درمان آن عگاجز ماندهانگد ،پزشگک مگورخ از جایگگاه ویگژه ای در جامعگه
برخوردار میشده که سایر مورخان کمتر درآن جایگاه قرار میگرفتند که ایگن مهگم نیگز در دسترسگی
آنان به منابع دست اول و آرشیوهای دولتی و محرمانه تاثیر گذار بگوده اسگت .بطگوری کگه در بیشگتر
مواقع پزشکان مورخ حتی به گنجینههای خلفا نیز دسترسی داشته اند و این موضوع نیز در غنی شدن
آثار و تالیفات تاریخی آنان بی تاثیر نبوده است.
 از آن جائیکه جستجوی دقیق برای یافتن علل حوادث و وقایع از وظایف مگورخ نکتگه سگنج وتیزبین است و از طرف دیگر پزشک نیز در طبابت بیماران خود ،در پی یافتن علل دقیق بیماریهاسگت،
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بر اساس این فرضیه میتوان گفت آثار پزشکان مورخ و یا مورخان پزشک در مقایسه با سایر افراد بگا
نهایت کنجکاوی و دقت و نکته سنجی و با توجه به شرای و مقتضیات مکانی و زمگانی خگود تگالیف
گردیده و هر کدام از آن تالیفات دارای نکات جدید و برجسته ای در نوع خود میباشد که این مهم در
ارتقاء جایگاه آنان در تاریخ نگاری اسالمی نقش مهمی ایفا نموده است.
 گفته میشود اصول و سبک و سیاق و روش تاریخنگاری مورخان پزشگک تگابعی از شگرای ومقتضیات زمانی و مکانی بوده است و اینکه عنوان شود؛ همهی مورخان پزشک از یک سبک و سیاق
خاص و روش مشخ

تاریخ نگاری در تالیفات خود پیروی کردهاند ،بسیار دشگوار بگوده و نمگیتگوان

پاسخ قاطعی به آن داد.
 قرن هفتم هجری علیرغم جریانات سیاسی که در آن با حمله مغوالن به اوج خگود رسگید ،نگهتنها از جهت تصنیف کتب شرح احوال یا علم الرجال به شیوه ای ممتاز و عالی قابل توجه است ،بلکه
شاهد پیدایش چندین اثر مهم پزشکی و تاریخی بوده است .نخست ،این مایه شگفتی است که چهگار
نفر صاحبنظر و حجت در تاریخ طب اسالمی یعنی ابن قفطی ،ابن ابگی اصگیبعه ،ابگن خلکگان و ابگن
عبری همه در این قرن شکوفا شده اند.
 همچنین گفته میشود ،در بعضی مواقع جنبه طبابت و پزشکی مگورخ ،وجهگه تگاریخی وی راتحت تاثیر قرار داده و فرد بیشتر به عنوان پزشک در تمدن اسالمی مطرح شده و در فگردی دیگگر از
پزشکان مورخ ،جنبه پزشکی و طبابت شخ

تحگت تگاثیر شخصگیت و آثگار تگاریخی شگخ

قگرار

میگرفته و از وی به عنوان مورخ در جامعه نام برده شده است .بهر حال علیرغم این موارد ،پزشکان مورخ
یا مورخان پزشک نقش مهمی در تاریخ نگاری اسالمی و همچنین جایگاه ویژه ای درآن داشته اند.

 البته ناگفته نماند که پزشکان مورخ در زمانهای زیادی ،بخاطر عدم درمان دقیق و یا رقابت وحسادت رقبا و اطرافیان در معرض خطر از دست دادن مناصب ،اموال و جان خود و فرزندانشگان بگوده
اند که نمونه هائی از این موارد در پیش وکر گردید.
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